
Over dit boek

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

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

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

Richtlijnen voor gebruik

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

Verder vragen we u het volgende:

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

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

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

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

Informatie over Zoeken naar boeken met Google

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

1

https://books.google.nl/books?id=Z81kAAAAcAAJ&hl=nl
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ZIELEN-WEID E

D ER

GODVRUGTIGE,

ofverzameling van

GEESTELYKE##
Meeſt Vertaalt, en dus uitgegeven tot

dienſt der God-begeerige Zielen. -

* Ps. Lxy 1: 4. -

De ganſche Aarde aanbidde O, en Pſalm

T zinge O', zy Pſalm zings &.
- 2 tici, ooºº 1 :: 3- tº

To? - ko Ringen, E

BEANDISMA:
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7 Cathof 3, 16, 17- 4

Het woord Chriſti wone rykelyk in u it /

alle Wysheid : Leerd en vermaand

malkanderen met Pſalmen ende Lof

zangen , ende Geeſtelyke Liedekens,

* zingende den Heere met aangenaam-

heid in uw” herte. Ende al wat gy

doet met woorden ofte met werken,

dººr, all:## des Hee

ren Jeſu , dankende Godt ende den

' Vader door hem. * -

# . OP EN B. 15: 3.

: : : :
- - -"

. . . * *

Ende zy zongen het Gezang. Moſis des

Dienſtknechts Godts, ende het Gezang

: desLams, zeggende, Groot ende won

derlyk zyn uwe werken , Heere, gy

Almachtige Godt : rechtveerdigend

waaragtig zyn uwe wegen, Gy Koning

;

w

14 - - - eiligen, *s we* s -



vooR-REDEN.

#Oo nutlyk voor ons, en tot

#%# Verheerlyking van God ,

74% een Godvrugtig Gezang is,

zoo onnut, en veeltyts tot,

on-eere van den Heere is het door 't

'misbruik by verre de meeſte gewor

den: De droevige afval des herten van

God heeft de Zingers het waare oog

merk deſzelfs uit het gezigt doen ver-,

liezen, waarom dat men er veel maar.

ſlegs een tytverdryf, of om ook zyn

bequaamheid in 't zingen te toonen,

van gemaakt heeft, zoo dat men tot

het uitrerlyk geklank byna, (zoo niet,

geheel), al zynandagt en kragten in-,

ſpant, en daar van daan ook wel wei

nig indruk door die oefening aan zyn

ziele gewaarwort. Niettemin blyft

het Zingen voor de regte gebruikers,

die het waare oogmerk daar by in 't

oog houden, een zeer nuttige oefenin.

ge, en men heeft reden gevonden om

by zoo veele Liederen, die reets voor

handen zyn , ook nog deeze (meeſt

•- - * 2. - ver
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y O o R-R E DE N. --

vertaalt) in 't ligt te geven. Ztillen

de ook vooraf van deſlelfs gebruik,

en misbruik nog jeets zeggen, en wee

ten het zelve niet beter voor te ſtellen,

als met de woorden van een waarlyk

verligte en God-beminnende ziele, de

onze te maaken; zynde een Vcor rede

voor een Hoog-DuitsGezang-boek(a),

en waar uit ook veele van deeze Lie

deren genomen zyn. De woorden van

zyn E. luiden als volgt.

. 2. *T blyft wel alzins eene eeuwi

ge en gewigrige Waarheyd, die niet

alleen de H. Schrift, maar ook zelfs

de reden gelykformig is, dat, gelyk

de Heere onze God een eeuwig, on-

zigtbaar Wezen is, Hy ook bygevolg

eigendlyk niet van Menſchen handen

(b) of lippen, nog door eenige":
ige

(a) Joachimi Neandri, Göſaufeng

vib Kiebeg (Höing : auffacmuntert burd,

tinfäftige Q5unoeg • Sieber etc. nc6ſt vicſcit

onberen auſerſe;enen Q5uimbeg Göſatibºng

timb &obee (46llingen. * -

(b) Hand, 17, 25.
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l

op offering onzes harten, onzer#

dige verrigting, maar alleen in geeſt

en in waarheid, kan en wil aangebe

den, on gediend worden (c); onze gez

lykerwys eeuwige en on# geeft

is alleen bekwaam en geſchikt, (na

dat God zyne levendige kennis aan de

zelve heeft medegedeeld) om Hem

regtſchapen teeeren; ’t welk geſchiedt

door een heilige eerbiedige wandel in

zyne Tegenwoordigheid, en#
zuivere Liefde, en door de ge

en alles wat wy zyn en vermogen, aan

God en zyn welbehagen. Dezen rei

nen dienſt des Geeſtes en der Waar

heid, moet zonderling in zyne kragt

en nadruk gedreven en opgerigt wor

den in dezen tyd des Nieuwen Ver

bonds, nu de Genade (d) en Waarheid

door feſus Chriſtus zo overvloedig ge
worden is, en 't is voorwaar de aart en

geſteldheid dezes Nieuwen. Verbonds

zeer oneigen, als den Godsdienſt met
, 's : * 3 - Ze

(9 Jeave 3,24 (d)Johans.



'V OOR-RE DE N.

zo veele uiterlykheden omzwagteld
wordt,

- 3. Dog niet tegenſtaande dit alles,

worden egter geenzins# goede

verrigtingen en Godzalige pligten des

zogenaamden uitwendigen Godsdienſts,

als 't lezen, ſtemlyk bidden, zingen,

of andere lighaamlyke oefeningen,

verworpen of weggenomen, want ge-

wiſlyk zyn onze lighaamen, niet minder

als onze geeſten, Godes(e), en derhalven

is 't betamelyk, dat Hy ook door bei

de gediend engeprezen worde; alleen

lyk behoorden billyk alle uiterlyke

Godsdienſtige oefenigen uit zulken l

grond voort te vloeyen, en met den !

waren inwendigen dienſt des Geeſtes

gepaard te gaan, indien zy met waar

heid eenen Godsdienſt zullen genaamd

worden. - -fºr

4. Daar beneffens konnen ook dier

gelyke aandagts-oefeningen, in haar '

regte gebruik, worden aangezien als '

heilzame, van God en zyne Voorzie

nig

(e) 1 Kor. 6: zo. - - - - - - ;
- --
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nigh#
kºpmiddelt, om in den waren inwen

digen dienſt des geeſte, gevorderd,
- ewekt , en verſterkt te worden,

- -# Menſch', helaas! in zyne te

genwoordige toeſtand met zyne op,

-#en liefde zo zeer tot het uiter,

#ke gekeerd, en derhalven God en de
inwendige werkingen zyns Geeſtes zo

zeer ver en vreemd geworden, datH

tot den geeſtelyken omgang met Go

ganſch# is, en de verborge

95, ſchoon ook by andere goedwillige

zielen Gods inwendige werking der

genade wat klaarder gemerkt wordt,

#o veroorzaakt nogtans de onorder der

hartstogten en de vlees, als ook de

# en de bezig

heid in dezelve, aan 't d zo vele

, Verduiſteringen, traagheid, verſtroi

"g en ontruſting, dat, zonderling

in 't begin, eene Godzoekende ziele

nog dikmaal van deinwendigeaand:

- , * 4 en



V O O R-R E, D EN.

en goede diſpoſitie afgebragt wordt;

# dan##God ook

hierin het nodige voorzien, en zulke

uiterlyke hulpmiddels aan de handgege

ven heeft, waar mede de menſch (door

Gods zegen, en de medewerking zyns

# vanzyne verſtroijing in 't ui

verlyke,geduirig mogt wederterugge,

roepen, erinnerd, tot zyne inwendig:

heid gewezen, en alzo ter kennis en

liefde, gemeenſchap en dienſt Gods in

geeſt en waarheid ſteeds bekwamer

gemaakt worden. . . . .

,, Dit Doelwit Gods nu, moeten wy

, in 't gebruik vanzulke hulpmiddels,

»## 't oog houden; of zy zuls

,,len ons, in plaats van hulp en voor

, deel, maar ſchade en verhindering

, in den dienſt Gods veroorzaken,

5. Onder de uitwendige middels is

gewis het lezen en zingen van aandag

rige Liederen niet het minſte; waarom

wy by de gelegenheid van dit nieuw

gedruktG Li k, des zelfs nuttig

heid en Godbehagelyk gebruik wat na

4. - , " dcr
-
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der willen inzien: of 't miſlchien nog

jemand ter onderrigting mogt dienen.

' Vooraf is 't uit de## onder

vinding gewis, dat het aandagtig lezen

' en zingen van Godvrugtige Liederen. t'al-

ler tyd van zonderlingen zegen en nut-

tigheid aan vele zielen geweeſt is, in

dezelve zyn, meer als in andere Boe

ken, allerlei byzondere ziels-geſtalten

levendig afgebeeld, en een Godzoe

kend gemoed vindt (in wat nooden of

ſtand het ook zyn mag) ligt iets in

dezelve, dat met zyn toeſtand overeen

ſtemt, en tot onderwyzing, verſter

king, opwekking en trooſt dienen kan,

d” aangename voorſtelling heeft eene

lieflyke aanſporende kragt by zig,

waar door de ChriſtelykeWaarheden

voor 't gemoed zeer zoet afgeſchetſt

en rnet luſt ingeboezemd worden,

daar nog by komt, dat eene in Digt

maat gebondene rede, veél ligter, als

iets anders, in de geheugenis beklyft,

en derhalven in alle voorkomende ge

legendheden, door de Godlyke mede

- - - 14 * 5 # wer



V O OR- R E DE N.

werking, de ziele tot narigt en opbeu

ring dienen kan.

6. Het# en aandagtig Zingen ,

heeft ook waarlyk wat Engelagtigs in

zig, en niet minder veel nut, als 't

met de Godlyke zegen verzeld is; 't

verzagt en ſtilt de affekten en onruſti

ge hartſtogten, 't verdryft menigmaal

de traagheid, treurigheid en kommer

des harten, 't verwekt, verſterkt en

verkwikt den geeſt, het trekt de op-

merking ongemerkt af van d' uiterly

ke voorwerpen, verzamelt en verheft

het gemoed tot helderheid en aandagt,

en maakt ons derhalven geſchikter tot

den waren dienſt Gods in den Geeſt.

Waarby ik my erinner, wat den H.

Auguſtinus verhaalt , van diergelyke

goede werkingen des Gezangs in zy

en ziele, by 't begin zyner #
,, O! hoe zeer weende ik (zegt hy

,, tot God) over uwe Lofzangen en

, Liederen, toen ik door de ſtemmen

, der lieflyk-zingende Gemeente krag

» tig beweegd wierd? Deze ſtemmen

- w vloqy
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» vloeyden in myne ooren, en uwe

, waarheid wierd in myn harte uitge

, ſtort. Toen ontbrandde#
, het gevoel der-aandagt, en de trad

, nen borſten uit, myn bogen, alzo dat

, ik 't met hen regt goed daar onder

lad, Konfeſ. Lib, IX. Kap. 6. '

7. Dog dat zulke en diergelyke ges

egende vrugten hedendaags by de

meeſte menigte niet beſpeurd worden,

niet te verwonderen; dewyl menze

elfs niet verwagt of# Men

;, zo wel by 't zingen, als by allean

ere zogenaamde Godsdienſt, met een

opere operatoJ zo na gewoonte ver

# vreden# Iñcent#

wonderlyk vroom en Godsdienſtig te

yn, als men een of meer. Liederen

het een goede ſtem en na dekonſtop

ezongen heeft. Ach! de langmoedig

eid en lydzaamheid des#
wordt wel nergens meer op de pr

eſteld en# door 't bidden

n zingen der hedendaagze genaamde

# in deer ſtraatvanboe
- T - 3 La . * te
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te, en 't harte ſtaat niet in de boete,

nog begeert geen boete, ja weet dik

maal niet wat boete is; men roept on

beſchroomd: Uit diepe nood roep ik tot

w, en heeft dog wel niet het minſte

gevoel van den nood zyner zonden,

maar leeft zonder agterdogt luſtig en

vrolyk heen; men roept vclmondig:

Weg met alle ſchatten! weg gy yd'le eeren!

en diergelyke, en ondertuſſchen zyn

dit juiſt de dingen die men zoekt, be

mint en begeert (meer als de genade

Gods, ter verloghening der wereld en

hare ydelheden) en juiſt die Afgoden,

die men eert en dient, en niet verlaten

wil, nog lyden kan, dat zy ons ont

nomen worden , men zegt honderd

maal tot God: Mijn God, ik breng myn

harte tot u, en is dog noyt gezind, om

't Hem regt te geven, maar ſtelt het

onbedugt voor de zigtbare ydelheden

dezer wereld, en de zonde open, en

dus blyft het voor als na onder des

Duivels geweld. Ik vrees! ik vreest

dat op zulk een leugenagtig geroe
- <: * ***, WC

|

|
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veening en knerſing dertanden volgen

al, als de uire der lydzaamheid des

Heiligen Gods voorby zal zyn. ,,

8. Ondertuſſchen zullen zy, die

rnſtig na de Heiligmaking en Zalig

eid hunner zielen ſtaan, zig, by 't

gemeen misbruik, van dit, anders

3 heilzaam, hulpmiddel, dies te meer

itſtrekken, om zig van 't zelve op

ene nuttige wyze te bedienen, op dat

/ het doelwit en de vrugt bereiken,

raar toe het de Godlyke Wysheid

ºeft aan de hand gegeven. En van

ulk een goed en Godbehagelyk gebruik eens

iedeboekt willen wy nu nog eenige

nvoudige erinneringen inzien. .

oefende zielen) te raden, dat zy,

aſt den Bybel, zig ook den inhoud

ars Liedeboeks, door veel aandagtig

zen en overwegen, vry bekend ma

in, op dat zy in alle voorkomende

legenheden en geſtelteniſſen desge

oeds, iets tot hare onderrigting, op 3

ekking en verſterking by de hand
, Vººr

* 7: ,': si I bep- - -
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ben; waar toe dan 't Regiſter der Stoffen

zomtyds mede kan dienſtig zyn. Wy

moeten de Boeken niet tot aanzien, maar

tot een goed gebruik hebben, en

niet gelyk de Werelds-gezinde geveins

de, die met hunne koſtlyk- vergulde

Aandagts - Boeken Zondags maar wat

vertoningmaken,dogdezelved'overige

tyd weinig of niet in de hand nemen.

Zo hindert het ook niet, als men

menigmaal de Wyze van 't een of 't

ander lied niet kent, ofandersgeenge

legendheid tot zingen heeft, men #
hoeft de Liederen ook niet altyd ſtem

lyk te zingen, ze kunnen ook in den

geeſt gezongen (f), of immers met aan

dagt voor Gods Aangezigt gezegd en

gezugt worden. 3

9. 'T Zingen zelf moet geſchieden

met eerbiedigheid, aandagt, eenvoudig

heid en hartijke begeerte, de eerbiedigheid

voor Gods# is eene nood*

zaaklyke zielsgeſtalte by 't zingen. Als

gy zingt, 6 ziele ! dan ſpreekt gy met

- den

(s) , ker. 14, 15,
t

}
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den Heiligen, Overaltegenwoordigen.

God, even zo wel, als wanneer gy

bidt; denk, dat gy, met de veeldui

zendmaal duizend Engelen en zilige

geeſten, in den geeſt voordenThroon

Gods ſtaat, en uwe zwakke ſtem met

der Engelen Muzyk wilt vereenigens

Dien dan den Heere met vrezen, en ver

heug en met beven (g), God laat zig niet

beſpotten. Ach! hoe weinig eerbied

beſpeurt men by 't zingen der meeſte,

men ziet rondom, men heeft dit en

dat te doen, en meent onder al die

ligtvaardigheid nogGod te dienen, als

den mond de woorden maar vry hoog

opheft. . - ; 2 : * 2

1o. Men moet zingen metAandagt,

t harte en de gedagten moeten ver

zameld zyn; bedenk wat uwen mond

zegt, Zing en ſpeel den Heere t'effens in

aw harte (h), zyt in uw bidden enGod

te pryzen regt ernſtig, 't is een heilig

en gewigtig werk, doe 't niet ſluime

rig, maar wakker en van harten: De

Heers

ſt) ºf al na, (h) Efez, in 19a
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Heere is naby de gene die Hem ernſtig aan

roepen (i). Ach! kon men de meeſte

Zangers in 't harte zien (dat God ge

wiſlyk kan) wat zou men hunne ge

dagten en aandagt ver en wyd verreiſd

zien, by hunne ſchatten en bezighe

den, of by 't geen elk bemint en be

geert. Zy naderen God met de lippen,

maar hun harte is ver van Hem (k). * *

- 1 1. Men moet ook zingen in Een

voudigheid, ſlegt en regt, meer letten

tende op God en zyne Tegenwoordig

heid, voor wien den grond des harten

naakt en open legt, als op de ſchik

king des lighaams, en 't gelaat, of op

uwe ſtem en de cierlykheid der Wy

ze, 't welk d'inwendige aandagt maar

verhindert, en tot de zinlykheid en 't

onzuivere zelfsbehagen uitlokt. Het

verſtelde en gemaakte wezen dermen

ſchen met het zeldzaam konſtig ver"

drayen en veranderen hunner ſtem in

't zingen, dat men er dikwyls ſchicrº

geen woord van kan verſtaan, en an-

- - - dere

(i) Pſ. 145: 18, (k) Matth, 15-7, 3,

«
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lere geveinsde gebaarden, zyn waar

yk een gruwel voor d' oogen van

Pod, die d’eenvoeudigen aanziet. '

12. De Begeerte des Harten is 't we

endlykſte, zo wel by 't Zingen, als

n 't gebed: zingen of bidden, zonder

begeren't geen den mond uitdrukt,

# ledig geklank der lippen en be

»otting Gods, geloof vry dat de Hee

2 met ons konſtig geluid niet

ediend is, den honger en de be

eerte uwer ziele moeten tegelyk na

Sod en Chriſtus vuirig uitgaan ,

p dat de waarheid, die gy uiterlyk

Breekt, ook waarheid en wezen in u

vorde, anders##byal'tgeroep,

ogtans ſtom voor God. De goeder

ſerene Hemelze Vader heeft aan ons

ngevoelige onverſtandige Kinderen,

n de Gebeden en Liederen der Heili

en willen te kennen geven, welke

enâdens voor onze arme zielen nodig

yn, en wat heilzame goederen Hy

'ns gelieft te geven, en wil ons de

woorden als in den mond leggen, hoe

- - --- * . - wy
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wy Hem daarom moeten aanſpreken,

om daar door onze matte begeerten te

verſterken, en op te wekken.

groot is#en menſch-lie

"#etaria, 13. Zulken inwendige geſteldhei

des gemoeds moet### 't God

behagelyk Zingen gevonden worden,

zo wy de# ke bedoeling Gods

en wezendlyke hulp en vrugt daar in

bereiken willen, 't welk dan ligt o

ieder voorkomende ſtof kan toegepa

worden. Waartoe wy ook den een

voudigen eene korte aanleiding willen

geven: 3 , . . . . . . . . . . . . .

Leeſt ofzingt, ómenſch! uwmond

een Boet. Lied, zo denk vry, dat uw

ontfermende Verloſſer u even daar door

tot boete wil lokken, en laat als dan

t'effens uw harde harte vanzynen Geeſt

(die zig in uw binnenſte wel zal be

kend maken) vermurven, tot regtbe

rouw over uwe begane zonden, en

ware honger des geloofs na zyne Ge

nade en Geeſt, tot uwe daadlyke be

kering. - 14- Leeſt
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14- Leeſt of zingt gy een Lied van

Verleghening der Wereld: zo zie t'ef

ns opregt in uwe inwendigheid, en

proef u, of gy ook nog lief hebt de

ereld, en 't geen in de Wereld is, luſt

r Oogen, luſt des Vlees, en hoogmoeddes

vens (1), beſchouw u regt voor de

egenwoordigheid diens, die de har

n en nieren beproeft, of gy ook,

s uw mond van de verzaking zingt,

gelyk een waare opregteernſtigebe

ºerte en voornemen hebt, om uwe

afde en luſt van alle ydele zigthare

#ige dingen dezer aarde voor

ſuwig af te keren, en daar tegen uwe

:heele vreugde en vergenoeging al

en, ja geheel alleen, in uwenZielen

riend, Jefus, te ſtellen: om u en my

ier toe op te wekken, en in zulken

evoelen te verſterken, even daar toe

eeft den lieven God ons diergelyke

iederen laten opſtellen, en in handen

omen. - . . . . . . . . . - *

15. Hebt gy een Lied voor, 't welk

. . . . . . . han- 1
)

(l) Joan. 2: 15, 16,
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handelt van de Geboorte, het Eijden, de

Opſtanding onzes Heiland: feſus, of ecni

ge andere Verborgenheden van 't gro

te Werk der Verloſſing': zo geloof

vaſtlyk, 6 ziele ! dat God u daardoor

# 'Liefde aanpryzen, en

tot wederliefde en daadlyke aanneming

dezes Heilands nodigen wil , bezie

dan, of gy ook in levendige ondervin

ding uwe diepe elende en grondige

onmagt, om u te raden en te helpen,

kent, en als dan ook de onverſnyde. -

lyke noodzaaklykheid van zulken

Verloſſer, zo gy oyt uit uwe zondige

, elende en diepe verdorvenheid zult ge

rukt, en met God, uwen Oorſprong,

in tyd en eeuwigheid weder veree

nigd worden. Denk dan: Ach! wat

zou 't my helpen, te horen, te lezen

en te zingen van zulken beminnens

waardigen, magtigen, dierbaren Za-

ligmaker. ,- als dezen jeſus ook niet

myn Jeſus wordt, en ook my zalig

maakt van al myn zonden? Wat zou

't my konnen trooſten, dat God de

: ,, ! :s : Wereld
-/
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reld alzo bemind heeft, dat hy zijnen

niggeborenen Zoon gegeven heeft? Zal 't

7# doen,###
'rs ook in een waar Geloof aannemen,

my Hem tot eigen overgeven, in

en ik wil behoren onder de gene,

niet verloren worden, maar 't eeuwige

en hebben (m). . . - --

16. Handelt het voorkomende Lied

n den Lof Gods, zo denk, dat God u

en daar door uwen groten en voor

amſten pligt wil te binnen brengen,

u opwekken tot dat werk, waartoe

y ugeſchapen en weder verloſt heeft,

amlyk tot zynen pryze en verheer-,

king; zugt dan tog daar onder, dat

ly u door zynen Geeſt een levendi

'n indruk zyner Heerlykheid, Lief.

e, Getrouwheid en Weldaaden geve; .

p dat gy Hem niet ſlegs met den

mond, maar van geheler harte, en in.

en levendig geloof aanbidden, ver-,

eerlyken en pryzen moogt. Engryp

aar nevens een opregt voornemen,

- - - - - oms- * *

(n) loan. 3: 16.



V O O R-R E D E N.

om, met# byſtand, in kinderlyke

vreze en Godzaligheid voor zyn Aan

# te wandelen in al uw wegen,

op dat, terwyl uwen mond Hem

looft, uw leven Hem niet onteere,

enz. En 't zou waarlyk niet zonder

ſtigting zyn, als telkens voor 'tzingen,

den Zangers diergelyke erinneringen,

na den inhoud van 't Lied, op 't ge

moed gedrukt wierden. ,

27. Op deze wyze kon dan aan d'

eene zyde het geveinſd misbruik des

Gezangs beſt voorgekomen worden;

daar men anders dikwyls de ſchoonſte

dingen zonder aandagt en begeerte, in

dien niet zelf zonder bezeffing, heen

#" Ja als men de Liederen met

zulk een oog aanzag en gebruikte , .

zo zou ook aan d' andere kant in op

regte zielen d' onnodige ſchroom van

zelf weg vallen , daar men denkt,

dat, als men niet alles in zig bevindt,

gelyk 't in 't Lied is uitgedrukt,

men het dan heel niet zingen mag?'

waarom men dan in 't zingen 't een
* . * - A" en
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en 'r ander overſlaat, of na zyn zin
l## in#

en fomtyds geen geringe kgnfuzi en

7, ####
om niet te zeggen, dat dit voorby

l gaan of veranderen van eenige uit

drukking, ook wel uit geveinsdheid

en zonder kennis van zyn grond kan

nagebootſt worden; zo is 't, na my

ne gedagten, ook heel# wy

lezen in de Schrift, zo wel als an

ders, vele verhevene Gebeden en re

denen der Heiligen, die wy niet ge

heel de onze zouden kunnen maken;

maar wy beſchouwen daarin hunne

ſtanden, verheerlyken God daar voor,

en laten ons mede aanſporen om hen

,, ! na te lopen, en ook zo te hongeren na

- ' 't zelve gevoel, en dezelve beweging

n , die in hen was. En dusdanig kon

,, ! den immers vrome harten ook al de

t, , uitdrukzels van Godzalige Zielen in

t, l hare Liederen, zonder aanſtoot na

Er zingen, en aldus zig zelf leren en ver

# # manen met Pſalme, Lofzangen en geeſt
k " - s - -

en : " Ake

t
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# waar by dan,

iten dat, elk den Heere in zyn harte

(en zonder uiterlyke ſchyn) zingen

kan, wat hy voor zig in 't byzonder

nodig vindt. . . - -

18. Na 't Zingen is men als dan

veeltyds van alle uiterlyke verhinde

rende voorwerpen meer afgetrokken,

en aandagtig tot God gekeerd, 't ge

moed is meer# • verzagt, op

geruimd en verheven, en derhalven in

eene goede diſpozitie tot het Gebed,

weshalven het dienſtig en nodig is,

zig van zulken goeden zielsgeſtalte

wel te bedienen, en die na vermo

gen te bewaren en te voeden; 't zy

door een aandagtig ſtemlyk Gebed,

of door eene inwendige toekeer des

harten tot God, en tot eene heilige

ſtilte en ingezameldheid voor zyn

Aangezigt, dog niet, na 't gewone

misbruik, zyne zinnen en gedagten,

na 't Zingen of Gebed, terſtond weer

tot andere dingen laten verſtroyen,

* . - - , waar

(n) Kol. 3: 16.

*
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waar door de enigzins aangeblazene

vonk van goede begeerte zo voort ge

bluſt, en ook alle vrugt weder verlo

ren wordt. “ T -

19. Want wy moeten vooral het in

't begin dezer Voorrede gemeldde Doel.

wit van al zulke uiterlyke hulpmid

#, byde zel: gebruik, hoofdzaak

| lyk in 't oog houden : naamlyk dat

wy daar door maar gedurig meer, en

op 't nieuw mogen verwekt worden,

om van onze verſtroying in de zinnen

en de ſchepzels ingezameld, en alzo

bekwamer gemaakt te worden, om de

inwendige werkingen Gods in onze

harten te kunnen opmerken, en plaats

geven, op dat wy daar door#
geheiligd, en tot den dienſt Gods in

geeſt en waarheid toebereid mogen

worden. En de betragting van dit

hoofdzakelyke Doelwit moet ook de

a mate en regel geven, hoe veel en hoe

ver wy ons van zulke hulpmiddels

moeten bedienen, als men dit niet in

agt nam, zo zou # juiſt het":

: : : : :

t
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dat ons anders nuttig kon zyn, ſom

tyds ſchade en nadeel veroorzake. By

voorbeeld: : : ,, . - - -

zo. Indien 't gebeurde, dat eene !

ziele, voor of onder 't uiterlyk Bid- |

den, Zingen, of eenige andere God

vrugtige Oefeningen, van God en zy

ne,# of van eenige

# Volmaaktheden, Werken, of

Waarheden, op eene levendige en

kragtdadige wyze geraakt, inwaards'

okken, en in den geeſt daar mede

bezig gehouden wierd, zo is 't haar

als dan niet alleen geoorlofd, maar

ºzy is ook verpligt , haren mond

en alle zinnen ſtil te houden , en

voor dien tyd al 't uiterlyke , in

zo verre dat het inwendige mogt

hinderen, te laten, om d' innige trek

en werking des Geeſtes Gods ruimte

te geven, en God zelve hare aandagt

te lenen. Die op deze wyze in den

dengrond der ziele, ook in de groot

ſte ſtilte, op 't heerlykſte en beſtege

hoofd en gediend wordt: Zo looft men

- - : « | | | God
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God in ſtilte tot Sion (o), zo kan men

den Heere zingen en ſpelen in zyn harre (p).

En een kwartier uurs in zulken vens

' E#)en Evy

zig voor Gods Tegenwoordigheid in?

gekeerd te houden, is Gode welbeha

gelyker, en ons heilzamer, als duik

zend andere goedmenende werken en

oefeningen, die wy ooit kunnen doen,

en is de eigendlyke bedoeling van alle

" zogenaamde uiterlyke Godsdienſt. .

: 2 1. Ja, 't is ook 't eenige doelwit

onzer ſchepping, en der verloſſing door

| Chriſtus, em alzo met God in den

| | geeſt om te gaan in kinderlyke ver:

1} trouwelykheid, en zyn zaligmakend

1 | Licht, Liefde, Vrede, en Gemeen

t | ſchap in onze inwendigheid te onder

« | vinden, en ons met Hem, en zyne

cſ volmaaktheden bezig te houden; daar

# # wil de H. Geeſt ons gewiſtyk,º door zyne overtuigingen en verborge

ne trekkingen brengen, zo wy maar

- ** 2 op

i] to Pess (r) Efez sºix
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opmerkzaam voor dezelve ſtilzyn; en

ons in eenvoudige gehoorzaamheid aan

zyne getrouwe leiding opdragen.

Dus word dan eindelyk, gelyk een

Kerk-leraar (q) zegt, eens Chriſtens ge

hele leven is een altoos- durende Feeſtdag,

Gebed en Lofzang, Pſalm en Lied, de

wyl de levendige kennis en bevinding

der Tegenwoordigheid en Inwoning

Gods, dengeeſt als dan ingeſtadigekin

derlyke Eerbied, Aanbidding en Ver

heerlyking dezer Hoge Majeſteit be

waart. Ach ! hoe zalig zyn die, welke alzo

in 't Huis Gods women' die laven Hem al

toos(r) Welken onuitſpreeklyk-heer

lyken zegen en Genade ook aan alle

Lezers en Zingers by 't gebruik van

dit tegenwoordig Lied- boek hartlyk

word toegewenſcht. -

22. Ach! beminnens- en eerwaar

, digſt Wezen ( Aanbiddelyke Drie

,, Eenheid ! ) hoe weinig wori Gy

(a) Clemens Aler. Strom, Lib. vit.

(r) Pf. 84. f- - - -

- * W. -

:
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, gekend hoe weinig word Gy best

:# en geprezen##
####
, wy leven en zweven gedurig voor

,, en in &#, Gy denkt aan ons, Gy

,, ſtaat aan de deur (ty onzes harten,

,, en wilt U aan onze zielen me

#####,, ſchiepzels & Wy vergeten'U, w

•-###
, P3nrein des Levens(d)! en hºuden

, ons bezig met de geringe, niet

, dinge ###

### ven kunt

#####
, voorby gaan ; nogtans agten wy

## gen, als of # Cf

»# waren, maar Gy zyt ons,

,, als ofgy byna niet waart, ten mini

, ften als of gy niet. Die## waarts

, welke Gy zyt, naamlyk het onein

»s dig heerſyke en volmaakte wezen:

- ºf * * 3 hee

. “Het in ºr tº ores nºr
« E: " " oren. "

+
- . . .
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, het allerbeminnelykſte en alleen

, zaligmakende Goed! Men eert U

, met de lippen, en pryſt U met den
, mond , maar voor de ſchepzels

, opend men zyn harte. Ach, hoe

-

#####
te blindheid en verdorvenheid van

, de Kinders der Menſchen! Hebben

, wy dan geen medelyden met ons

, zelf? Ach! zo heb Gy medelyden.

as met ons: ſchiet een# raal,

a, Uws Lichts in onze verduiſterde

, harten, en openbaar U aan onzezie

is len een weinig in Uwe Heerlykheid

, en Lievens-waardigheid, op dat wy

, ons en al de ydelheden dezer We

»reld mogen verloghenen en verge

, ten, ons daar tegen met U alleen

, bezig houden, en met onzen geeſt

, en alle kragten der ziele U op 't in

, nigſteaanbidden, verheffen, pryzen

, en beminnen, ons ganſche leven,

, lang, tot dat wy 't groot geluk

, zullen hebben, ou, met al de H vºet

»ſche Hºgerſchaaren en gekoſten van de

“- - - - - - - - - - - - Aarle,
1 - ,
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g, Aarde, voor Owen Throon neder te

,- vallen, en met hen het unieuwe Lied(w)

», ºp te heffen, en (2 te aanbidden, die

•ss leeft van Eeuwigheid tot Eeuwigheid!

2» Amen. "

- - - - - - - r - G. T. ST.

(v) openb. s ». 14. 3.

*
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- Men# maaropzynewerken agt;

A --

«I. Van Gods weezen CIl

-. Volmaaktheden.

1.Mel Stevaiſtmein licht.

P! op! myn geeſt, op! op! om God

te loven, - : '

3? ! op ! verwek u, enverzuymgeen pligt:

'T word alles in u ſtil, 't ryz zagt naboven

Tot God, Jehova, onze Zon en Licht;

Hy is't alleene waard, dat Hem toekom'

Lof, roem, en prys en eere overal,

Verhef Hem met een heugelyk geſchal:

Ga in tot zyn verheven Heyli# - --

2. Hy is het grote Wezen allerwezen,

De hoogſt en eenige Volkomenheyd: ..

Van Hem, door Hem, tot Hem, is, zowy

lezen, ' . . . . . . . .

Al wat maar isgeworden in detyd: - -

Wie is als Hy , daar 't al voor buigt en

- zwigt? - - - - -

Wielykt na Hem en zyne Majeſteyt?

Voor wien het ſchepſel bevend nederleyt;

Zyn woning is een ontoeganklyk Licht. .

3. Men ziet niet diezig dog te zien wil

even, -

's Dan

e
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Dan zien wy Hem als voor onz' oogen

zweven, -

In't cierſel van zyn witte Godheyds pragt;

De Hemels roemen ſteeds huns Scheppers

eer':

De lugt, de aard en wat in 't water zwemt,

Om Hem te tonen , roert en 't zamen ſtemt,

Die isen hiet Jehova onzen Heer.

4. Wat men kan noemen goed en hoog

van waarde ,

“Watons met luſt en lieflykheydtoelaght,

Alwat den Hemel draagt en d' Aarde,

Dat groot gebouw van ſchoonheyd en van 1

- - ragt,

En#egd dit rond omringt,

Komt alles uyt deez' onuytputbaar Zee,

Enzyne ondoorgrondde volheyd mêe:

Hy is de Bron die altyd vloeyt en ſpringt.

5 Hy is de AenO, 't Begin en Ende,

De Eerſte en zal ook de Laatſte zyn;

Hy is te merken waarmen zig ook wende,

Het hevmelykſt wordt klaar in zymen ,

ſchyn: (heyd:

## licht is niet vermengd met donker

e kragt diein Hem woont,wordt nimmer /
* - zwak:

Hy weetinzig van ſtryd nog ongemak: -

Hyisen blyft zo Hy wasvoor de tyd. *

6. Wat Hy belooft, men vaſt op kan

, vertrouwen, - ''

1. si - - -- - De
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. De daad, ſtemt met de woorden, over een,

Men mag van ganſcher harten daarop bou

Wen ,

Des Heerenja, is ja, zyn neen, is neen:

Vol regt en billykheyd Hy 't oordeel

ſpreekt: - -

Langmoedigheyden veel gedult Hy toont :

Met Heyligheyd verciert Hy 't daar Hy

- woont: (breekt.

'Hy is de Liefd, die 't noyt aan liefd' ont

- 7. Hoe zalig is, diezozyn magtkomt

weten, . . . . . . . ., V. '

? Entot Hem Abba Vader, zeggen kan, o

Die Hy dan ookde zyne komt te heten,"

En hem als zoon of dogter weër ziet an;

N#ya,

Der grootſte Vorſten hoogverheven ſtänd,

* Ryugeleken zynd', is louter zand; , .

Het is te ſlegt , en blyft eenyd'leſchyn: -

#ideniersººrt van ºver
- , tº neven, , * . . .

Dat my nuook een deel met die gebeurt,

Diegy in Chriſtus hebt gebragt ten leven,

En in Hem tot uw kinders uytgekeurd,

Ikzie unu juiſt maar in 't donker licht: ,

Dog weet ik, dat nog komen zal dienſdag,

Dat ik u zonder dekſel aanzien mag,-.

Van aangezigt tot vrolyk aangezigt.

9. Maar wyl 't vertrek zal umyngeeſtſteets looven, , "w

i - A 2 op!

AM
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Op! op ! verwek u, en verzuym geen pligt,

'T word alles in u ſtil, 'tryz' zagt na boven

TotGod, Jehova, onze Zon en Licht;

Hy is 't alleene waard, dat Hem toekom'

Lof, roem , en prys en eere overal:

Verhef Hem met een heugelyk geſchal, .

Tot Hyubrengt in 't Hemels#n.
- - - - - - - -

2. Mel: Qu wonberbareg Göut &c.

Vetº: Majeſteyt, aanbiddens

, waardig Wezen,

Oneyndiggrote God,gelykwy van u lezen: "

Doe in myn ganſche ziel opwellen

Een diep ontzag voor uw Aanſchyn:

Laat my als ik uw roem vertelle,

Nog kleyner als een ſtofje zyn.

2. Gyzyteen zalig Goed, dat niets en weet

van lyden: (verblyden.

Uw opperſt Wezen is een Zee van hoog

Gy kondt in zoete ſtilheyd zweven,

Eer gy van d' Engels wierd ge-eerd.

- Ook wierd uw Algenoegzaam leeven

Door gene eenzaamheyd gedeerd.

3. Uw zaligheyd wies niet door't ſchep

pen van de aarde. (baarde.

En 't kon niet zyn dat u myn val onheylen

Dog laat uw Zoon in zulken pyne

Zig voor my ſnode zondaar neêr,

Als moeſt uw zaligheyd verdwyne

Ten
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Ten zy, ik tot u wederkeer'. . . .

4.- Gy, kunt met 't hoogſte regt alleen ge

weldig hieten. . . . . (ſchieten.'

Uw donder kan de aard'uyt haar afpunten

Daer is geen perk in uwe ſterkte, ..

Uw Woord draagt deze zware aard'.

Dat is het kleynſte uwer werken,

- Wat elk onmogelyk verklaart. . .

5. SE: der Heeren Heer, doet aard' en

... hemel ſchromen, . . . . . . . .

Die ook den Vorſten zelf doet op hun troo

--nen komen. - - - - - "l

* U vrezen alle Majeſteyten,

U bidt een ider Heerſcher an: . .

Gy kunt zo lyf als ziel' doorſnyden,

Dat geen verganklyk Scepter kan.

6, Gy.# alleen de onſterfykheid, en

kunt, ô Heere, , .

Daar door als gy maar wilt, ons dood en

graf afweren. -

Wat de geſchapen geeſten dragen,

Dat hebt gy hen te leen gedaan.

Gy kuntz ind'eeuw'ge dood begraven,
Maar blyft dog zelve eeuwig ſtaan. •

7. Een ontoeganklyk Licht moet u ter

woning dienen, ( rafinen,

Een glans te klaar nog voor deheld're Se-

Wiens blikſem blindt der Eng'len oogen,
Wanneer h op hen nederdaalt, -

Waar# aanſchyn wordtgebogen,
- - A 3 ” En
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- Eu als van ſchaamte overhaald.

8. Wat ſterflyk ooge kwam uw Wezen

: ooyt aanſchouwen ?

Wie leeft, die zig in 't vleestezien durft

toeVertrotIWen P

Gy ziet wel, als by held're morgen,

Wat# en afgrond in zig ſluyt,

Maar b yft voor ons dog wel verborgen,

Onzigtb're Geeſt ! wie ſpreekt uuyt?

9. Al wat wy van uw'magt en Wezen nog
bevroeden- l -

Hebt gy ons zelf te voré openbaren moeté.

Den Zoon die uwe ziel' komt minnen,

En in uw ſchood, ô Vader leeft,

“Die is 't die 't leert aan onze zinnen,

Wien ons geloofzo nodig heeft.

1o.Dog heden kennen wy u nog zeer onvol-

k (weggenomen,

:

; vººr: en ; - ''-r- - - -

Maer#voorhang eens gelukkig

Dan zullen wy eerſt onze blootheyd ,

Zien met veel ſchaamt ootmoedig aan,

# ioenſte Geeſt voor uwe grootheyd
neyndig opgetogen ſtaan. . . . .

11. Terwylzyſteeds uw idem met zwakke

kragf gezongen, ( de tonge.

Ontvang het kindſe lof van een beſchroom

Als gy myn mondeens zult verklaren, .

'Dan zal by voor uw Majeſteyt -

Verheffen't lied op hoger ſnaaren,

Dat meer den roem uws naems verbreydt.'

, * * 3. Mel:

-

f

''

-
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3. Mel: Ay ſchoonſte Nimf aanziet &c,

oföZalig Heer! ziet neder u &c.
- -

Neindig Goed!van niemant ooyt vol

prezen ! - -

ô Wonderweezen ach! . - . .

Gy diepſte grond,Fonteynvan alle weezen

- In wien ik eeuwig lag : -

Baard in myn ziel, uit uwe diepſte kragten,

Uw hert, uw ligt,uw waardeZoon,

De Bron van al het eeuwig ſchoon, (3 e

» Zoo zoet van kragten. is :

2. Oneindig Ligtltegronden nogte meten,

. 6 Ligt der Majeſteit ! . . . . .

Geef myne ziel te drinken, en teeeten, ºf

Van uwe weezentheyd ! ! (ſchoone,

Zoo groeid dat Beeld, dat Hemelsis, en

Gelyk 't in Adam is geeſt, -

Een Tempel, daar het uwen Geeſt

- In luſt te woonen. . . . . . - *

3 Mynziehisvuir,ô God!'mynuitverkoren,

Myn zielen-vuir dat ſchreyt 1

Na 't water, dat zoo lieflyk wordgeboren.'

In 't ligt der Mageſteit: (roodes ,

Gelyk den dauw, zooſchoon in 't morgen

Dat is het kriſtallyne meer, ºf

Het water, daar Gy ſchoonſte Heer, 8.

Ons zoo op noode. . . . . . .

# A . . na

AA

• •
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4. Mel, 2ſuf & 5tiſten menſch / auf.

Oogheylige Drie-eenigheyd!

Die met een zoet behagen

My hebt geſchapen in de tyd,

Dat ik uw Beeld zou dragen ;

Ach ! dat ik u uyt 's harten grond

Tog mogt beminnen t'aller ſtond:

Dies kom en keer tog tot my in,

Bereyd, bewoon my na uw zin.

2. O Vader ! neem heel kragtig in

Het zugtend ziels-begeren,

Maak niy uw innig huys der Min,

En ſtil verblyf, ô Heere!

Vergeef 't dat myne ziel' bezwykt,

En veel verſtroyd is jammerlyk;

- Brengz' in uw ruſt, en maak haar vry,

Dat niets in haar en blyv' als Gy.

3. Gods Zoon, verlicht tog myn verſtand

Met uwe wysheyds-ſtraalen:

Vergeef 'r, dat het veel na de kant

Der ydelheyd ging dwalen:

Laat nu voortaan in uwen ſchyn

Alleen myn zien en werken zyn:

Trek hem, dat hy reeds hier met vlyt

Zig ſcheyde af van plaats en tyd.

4. O Heylige Geeſt ! gy Liefde brand,

Onvonk myn ziels-begeren,

Verſterkze, bied my onderſtand,

-

Uw
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Uw wil te doen, ô Heere:

Vergeef 't dat ik zo veelmaal zogt n

Na 't zondig, dat ik niet doen mogt;

Laet ik met zuyv're liefde nu

Om niet beminnen eeuwig U. n

5. O Heylige Drie Eenigheydt. ” “ -

Verruk my ganſch door minne ;

OP. 't ſpoor na 't eeuwig leven leyd

| Myn ziel', en lighaams zinnen; ”

Vereenig my, en laat my nu º,
Een met u zyn, dat ik met u,

Hier na in heerlykheyd verblyd', ,

O Heyligſte Drie-Eenigheyd! Tº

God is Liefde, en wie in de Liefde

- blyft, die blyft in God, en God

in hem. 1 Joh. 4: 16, -

5. Mel: 2Rentergaret Remig, -

of: God is. Tegenwoordig. - -

Nbepaalde Liefde ! . . . . . .

- O# beſchroomde oogen, , ,,

Die op aard' ſchier niets vermogen,

at zy zien de ſtraalen - - - -

Der langmoedigheden, - -

Die den aardkring heerlyk kleden,

En daarby - -

Wonder bly - -

* * * A 5. - Doen
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Doen de kwaad en Reynen -
, * * * i- - - - - A-1 I 4 fTT ! . . . . .

Met uw zon beſchynen , 2 ,2. ater, lugt, en aarde, ºf N T. "I -

A#### #yt,

-

#

Is een ſchouwplaats uwer. goed ey - '
Uw langmoedig wagten t

omt door nieuwe blykenAlty ## glans bereyken. J)

hoe zeer ... -

- wy#r, # # #
# heuvels ,

- Stºre# '; -

3. Wat wy daar van ſpreken, ' '

Wat wy daar van weten,

is een ſchaduw ſlegs te heten. '

#Bag op dag te lyden,

Dag op dag te dulden . . . . ti
» Zo veel millioenen ſchulden,

#onder ruſt:Minnen voor het haten; l

Heer, wie kan dat varen! o zº

4. Gy vergeefs de zonde. " "
ºort #s zondaars ſmeken, ºf

Als zyn harte komt te breken is

Schoon uw regt mogt dreygen ,

Dog ontfermt gy weder» . . . . .

Legt de pylen gaarne neders ,

2

* *

-

- v.' • U -

* * *

Welke dog ' - is -

t; o Stadig nog in f Q

Weër
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Weêr door ſchuld opdagen, is

Als zy nauwlyks lagen. ' - ºf -

5. Niemand ſtierde, Heere, tº ºf 1 G

Tot u zyne gangen, ' s 3 -

Die voor gunſt heeft regt ontvangen. "

Wie voor uwe voeten." , " ,

Kwam in traanen zinken, - 07 º

Liet gy ſtraf en ſchuld verdrinken. ' t

Onze ſmare,

7 Roert uw hart, o .2

En gy wiſt den armen & G - 2 I

, Gunſtig u erbarmen, ººg - is t

6. Koning, zyt geprezen, º irº .

Dat g” ons zo verſchenen 3 ºf "

Gingt, en niet na werken lonen, viel

Lof zy uwe ſterkte, 'L: * ee! ! . . .

Die wél kunt Regeren, wil : 1
En d":# draagt met eerst geov IA

| . Wilt altoos, " . , va 1 x oS

Sions Troeſt! Z ! : : : 't

Langzaam zyn van zinnen, ... G

En de wereld minnen, R

: -- - - - - - . . . 2] - 't iſ

over PE 139; 1-12, 24

*

Meh onze vader in 't Hemel Ryk,

Eer; gy doorgrondt zeer innig my,

En kent wat in, en aan my zy,

gºe: ook ap myn zitten agt, ' -

** A 6 -
Myn

V
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Myn opſtaan is in uwe magt.

Gy weet te voren wat ik denk,

Eer ik myn zinnen derwaards wenk. .

2. Gy zyt by my, wanneer ik ga ,

En als ik leg zyt gy my ma.

Myn weg en wandel ziet gy voort.

Myn tonge ſpreekt geen eenig woord,

Of gy, weet reeds waarop het doelt ,

Eer zy de drift tot ſpreken voelt.

3. G' omcingelt my aan alle kant,

En over my my zweeft uwe hand."

Men vindt by u de wysheyds a'er ,

Een kennis ons te wonderbaar,

Een in, en doorzigt grondloos ryk,

Uw doen heeft nergens zyns##
4. Hoe kond' ik uwen Geeſt ontvlie'n,

Dat my uw Aanſchyn niet zou zien ?

Al voer ik ook ten Hemel an,

Zo zyt gy daar, waar bleef ik dan ?

Ik vond in d'afgrond zelfs geen bed,

Of was er ook van u omzet.

. 5. Kwam ik, den dageraad gelyk,

Op vleugels in een zeldzaam ryk,

Geraakt' ik aan de laatſte zee,

Gy waart dog daar te voren mée.

Ik was aldaar voor uwe magt, s -

Hn gene veyligheyd## -

6. Al dagt ik van de duyſternis;

Nu, die verbergt my wel gewis;

Zo was ik u dog openbaar, By

*

v
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y u is al het donk're klaar.

yu is duyſternis als licht; - -

een nagt belemmert uw gezigt. . . .

7. Doorgrondm', ô God, u isontdekt,

f't herte reyn is of bevlekt. . . . .

ie, ben ik op een ſlegte baan,

1 kwade lieden toegedaan,

3 maak 'er my tog van bevryd,

1 leyd my op 't pad der eeuwigheyd.

v

[. Van de werken der

Schepping en Voorzie

nigheyd.

7. Mel: Stömt 5er tu mir.

- - Of: PE 36.

Tº A uyt, myn hart, zoek vrolykheyd,

I In deze lieve zomertyd, .

Aan uwes Heeren gaven ; -

ſchouw der hoven ſchone glans,

»e zy voor my, en u zig ganſch

Vercierd en minlyk dragen.

De boomen ſtaan vol lieflyk lof, r

it aardryk dekt zyn zwarte ſtof, ,

Met kruyd en bles: beyde,

- 7

t

De
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p

De tulpen en Narkiſſen ſtaan

Veel heerelykeraangedaan,

Als Salomon in zyn zyde. " . , 2 -

3. De Leeuwerk vliegt na boven ſnel, v

Het Duyfje vliegt u#zyne cel, ''
Om aas in 't woud te halen:

De hoogbegaafde Nagtegaal,

Verkwikt, en vult met zyne taal -

Berg, heuvels, veld, én dalen. " !

4. De Henn haar volkje buyten leydt

De Oyevaar zyn neſt bereydt, ---- --

De Zwaluw voedt haar jongen, * -

Het ſnelle hert, de vlugge Ree

Zyn blyd, en komen uyt hun ſte'e

In 't lange gras gefprongen. - .

5. De Beekjes zuyzen# zand,

":# rondom hunnen rand

an ſchaduwryke boomen; . ,,

De Beemden# voort daarby,

Daar d' Herder met zyn Schapen bly

En iuyghend wordt vernomen.

6. fxe onvermoeyde Byen ſchaar,

. . . . . .

* * * * *

Vliegt heen, en weer, zoekt hier, en daer, * *

* . ,

Haer ed'le honig-ſpyze:

De waarde Wynſtok zuygt geſta'eg

Nieuw'fap, en voedzel van om laag, *

In zyne ted're ryzen. . . . . . .

7. De Tarwe waſt ook met geweld,

Dat jong, en oud in vreugde ſtelt,

Tot roem der grote Goedheyd, p
S. N - - 1G
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ie mild, en overvloedig geeft, " "
l wat de menſch van noden heeft

## #
k kan, en mag niet ſtille zyn, . . . . .

ods grote werk## Yn, ,,t

Verwekt al myne zinnen:

k zing dan met, als alles zingt,
En laat', wat tot Gods eere klinkt, d

Opwellen ſteeds van binnen. ,, .

». Ach! denk ik, zyt#z" »

Dat gy ons zo veel weldaad doet,

Nu wy als Pelgrims zwerven, r
Wat zal men an na dezen t - •

In 's Hemels grote heerlykheyd, | |
En gulden ſloten erven, - iſ. 2. - --

1o. Hoe zoeten lijſt, hoë'klar n ſchyn,

Zal wel# : -

### # x
Daar# û,

Met mond, en harte, zonder pyn, ,,

Komt Hallelujá' zingen. " * * * * * *

###"l ?Ach zoeté Gödl voor uwën Throon,

Wer t ZeegerPalmen, 5 Loo -

## #":# laams,# - , en PTYS » : : : : :

# uyzend ſchone Pſalmen. ,,

1: Dog wil ik, nu ik nog dendruk,
Moet#ná juk, uit

le zwygen; ' . .

+ 1 r. ,

3. - n
- -

ººk

Ook met heel ſti
MVn
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Myn hart zal met geſtadigheyd | | | | |

Op ieder plaats, en t’aller tyd, A

#r:# ſof zig neygen. , ' # A.

13. Bedouw myn geeſt met zegen, Heer, a

Die van den Hemel daalt ter neër, 5

Op dat ik bloey' geſtadig; . . . . .

Geef dat uw Zomer van genaad', - --

Maak in myn ziele vroeg. en laat,

Het waar geloof werkdadig. - - - - -

14. Ontbloot myngeeſten zelf daar koom-,

Dat ik u word een goede boom, -

En doe my vaſt beklyven, -

Verleen my, dat ik, tot uw roem,"
Mag in uw Hof een ſchone bloem, t

En plante eeuwig blyven. - -

15. Verkies my tot uw Paradys, ,

En laat ik tot myn laatſte reys, !

Aan lyf, en ziel' floreren: ,,'

Zo wil ik uwen Roem, en Eer', ,

Alleen, en anders niemand meer,

In eeuwigheyd vermeeren. ... . ,

8. Mel. Ik hebden regten grondgevonden."

God des Hemels, en der Aarden:

Die alles tegenwoordig zyt,
Dien men nog noyt begreep na waarden,

Voor wien geen ding verborgen leyr,

Ach! trek tog myn gemoed tot u,

En openbaar u in my nu. . .

* z. Waar
|
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2. Waar heen myn hart,en oogen weyden,

Daar vind ik van uw Godheyd blyk;

Als ik aandagtig zie, by tyden,

Uw ſchepſels ſchoon, en wonderlyk,

Zoo roept het alles toe aan my:

Hoe groot is God ! hoe kleyn zijt gy!

3. Ook tonen 't d'Elementen alle,

Hoe goed, en wys den Schepper zy. ,

O kon het ſtomm' in ſpraak uytvallen,

Zo riep het ſtadig luyd', en bly:

Gv menſchen prijs des Hoogſten pragt,

VVant tot uw dienſt zijn wy gewragt! -

4. O God ! houd na uw menſchen-minne,

My ſteeds in uw gena'e verbond,

Uw reyne Geeſt dryv' my van binnen,

Uw lofzy altyd in myn mond. . . .

Al wat ik ben , en heb, en kan,

Neem tot uw dienſt voor eeuwig an.

5. Help tog, dat deze aardſe goeden,

My lokken tot het hoogſte Goed,

Dat zy my noyt een valſtrik voeden,

Die ſchaad' in plaats van voordeel doet,

Laat alle misbruyk verre zyn ! , 'º

Zijt gy mijn Schat, en Doel alleyn ! . .

6. Myn leven is maar eene reyze,

Ik leef nauw regt, of ſterf den dood.

Dies maak my een opregte Wyze,

Voorzie my met uw Hemels-brood,

En als myn loop is afgedaan,

Neem my in uwe ruſte aan,

- 9. Mel;
'
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9. Mel GSarum ſofticijmichschstämet

TJ Aarom wilt gy tog voor morgen,w Arme# 8 g

Steeds verward,

Als een Heyden, zorgen?

Waartoe dient uw daaglyks knyzen ?

Mids God wil ,

Mild, en ſtil,

Hulp in nood bewyzen?

2. God die ſchonk aan u het leven,

t Ziel, en lyf,

Daerom blyf

Hem alleen gegeven;

Hy zal verder alles ſchenken,

Hoop genaad',

Hy verlaat,

Niet, die aan Hem denken.

3. Zeg tog niet : Wat zal ik eten ?

God heeft u, . . . .

- Voor als nu, : - - -

Zo veel toegemeten, . . . *

Dat uw lighaam wel kan leven, -

Voortaan zal, zº

God u al , - * *

Uw behoeften geven

4. 'T lyf is meer als drank, en ſpyzen

Voor Gods oog: -

- Dies geloof,

*

-

Dat
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Dat God zal bewyzen,

Dat Hy ſpyz' en drank kan geven,

Dien , die maar , -

Voor als naar, - 1

Hem alleen wil leven.

5. Zorgt gy hoe gy u zult kleden?

Godt gebiedt:

Zorg zo niet

Als de Heydens deeden;

Zie de bloemen, hoe zy bloeyen,
En zeer ſchoon, - ’,

Staan ten toon,

Hoe de boomen groeyen. "

6. Zorgt een vogel op de boomen,

Als hy zingt, ' s . . . .

Vliegt, en ſpringt, * * * *

Wie hem aan zal tonen, tºt

Wat hy eten zal, en drinken ?

Neen, ach neen! , * * * *

Bloot alleen ， 7 -

Volgt hy 's Hemels winken. " -

7. Ach ! 't geloof ontbreekt op aarde,

Als 't 'erfwas, - e | | | | |
God wel ras, , 2 ::p t . . .

Nooddruft ons beſchaarde: # 22

Wie God in 't geloof kan vaten,

Die zal niet, tºt 1 , f 3

t
In verdriet, e . . . . .

Van Hem zyn verlaten. ' '

8. Wie geregtigheyd natragten,
* Uy, , Komt',
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Komt, gelyk

Ook Gods ryk,

Bovenal gaat agten,

Die zal waarlyk, na verlangen,

'T leven lang,

- Spyz' en drank,

Als in ſlaap, ontvangen.

9. Laat de wereld zig bemoeyen,

Om haar# 5 - ,

Myn gemoed, - - - - - - -

Zal# Jeſus ſpoeyen; . .

Hy zal geven myn behoeven,

Schoon Hy ook, -

e. Tegen hoop , V . -

Veelmaal wat mogt toeven, -

1o. Wil Hy proeven myn gelove,

En de gaav', - . . . . ’’

Die my laaft,

My heel laten loven ,

'T moet my dog ten beſten komen,

Als God dan,

Alles van

My heeft weggenomen.

11. Hy kan alles wedergeven,

Schoon, Hy 't nam,

Zo bekwam

Ik zyn Woord ten leven ,

Ach ! hoe vele vrome harten

Leven dus

Stil, geruſt, - – -

2 - '' Zon- -

T

tºn

«.
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Zonder zorg, en ſmarten!

12. Zy bevelen God de zorgen,

Na zyn wil, -

En zyn ſtil

Stadig in 't verborgen:

Wat God wil, is hun genoegen,

Zo Hy 't maar, * * *

, Voor als naar, -

Zoekt met hen te voegen. | | |

13. Dog kan God hen niet afſlagen,

'T daaglyks brood, 7.

In den nood, -

Als Hy hoort hun klagen: -

Hy komt met 'er daad hen trooſten

Eer men 't meynt, -

En verſchynt, 2 - I

Als den nood is 't grootſte.

14, Hunne zorge, ſtrekt na boven,

En hun voet, ,- . . . I
Loopt, met ſpoed, "

Na de Rotsſteens-klooven ,

Tot des Heeren Jeſus wonden :

Daar zyn zy,

Alſins vry,

En van nood ontbonden. -

15, Nu, Heer Jeſus ! myn Verblyden ,

Myne Zon,

Vreugde bron,

Myner Zielen Weyde !

Zorg tog voor myn ziele, Heere,

- 1

• •

. N
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Zo zal my , -

Ook daarby

Niets aan 't lighaam deeren,

16. Alles zy u onverholen, ... .

Wat my ſcheelt, 1 11:

Of verveelt, f:

Grote God bevolen : ' . . 's

Zorg voor my, zo wil ik zwygen,
En voor u, -

Hartlyk nu, . . .

Myne knien neygen. *

17. Ik wil u met blydſchap eren,

Nu en naar, it tº - --

Openbaar, zº " - ivº

En noyt van u keren: - -

Lof, en prys zy uwen Naame,

Zyt myn Lot,

Heyl, en Slot, tº s uit: -1 . . .

Liefſte Jeſus! Amen. " "

tºt - , zo. : b. | |

v

* * *

, ' . . . . b - d

- ' - is v .

- -- -

- ; - ’, f. ,"

-

- , - -

- « * * * l - " … .. . . ſ
w,

t -

III. Van
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III. Van de eerſte Zonde

val, en die daar uit ont

ſtaande Elende en

Verderf.

1o. Mel: Gykleine Chriſten hoopken ach!

O Onuytſprekelyke ſchaël .

Helaas! van ons geleden,

Toen Licht, en Regt, en Godts genaê,

Met alle cierlykheden, *

Die onzes Scheppers mildheyd aan,

Onz' eerſte Ouders heeft gedaan,

Uyt ziel', en lighaam weken. ,,

2. Den menſch was heylig en goed,en reyn,

Van u geſchapen, Vader; , ' '

Wist van geen zonde, ſchuld, nog pyn

Of ſtraf voor den misdader.

Zyn geeſt was vol van glans, en licht,

Zyn wifle vol van toeverzigt, ,

Vol vrede zyn geweten. 7 ov F.

3. Gy eyſchte maar tot dankbaarheyd,

(Dat hy zo was verheven) is ,

Ten blyk, dat gy zyn Koning zyt,

Gehoorzaamheyd daar neven. | | |

-

De vragt van eenen boom was daar '1
- - - - - is HA
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In zulken groten gaarde maar,

Die men niet aan mogt raken.

4. Hier nam het hoofd der ſnode ſchaar,

Der afgevallen bende: ,

Die lang gewenſchte uure waar,

Dat hy den Menſch afwende,

Van U, o God, en uw gebied,

Beſloot daarom te ruſten niet,

Eer hy uw Beeld verſtoorde.

5. Hy kwam, bewogen door de nyd,

Tot uwe lieve kinder,

En wierd , eer 't regt was overleyd,

Met liſt hun overwinner.

Hy bragt in hun verheugde ruſt,

Het zaadtje der verboden luſt,

En heymlyk ongenoegen.

6. Hun hart, door hoogmoed overheerd,

Liet zig ter vyand neygen,

Zy wilden, van u afgekeerd,

Op hoger graaden ſtygen,

En u, den hoogſten God, gelyk,

Van onbepaalde vryheyd ryk,

Alwys en magtig worden.

7. Geloofden den verleyder meer

Als uwe waarſchouw-ſpraken,

Hun harten, van de eenvoud' veer ,

Reeds vol van ſlangliſt ſtaken.

Zy waagden d'ongehoorzaamheyd,

En aten 'r geen was afgezeyd,

Ja vreeſden niet uw dreygen,

-
8. Dat
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8. Dat ogenblik wierd hun verſtand, ,

er duyſternis omgeven.

Hun wil, gerukt uyt Godes hand,

Verloor het ware leven. -

Toorn,zonde, jammer, vloek, en dood

Ja meer als honderd duyzend nood,
Omringde die rebellen. :: " . • : -

9. _D' elende wordt nu overerfd,

Van al d' afkomelingen.

Die ſtam en takken heel verderft, . .

Den vloek komt elk doordrin en;

De eerſte ſchoonheydens ontvie 9 -

Der ſlangen gift kwam lyf, en ziel'

Doorkruypen, en verwoeſten. ,

*o, O Heere! laat ons in uw glans,
Den diepen val regt weten, w

erwerp 't gevallen volk niet ganſch,

Die in hun Schepper heten.

Maak ons door Chriſtus weder goed,

En regt bekwaam, om wel gemoed

Na 't eeuwig Heyl te lopen.

11. Mel: Weine heffnungſtchet weſte.

A°: myn Jeſus ! wat verderven

Woont in 't binnenſt van myn hert,

Met de and're Adams erven,
Ben vol van zond' en ſmert,

Ach!. ik klaag het uw alweten,

Dat ik vlees, van vlees moet heten.
B 2, Hoe

D

M

ve

:

J
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2, Hoe verkeerd zyn myne paden !

Hoe verdorven myn gemoed,

Dat zo vaardig tot het kwade,

En zo traag is tot het goed.

Ach ! wie ontbind my myn keeten

Wie geneeſt die Sſange beeten.

3. Help my tog door uw genade,

Uyt de aangebragte nood;

En genees myn zielen ſchade,

Door uw bloed, en kruyſes dood:

Wilt in my geheel vertreden

D' oude Adams zond’ge leden,

4. Ik als aards, en van beneden,

Leg nog in der zonden graf:

Zal ik weêr in 't leven treden,

Zo moet gy-van boven af,

My door uwen Geeſt herbaren,

En uw kragt in my verklaren. -

5. Schep in my een zuyver herte,

Geef my eenen nieuwen geeſt,

Dat ik tog niet langer ſchertſe,

Met de luſt van 't zondig vlees,

Doe :my zyne liſt haaſt merken,

Geeſtlyk my daar tegen ſterken,

6. Leer my bidden, waken, dringen,

En myn arge vlees, en bloed,

Onder 's geeſtes juk te bringen,

Want het doet dog nimmer goed;

Laat in uwen dood verſterven,

- *T geen uw Ryk niet kan be-erven.

- - - - *', 7. VVek
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7. Wek my op door 's levens kroone,

Die my boven is bewaard,

Dat ik noyt my zelf verſchone,

Als een vyand openbaart , -

Maar help my kloekmoedig dringen,

Duyvel, wereld, vlees te dwingen,

8. Val ik eens te zwak van binnen,

O! maak my dan weder ſterk,

Dat ik door uw kragt verwinne,

Op dat ik myn levens perk

Door uw ſtrydbaar Triomferen, ... -

Ridderlyk voleynd', ô Heere.

Zonder my kond gy niets doen.

Joh. 15. . .

12. Mel: Oniºr terrſhirt uiſt.

Of: QReine bofnung ſtºkt. -

Ch ! wat zyn wy zonder Jeſus?

- Jannmerlyk, behoeftig arm :

\ch ! wat zyn wy vol elenden;

Ach Heer Jeſus! u erbarm, ..

Laat u onzen nood tog trekken,

Welke wy voor u ontdekken.

Wy:zyn nietig buyten Jeſus !

Puir met duyſternis bekleed;

1 cíaarby-kwelt ons zeer vinnig,

De vergifte s#en best -

-- 2.

-

Dint
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Dit fenyn verryſt in 't harte,

En veroorzaakt ſtadig ſmarte.

3. Zonder u, ò trouwe Jeſus!

Schrikt my Hel , en Duyvel mee,

De verdoem’nis doet my beven, -

Daar ik ſta op deze ſte'e.

Myn geweten komt ontwaken,

D'afgrond vlamt, en is aan't kraken.

4. Zonder u, hartslieve Jeſus!

Men niet uyt de wereld raakt ,

Zy heeft ſchier op alle wegen,

Netten voor ons voet gemaakt;

Zy kan veynzen, en ons tarten,

En houdt door haar vleyen 't harte.

5. Ach hoe kragtloos, hartens Jeſus!

Grypt een zwakke kragt, en hoop !

Onze magt is louter onmagt,

In deez' moede levens loop;

Wantmen ziet ons, daar wyzweven,

Veelmaal ſtruykelen, en ſneven.

6. Daarom ſterk ons, liefſte Jeſus!

Zyt in duyſternis ons licht ,

Open onzes harten oogen;

Toon uw vrindlyk aangezigt ;

Speel, ô Zon ! met ſevens-blikken,

Zo zal zig ons hart verkwikken.

7. Treed den Satan, ſterke Jeſus ! . '

Onder onzen zwakke voet, * -

Kom tot uwe Bruyd getreden,

Kus haar door uw liefde gloed,
EN . - Dat

-



EN DFsseLFs ELENDE. 29
I Dat zy Hemels-vreugde ſpeure,

En om geen verdriet meer treure,

8. Gryp ons aan, ô zoete Jeſus !

#ons door de Pelgrims-ſtraat,

Dat wy op de regte wegen

Altyd wand'len, vroeg, en laat:

Doet ons alle ſtrikken myden,

En niet omzien, nog uytglyden. "

9. Laat uw Geeſt der kragt, ô Jeſus!

Worden met ons geeſt gepaard,

Dat wy vurig u na wand'len,

In de regte liefdens-aart; -

Ach maak zelf ons ſteeds bekwamer,

U ons leven aangenamer.

zo.. Dan zal lof, en dank, myn Jeſus!

Klinken uyt des harten grond;

Dan zal alles jubileren, -

En u zingen hart, en mond;

Dan zal JESUS hoog geprezen,

- Op de ganſche aarde wezen.

13. Mel: SRtine beïnung ſite vtſt.

r Eſ is ! kragt der blode harten,

- Trooſt, in alle bangigheyd,

aVing, in der zonden ſmarten,

rts, voor alle harten leet,

Pleyſter, tegen ſtervens wonden,

Die ſteeds zyt vol kragt bevonden.

Myne harts bron komt maar geven
B 3 Aan

)
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Aangeboren kwaad altoos;

Merg, en aders zyn doordreven

Van 't fenyn der luſten boos;

Geen bloeddroppel wordt gevonden,

Die niet is een#van zonden.

3. Met veel pylen op het kwaadſte,

My Vlees, Wereld, Duyvel kwelt;

Eer ik tot den Helper haaſte,

Word ik weder neêrgeveld:

En myn ziele moet dan dalen,

Eer zy regt kan adem halen.

4. Wil ik tot U zyn verheven,

Myne traagheyd my dan ſtuyt:

Als uw Geeſt in my zou leven,

Jaagt het wilde vlees Hem uyt; . . .

- Dat ik ook de kwaal der ſchulden,

Nu niet langer meer kan dulden,

5. Daarom, Heyl der zieke kinder,

Bron, van wien het leven ſpruyt,

Zelf de Pleyſter, en Verbinder,

Welkers kunſt ſteeds goed valt uyt;

.: Gy kunt pyn, en ſmarte mind'ren,

' Ja de ſtuyp des doods verhind'ren.

6. Kom, ô Heer! druk in genaden,

Tog uw Beeld in 't hart van myn,

Zo zal myne oude ſchade,

Door uw bloed geholpen zyn :

t Zalft uw Oli myne wonden,

- Dan ben ik geheel verbonden.

7. Laat het, Helper! u gevalle, E
- - ſ1
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. En door vloey my zelf alleyn,

! Dan zal in myn aders alle,

Niet als uw nieuw leven zyn:

# myn mond vol nieuwe wyzen,

» Zal uw vinger eeuwig pryzen.

•

a

IV. Van de Menſchwer

ding of Geboorte des,

HeerenJezu, tengoe

de voor ons. . .

- - 'R4 - 2 : - - 's

JE: tot ons toteeuwig verblyden!

J A en O,Aanvang en Eyndeſtaat daar.

Godheyd,en Menſchheyd, verenigen beyde:

'Schepper hoe komt gy onsmenſchenzo

thaar P

Hemel en Aarde, vertel het den Heyden.

Jeſus kwam tot ons, tot eeuwig verblyden!

2. Jeſus#" tot ons, hoor zondig gezin

den ! s

Jeſuskwam tot ons met water, en bloed.

Zie op de Borge voor ſchuldige kinders,

Die zig laat worgen onsalle ten goed', . .

B 4 Maakt

t
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Maakt van godloze, Godzalig beminden.

Jeſus kwam tot ons,hoor zondig gezinden!

3. Jeſuskwam tot ons, de lieflykſte Kroone,

Zynes verhevenen Vaders is hier !

Heyligt zig zondaars , en leydtze ten

Throone,

O wat verwonderend minnende Vier !

Dank tog zyn liefde,en geefu dien Zoone

Jeſuskwam tot ons, de lieflykſte Kroone

4.Jeſus kwam tot ons,nu barſten de banden,

Strikken des doods die verbreken daarby:

OnzeDoorbreker is voortaan voor handen.

Hy, deZoon Gods, maakt ons waarelyk

vry.5

Brengt onstot eerë, uyt zonden en ſchandé.

Jeſuskwam tot ons, nu barſten de banden.

5- Jef:kwam tot ons, die ſterke Ontla

der,

Wint de gewapende ſterke zyn buyt,

Werpt overhoope zyn ſloten te gader,

Leydt degevangenen zeeghaftig daaruyt.

Voelt gy de Sterkere ? Satan gy kwade !

Jeſus kwam tot ons, die ſterke Ontlader.

6. Jeſus kwam tot ons, den Koning desle

- vens !

Zyn dood verſlindt ons het dodelyk lot,

Geeft ons (ach, dat wy door ontrou niet

- ſneven ! )

*T eeuwige leven, die vrindlyke God !'

Wie Hemgelooft, die verloſt Hy van't le
E ven. w Je

*
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Jeſus kwam tot ons, den Koning deslevens,

9. Jeſus kwam tot ons,mynGoëèl wil leven.

Jeſus, myn B16ed-verwant, neemt zig

myns an.

's Wyands magt moet voor Hem ſchrikken

en beven,

Hy is het, die hen vermeeſteren kan.

Hy is het,diemy van't ſtof heeft verheven:

Jeſuskwam tot hem, myn Goël wil leven.

8. Jeſus kwam tot ons, Jehova is Weyder!

Welke zyn Herder-ampt trouwlyk be

kleed ; -

Vooru verwondde, verloor'ne, verleydde,

Hem zyne liefde het harte doorſneed:

Dat Hyueeuwig met leven verblyde.

Jeſus kwam tot ons, Jehova is Weyder.

9. Jeſus kwam tot ons,alsJeſus,verſtaat het!

Alles wat aan Hem is ſmaakt heylzaam,

| - en Zoet. * *

t Smagtende Schaapjes, kom zie het, en

ſthaak het:

Jeſus die is uw beſcheydene Goed.

Waag# gelovig, ontvang Hem, zo gaat

et, - - - -

Jeſuskwam tot ons, als Jeſus, verſtaat het !

1o. Jeſus kwam tot ons, als Koning der

eeren ! - --

Hemel, en Aarde verheff'zyn geweld.

Deze Monarchekan harten bekeren

Dezend'uytgangenuws harten opſtelt,
* - - B 5 e . T & Denk
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-,

Denk rog ! Hy geeft u de kroone zo geeren.

Jeſuskwam tot ons, als Koning dereeren!

11 Jeſuskwam tot ons, de eeuwige Liefde!

Liefde, gyzyt ons regt innig bevrind.

Liefde, gy lieft ons met vurigdoorgrieven.

Liefde, die onze Bloed-bruydegom bent.

O dat ik ganſehlyk my tot u verhieve!'

Jeſus kwam tot ons, de eeuwige Liefde ! /

12. Jeſus kwam tot ons, ôguldene tyden!

Morgan-ſtar, die zig in 't harte op deed.

Middelaar, die weër verenigd de beyden,

Trek onstog tot u, ò Liefdens magneet!

eéſter der hulpe, gy ſtaat ons ter zyden.

eſus kwam tot ons, ô guldene tyden!

13. Ieſus kwam tot ons, tot trooſt der be

droefden,

Welke het vuur der elende beproeft ,

Uwen Noodhelper die helpt nabehoeven !

Heerlyk uyt alles wat u hier bedroeft :

Kroonen die wagten op u, ô beproefden !

Heſus kwam tot ons, tot trooſt der bedroef

den. -

14:Ieſus kwam tot ons ten Offer voor zon

den,

Alle des werelds zond' legt op dit Lam,

Op dat Hy eeuw'ge verloſſinge vonde,

Kwam Hyuvt liefd' aan debloedige ſtam.

Afgrond derLiefde!wiekan u doorgrondé?

Ieſuskwam tot ons, ten Offer voor zonden.

15. Ieſus kwam tot ons, zeg 't al 'swe

. . . - relds Enden,, Haaſt:
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Haaſt u, ach haaſtter Genade-Banier!

Harten, en handen wilt trouw tot Hem

1 'wenden; . -

Zeg dan: Wy leven, enſterven u hier!

Zielen vrind, grond ons met waarheyd de

lenden, >

Ieſus# tot ons, zeg 't al 's werelds En

16. Ieſus kwam tot ons, de Bron derge

naden.

Komnu, en drink tog maar alle die dorſt,

Zuyg hier, vooral uw fenynigeſchaden,

Gunſte uyt deze onpeylbare borſt.

Hier kan uw hartezig laven, en baden.

Ieſus kwam tot ons, de Bron dergenaden,

17. Ieſus kwam tot ons, de Zoetheyt der

, zielen,

Hy is de lieflykſte Rooze in 't dal.

Alle die Hem ter Verluſtiging hiel'en,

- Kiezen het zaligſt', en zoetſte van al;

D'yd leverblydersin d'afgrond al krielen.

Ieſus kwam tot ons,de Zoetheyt der zielen!

18. Ieſuskwam tot ons, de Schoonſtevan

allen !

Zonne der blinden, een Schaduw voor

t haat ! -

Slotd: verjaagden, een Steun-ſtaf in Dal

. - len !

Schat der verarmden, der maakten Cie

raad; - - -- - - - - - --

- B 6 . . . . Ster
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sets:#emer voor 'svyands aanval

wRCIl !

Ieſuskwam tot ons,de Schoonſte van allen!

19. Ieſus kwam tot ons, de eeuwige Goed

heyd ! .

Sions trooſt, Dauw die het herte ver

blydt,

Druyve des Hemels, waarna myngemoed

ſchreyt; - -

Groenende Ceder, harttlavende Weyd'.

Sterkte der zwakken, die treurigen zoet

* * ZVC,

Ieſusk# tot ons, de eeuwige Goedheyd!

2o. Ieſus kwam tnt ons, deGrond tot het

- leven: r

Hooggeloofd zy de ontfermende God !

Die ons de Oorſprong des zegens kwam

geven,

Deze verſlindt vloek, dood, jammer,

en ſPot. -

Zalig zyn'die Hem geſtadig aankleven !

Ieſus kwam tot ons, de Gond tot het leven;

21. Ieſus kwam tot ons, een Vader der

weezen, .

Aller beſchroomden verzorgende Hart,

Vader, in eeuwigheyd nimmer volprezen:

Gy kunt verzoeten der Heyligen ſmart.-.

D'eeuwige Liefde geeft ſpyz', en genezen.

Reſus kwam tot ons, een Vader der weezen.

22. Ieſus kwam totons, als Weg tot de
- - weyden, - . . Waar

3
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j
--

Waarheyd, gy laaft ons met wezendlyk

goed.

Wysheyd, hoe wonderlyk kunt gy verbly

den !

Wynſtok, uw druyven-bloed ſterkt on

zen moed,

Aan u te hangen in vreugde, en lyden.

Ieſus kwam tot ons,als Weg tot de weyden.

23. Ieſus kwam tot ons, ter Toevlugt in

noden,

Aller op aarden, en verre aan 't meyr.

Wie Hem vertrouwt, en verwinnen geen

ſnoden:

Merk dit gemoedigd, gy lydende Heyr !

Laat u, # liefde voor 't Lamtje, maar .

tIl.

Ieſusk# tot ons, terToevlugt in noo

den , .

15. Mºl: QBarnin ſoſtichmidhbod, grönt.

Rolyk zal myn harte ſpringen, ,

Dezen tyd, -

Nu, verblyd,

Alle Engels zingen, .

Hoor, hoe dat met volle Chooren,

D Echo klinkt, *

En mêe zingt: º

Chriſtus is# -

2. Nu komt uyt, zyn Hemels leven,
& - B 7 Go



38 VAN DE MENschwERDING

- "Godes Held,

Met geweld,

Ons verloſſing geven.

God wordt menſch, u menſch ten goede,

Zie Gods Kind,

Dat verbindt,

Zig met onzen bloede.

3 Zou ons God nu kunnen haten,

Die ons geeft,

Wat Hy heeft,

Lief, ver boven maaten ?

God geeft, om ons leed te weren,

Zynen Zoon ,

Uyt den Throon,

Zyner magt, en eeren.

4 Zoude die wel van ons keren,

Die zyn ryk,

Ons , gelyk,

Met zig, kwam verëeren ?

Zoud ons Godes Zoon niet minnen,

Die nu komt,

En verſtompt,

Wat ons drukt van binnen.

5. Hadde van der menſchen-orden,

Onze Heer,

H Een afkeer, d

y was 't niet geworden.

Had Hy luſt tot onze ſchaden,

#. dan kond',

Hy onz zond', - -
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Zo niet op zig laden.

6. Hy nam op zig wat wy deden,

Ja Hy kwam,

Als ons Lam,

Lyden: om onz' vrede

Te verkrygen door zyn ſterven,

Fºn voor dood,

Ons Gods ſchood,

En genaad te werven.

7, Le: in zyne Kribhe,

oept Hy nu,

My, en u,

Zegt met zoete lippen :

Lsieve broeders! leg nu neder,

Wat u ſcheelt,

En verveelt ,

Ik breng alles weder. -

8. Ey kom dan, en laat ons lopen,

Kom maar bloot, * *

Kleyn, en groot, vº

Haaſt met grote hoopen ; . -

Min dien, die in liefd' wil gloeyen,

't Startje ziet,

Dat u liet,

Licht, en laving vloeyen. .

9. Gy, die zweeft in hevig lyden,

Zie hier veur, . . . -

U de Deur ,

Tot het waar verblyden; -

Houd Hem vaſt, Hy zal u leyden,
-* : « En



4o VAN DE MENscuswERDING

In een Huys, .

Daar geen kruys,

U meer zal beſtryden.

1o. Wie bezwaard is in zyn harte,

Voelt de wond,

Van zyn zond',

En gewetens ſmarte; -

Zyt getrooſt, hier wordt gevonden, ,

Die met ſpoed,

Heelen doet ,

Uw” vergifte wonden.

1 1. Gy, die arm zyt, en elendig, ,

Kom hierby,

Vul nu vry,

Uw geloof beſtendig:

Hier zyn alle goede gaven,

En het goud,

Dat u zoud',

Steeds het harte laven. ,,

12. Zoete Heyl ! laat u omvangen,

Laat ik ganſch ,

s U, myn Glans!

Onverrukt aanhangen;

Want gy zyt myns levens leven',

- Ik kan nu,

-

s

Wel tevreden geven,

- 16 Meh

My door u,
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16, Me's Q ſtarter G5ott ! oſceſenstraft.

- Of: Pſ. 1oo. *...e

L# zy den Allerhoogſten Heer,

Die over ons ontfermde weêr,

En zondt zyn allerliefſten Zoon,

Uyt Hem gebaard in d' hoogſte Throon.

2. Op dat Hy onzen Heyland zy,

En maakte van de zonde vry,

En door zyn gunſt,- en waarheyds-kragt ,

Ons tot de eeuw'ge klaarheyd bragt.

- 3: O grote goedheyd, en genaad'I.

O liefd' , en mildheyd zonder maat ! .

God doet een werk, dat Hem geen man,

Geen Engel zelf vergoeden kan.

4: De grote Schepper aller ding,

In onz' Natuire overging,

Verfmaadde niet het arme wyf,

Om menſch te worden in haar lyf. ..

5. Dat's Vaders Woord was voor de tyd,

Wordt vlees in alle zuyverheyd :

,De A en O, 't Begin en End',

Geeft zig voor ons in groot elend'.

6. Wat is de menſch? wat is zyn doen?

- ' Dat God zyn Zoon geeft tot verzoen:

Ey, wat behoeft ons 't Hoogſte Goed,

Dat het om onzent wil zo ##

7. O wee het volk ! dat u verſmaadt,

En krygt geen Deel aan die genaad',
Niet
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Niet horen wil des Herders Stem ;

Den Tooren Gods die blyft op hem.

8. O menſch! dat gy dit niet verſtaat,

En nu uw Koning tegen gaat,

Die zo ootmoedig tot u ſpoeyt,

En zig zo trouw met u bemoeyt.

9. Fy neem Hem nu met blydſchap aan,

Bereyd voor Hem uws harten baan,

Op dat Hy kom in uw gemoed,

En gy geniet zyn liefde zoet.

- 1o. 'T vernuft laat onderworpen zyn,

In zyn genadige verſchyn:

Het werk van uw geregtigheyd,

Zy, voor zº'n glori neergeleyt.

A: ; 11. Dit doende zal Hyrd' uwe zyn,

U hoeden voor de Helſe pyn : -

Doet gy dit niet, zo zugt, en treur,

Want Hy ſluyt u de Hemels-deur.

12. Zyn eerſte toekomſt in de tyd,

Was laag, en vol zagtmoedigheyd:

De twede zal verſchriklyk zyn ,

Den zondaars tot een grote pyn. -

13. Maar die alhier in Chriſtus ſtaan,

Die zullen dan in blydſchap gaan,

En woonen by der Eng'len Choor,

Dat hen geen ongeluk meer ſtoor', -

14. Den Vader in den hoogſten Throon,

Met zynen eengeboren Zoon,

Den Heyi'gen Geeſt gelykerwys,

Zy eeuwiglyk lof, dank, en prys.

17. Mel; .

i
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17. Mel Myns hertens Jezu myne luſt.

(De laaſte 2, Regels gelyk zingen.)

Ys op myn ziel terwylje leeft,

En draagt een groot verlangen,

Om 't Kindje daar de Hell' voor beeft,

Met blydſchap te ontfangen,

't Is nu de tyd waar in het kwam,

En 't Menſch'lyk Weezen aan zig nam,

Om door zyn ſmert lyk Ly'en,

De ziel als Bruyt te vryen.

2. Welkom ô zoete Bruydegom,

- Gy Koning aller Eeren,

O Jezus Godd'lyk Lam welkom ! ,

Ik wil uw Lof vermeeren,

Ik wil u al myn leven lank, 2

Van herten geven prys, en dank

Dat gy zyt Menſch geboren,

Voor ons zo ganſch verloren.

3 O groote God ! hoe kan het zyn ?

Uw Heerlykheyd te laaten,

Te komen in dit Dal der Pynl,

Daarz u zoo dood'lyk haaten,

Hoe konde gy uw groote Magt,

Uw Koningryk, en Hemel pragt,

Ja uw hoogzalig Leven,

Voor zulke haters geven. -

5. De Ziel ſlaafs dienſtbaar, en benout,

Ganſch arm, en vol van ſchande ,

Hebgt'

p
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Hebtg' egter tot u Bruyd getrout,

Aan 't Kruys in doodes banden,

Daar zy dog niets is als verdriet,

Een Vloek ganſch dood, een duyſter niet,

Nog hebt gy t” haarder baate,

Uw Heerlykheyd verlaten.

5. Gy Vorſt, en Heerſcher van 't Heel-Al,

Gy Vrede wederbrenger,

Gy wyze Raad uyt Beth'lems Stal,

Gy ſterke Hellen dwinger,

Hoe was het mogelyk dat gy,

U zo diep hebt verneert voor my,

Gy zyt als Knegt geworden,

Om u ten dienſt te gorden.

6. O. heerlyk Werk ! ô wond're Nagt!

Zo als noyt word gevonden, "

Gy hebt ons 't Hoogſte Heyl gebragt,

De Dood die is verſlonden :

Hy is dien Helt, dien ſterken Man,

Die Zee, en Storm beheerſchen kan ,

Hy bragt nieê uyt den Hoogen,

Een Godlyk Alvermogen.

7. O liefſte Kind, zo zagt van aardt,

Zo inzoet van gebaarden, 4

Myn Broeder die my meêr is waard,

Als alle Schatt' der Aarden,

Koom Schoonſte, koom in 't hertebly ,

Dat dit uw Kribb' en Ruſtplaats zy,

Koom, koom, en wilt niet beyden :

Wilt u zelfs plaats bereyden.

- 8. Zeg
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8. Zeg eens,ô Bruyd'gom! Godd'lyk Lam,

Myn Hoop , myn Vreugt, myn Leven,

Gy eed'le Spruyt uyt Davids Stam,

Wat zal ik u tog geven ?

Wat zal ik geven als myn will'?

Was die voor u, weg was 't geſchil,

O kond' ik onderſchryven,

U eeuwig trouw te blyven.

9. Heer Jezus lief, Lof, Prys, en Dank,

Zy u door ons gegeven,

Dat gy ons arme wormtjes krank,

Geſchonken hebt uw Leven,

Geef dat uw Goedertierenheyd,

- - Getrouwigheyd,

Ons opwekk' tot 3
Erkentlykheyd,

Tot dat wy eens hier boven,

U eeuwiglyk hoog loven. -

18.

En Kindje God met ons genaamt,

Godts Liefſte Zoon koomt God ons

ſchenken,

Van hem uyt gunſt tot Heyl beraamt,

Voor alles wat de de ziel kan krenken,

Merkop myn hert, en ziet dit Kindje aan,

Denkt wat een wonder heeft God hier ge-,

daan. r

. Daar ſpeelt i n lief Aan t »

2. vaar speelt in zy ge"#
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En in zyn vreugderyke Weezen,

Des Vaders klaarheyd, liefd', en ligt,

Wat wonders is uyt hem te lezen,

Door hem voor 't Menſchdom een nieuw

- Ligt ontſtaat, W

'Twelkzonder dit in 't Duyſter ondergaat.

3. Dit Kind is teêr,dog't onderſchraagt,

Wat Hemel, Aard , en Zee bevatten,

't Gebiedt,en d'Heerſchappy,die 't draagt,

Kan zyne ſchoud'ren niet afmatten,

Als Middelaar, en Hooft is hy bekent, -

Van't geen nu is, enblyven zal in 't Endt.

4.Zyn Naam genoemt wordWonderlyk,

Hy is ook aller Wond'ren Kroone,

Hoe jubileerde 't Engelen Ryk,

Uyt hertens luſt, met zoeten Toone,

Dat Gloria , wanneer dat zoete Lann,

Diep in der Nagt derwereld tot ons kwam,

5. Behoeft gy Raad, en Onderrigt,

. Koomt 't u aan wysheyd meeſt ontbre

ken ? - -

Dat Kind hiet Raadt, 't is Werelds Ligt,

Zo gy opregt met hem wilt ſpreken,

Zo zal hy u in alle nood , en pyn,

Een trouwe Raad,een Ligt, en Ley-ſterr'

- Zyn.

6. o#eekt u Kragt zielszwak geſtel,

Om op Gods wegen voort te komen,

Zyt onvertzaagt, Immanuël,

Heeft uwe Menſchheyd aangenomen,

-- -- Kragt
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Kragt hiet hy,en wil door zyn kragt alleen,

In ſtryd, en nood, als Held, voor u intreên.

7. Ontbreekt u Moedt, en Dapperheyd,

Om uwen Vyand 't hooft te bieden,

Hier is dien Held die in den ſtryd,

Met u vaſt ſtaan zal zonder vlieden,

Wie in den ſlag, hem aan de ſpitze ſtelt,

Die overwindt, eu houdt gewis het Veld.

8. Een eeuwig Vader is hy u,

Wyl hy door 't Woord op nieuwsuteelde,

Daarom bezorgt hy u ook nu,

Want gy gebeeld zyt na zyn Beelde?

Wat hy gebied den Vad'ren in der Tyd,

Wil hy aan ons ook doen in Eeuwigheyd. .

9. Ook hiet hy Vrede-Vorſt, en is

*T alleen die in de ziel brengt Vrede,

Hy ſpyſt u rykk'lyk aan zyn Dis,

Daar hy zyn Vleeſch,enBloedbrengt mede.

Hy maakt het hert van ſchrik, en vreez'

ganſch vry, - - -

Schoon isde Ruſt, daar hy voert d' Heer

ſchappy.

1o. Verheugt u dan myn Hert in hem,

Neemt vrolyk aan wat God koomtgeven:

Verheft ook juychent uwe ſtem , €

En pryſt hem met uw ganſche Leven,

God ſchenkt u zig,ſchenkt u aan hemweêr

- om, -

Toont daadlyk dat gy zyt zyn eygendom.
i .' 19, Mel:
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19 Mel Hoe ſchoon ligt ons de Morgenſter,

Jezus, Godlyk Wonder-kind!

WWaardoor myn hart zig vuurig vind,

Wilt my tog niet verſmaaden ;

Ik leg my zagt, en ſtil, ô Heer !

Als geeſtlyk voor uw Kribbe neêr,

e zien op u genagden:

Laat u,,, Oog nu,

Door zyn ſtraalen,

In my daalen,
Met uw klaarheyd, w

En u Kinder-beeld in waarheyd.

2. O onſchuld, meer als d' Engle Schaar!

Gy maakt der zonden ſtofjes klaar,

O Spiegel zonder vlekken !

Eenvoudig Lam die 't kwaad niet denkt,

Maar elk beſchut , en niemant krenkt,

Moeſt ge u ter dood uytſtrekken?

Jezus,,, Ey dus,

Wilt my gorden,

Laat my worden,

Vreemt van 't kwaade,

Reyn onſchuldig door genade.

3. D’eenvoudigheyd ſtraalt uyt 't gezigt,

Gy zyt ganſch waarheyd zuyver ligt,

Geen valsheyd kunt gy draagen;

Gy zoekt niet voor u zelfs, myn Kind ?

Maar enkel 't geen den Vader mindook
's - O
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Legt daar zoo kleyn, ###est

- Gy houd verborgen uwen ſchyn, wº -

Gy wilt veragt, en needrig zyn, ws ººi

'Ook zonder Reën te vraagen: ' t .

Jezus,,,, Ey dus, in - tº -

# my leeren, zv u ! oo1 v. »

n regeeren, f:: u f: : : : :oo 'A

Dat ik meene, - d . . . . .

Slegt, en Regt u maar alleene."

4. Gy Grooten Schepper aller ding!

O aller oodmoets wonder! -

En geeft u ganſch lyk, onder !. red)

Jezus,,, Ey! dus, t: zº': '.

Zy myn weezen, . . . . . . . . . )

Ook in deezen, 7 zi-be'ſ a gi,"

Dat ik geeren, v . . . gxe,

wij van u deez ootmoedieetest

5. Uw hart is#.
3 f! #

- -

Ik kan een vrindelyk beſchey

Als uyt uw oogen leezen; - - - -

# zyt gy voor elk een, t" ,

p uw genâ maakt gydgemeen, D w ,

O zoete Kinder weezen ! : : : :) ca: '

Jezus,,, Ey dns do a gº ! 1 :

Wilt'my geeven, zº iſ . (# .

: Om te leeven, zº tºog tºt 5, G

Voor elk goedig, 2 ,

Ganſch verbroken, en zagrmoedig,

6. Hoe ligt gy zoo gelaten Heer H.

In koud, elend', en ſmarte neër, - .
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En blyft als onvermoogen; -

Men mag u leggen hoe #.
Gy toond u vreedig, btyd yen ſtil,

Door 't lonken van uw oogen :

Jezus, ,, Ey dus, 3, 2 (..

Wilt my leyden, : 24 r. . . . . .

En bereyden, te
, #Stil gelaten, ſ. 'L! A - ;) " . . . .

Uwe ſchikking te omvaten. ''

## ligt zootonbekommert heen, " ?

zyt. zoo zwak, en nodig een , v .

Om zorg voor u te draagen; : ".

Al #"### handen#. w

ytt afhanklyk toegepaſt, 't

oA: 's Vaders# - 1

Jezus,,, Ey dus, 3 ºf 28

ſtaat ik wagen ,sooh ſº tº sw ºr " .

4Op uw kragten, of ei ºf " J -

In 't verborgen', zº iſ." rs ! :(. .

Met vertrouwen zonder zorgen.

3. O Eeuwig Woord!.## gy ſtil',

Uw Geeſt zooºhoog, hier ruſten wil,

Hoe ſtil zyn uwe lippen? ei-ox 3

Der Eng'len ſchaare bid u aan,'

De Herders hebben tºt ook gedaan,

Dog gy geen woord laat glippen: t

Jezus,,,. Geef dus, 2' ,

Dat ik ſtille', zº v .

Na uw wille, 6 s . . . . .

Zwygen leere, te « | | | | | | |
-

#
-

- En- 4
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En my buyg; myn geeft u eere.'

9. Wat zyt gy niet een arrem Kind ?

Dat nergens ruyint in 't Huys en vind,

Dies m’ in den Stal u leyde; º S

My dunkt u 'gantſche weezen ſpreekt, t 1

», Weg gelt, en goed, wat my gebreekt,

», Dat vind ik## * * *

Jezus,,,Geef dus, . . . . ."

Magtig Heere, º 2 3 ! 1xs geº

Dat ik leere, n . . . . . i3 2 U

't Sober leeven, . . . . . s .

In verlochening my begeeven. IM

zo. Hoe ligt gy zoo veragt, eneflegt,'
O Godes ## gelyk een Knegt,

Zelfs van een Maagd gebooren; | | |

De hoogheyd, eer, en heerlykheyd, .fr

Verlochefit gy, en zyt bereyd, l, fooi

Tot ſmaad, van u verkooren: 1: 1

Jezus,,, ! Laat dus i. ' trºe ziwie 3,

U behaagen, zit . º 2 cº:

Dat ik draage, " '. ' : : :

En begeere, - - - 1

Liever ſmaad, als Lof, en Eere.

11. Gy zyt een lydens Kind, uw gloed

Van Liefde, voor myn zonden boet,

Uw traanen zulks getuygen; º I

Gy wilt reets vroeg in 't lyden zyn,

En willig onder kruys, en pyn,

Van 's moeders lyf u buygen,

- Jezus,, » Stelt dus,

* * * * C 2 My

s

l
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My gewillig,

Onverſchillig, 2

• Wilt my eeven, , . . .

Zulk een luſt tot lyden geeven.

12. -Gy ſchoonſten Liefde liefd' alleen,

Ik moeſt zoo hart wel zyn als ſteen, . .

Zoud ik u niet beminnen; . -

Wat aan u is, is lievens weerd,

Gy zyt het die myn hart begeert,

dU geef ik hart, en, zinnen:

Jezus, ,, Zyt dus,

Maar alleene,

Die ik meene, - -

Op myn beede, -

Deelt m” u lieve Kindſchap meede.

## Myn Jezus ik omhels u vry, º . :

m druk uw Kinder-beeld in my;

Dat dit my wederbaarde ! . . . . :

Gelyk een Kind onnozel teer,

Zoo ging ik als ten Hemel, Heer,

Nog wyl ik hier op aarde,

Leeve,,, Sweeve,

Afgeſcheyden, : ' :

Vreedig weyde, . . . . . . . .

Om hier boven, . . . . . . . . .

Eeuwig u volmaakt te loven.

- 's - . . . - to

't d ,3 - - - - - -

t - ..." . . - € - - - -
- -

- - - -

* -

- & - - - - -

4 - 4 , VX zo, Mel:
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H
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t

2O. mel, ô Grootheid van Gods Liefd'.

of: @ Giet / bufrommer Göob.

TY Y ſchoonſte Godlyk Kind, dat in de

:G Kreb moet lyden, ----

In wien van eeuwigheid, God zelf zig

z ging verblyden !

Gy word aan my geſchonken, wonder

groote gaaf ! -

Dus geeft den Vader my , het liefſte

van zyn haav'. e

2: Ik wierd een vyand Gods, een kind

der Hel” gebooren,

Genaade was veragt, verſpilt: myn ziel

. - verlooren',

Dog God erbarmt zig, zyn herte word

- myn lot, | | | | | | | | |

InU gy Hemels Kind, Gy waare Menſch
- God ! . . . - 7 t

T - - - en U * * • -

Ik liep verbyſtert heen, verblind door

luſt der zonden

Op 't breede pat, 't geen eind in des

verderfs afgronden:

Doen zond God zynen Zoon (zyn her

te brak wel draa )

Uit onverdiende Liefd my arme ſchaapje

l

Ila,

), 4. Het ſchoone Godlyk Beeld der reinheid

. . was verdorven,
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Ik was een aasder zonden, aan de Deugt

. . geſtorven, -

O God-Kind, druk u Beeld nu weer in

't hert van myn,

Zoo zal ik wederom een Deugden-ſpie

gel zyn. | |

5. Het Paradys dat was in mynen grond

verduiſtert, -

Ik was de vreede kwyt , in angſt , en

pyn gekluiſtert,

Dog uwe Kruis geboort',5ParadyzeKindt

Maakt dat ik Godes Ryk nu geeſt'lyk

I - , weder vind. -

6. Myn hart was aan de aard', en ſchep.

zels overgeeven,

God was my vreemt, en verre met zyn

lg iſ Liefde leeven ; ;.. . . -

In U IMMANUEL ! word God, en

fi-la-IMenſch gemein, -, zº 1 *

In U kan maar myn hart met God ver

7c eenigt zyn tº d 1 te -

7. Ey denk myn ziel! door zulken Liefd' -

2. , ,,izmas God gedreven, ' .

Dat Hy d' eenigſte, en liefſteZoonkwam '

-7-d tgeeven boek , v. - w- -

Gy groote gaave Gods, der Liefde pand,

tººnt en band," , r.- --

Ik neem u willig aan uit uwes Vadershand!

8. Ik ljuig ter Krib,vom u op 'tinnigſte

t” omvaten, . - Ik *

t u

- t *
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t! Ik wil de Schepzelen , en alles willig

DE#a -n ô Dierbaar Paarel ! wie u waarlykkend,

' ſ en mind; si i . . . . . . .

Geeft zig, en alles, dat hy dit kleynoot
- - - gewind, - - -- - - - - - -

| 9. Koom zoete Kind, myn zielen Hey

land, en Beminde, -

1 | k wil my eeuwig u verlooven, en ver

* binden: sfºto op z'. & J -

! Ach ! neem, myn herta voor U, en geef

( u. hert aan my , ,,is tºg . ,,f , 2

Tot dat myn liefde in de uw' verſlonden

zy. . . . . : : : : : : :... ?

1o. Gy Kind van God, Gy wild u ineen

| | - Stal vervoegen, b & 2 - ' s

De hoogheid moet hier weg, en al het

- aarts genoegen: : : : : : " ::

- Een arnhacén nietig hart, ontledigt ſtil,
g: reden klein, 3 e f: ' ſ te

Is nog uw Kribº, en kan alleen uw woo

ning zyn. E - o - ,

11. Bereid my dan nu zelf, maak my een
Kindje teder, , r; * * * j

Dat ik in 't hart vind U , en 't eeuwig

- ; Leven wedér, 2 : " -

Maak my: in 's Weerelts Stal uw Kind'

ren tog gelyk, . . . . . . .

Opd:# Kind verkryg Uw He

- IIDClLYK, -. . * * * -J. - * - -

In je je yk. C 4 V. Van

* * * *

*** - - -- -- "

º: rt. r: r,e

t
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- :

V. Van de Dierbaarheid

der# hem by

de Beſnydenisgegeven.

21.Mel Gºrina Srfumſas iſbnidt.

ESUS is de ſchoonſte NAAM,

J Van den Hemel afgekomen,

Gunſtig, pragtig, en deugdzaam, - l

Door Gód zelve aangenomen : : :

Genen naam heeft, ver of wyd,

Zulk een groten lieflykheyd.

2. JESUS is des, werelds Heyl,

Myne-Medicijn, voor zonden. -

JESUS voert een ſcherpe pyl, ,

- 'Dat, ons! vyand word verſlonden. . . .

Waar men Hem gehoorzaam hoort,

- Wordt dés Duyvels Ryk verſtoord,
3. JESUS is de Arts alleyn, .. n

’. Die gezondheyd geeft, en leven. -

JESUS helpt van alle pyn,

g. Die dén: menſchen kan omgeven, zº s.

Leg maar JESUS op uw hart, 1

- I. Zoo verlieſt egy alle ſmart. : : : : .

4 IFSUS is myn eeuw'ge Schat,

En een Afgrond aller goeden.

JESUS is een Vreugden-bad, . . - ,

i... | | | & 2 Vol

«,
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- Vol van zoete Hemels-vloeden,

) JESUS is een koele Douw,

Hy ſterkt 't geen beſwyken zouw.

- 5. JESUS is de zoete Bron,

Die verkwikt in alle ſtukken,

JESUS is de eeuw'ge Zon, .

Welkers ſtraal ons komt verrukkens

Wie graag bly, en vrolyk waar, .graag bly y

Laate Hem in 't harte maar:

6: JESUS is de liefſte wijz',

Die men ergens my kan zingen,

Ja ik ben in 't Paradys, -

Als ik hoor zyn naam voortbringen,

Hv is 't die myn hart verblydt,

Myne Luſt, en Zaligheyd. -

7, JESUS is myn Hemels-brood,

Dat my ſmaakt na myn begerens:

Hy behoedt my voor den dood,

Eeuwig wil Hy my generen :

Hy is Zuyker in myn mond,

Balſem, als ik ben verwond,

8; JESUS is de Levens-boom,

Vol van eed'le deugden-vrugten, -

Waar hy in het harte koomt,

Zal wel dra het onkruyd vlugten:

Allè gift, en onheyl wykt, *

Dat zyn ſchaduw maar bereykt: ,

9. JESUS is het hoogſte Goed, " ,

n den Hemel, en op Aarde.

JESUS Naame geeft my moed, . .

- - - - - , C 5. Dat
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Dat geen ding my droefheyd baarde. '

ËSUS Naame zal alleyn,

-w My de liefſte NAAME zyn.

, 2 . ' t . '22.

N## , vol gunſt, en minne »- .

Kom tot my van binnen ! .

Uytgeſtorte Zalve,

Doorvloey m'allenthalve !

Hulp, voor alle ſmarte,

Geef u aan myn harte! .

. Want gy zyt alleene,
Igſus ! dik ik meene.

2. Hemel der beluſten ! -

Leyd-ſtar der ontruſten !

Ongeſchapen Zonne !

Ware blydſchaps- Bronne !

Trooſt myt, laat uw ſtraalen, : «

My na. U afmalen ! , -

Want gy zyt alleene,

NAAME!, die ik meene. 5 t

3. NAAME, ſchoonſte Naamel

r

1 g

Die van# - 4 t;

Naame, zuyker zoete, - --

Louter Nektars vloede, k

Balſem moet u wyken, * *

ſºmber van gelyken ! . . .

Naame gy alleene, . -

Blyft het die ik meene. . ,, AA
::..'.. z 2 4, NAA
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s

4 NAAME, ſchoon als Roozens

Waard, ſteeds lief te kozen ! !

Naam, gelyk Narkiſſen,

'K kan-uw kus niet miſſen ! .

Naam als Lelies teder,

Die de angſt ſtiltwedtr! . . .

1eſus! gy alleene, * * *

Blyft het die ik meene. . .

5, NAAME, die wy horen,

Van de Engele-chooren,

Op het ſchoonſte zingen, -

Die m aan 't juychen bringen,

Die my’ kan#
En in vrêe doen ruſten ; ' . * . * *

Naame, gy alleene, º

. Blyft het die ik meene.

6 NAAM, die men komt pryzen, .

En Godsdienſt bewyzen,

: Waar voor d' Aard komt zwygens

- ; En den Hemel neygen, is

'T. onderaardze leven, *

Pryſt u ook met beven ! -

Ieſus, gy alleene ,

- ; Blyft het die ik meene,

7 NAAME vol genade, . . . . .

Vrugtbaar. Hemel zade ! . . . . . t! Je

Myn-hart zal noyt falen, " ，

Schoonſte Konings ſtraalen!.
Ë in#" - -

J. CICIl laten 5 w- " " -- | |

u als is savvas ?-, g 6 º Want

V
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Want gy- zyt alleene, T: - - - - - -

#. . !

++------+---+- -.

is 1. ' I 2 ; ; ; "T

WI. Van 't Lyden en Ster

ven Jezu Chriſty.

Jezus gaat op na Jeruzalem.

23 Mel Ghislamaffiastirmiſhita
7 Ie, hoe het Lam met vaſter harten,

Den ſlangtbank te gemoete gaat ! !

Hy weet, dat reeds een heyr der ſmarten,

Voor Hem bereyd, daar wagtend ſtaat,

En nogtans rigt Hy zynen voer, .

Gelyk een Held; tot dood, en pynen : -

'Komt als een Bruv.degom verſchynen,

Ter plaats daar men Hem mart'len doet.

2.Slegsliefde kwam uw Hart doorgloeyen,

Zy is het, die u, waarde Lam!

Met ziel- en lighaams-kragt deedſpoeyen •

Ter bitt're dood aan ?s Kruyſes ſtam ,

Om my , een worm, uyt zond', en dood,

Uyt Helzevlam te redden, deede ,

De liefd: u 's-gramſchapsperſe treden,

En voerde u in angſt, en nood. :

3.Ontwaak,myn hart,houdop van die:#s
* - 2 kº

1
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Zie deze Liefd' verwond'rend' aan.

B Op, op ! zoek vaardig na te komen,

*. Dit Lam op deze Lydens-baan;

Dog voelt gy u nog zwak, en blind,

, Bid om ontferming met de blinde, ,

Zo zult gy licht, en leven vinden,

En volg dan trouw die u bemint. '

* Jezus waſcht zyn DezipulendeVoeten,

4. Q wonderlyke Ootmoeds minne !"

Wat overmogt gy onzen Heer ! .

Neygt Hem, uyt ted're zugt van binnen,

Voor der Diſcip'len voeten neêr,

Hy wafchtze, en doet ſlaven pligt,

Hy haalde water, doek, en bekken,

Om tot een liefde blyk te ſtrekken,

Die Hy aan Iudas zelf verrigt. - ,

5. Ter neder, menſch, van uw verhogen,

Gy made, wat verheft gy u? . . .

Voor wien deThroonen ſtaan gebogen, 3

; ; Die dient hier zelf, en buygt zig nu

Ter aarde, ja tot dood, en graf,

Om uw hovaardigheyd te boeten,

Kom bid nu aan tot zyne voeten, . . . .

Staa van u walſche Hoogheyd af.
* * * - ºf zº , , , E. s * *

* - - - - - : ' 2 . . . 'A

- ºv 3 - *
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r

Jezus houwt met zyn Dezipulen het *

- Liefde-maal. . . .
, tºt f: * . * :-* : , , 3, - / * * *

6 O. Lam ! gy brandde van verlangen,--

Na 't laatſte liefdemaal, alwaar N -

Men ziet, hoe zeer uw zielkomt hangen,

Aan uwer leden kleyne ſchaar,

Gy gingt uyt uwen gulden mond , - !

Den zoeten ſtroom des levens gieten »

De liefde deed uw hart vervlieten; . - .

Zo maakt gyu denuwen kond. - ºf

7. Als gy kwamt tot de beelden dalen,

Dan moeſten zy penceelen zyn, ' .

Uw Hart der liefd' ons af te malen, li

Der liefde, die zo vaſt, en reyn,

U aan het hart der uwe hing,

Dat ook de wynſtok met zyn ſpruyten -

s! Kon nauwelyks een ſchetſe uyten, R

Die ſchaduw was u te gering.

8. Uw liefde is zo ongemeten, * * *

Dat zy ſchier niet als wond'ren doet: ,

Aan d'uwe geeft gy U te eten, -

In brood, en wyn uw vlees, en bloed!'

Was 't, trouwe Lam ! te weynig, om

Voor onze zond' aan 't Kruyste zwevé?

Gy wilt heel in, en met ons leven, -

Als onzes harten Bruydegom!

9. Ontluyk, ontſluyt u myne zinnen,

Verbreyd u, harte, geeſt, en ziel'!
- . * ** Tºy Dryf.
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l

W

Dryf alles alles uyt van binnen,

Wat Aard en Hemel in zig hiel',

Om Ieſus, het gewenſchte.Goed,

Maar diep in hart, en ziel' te drukken;

Hy is het Al: Hy geeft gelukken, . .

Die eeuwig zyn, en laaft zo zoet !

Jeſus gaat na Gethzemane zyn Lyden
- te gemoete. w

- ,,f - '. -

1o. Wat zyt gy met ontvonkte kragten ,.

O Lamtje l ſnel na 't Hof gegaan,

De dood-ſententie te verwagten,

En voor de zondaars in te ſtaan.

Nu ſtormt op u het Toorn-gerigt,

Dat rooft u leven, hart, en leden,

En drukt u op de aard" beneden, .

In 't ſtof, en op uw Aangezigt.

1 1. O zondaar, zie met vreez%, en bevenlº

Wat zonden-luſt al jammer bringt, '

Zie, Mozes vlam, en donder geven,

Daar gloed, en vloed het Lam omringt;&

Daar legt Hy, als een worm, en wroet!

Hoe moet Hy, om dees Slangen beeten, ,

Zyn milde bloed, als water, zweeten,

Zo dat Hy bvna zwemt in bloed ! .

12 Wie taſt hieruyt niet als met handen,

-. Wat toorn de zonde loonen moet ? :

De groene-Levensboom moet branden,

e Onſchuld zelf voelt heetes":
k, '- - atºr

r

-- --
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Wat zal u niet, gy dorre ſtruyk,

Die in de zonden voort wilt leven,

Al harten-leed, en angſt omgeven, "

Als gy Gods gramſchap eeuwig plukt ?

13. O ziele! hoe zyt gy te moede,

Die van den ſlaap ontnugterd zyt ? --

Zie, hoe, uyt liefd', in zynen bloede, .

Uw Zielen vrind geſmolten leyt.

O open uw geloov'ge mond,

BEn laaf uw hart met deze ſtroomen,

Zo wykt dezielen-angſt, en ſchromen, v

Zo wordt uw zieke hart gezond.

Jezus wordt met ſtrikken gebonden,

voor de ongeregtige Rechtbank.

gevoert, en onbetaamlyk ge

handelt. .

14. Gymoeſt, b Lam! in Strikkenkomen,

Voor d' onopregte Regterſtoel, -

Of ik wierd eeuwig weggenomen,

Gebonden in de Sulfer poel.

Gebonden Lamtje! maak my vry

, Van kluyſters, ook der fynſte zonden,

Maar houd my aan uw Hart gebonden,

Dat ik uw eeuw'ge ſlave zy. * *

15: Onſchuldig Lam! 'k moet u aanſchou

In handen van 't godloze rot, (wen,

Hoe jammerlyk wordtsrace"#.



EN STERvEN J. C. 65

Hoe ſchriklyk is de ſchimp, en ſpot,

Waar door uw harte breekt, en zwigt+

Uw heylig Hoofd moet doornendragen,

Gy wordt beſpogen, en geſlagen, " ,
Met vuyſten in uw Aangezigt. w:

-16. Ik ben de oorzaak van dat lyden,

Voor myne ziel' draagt gy die hoon;

Myn vlees wild' in de welluſt weyden,

Myn harte ſtond na hoog, en ſchoon,

De luſt, die noyt genoeg erlangt,

Waarmeê den-vyand my bevlekte,

Voor u dit martel-dom verwekte.

Lam, daar voor zy u eeuwig dank!

Jezus gaat na Golgotha, alwaar Hy

Sterft aan 't Kruis, en laat zig

* . . . - begraven. ' . , ºf "

s 'a 2 - -

IzºNu gaat gyna de Hoofdſcheêl-plaatſe,

O dierbaar Lam! gemoedigd treën,

Verkieſt u 't Kruys ten bed op 't laatſte,

En eyndigt daar uw loop beneën,

Gy, wierdt een vloek voor vreemde ſchuld,

Dat ons vervloekten, gunſt, en zegen,

En eeuwig leven wierd verkregen. -

Os ongehoorde Gods geduld ! .

18 Hoe magtig is de liefde vlamme!

Veel ſterker als de dood, en ſpot ,

Iazy beheerſt in 't Heylig. Lam",
- - en
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Den Schepper zelf, dien ſterken God,

Zy heeft Hem in het Graf gebragt,

Voor wien de Aard en Hemel beven,

In welke alle dingen leven, zº

Zo ſtaat de liefde in haar kragt. / | | |

19. Nu Liefde, geef my 't ſterk gelove,

at u, ô Lamtje ! ganſch omvangt,

Dat, als de zond', en 'Satan pogen, .

Maar bloot aan uw” genade hangt,

En zig met u, na duyven aart,

In onverrukte liefd', en trouwe, 1

Zo lang ik 't lighaamsleven houde,

Ja eeuwig, en alleene paart : L 4

zo Uw liefde die moet nu myn leven,

O Liefſte Lam ! voor eeuwig zyn ; ;

Myn liefde zy met u gegeven, -

Aan 't Kruys, en in # Stervens pyn.

Ja blinde wereld, zeer geplaagd,

Weet dat van alle uwe zaaken,

Die korten tyd het vlees vermaaken, 1

y eeuwiglyk niets meer behaagt. *

2 t. Het is genoeg, beluſtte leven,

Gy moet ook vaſtgenageld zyn; -

Myn hart tot Hemels glans gedreven, 2

, Veragt de pragt, en rykdoms ſchyn!

Die binden niet meer myn gemoed,

Het Lam aan 't Kruys is myn genoegen,

In Hem kan Hy myn ziel' toevoegen,

Het regt cieraad, een eeuwig goed. '

22... Wel hebben de geſchapen dingen , .
tº- - - Ver
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Vermids hun ſchoonheyd,ook een roem,

Dog zyn zy dan veel te geringe,

En niet als ſlegs een bleeke bloem, ,

Als ikze vergelyke maar, -

Met die my kwam zo# minnen,

En door zyn bloed myn vryheyd winnë,

Hy blyft myn Schoonſte nu, en naar ,

23,Nu hoeft zig voortsniet uyt te ſtrekken,

De ſnode aard', om hart, en zin,

Van u, Bloed-bruydegom ! te trekken;

Gy hebt myn hart reeds#lyk in.

Gy zyt het die myn ziele kuſt, . . . .

Als zy zal uyt deez Kerker ſcheyden;

Ik wil my eeuwig met u weyden,

Myns harten Al, myn Ruſt, en Luſt !

T - - - - - - - - - - - - -

Jezus in Getzemane worſtelende met
| 7 e en 2 e de Door.' s , in9

-

,2 e . f

24. Mel Geer nut ben fit en gºoit laſt
l - ſwaſten. -

of: Ik heb den regten grond gevonden,
« " , " . ' - - - - .' , ' ' . . . . . .

Edood komt aan, nu moet ik ſtryden:

- Dies is myn ziel' in angſt, en leed,

Dog hoop ik blydſchap na dit lyden!

Mids Jeſus met den dood ook ſtreed.

Uw worſt'len, Jeſus, met den dood,

Behoude my in ſtervens nood! D -

* . - - 2e er:
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2. Der zorden heyr, den Regter ſtrenge,

Der hellen gloed, den ſchrik des doods,

Die dryven my, ach Heer ! in 't enge;

Myn Jeſus leed voor my dien nood.'

Uw worſt'len, Jeſus, met den dood,

«Verloſſe my in ſtervens nood,

3. Hier leg ik arme worm, en ſchreye,

Ach , kamp tog biddende met my!

En my gelovig door geleye:

* Staa ſteets aan myne regter zy.

Uw worſt'len, Jeſus, met den dood,

Ruk' my uyt alle ſtervens nood. -

Jezus voor de Vyrſchaar.

25. Mel Ik heb den regten grondgevonden.

I Om, ziele; Chriſtus nu beſchouwen,

Hoe zeer beſpot Hy voor u ſtaat,

Daar Hy geſlagen, en gehouwen

In 't lyden ftadig verder gaat,

Zie dat veragte Aangezigt

Zo zeer erbarm lyk toegerigt.

2. Zie hier bedekken zyne wangen,

Bloed, vuylnis, ſpeekſel, ſlyk, en mis,

Voorheen met Rozerood omvangen ,

Mids Hy de Allerſchoonſte is,

Zie dat beſpogen. Aangezigt,

Geeft dit uw harte geen gewigt ?

3.Zie,hoemen eynd'lyk Hem ging dekt:
In .

l
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| | En heeft een zottenſpel geagt,

| Hoe verder zonden magt kon ſtrekken,

. Waar toe zy Jeſus heeft gebragt

Zie dat bedekte Aangezigt, . . . .

Zie, wat de zond' heeft aangerigt.

4. Zie verder, hoe Hy wordt geſlagen,

Gekneuſd, geſtoten, en geſtroopt.

Ach ! zie de duyzendvoud’ge plaagen,

Zie, hoe zyn bloed beneden loopt.

Zie dat geſlagen Aangezigt,

En Gods geſtrenge toorn gerigt...

5. Bedenk hoe dat de Laſter-tongen,

n helze, en vervloekt fenyn,

Zo vreeſelyk op Hem aangedrongen,

Zyn teder hart tot felle pyn. . .

Zie dat gelaſterd. Aangezigt,

En denk daar door aan uwe pligt. ; 2.

6. Zeg, ziele, kont gy nu beſluyten,

Te lyden als uw j# doet ? .

Zou niet uw traanen-beek dra uyten,

Ja, was het mooglyk, zelf het bloed,

Als gy moeſt ſpeekſel, ſchimp, en ſpot

Verdragen van 't goddeloze rot?*
- -

I

Als gy belagt word, en benyd? - --

Kunt gy ook laſtering verdragen? -
l Vindt gy ook wraak of toornigheyd?

Ach ! proef u, of uw hart gewis ,

Als dat van Jeſus Chriſtus is , 8

8. Heer Jeſus, zend tog na beneden
t 3 - " 't

t Ti-G . #1.

7. Wat denkt gy, als gy wordt geſlagen,

ws
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Uws Geeſtes ſterke eygenſchap,

Op dat dus uwe zwakke leden,

Geſterkt door uwer wonden ſap,

Ook willig in het lyden gaan,

Ja gaarn ter dood toe by u ſtaan. 1

Jezus Gegezelt. '

- ; - 26. Mel. Als voren, , C

K°# , ziele, met bedroefde oogen,"

Zie tederlyk uw Brüy'gom an; c.

Wiens Rug, met ſtriemen overtogen,

van bloed, men nauwlyk kennen kan.

Kom, om de doornen t” overwegen, vs

Die Hy heeft op zyn Hoofd gekregen,
2,-### r

ienHeer,wiend Aard',enHemel pryſe,

Die nu# moet dragen#
Daar men den bozen knegt toewyit.

Hier laat Hy met den vloek der aarde,

Bekronen tºt Hoofd der hoogſte waarde.

3. Zoobeefdan, ziele, in 't beſchouwen,

* Van 't geen aan 't groeneHout geſchiedt.

Denk hoeg u heymlyk kómt onthouwen,

wanneer den Hemert, ontbiedt. ,,

Zie, hoe men hier den Rugverzeerde, .

Dien, die God noyt den rug toekeerde.

4. Uwydel hoofd draagt menig kroon#
Die 't billykidog, en diep doºr,

zit -
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#
t
l

Moeſtvoor zyns Scheppers hogen Thron

Eerbiedig leggen ſteeds te voet. b >

En hier laat die zyn Hoofd doorboren,
Wien. alle kroonen toebehoren. : Eis 3

5. Verſchrik dan,ziele,voor de ſtrengheyd,

Waar mede God uw zonden wreekt.

Komt Godes Zoon in zulken engheyd,
Wat dreygt dan, die in zonden ſteekt ?

Moet d' Önſchuld zelve ſlagen dragen

Hoe zal men dan den zondaar plagen #
6. Ach Midd'laar ! laat m'uw bloed be

ſchutten, -

Wanneer Gods ſtrenge toorn ontwaakt.

Maak uwe ſlagen my te nutte,

Als ik 't ſtrafwaardig heb gemaakt.

## uwe Doornen my beſchermen, - .

AfsDood, en Hel rondom my zwermen.

7:#### to
kruyp nu agter uwen, Paal, - -- --A####

Afdreygt den vloekmy met zyn ſtraal.

Wil Mozes ſtaf my bloedig ſlagen, ..."

GY,zult, voor my de ſlageh dragen. ,,

3. Geraak ik veel op krönhme wegen,”

Qf leydt het vlees tot zonden 'myni,
Mids Gy'veel ſlagen hebt gekregen,"
Zal my uw Vader zagter zyn.

Want daar op in de geſels doelen,

#..»5. Ik dank met een vrolyk harte,
L' 3G , 1 - #s ſ, .'' Regte
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Regtvaardig Lam ! voor zulken pyn:

Ik dank u hartlyk voor uw ſmarten,

Die plaaſters myner -ſmarten zyn,

Ik dank u, dat u doornen ſteken, te

Van welke ik kan druyven breken.

- 1o. Verloſſer, leg op uwe doornen,

Den zegenryken nadruk neer!

Ja geef hen kragt my aan te ſporen,

,,Tot onvervalſte trouw? ô Heer, 1

Tot dat ik in uw dienſt mag bloeyen, .

Daar Roozen zonder doornen groeyen.

Chriſtus door Pilatus aan de Schaare

voorgeſtelt. -- - - - - - zit, -

27, Mel: o Göottbufrommer (bott.

of: O Grootheid van Gods Liefd'. -

- - - - - - - - - - - G - 4 7-2

Ie ! welk een Menſch is dat i Gy.

J menſchen ! kom met vrezen; .

y onopregte zie , de Onſchuld hier

r verwezen ; ; ; ; . . . . . . . .

Gy zondaars ! merkt dit aan, hier heeft

de Heyligheyd; . . . . . . ,

Gy Helze zondaars ! ween, den Zoon

des Hoogſten ſchreyt., . . . . .

2. Zie , welk een Menſch is dat ! O

vloeybaar traanend oogen! , ,

O aanſchyn vol van ſmaad ! Q mond

van zugten droge ! " . o
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G hoofd vol doodlyk zweet ! O wang

vol ſpeekſel ſnood! -

O harte vol van bloed! O lyf vol nood ,--

en dood ! - - - o -

3. Zie, welk een Menſch is dat ! Ach,

. zie in zyne wonden; . ''

Hebt gy, gy zondaars, niet, den Hey

ligen gebonden ? - :

Zyn uwe luſten niet de Doornen , die

. Hy draagt ? . . . . . .

Is 't uwé boosheyd niet, die Hem aan.

't Kruyſe ſlaagt ? - - - - -- - -

4... Zie, welk een Menſch is dat! Ach,

offer traanen vloeden; . . * * *

Want uwe bloedſchuld doet het hart van

, Jeſus bloeden , -

Ga hier tog niet voorby , daar ſmarte

- volgt op ſmart, . . . . . . . -

Zie door # open zyd', tog in uw Je-*

, ſus hart. - : 1 ---

5. Zie, welk een Menſch is dat ! Ach

- ja ! wy willen 't ſpeuren, - .

Wat u , ô Menſchen vrind! Door men

ſchen kwam gebeuren; . . . . . .

l Zo lang een ooge blikt , zo lang zal
uwe pyn , . . . . . . . - ,

Die gy voor ons verdroegt , Ook on-f

... vergeten zvn. - . . . . ... !
6. Zie, welk een Menſch is dat ! Zie

ons ook in genade, . . . . .
"w D Als
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Als wy vol boete ons, in jammer traa

nen baden:

Zo laat het zien des Kruys', in onze

ziel' beklyven, -

En uw vergoten bloed , voor ons het

middel blyven.

7. Zie , welk een Menſch is dat! Zo

zullen w” u aanſchouwen,

En onze ganſche trooſt, in uwe wonden

- bouwen : -

Neygt zig uw Hoofd dan neer, wyſter

ven met u meê,

Als onze oog dan breekt, herleven wy

in vreê. -

Jezus uytgeleid na Golgotha.

28. Mel. Ik heb den regten grond gevond,

P!, ziele, neem## vleugels,

En vlieg na Golgotha met ſpoed.

Uw Jeſus gaat ter Dood hoofds-heuvel.

En plant uw welvaard in zyn bloed.

Hy wordt voor my ter dood gebrogt,

Dat ik maar eeuwig leven mogt'. ' -

2. Het Kruyshout buyt zyn rug om lage ,

Waar door Hy aan 't## kwam;

D# meer zal hem de zonde plagen,

- ie Hy zo gunſtig op zig nam.

Ach ziele ! keer tog grondig in,
Want

:
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Want Jeſus lydt voor u uyt min.

3. Bedroefde baan, beſprengd met bloede,

Dat uyt zo vele buylen vloot,

Een laſt die Jeſus maakt zeer moede,

Een laſt heel zwaar, en overgroot ! -

O lydzaam Lamtje ! teër, en reyn,

Ach ! mogt ik u tog dankbaar zyn.

4.Voorwaar gy draagt al onz'weedommé,

Gy laadt ook onze ſmart op u. -

Uw buygen, doet ons hoger kommen,

En onze krankheyd mindert nu.

Gy zyt het, die ons raad meedeelt,
En ons door uwe wonden heelt. -

5. Laat uwen weg ter Schedel ſtede, -

My dan ook nog regt trooſtlyk zyn,

Als ik den weg des doods betrede,

Dikteer als dan dit woord in myn,

Dat ik door uwe ſtervens baan,

kan in het eeuwig leven gaan. -

6. Wel waar dan henen, yd'le gangen,

Na 's werelds dwaze luſt, en pragt

Ik #k myn Jeſus door het wrange

Der Kruys-baan, en derStervens-nagt.

God lof! die hoope maakt my bly,

Dat zy een weg ten leven zy.
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Jezus Gekruiſt.

29. Mel. Ik heb den regten grond gevond.

Aar hangt myn Heyl in groten hoone,

Aan 't Kruys met nagels vaſt gehegt,

Ach zie! hoe door die Smarten-kroone,

Zyn heylig Hoofd is toegeregt.

Hoe mag zyn aangenaam Aanſchyn,

Zojammerlyk geteyſterd zyn.

2. Verwondde Hoofd, nu moetgy boeten,

Wat onze ſnoô hovaardigheyd,

In 't eeuwig lyden moeſt ontmoeten.

O was ik tog al 't yd'le kwyt ! -

Ach Jeſus! ſchenk my door uw ſmart,

Een ned'rig, en ootmoedig hart.

3. Gy hangt met uytgeſpannen Armen,

Ja als een vloek aan 's Kruyſes-paal,

En niemand wil zig uws erbarmen,

In deze ongehoorde kwaal.

Wel barſt een Rots by deze ſmart,

Waarom gy niet, ô harde hart!

4. Gekruyſte Heyl! ik rigt myn gangen,

In onvervalſchte harten boet', -

Om uwe ſtroomtjes bloed te vangen,

By deze doorgegraven vloed.

Vloey, vloey, ô beekjes, op myn grond,

Zo wordt myn zieke hart gezond.

5. Myn hart, kom tot de open zyde,

, - ' , Dwing

)

& * *
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:

Dwing u gelovig regt daar in ,

Geniet er tog het Heyl-verblyde,

Ey blyf niet vreemd van deze mint

Die Levens-bron, en Roode vloed,

Verkwik uw harte, geeſt, en moed.

6. O dierbaar Hol, ô zoete Reeten !

Laat uw verlokte Duyfje nu,

Zoo jammerlyk gewond, gebeten,

Geheelt, beſloten zyn in U.

Uw reyne bloed- en water-ſtroom ,

Maak my opregt, en grondig vroom:

7. Dus zynde, wil ik gaarne ſcheyden,

Uyt dit bedroefde jammerdal,

Ik wil wel gaarn ook met u lyden,

Wat, waar, hoe, en als 't u gevalt.

Ach, dat ik in uws harten kas,

Maar onverrukt beveyligd was !

3o. Mel: 2 dj was ſoſidj;unter machen.

J# toon my in myn ſcheyden,

Tog uw heylig Aanſchyn klaar,

Dat met bloed belopen waar,

Uw doorboorde handen beyde. -

Riep, ô Jeſus ! dan met luſt: " . -

Kom, hier hebt gy eeuwig ruſt."

2. Die voor vriend, en vyand bade,

En Gods toorn hebt neergezet, "

Mids gy hebt voldaan de wet;

Uwen dood geev my genade. -

- D 3 Maak
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Er

Ja Gods toorn, en vloek gaan wenden.

Maak het handſchrift heel te niet,

En my vry van 't ſlaafs verdriet.

3. Zorg voor my ook in myn nooden,

Zo als gy uws Moeders laſt,

Trouw uw Leerling toegepaſt

Hebt, zelfs toen gy u liet doden.

Ach! laat my in alle pyn,

Onder uw bezorging zyn.

4. Wil zig dan na 't eynde neygen,

Mynes levens zure dag,

Als ik niet meer ## mag,

Doe my 't Hemels licht dan krygen,

(Zo gy deed den Moordenaar )

d! Weg ten leven wonderbaar !

5. Uw zeer groot, en dorſtig ſmarten,

Dat gy droegt met diep geduld,

Tot verboeting van myn ſchuld,

Werke laving voor myn harte,

Als ik op begane zond”,

Dorſt na uw' genade vond.

6. Mids g” u liet van angſt omvaten,

Hebt met Hel , en Dood geſtreên ,

En des Vaders toorn verbeên, e

Zo laat my niet zyn verlaten:

Als ik roep . zo zwyg niet, Heer !

Leven, Blydſchap, Licht, en Eer !

7. 'T is dan nu, God lof! ten ende,

Alles hebt gy wel gewragt,

En uw lyden ganſch volbragt,

Gy
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Gy, myn Heyland ! ſtreed met moed,

En verwon ook door uw bloed.

8. Ey wie wilde dan vertzagen? ,

Ach , wie zou niet# verheugd ?

Jeſus gaat in 's Hemels vreugd; .
Laat ons met Hem bly gewagen:

Als hier eyndigt myhen gang,

Vader mynen geeft ontvang," ,

Jezus sterft,

31. Mel; o Eraurigteit ! o 5crºsſeit.

U doet gy, God,

Uw oog in ſlot,

Myn Jeſus Vreugden-bronne ! ,

Welkers Aanſchyn klaarder is,

Als de gulden zonne, v

2: Uw ſchone glans,

Verdwynt nu ganſch,

Zy is niet meer te ſpeurent

Jefus, mynes levens Licht ! " »

Wat kwam u gebeuren ? . . . . .

- 3: Gy roept met magt:

,,Het is volbragt ! . . . . . . .
Nu wil ik gaarne ſterven, -

En het arme menſchdom dus, - .

Redden van 't verderven. * »

# Door mynen dood,

al uwen nood.

Gy kinders hier beneden!

D 4 wys
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‘Wyken, ſterven, ondergaan,

Ja tot blydſchap treden. . . .5. Gods Lamtje zoet ! L.

Bruy'gom in 't bloed !

Wat hoor ik u nu klagen ?

Is nu myne zonden ſchuld,

Ganſchlyk weg gedragen ?

6. O Dood der dood !

Heer Seb'oth groot !

Ik dank u uyt myn harte,

Dat gy my zo hebt verloſt,

Van der Hellen ſmarte. -

7. Myn Heerlykheyd! -

Zyt aan mvn zyd', -

Als lyf, en ziele ſcheyden : -

O, dan zal ook zyn volbragt, * -

Al "# kruys, en lyden. - - -

8. En als gy weêr, " " -- --

Zult Levens-Heert ' - '

De Dooden doen ontwaken,

Zo en zal ik eeuwiglyk, - . . . . .

Genen dood meer ſmaken. . . . . .

:: 2-ta: Jº-tºl 't 2 e

32. Mel: antine te hanst tºt ººſt.
Yt verwelkomt, Konings-zaale! "

Z Gaſthuys der barmhartigheyd!

Hulp en Trooſt voor alle kwaale !

Vryſtad in den kwaden tyd! -

Allerliefſte Jeſus harte, 2 - 't ..

- Wf - 4 Zyt
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dºs

Zyt verwelkomt in uw ſmarte.

2. Throon der liefde, en der goedheydt
Die Gods Tabernakel zyt!

O Fonteyne aller zoetheyd !

Tempel der Drie-Eenigheyd!

Trouwe Hart, zyt welkom heden,

Lief gekuſt, en aangebeden!

3. Hebt gy dan ook moeten lyden,

En zo vol van wonden zyn ?

O gy Oorſprong van verblyden!

Moet gy ook gevoelen pyn ?

Moet men dan ook u, myn Leven!

Eenen ſteek door 't Harte geven ?

4. Welke liefd' heeft u gedrongen,

Om te lyden zulken ſtoot,

Dat gy, gaarn, en ongedwongen,

Sterft aan 't Kruyſe naakt, en bloot 3

Daar uw Geeſt met bitter lyden,

Van uw lighaam moeſte ſcheyden ?

5. Gy doet dat, om my te leren,

Hoe lief my uw ziele heeft,

Hee, na zo veel kuſſen teêre,

Gy uw harten bloed my geeft;

Dat gy alles aan wilt wenden,

Om myn loſſing te volenden.

6. O gy hoog verliefde harte !

Mynes harten Paradys!

* Myne Ruſt, in alle ſmarte!

Myner liefde Roem, en Prysl

Mynes geeſtes hoogſt Verblyde!
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Myner zielen beſte Weyde !

7. Stort de vlammen uwer minne,

Als een grote ſtroom, in my ;

Zuyver my, dat ik beginne,

U te lieven reyn, en vry;

Maak myn harte nog op Aarde,

Met uw Hart gelyk, myn Waarde!

8. Door 't bloed, dat gy hebt vergoten,

Liefſte Harte! laat tog myn

Een van uwe Huysgenooten,

inwoners, eeuwig zyn !

Want ik mag ook by de Throonen,

Zonder U, myn Schat! niet wonen.

9. Laat my in U, met een woorde,

Laat my in, Gy vryê Zaal !

Laat my in, Gy open Poorte !

* Laat my in Gy Leli daal;

Laat my in, want ik verſtyve,

Zo ik langer buyten blyve.

1o. Ach, my arme, en doorgriefde!

Dat ik toen niet by Hem ſtond,

Toen het Hart van dien Geliefde,

Wierd geopend, en gewond!

*T had my mogen wel gelukken,

Dat de ſpies my in kwam drukken.

11. Ach hoe wild ik my verluſten !

Ach wat wild' ik vrolyk zyn !

En met ware vreugd' uytruſten,

Myne droefheyd, angſt, en pyn !

Ach, hoe wild ik my verzinken,

Hoe

t
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11. De welluſt, zorge, geld, en nyd,

Uyt harte-ſmart gedropen;

Op dat wy dra,

Tot uw' gena',

In waar gelove lopen,

En boete zalve kopen.

8. Verdryf den ſlaap der zorgloosheyd,

Maak ons by vroegen morgen,

Om u te zoeken, ſteeds bereyd,

Al houd gy u verborgen;

En wend ons af,

Van 't zondig graf,

Mids gy zyt doorgebroken,

Onz vyands hebt gewroken.

9. Ey laat ons tog met u opſtaan,

Die nog zyn in den grave,

En nog niet in het licht en gaan:

De kragt van uwe gave,

Die gy met magt,

Ons medebragt !

Leyd' ons daaruyt ten leven,

Dat wy u vaſt aankleven.

1o. Daar leggen duyzend wagters veur,

Die onze hart omringen,

Dat wy door die Spelonken deur,

Niet tot u kunnen dringen;

Der zonden nagt,

Houdt zelf de wagt,

Die wereld met haar goeden,

Die wil dat ook verhoeden.

Ons
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Ons allermeeſt beletten,

De Farizenen dezer tyd,

Daar 't zegel zelf op zetten:,

Wie wentelt af,

Van onze graf,

Den zwaren ſteen der zonden,

Die in ons wordt gevonden ?

12. Gy, Heere Jeſus! zyt 't alleyn,

Die kluyſters kunt verbreken,

In welke wy gewikkeld zyn,

De doeken, daar w? in ſteken :

Werp af den ſteen,

En leyd ons heen,

In 't Ryk van uw” genade,

Dat ons geen vyand ſchade.

13 Verſchyn aan ons met uwe Min,

Als wy in boete weenen;

O dat uw waarde vreed' ons in

Den eerſten opſlag ſcheene:

Zo konden wy,

O Held! daar by,

Paaſch houden met malkand'ren,

En ons in u verand'ren.

14 Ach! laaten wy het waar opſtaan,

Tog ook in ons ervaren,

En uyt der dooden graven gaan,

Dat wy den ſchat bewaren,
Het dierbaar Pand, ºr

Dat ons uw hand,

Ten zeege heeft gegeven, -

Ze* * *
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Zo gaan wy in ten leven.

35. Met: Pſ. roo.

Of: SO ſtarter Göott ! en5.

W# wellekom verrezen Held!

Heer Jeſus, die hebt neêr geveld,

. Door uwen dood de dood' zyn magt,

- En Gods genade weêrgebragt.

t 2. Welkom zeeghaftig Zielen-Heyl!

Uw lang verlangde buyt uytdeyl:

Schryf onder uw verwinnings vaan,

Tog my uw duur verloſte aan.

. Gy zyt des Allerhoogſten Zoon,

bei zondaars Heyl, en G'nade-Throon;

Wie tot u om genade zugt,

Verkrygt dan uw Opſtandings-vrugt.

,4, Heer Jeſus! uw Triomfe-vreugd,

Maakt my in alle leed verheugd,

Geef dat ik van de zond', en kwa'e,

- Begeerte nu met u opſta. -

5. Maak my ten eynde van myn tyd,

Ter zoete ſlaapruſt wel bereyd, . .

En doe door uw heylzaam opſtaan,

* . My vrolyk uyt den grave gaan. ' . .

6. Maar nu, zo lang ik hier nog zy,

Verbind ik u op hoogſte my,

Uw vrygevogten eygendom,

Tot uws naams groten roem alom:

- 37. Mel:
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36. Mel: pacif // ſc6/ tbr / ruim etc.

WEn verklaarde Godes Zoon,

Die in Triumph zyt opgereezen !

Den Hemel klinkt, een vrengden toon,

Geen band des doods is meerin weezen

Ik juyche mee, u heyl tot vreugde leyd',

Myn Jezus leeft, en heerſcht in Eeuwig

heyd! -

2. Den Hemel hid u zelve aan, -

De Engel-ſchaaren vallen neder;

U Jong'ren hebben 't ook gedaan,

Ik eer u door mvn digt, zoo teeder

Geraakt, van u myn Koning, en myn God,

Ik geef in aan u, houd gymyn hert in ſlot,

3. Nu ſtaat den tweeden Adam daar

Geſtelt in 't Paradys, door 't lyden,

Een oop'ne poort, en weg, alwaar • .

Die met hem ſtreft, meë zal verblyden ;

Het Hoofd is voor, en trekt zyn Leeden

- meeſt,

Door Kruys , en Dood , ten zaal'gen

' - Paaſche Feeſt.

4. Het Godlyk leven dat in my,

En allen, was door zond' geſtorven,

Dat groeyt nu uyt den dood, mits Hy

Myn Heyland zelfs , dit leven heeft
, r verworven, - - - - - -

Nu blinkt zeer klaar, uyt 't heylig Aan

gezigt, - Des

-
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Des Godheyds glans, des onſchults ſchoo

ne Ligt.

5. Men ziet veel wond'ren in u, Heer,

En magtig Held , die zyt verreezen,

Hoe Godlyk. Heerlyk, Reyn, en Teer,

Liefwaardig is u Weezen;

O Jezus ziet hoe duyiter ben ik nog,

Verklaar my na uw Godlyk Beeld nu tog.

6. Ik werp my met Maria neêr,

Myn Heer, en God, voor uwe voeten;

En zoo ik durf, zal ik u weer,

Met hert, en mond, als zy begroeten:

Spreek ook een woord, van kragten in

myn hert,

Zoo zie ik u, tot blydſchap in myn ſmert.

7. Verheerlykt Hooft, gy die nu leeft ,

Ach laat my als u Lit ook leeven,

Kunt gy d' Elend' die 't ſchepzel heeft,

Aanzien ? word ik niet opgeheven,

Uyt nood en dood?uyt zond,en eygenheyd,

Dat ik voor u een Godlyk leven leyd'.

8. Gy hebt als vreemd # aard geleeft,

In 't Paradys, en in Gods vreede:

Dat ik zoo geeſt'lyk word, ey geeft,

En maak my los van alles, meede

• Aan 'tydel dood, u in den geeſt gemeen,

Zoo leeft in my, ô Levens-Vorſt alleen.

9. Breek door, het koſte wat het mag,

Wat gy niet zyt, laat in myſterveu:

Dat ik nog eens dien blyden dag, V

3Il
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Van u Opſtanding, mag be-erven.

Ik kan dog niet, de dood heeft overmagt,

Werkt gy in my door uwe levens kragt.

1o. Werkt gy in my , trek Hemelwaard,

Begeerten, zinnen, en gedagten:

Dat waar gy zyt, myn herte los van 't

aards,

Reets by uw leev , en op u wagte,

Gy zyt niet ver: wiens geeſt u teer bemind.

U in de tyd, zelfs in den Hemel vind.

viii Van Jezus Hemel

Vadft.

37 Mel: O GBottbu frommer (#ott.

of: G Grootheid van Gods liefd'.

U overwegen wy , des Heylands

- Hemelvaaren,

n: bidden, Hoogſte God, dat Gy ons

. wild bewaaren,

Die nog beneden ſtaan, in deze Wereld

ſnood ,

Daar in ons zelfs, ons niets behaagt als

zond', en dood. -

2, Dog is den weg gebaand, den Hemel

ſtaat ons open: N

Ul
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Nu kunnen wy van God den regten in

vloed hopen :

Wie dezen toegang kent, heeft een ver

heugd gemoed,

Want hy ziet Chriſtus na, hoe hy Hem

volgen moet.

3, Wie dezen weg niet zoekt, miſt 't

ernſtig God begeren ,

En God zal vlees, en bloed, wel uyt

den Hemel weren :

*T hangt aan 't geloof alleen, is dat in 't

hart opregt, * - -

Zo komt de hulpe neêr, en 't vlees wordt,

afgelegd.”

4. Dit is de vaart voor ons, daar God

door wordt gevonden, .

De baan der wereld vliën, te myden al
- le zonden:

Vaart nu de ziele op, zo daalt de Hee
re af, 'i

En waar den Vader woont, hy altoos

zegen gaf. - -

5, O Heer ! blyf ſteeds geneygd , om ons

t” omvangen blyde, . . .

Als wy door Chriſtus ons ter Hemelvaart

bereyden: ,

Ey trek ons tot u op , tot met een reyn

gemoed, , . . . -

Wy met u zyn vereend, als onze Hoog

ſte Goed. . . . . . .
* t -

J.

-- * * - 39: Mel:
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38. Mel: G5ccſen Sörautigam.

Of : 98er iſt wobt refe bu.

Eſus, trek van d' Aard,

'T harte Hemelwaard:

Geef dat ik mag alles myden,

Wat my van u af kan ſcheyden;

Trek my Hemelwaard,

In uw Hart van d' Aard'.

2. Jeſus, trek van d' Aard',

't harte Hemelwaard,

Geef dat ik in niets blyv' hangen,

Tot vertraging van myn' #ansen,

Trek my Hemelwaard,

In uw Hart van d' Aard'.

-3. Jeſus, trek van d'Aard',

'T harte. Hemelwaard,

Laat my, Heer, met niet verſtrikken,

Dat my van myn Doel kan ſchrikken,

Trek my Hemelwaard,

In uw Hart van d' Aard.

4. Jeſus, trek van d' Aard',

*T harte Hemelwaard,

Laat my noyt te ragge kyken,

Nimmer ſtil ſtaan, nog bezwyken;

Trek my Hemelwaard,

In uw Hart van d' Aard'.

# Jeſus, trek van d'Aard,

T harte Hewelwaard, -

Vors
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- Vorder tog ook myn verlangen,

U alleen maar aan te hangen,

Trek my Hemelwaard,

In uw Hart van d' Aerd',

6. Jeſus, trek van d Aard',

'T harte Hennelwaard,

O dat gy ſteeds meer doorgriefde,

My met vuurig reyne liefde,

Trek my# 9

In uw Hart van d' Aard.

7. eſus, trek van d' Aard',

't Harte Hemelwaard,

Onverrukt u aan te ſchouwe,
Volgen in geloof, en trouwe,

Trek my Hemelwaard,

In uw Hart van d' Aard'.

8. Jeſus, trek van d' Aard',

'T harte Hemelwaard, -

Trek, trek my van d'aardſe zaaken,

Dat ik mag het Hemels ſmaaken;

Trek my Hemelwaard, -

In Uw Hart van de Aard'.

39. Mel: QBo mitſbiſidjtfd, wcbſſchat.

'Riompheer nu Eeren Koning,
h Hoog verklaarde Majeſteyt!

Is te kleyn der Heem'len Wooning,

, Gy zyt boven die nog wyd:

Zoud ik my niet nederſtellen,

e

SA

A

w

Nog
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Nog myn hert van vreugt opwellen ,

Als 't gelovig oog betragt, - -

Uwe Glory, en uw Magt !

2. Zie ik U ten Hemel vaaren,

Staand aan 's Vaders Regterhand,

Zie ik, hoe al d'Engel' ſchaaren,

Glori roepen in 't verband,

Zoud ik my niet by haar ſtellen,

En myn hert van vreugt op wellen,

Nu den Hemel jubeleert,

- Wyl myn Koning Triompheert. ,,

3. Breet, en wyd, ô Hemels-Zonne,

Zig uw klaarheid mild bewyſt,

Nieuwen glans uit 's Blydſchaps-bronne,

Al de Hemel-geeſten ſpyſt;

Pragtiglyk haalt men U binnen,

Vierig gaat men U beminnen:

Ach ik arme Kindje nu, ,,

Roep ook Hozanna tot U.

4. Zoud ik uwen Kelk niet drinken,

Nu ik denk uw Glori na ?

Zoud myn moed nog willen zinken,

Nu ik uwe magt verſtaa?

Mynen Vorſt, myn Heyl zal weezen,

'k Wil voor d' Aard, nog Duyvel vreezen,

'k Wil in Jezus Naame maar -

Buigen, nu, en ook hier na.

5. Geeſt en kragt nu overvloeyen ; ; -

Werk dan kragtig in my Heer, -

- Bind
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UIW

Bind 3 Vyands in de boeyen,

. OnS

Legze voor uw voeten neer:

Uw Septer wilt uit Sion zenden,

Ver en wyd, tot 's Werelds enden,

Maak op Aarde u een baan, *

Maak veel herten onderdaan, -

6. Gy kont alle ding vervullen, T

Overal, en naby zyn, . :

's Geeſtes eeuw'ge Poorten zullen g sui

Open ſtaan, Ey koom in mynt

Koom,Gy Koning aller eeren!

Gy moet ook tot my inkeeren;

Eeuwig in my leef, en woon,

Als in uwen Hemel-Throon. s

7. Uwen opvaart brengt my eeven . -- G.

God, en 't Hemelryk naby, z'

Leer my in den geeſt maar leeven, . . *

Als voor uwe oogen bly: i .

Vreemt van Weereld, Tyd, en Zinnen,

Afgeſcheiden by u binnen,

n den Hemel zelfs geraakt, -

Is 't daar Jezus my vermaakt. - ... ,

* -- --

* *

E Ix. Van
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IX. Van de Uitſtorting des

H. Geeſtes.

40. Mel: Weine boſſiung ſtrikt veſt.

Om, 6 kom gy Geeſt vol leven!

Ware God van Eeuwigheyd!

Laat uw kragt ons kragten geven,

Ons vervullen t aller tyd;

Zo zal Geeſt, en Licht, en Schyn,

In het duyſter harte zyn.

2. Geef in onze hart, en zinnen,

Wysheyd, raad, verſtand, en tugt,

Dat wy anders niets beginnen,

Als waar na uw wille zugt :

Uwe kennis werde groot,

En maak ons van dwaling bloot.

3. Toon ons Heer, de beſte#

'T geen nog is niet wel gedaan,

Ruym voorts weg door uw genade,

Wat U in de weg mag ſtaan;

Werk berouw van 't zondig kwaad,

Als myn voet niet wel en gaat.

4. Doe ſteeds uw getuyg'nis voelen,

Dat wy Godes kinders zyn,

Die op Hem alleene doelen,

In benauwdheyd, nood, en pyn;

- - Want
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Want des Vaders liefde-roed',

Is ons overal dog goed.

5. Wek ons, dat wy tot Hem treden,

Vry met alle vrolykheyd; -

Zugt ook in ons in gebeden, " - ,

En treed voor ons tº aller tyd; * *

Zo wordt ons gebed verhoord,

En 't vertrouwen waſt dus voort.

6. Worden wy na trooſt ook bange,

Dat het harte veel roept uyt: .

Ach myneGod! myn God! hoe lange! ,

Geef dat dan,die# weêr ſtuyt;, "

Spreek dan na der zielen luſt,

n geef moed,# en ruſt.

7. O gy Geeſt der kragt, en ſterkte!

Gy gewiſſe Nieuwe Geeſt !

Vorder in ons uwe werken, -

Als denSatan ſchiet op 't meeſt; .

Schenk ons wapens in den ſtryd,

En verwin in ons altyd.

8. Heer ! bewaar ook ons gelove,

Dat geen Duyvel, Dood, nog ſpot,

Ons 't gelove mag ontroven,

Gy zyt onzen Schild, en God,

Schoon ook 't vlees zegt, neen, met pyn,

Laat uw woord gewiſſer zyn.

9. Als wy eynd'lyk zullen ſterven,

Zo verzeker ons ſteeds meer,

Als die d' Hemel zullen erven,

- E 2 Van

-
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van uw' heerlykheyd, en eer',

Die g' ons geven wilt gewis,
En niet uyt te ſpreken is. J

t

41. Mel Hoe ſchoon ligtonsde Morgenſter

Heylige Geeſt ! keer tot ons in, -

Maak ons uw woning na uw zin,

6 kom, gy Harte-vreugde!
GyHemels Licht, laat uwen ſchyn,

Tog in, en by ons kragtig zyn ,

Tot ware vreugd' . en deugde,

O Zon, , ò Bron,

Wilt ons geven,

Hemels leven,

Op gebeden,
Nu wy tot u komen treden.

2 Bron, waar uyt alle wysheyd vliet,

Die zig in vrome zielen giet, -

Geef ons uw trooſt, ô Heere!
Dat w” in geloofs eendragt altyd,

Ook aan de ganſche Chriſtenheyd,

tijw harts-getuygenis leren.

o Heer!, Ach leer,

Ons in minne,

Hart, en zinnen,

Aan u geven,

U tot Lof, en ons ten leven:

3. Sta ons ſteeds by met uwen raad,

Geleyd ons regt door uw' genaad',
Mids

*
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Mids wy geen weg beſpeuren :

Geef ons ſtandvaſtigheyd, dat wy

U altyd trouwlyk blyven by , ,

Als wy in lyden treuren ,

Schouw tog,, Sterk nog, ,

't Rietje teder,

Dat wy weder,

U aanſchouwen, -

+ En op uwen Trooſt regt bouwen."

4. Laat ons uw eed'le Balſem-kragt,

Bevinden, ſterk ons door uw Magt,

Op dat wy dus, ô Waarde ! -

ſ Bedekt zyn onder uwen ſchild, **

Voor alle vyands boos en wild,

En voor 't gedruis der aarde; -,

Giet u, , Mild nu, : 3 o : "

Op ons neder, v. ,

Dat wy weder, . . . . . . . . .

Trooſt bevinden,

Alle onheyl overwinnen.

. O Sterke Rots, en Levens-poort!

wij: tog uw zoete Hemels woord ,

In onze hart uytbreyden:

Op dat wy immers nimmermeer,

Van uwe ryke wysheyds-Leer',

En uwe liefde ſcheyden,

Vloey weêr,, Sproey neër,

En uw goedheyd,

In 't gemoed leyd, - J

Dat wy weten, - w

3 e E 3 Chri
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Chriſtus onze Heer te heten.
6. Daal, zoete Hemels-dauw, nu weër,

In onze harten kragtig neer »

Enſchenk ons uwe minne;

Die ons gemoed verbonden hou

Aan onzen Naaſt in liefd', en trouw,

In al wat wy beginnen:

Geen nyd ,,Geen ſtryd,

Ons doorgrieve,

, Vreed en liefde,

Moet regeren,

Bind ons ?zaam aan u, o Heere

7. Leer ons in reyne heyligheyd,

Hier leven onze korte tyd !

Wilt onzen geeſt verſterken,

Dat ons voortaan zy onbewuſt,
De ydelheyd, des vleeſches luſt,

Enzyne doode werken,

egeer. ,,En keer »

Regt na binnen,

Hert en zinnen,

Van beneden,

Om in 't Hemels erf te treden,

e -

41. Met DeZiele Chriſtus Heyl’ge mys

om Heyl’ge Geeſt, ey kom en daal!
Schiet in myn duiſter hert een ſtraal,

Ü heid're glans der Liefde-Eigt,
- Bereyd myn herte tot zyn pligt:

e-, -.- .' 2 •

*

Gy

4
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2. Gy ware armen Vader vroom!

Die goede gaaven geeft, ey koom !

KoomLigt des herten,koom,ach! hoort,

Leyd my in alle waarheid voort.

3. Koom Trooſter voor die zyn bedroeft !

Gy lieve Gaſt, niet lang vertoeft:

Gy koele Dauw, voor die Gy weet,

Dat zugten onder kruis, en leet.

. . 4. In moeyt, en onruſt geeft Gy ruſt,

'Des Kruizes hitte word gebluſt,

Zelfs als het oog in traanen vliet,

Het herte# Trooſt geniet.

5. O. Hoogſte Zalig Godlyk Ligt !

Verklaar in 't duiſter myn gezigt,

Met uwen glans, en Hemel-gloet,

Vervul inwendig myn gemoet. .

6. Myn hert, zoogy het zelf niet geeft,

Geen Leeven, Kragt,nog Deugdenheeft;

De Zond zoo ver is uitgeſtrekt,

Dat Lyf, Ziel, en Geeſt is bevlekt,

ſie Dies waſch my van bezoed'ling tog:

vogtig 't geen verdort leyd nog,

En dat al ſtaat op beter grond,

Maak door uw Balzem regt gezond,

8. Maak mild, en week, het ſtyf,en hart;

Verwarm de bitt're koude-ſmart :

Wat ergens mogte zyn verdwaalt,

Getrouwe Herder agterhaalt!

9. Schenk ons Uw arme hoopje dog,

Dat U alleen betrouwt, ook nog,

E 4
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In 't hert het heylig zeven tal*,

Van uwe hooge gaven al

ro. Geef gunſt,en deugd, en heyligheyd,

En na volbragte ſtryt, bereyt

De volle Zaligheid, ons Luſt,

Uw eeuw'ge Glory, Vreugd, en Ruſt.

' 43. Mel: QReine boffnung ſtchet feſte.

Traal der Godheyd! Kragt des Heeren!

S' Geeſt der Goedheyd, ware God !

Hoor myn arme ziels begeren,

Vul myn nood, bereyd my tot

De uytvloeying uwer gaven,

Om myn dorre hart te laven.

2. Wysheyd, raad , gelove, ſterkte,

, Vreze, kennis, onderſcheyd,

Dit zyn uwe Godheyds werken,

Daar door zien wy hoe gy zyt;

Daar door weet gy regt te leren,

Hoe wy Chriſtus moeten eeren.

3. Dierbaar Leraar ! Godes Vinger!

. Leer, en ſchryf tog uwen zin,

Diep in 't hart uws Lerelinge,

Neem het heel tot evgen in,

Dat ik van uw volheyd, Heere,

Ryk lyk leer ſteeds uw begeere.

4. Laat het vuur van uwe Minne,

- Oe

-- *. Jez. 11: 2,
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t
l
bº -

t

... Roeren 't harte, tong, en mond,

at, met vurigheyd van binne,

Ik Gods daaden make kond :

Laat het ziel en lyfontſteken,

Alle zonden luſt verbreken. ' . . .

5. Zalf myn ziele daar en tegen,'

Met uw Heyl'ge Zalving tog, ..

Dat myn lighaam, van dien zegen,

Word uw Heylºge Tempel nog;

Blyf ook by my, als ik ſterve, -

Pat ik Chriſtus Ryk be-erve. -

44. Mel: Qtein QBatter jeuge midj.

Of: Slegts Lyden zy uw werk.

TY Zalving Heylºge Geeſt, koom wilt

myn ziel geleyden, v. -

Totuwen Doop des vuurs, al is 't verzelt .

met pyn,

Op dat 't onreyne zig daar door van my

- afſcheyde, -

Eh niets beſmets meer mag aan my te vin
den zyn.

z. U zyhier meëinuw Gerigt overgege
Ven,

De ganſche Eygenheyd: vaart ogenblikk'

lyk voort,

Met tugring in de geeſt, en drukt myn
ganſche leven,

Een hevlºge Eerbied in, in Denken,

“ - Daad, en Woord. | E 5 3.
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3. Almagtig Heer,en God, hoe zal ikmy.

##Voor u zo kleyn als 't hoort: mogt ik

na myne Pligt,

Ik ſnode ſtof, en aſch , diep voor uw

, Voeten buygen,

En eeuwig worden niets: zo alsmy toont

uw Ligt.

4. O# Majeſteyt , ach drukt een

eylig beven,
En ſittºren in myn Hert, om voor uwAan

gezi t,

Metk#ke Vrees, en diep Ontſagte

leven, (rigt.

Laat alles wat ik doe, tog hier nazyn ge

5. In heyl'ge Eenparigheyd voor Umyn

Godt te wand'len,

En ſteets in 't zuyv'rings dat in uw

Tempel brande *

Te harden uyt: ook niet na d'Eygenzin

te hand'len,

Wyl waare Vrees', en Liefd' al 'tzond'- -

lyke verbann't. *

6,Uw fempel zuyver zy,en heylig al zyn

werken,

o ſluyt zyn Muuren vaſt, voleyndt de
Veſtings-bouw :

Geeft nieuwen Wasdom ſteets, doet zyn

Toenemen merken,

Tot dat men in den Geeſt hem ganſch

, Volmaakt beſchoouw. X.
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X. Van Jezus Naamen en -

Ampten, of 't geen Hy

verder door Zyn

Komſt, Lyden, en

Sterven &cvoor de

Gelovige ge

worden is.

w

45. Mel: MynGod dat herte breng ik u:

Oe zyr Gy my zoo innig goed,

I I Myn## r-,

Hoe waard, en kragtig is uw Bloed?

Het brengt ſteets ruſt in my. -

2. Als myn gemoet vertzaagen wil,

Door zond', en ſchulden mee,

Dan maakt uw Bloed my weder ſtil,

En brengt my uwe vreê

3. Het geeft aan myn bedrukt gemoed,

Dat het vrymoedig zy:

*k Kryg ruſt in U, het hoogſte Goed l.

Hoe arm ik ben in my.

4. Heb ik geſtruikelt daar ik gaa,

Zoo dat 'k, vertzaage vaſt; -

E 6, Dan
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Dan ſpeur ik Uw Verzoen-bloed na,

Dat my ontneemt den laſt.

5. En dat verkwikt myn diepe ſmert,

Die Balzem my verzagt,

En 't ſtilt weer myn bekommert hert,

Met nieuw geloof, en kragt.

6. Dan kruip ik, die myn ſwakheid ken,

Als in uw wonden weer;

Daar ik dan ganſch vertroulyk ben,

Hoe kan 't zoo zyn ? ô Heer !

7. 't Gedenken van myn zond verſwind,

Als was die niet geſchiet ;

Gy zegt: Leg ſtil in my myn kind,

Zie op u zelven niet.

8. Hoe kan het zyn ? herhaal ik nog,

Heer, ben ik ook miſleyt?

Ik groote zondaar hebbe dog,

Verdient uw Toornigheid. -

9. Neen, Heere ! Gy bedriegt ons niet,

Uw Geeſt getuigt het my:

Uw Bloed, Genaad, en Vreed aanbied,

Gy mint m” om Niet, en vry.

1o: Cm Niet wil ik u minnen bly,

Myn God, myn Trooſt, myn Deel !

Ik wil niet denken meer aan my,

Gy zyt myn Heyl geheel.

'11 Weg- Zonde, blyf my onbewuſt,

Koomt maar dit Bloed in 't hert,

Dan ſterft draa alle zonden luſt : -

't Gemoed gaat Hemel-wert.
- t- , 12. O

t
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12, O Neen! ik wil , en kan niet meer,

Myn Vriend bedroeven. U ,

Uw Liefd' verbind my al te zeer,

Ach bind my aan U nu.

13. Trek my in uw verzoenend hert,

O Jezus ! ô mvn Borg:

By alle ſwarigheid, en ſmert,

Neem op U mynewzorg. .

14. Koom groot, en kleine Zondaars tog,

Al die beladen zyt,

Dit lievend hert ſtaat open nog,

Dat gaarn van zond bevryd.

- 46. Mel: Pſ. 24,

M# Jezus! die zig my ten goed,

» Gekleed hebt in myn vleesen bloed;

Myn Goeêl heeft zig my verbonden:

Die myne ſchuld.. en laſt van 't,kwaat,

Uit onverdiende Liefd' omvaat,

En in de Kloof als MIDD'LAAR

ſtonde. -

2. Aan 't Kruis-, en in Gethzemane,

Daar drukte U het ach , en wee! "

't Geen ik was voor mynboosheidſchule

dig: -

Daar# Gods gramſchapU verſchrikt,

Die ik heb door myn zond beſchikt;.

Gy leed voor my den Dood geduldig.

3, Gy hebt de Hel, en Dood verſlaan,
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En ook Gods Regt voor my voldaan:

Gy hegt aan 't Kruize myn miſdaden ::

Nog heeft Uw bitt're ſtervens ſmert,

My opgeſlooten Godes hert,

Daar vind ik leeven, en genaade.

4. Aan 't Kruisbeſwaard, en drukt? ik U,

En Gy omhelſt my heeden nu,

Verzoent myockyoor GodesThroone,

Gy bid voor my nog nagt, en dag,

Tot alles is in my volbragt,

1n

Gy houwt my dat ik 3: WOOne,

5. Uw Bloed ontſluit my wederom,

Den nieuwen weg in 't Heyligdom,

Dat ik zeer naby vind in 't herte,

Uw Bloed beſtraalt het bang gemoet,

En Balzemt myn geweeten zoet,

Het reynigt my, beneemt myn ſmerte,

6 Dus koom ik Zondaar zoo ik bin,

Zet Zond, en Weereld uit myn zin,

En koom my voorGods Voeten buigen:

Dus koom ik vry, en ben niet ſchouw,

O Wonder gunſt! ô Liefde trouw !

God doet my hulp door u verkrygen.

# O Wonder ! jaa ik zeg het nog,

en zondaar zyn, en koomen dog,

Als#"God: Wykan 't doorgron

den

Q Liefd ! om niet bemint gy puir:

Dog dien gy lieft, word door uw wifi
- El
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In wederliefde ganſch verſlonden.

8. Misbruikt een ander deeze g'naad,

Terwyl zy nooyt tot Hem ingaat,

: My zal zy eeuwig dierbaar blyven:

t Dog Jezus blyft niet buiten my,

Zyn bloeddoordringt, en maakt my vry;.

In arme zondaars kan 't beklyven.

9. In Jezus wind ik waarlyk myn,

In Hem, wil ik bevonden zyn;

Gy moet my vullen, en bedekken:

Al had ik Engels Heyligheid,

Myn ſchoone kleed ik nederleyd,

* En wilde Jezus zelf aantrekken.

zo. Ja, Jezus, trek my waarlyk nu,

it my, en alles ganſch in U,

Dan ben ik reeds in U alleine :

Myn Burgt, en Schilt, in alle Nood,

Geef dat ik nu, en in den Dood,

Alleen in U voor God verſchyne.

11. U Jezus zy Lof, Dank, en Eert:

'k Wil roemen nu, en namaals meer,

O Jezus in uw Bloed, en Naame:

Den grond der zaligheid Gy zyt,

iAch geef my tog een eeuwigheid,

U waardiglyk te Pryzen. Aamen.
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47. Mel: Grwurgtss &am:

M. Yn Lief vloeytweg uyt liefd' inzy

nen Bloede,

Zyn Lyden is een Helſche pyn,

Hy ſtilt den Toorn, verbreekt des Dryvers

Roede,

Het Leven zelfs word in den Doodgezien,

Hierword verplet de Dood en Hell' haar

Mond,

Hier maakt myn Brnydegom my weer

gezond

2. Hy zelfs zag my in mynen bloede

Woelen,

'T Hert wierd ontfonkt in zuyv're lief

dens Kragt,

Dit was genoeg om op myn Heyl te

- doelen,

Dit heeft hem tot alzulk een Zaak ge

bragt,

Dat hy Gods Toorn heeft uytgeleên,

Zoheeft oek 't lieve Lam de Hell' beſtreën,

3. Hy moeſt met angſt de kragt des Vuirs

verbreken, - -

't Welk weêrga'eloos kwam ſtormen op u

aan , -

Gy weet van Helſche Bitterheyd te ſpreké,

En bloedig Zweet waarmee gy waart be

laên , -

En
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Engy verzonkt zodiep in Dood, en Pyn,

Dat gy moeſt van uw God als afgeſcheyden
ZVn,

4. O #egom uw Liefd' heeft u doen

beven ,

Ja tot een Vloek Anathema gemaakt,

Hoe ! word de Liefd' ook zelfs ten Vloek

- gedreven!

Ach ja , zovuurig heeft ze hiergeblaakt,

Zo neemt ons 't Leven weder aan,

En word zelf uyt het Boek des Levensuyt

gedaan. -

5. Zo hebt gy dan, ò Dood! dien Man ver

, ſlonden, . . -

En gy wiſt niet dat hy het Leven draagt,

Het Leven heeft door wyzëRaad#
's Doods Kragt, en word door Hem nu

uytgedaagt ;

Moet ik nu ook nog lyden doodes Pyn,

Zo moet de Dood my zelfs des levens

wortel zyn.

6. In Chriſti. Dood word nu myn Dood

weër leven,

Hy is my nu een Weg na 't Paradys,

Daar door zo word de ſtrenge Kragt ver

dreven,

Zyn Dood, en Bloed is, waar door ik

verrys', -

Daar door verſmelt de Hardigheyd,

En 't maakt dat my voor Pyn de Vreugt

verbeyd. 7. Nu
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N

7. Nu word myn Gout geloutert door het

Lyden, -

Het Vuur is 't Kruys, de Teſt het Hert,

Het ſchuym is 't geen dat door de Leën

koomt ryden,

De Smelter is myn Vriend, de Gloed, de

Smert", -

Al moet het Gout door Proeven gaan,

Zo blyft het tog als fyn, in zynen Smelt

kroes ſtaan.

8. Dan brengt myn Ziel met blydſchap

zyne Gerven,

Des Hemels Zonn doorſtraaltze met haar

ſchyn,

De Wysheyd ſpeelt in haare wonder Ver

ven,

Danblinkt het Hert als Jaſpis, en Robyn,

Als zig dien glans dan regt uytſtrekt,

Zo krygt de Ziel haar Kleet, en word

met ligt bedekt.

- 9. Dan word zy van der Wysheyds zoete

blikken,

Lieflyk gekuſt, zy ruſt in haren Schoot,

Daar word zy dan van 's doods, en zon

den ſtrikken,

En van den dienſt der ydelheyd ontbloot,

Als haar des Hemels klaarheyd roert,

Word zy als Koningin ten Koning heen

gevoert.

1o. 'Kwil dan niet vrezen'tKruys op my

te laden, Want
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Want in het Kruysis Heyl,enGodes kragt,

En bovendien, wat kan 's Vleeſchſmertt'

ons ſchaden,

Wyl ons het Jok van Chriſtus Ruſte ſchaft,De Liefde ging de ſmalle Pa'en, w

Uyt liefde wil ik ook der liefdens kruys

weg gaan.

11. MynGod ontſteekt in my des Kruyſ.

ſes Vlammen,

Laat zynen Glans al 's GeeſtesGouddoor

- gaan,

En ſterkt my dog in het gekruyſte Lam, en

* Maaktdat het reyn mag in zyn Smeltkroes

ſtaan, -

Of dan het Vleeſch zig klaaglyk ſtelt,

Genoeg is 't als de Geeſt door Kruysbe

houd het Veld,

- 48. Mel. De Ziele Chriſty hey!'gemy.

* . * rit Eer Jezus Chriſtus myn PRO
l PHEET,

Uit ?s Vaders ſchoot, die alles weet:

. Maak ons uw waarheid innig klaer,

- En 's Vaders wille openbaar.

2. Leer my, 'k ben zonder U#:
Maak my ook een gehoorzaam kind;

Aandagtig en ſteets ingekeert 3

Zoo word ik waarlyk Godgeleert.

3. Geef dat ik ook voor yder man,
- - WJ
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Uw Waarheid regt beruigen kan,

En elk met Leer', en I eeven zeg,

Dit is de Zaal'ge Hemel-weg.

4: Myn HOOGE- PRIESTe R ! die

vol ſmert,

Aan 't Kruis voor my geoffert wert:

Maak myn geweeten ſtil in my ,

Miyn eeuwige Verloffer, zy -

5. GEZALFDE HEYLAND ! Zeegen

-
my ,

Koom met Uw Geeſt, en Kragt naby :

Sluit my ook in uw voorbeed in,

Dat ik volmaakt word in uw min,

6. Ik offer ook als Prieſter nu,

My zelfs', en alles op, an U,

Geef my veel reukwerk tot 't Gebed,

Myn Geeſt word door U. aangezet.

7. Myn HEMELS-KONING! my Re

- Aeer,

Al 't# leg ik voor U neer,

Red my van zond, en Satans kwaat,

Dat my zoo magtig wederſtaat.

8. Daal ſteets tog in myn herte neêr,

En maak het tot Uw Throon , ô Heer,

Voor alle onheyl en gevaar, zº

My als uw Eygendom bewaar.

9. Help my, ô Koning door Uw Geeſt,

My zelfs beheerſchen, aldermeeſt,

Affekten, willen, luſt, en bond;

O! dat my niets geſchapens Sond. O

I O,

-
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1o. ô Hooge Majeſteyt! Gy heet

Myn KONING, PRIESTER , en

PROPHEET,

* Wees Gy myn Roem, myn vreugd, en
ſchat,

. Uw Liefd' my eeuwiglyk omvat,

49. Mel: &riturgtes &am.

Waarde Gunſt ! ô Schat uyt Chri

ſtus wonden, - •,

O eed'le vrugt van zyne ſtervens pvn!

Wie u gezogt heeft, en gelovig vonde;

Die kan vernoegd, en weltevreden zyn,

Wie uwe zoetheyd heeft geſmaakt,

Door genen nood nog dood in angſt of

ſchrik geraakt. --

2. Het yd'le goed, van't werelds volk be

zeten, .

Deſnode luſt, waarop hun digten doelt,

Bevredigt nimmer een ontwaakt geweten,

Het welk Godsgramſchap, en verdoe

- - ming voelt. ' ,

Gy, waarde Gunſte, brengt de min,

Die Hel, en vloek beſtormt, ter, poort

- des vredes in. - -

. O wiſten 't tog de arme wereldlingen,

Wat #enſe at dat uwen ſchood ver

zelt : : : -

Zywierden nimmer moede in te drin:
1 Ot*

V
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Tot zy door ernſt en traanen wonnen't

veld,

Zy lieten alles willig ſtaan,

En traden gaarn den ſtryd, om zulk een

kleynood, aan.

4. Gykont alleen des geeſteszugten ſtillen,

Dat hy, vernoegd, ruſt in Gods armen

Zoet,

Met vreugd', en moed vervult gy zynen

wille,

In alle kruys, en hoeden vyand woedt,

Dat hy niet beeft, nog ſchromigleyt,

zelf vºor poort der holleeeuwig

eyd.

5, Gy izyt alleen de Bronder ware ſterkte.

De onmagt wykt, waargy beklimtden

throon.

Doorugelukken d'allergrootſte werken,

Mids gy denweg tot louter zegen toont,

Gy# den geeſt aan ſterkte ryk,

En 't“##rende kindeen Davids held

CIVKe

6. Gy#een Goed, dat eeuwig kan ver

maken, -

Dat ons geen Helze magtontroven kan;

Schoon wy de wereld, en zy onskomt laa

ken

zo biya dog gy, genade, triomfant!

Ja gy geleydt uyt dezen tyd, .

Deziele, die u kent, terblresew:
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t

7. Genade, laat myn ſmeken u bewegen,

Om in myn geeſt ter woning in te treên,

Mynoogen zien met traanen nauw zegen ;.

O dat myn nagt voor uwen glans ver

dween !

Kom, Gunſt, ey kom tog onverzuymd!

Myn hart zyuhier meêten Tempel inge

ruymd.

5o. Mel Mynen Jezum laat ik niet,

Eſus is het ſchoonſte Beeld,

Dat de Wysheyd heeft verzonnen,

Dat, zo reyn, en mild bedeeld,

Eeuwig is, en onbegonnen,

Meer als wel de Hemels-magt,

Oyt of oyt heeft voortgebragt.

2. 'T is vol konſt, en vol geluk,

't Kan verſtand, en hart verrukken,

?T is des Hoogſten Meeſterſtuk,

Waarin Hy, zig uyt kwam drukken ,

Wilt gy zien hoe God mag zyn ?
Zie dan Jeſus, Gods Aanſchyn. A.

3. Want Gods Glori ſtraalt Hem ganſch,

Uyt zyn edel. Aangezigte,

En der eeuwigheden glans,

Maakt zyn Ziel', en Lighaam lichte,

En de eerſte ſchoonheyds ſtraal,

Vindt men in Hem afgemaald,

47. Aller Eng'len deugd, en ſchyn, Al
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Aller Hey!'gen pragt, en pralen,

Komt in Jeſus Beeld alleyn,

Duyzendvoudig uyt te ſtralen:

Wat men maar bedenken kan,

Treft men al in Jeſus an.

5. Ja God zelf, het eeuwig Licht,

Heeft niet ſchoners oyt gevonden,

En houdt dies zyn Aangezigt,

Steeds daaraan in liefd' gebonden:

Zeg al wat u lokt en ſtreelt, .

Jeſus is het ſchoonſte Beeld.

51. Mel: Stéſen SBrautigam.

W# of wel als gy,

Zoete Jeſus, zy ?

Onder vele uytverkoren, - ,

Leven, voor die zyn verloren,

. En hun Licht daarby,

Zoete Jeſus bly! -

2. Leven, dat den dood,

(Om my uyt den nood,

Te verloſſen,) kwam te ſmaken,

En myn ſchulden effen maken,

En uyt angſten groot,

Bragt in Godes ſchoot.

3. Glans der Heerlykheyd,

Gy zyt voor de Tyd,

Tot Verloſſer ons geſchonken,

En in onze vlees verzonken, In

- - " - fi
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In de rype tyd, w

Glans der Heerlykheyd !

4. Groot zeeghaftig Held !

In ſtryd wind gy 't Veld, ... ,

Zond', Dood',,ja de kragt der Draake,

Wilde gy te ſchande maken, -

Door 't verloſſings geld,

Uwes Bloeds , ô Held! -

5. Hoogſte Majeſteyt,

Die myn Koning zyt , ,

Ik wil uwe Septer groeten: . * * *

'K wil ook zitten by uw voeten, ' '

Die myn Leeraar zyt,

Hoogſte Majeſteyt! .

6 Laat ik dog, ô Heer !

Uwe Roem, en Eer, . .

Door uws Geeſtes licht erkennen, " -

Steeds my aan uw liefde wennen. •

Dat uw Roem, en Eer,

In myn hert vermeer.

7. Trek my ganſch in U,

Dat uyt liefde nu,

Ik geheel als mag verdwynen,

Op u leggen al myn pynen,

Die my drukken nu,

Trek my ganſch in U.

- 8 Uw zagtmoedig ſchild,
*T beeld der ootmoed wilt

' In my drukken, op my dekken,

Dat geen zond'ge dig opwekken

Mag
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Mag; wyl gy niets wilt,

Als uw Beeld, en Schild.

9. Stuyt tog myn gemoed,

Dat na d' Aarde ſpoedt,

Dat ik niet van u mag dwalen ,

Maar ſteeds blyv' in uwe paalen: .

Zyt gy al myn Goed,

eef my uw gemoed.

1o. Wek tog regt myn hoop,

Dat ik mynen loop,

Onverrukt tot u voortzette,

En niet blyv' in Satans netten,

Na zyn wens, en hoop ;

Vorder mynen loop!

11. Uwes Geeſtes liefd',

In myn ziele grief,

Dat ik waakzaam in gebede,

Vrolyk voor uw Aanſchyn trede:

Ongeveynſde liefd',

In myn ziele grief.

12. Als der golven magt,

In de nare nagt,

*T harten ſcheepje wil bedekken,

Wilt dan uwe hand uytſtrekken;

Heb tog op my agt, ,

Wagter! in de nagt. . .

13. Eenen Heldenmoed,

Die al 't goed en bloed,

Gaarn om uwent wil wil laten,

En des vleeſches luſten haten,

'

i

Geef
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Geef my, Hoogſte Goed! : «

Door uw dierbaar bloed. . .

14. Zal ik ſterven gaan, -

Wilt dan by my ſtaan, ' ,

My door 't dal des Doods geleyden,

En ter heerlykheyd bereyden,

Dat ik wel voldaan, . ''

Aan uw' zyd' mag ſtaan. "

Ziet het Lam Gods, enz. Joh. 1.

5 2. Mel: 9 i)r auſerweſſen etc.

U JY# Lam! ach gunne! -

Dat ik u, myn beſte Goed,

Myn Verkoorne, noemen kunne, . .Myner zielen zoetſte Zoet: , t

Uwe liefde ", # D >

My doorgriefde, ..."

Die my eeuwig heeft verkoren,

By uw lammers deed behoren.

2. Vurig Lam ! ach wat een gloeyen,

Heet van liefde, dringt u an!

Om my van den dood t' ontboeyen,

Sterft gy als een vloek en ban.

Liefde vurig, »

Brand gedurig -

Om myn hart, en voor myn zinnen,

Om door liefde my te winnen,

F. 2. 3. Kruys
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3. Kruys-omhelzend Lam! ach plant ook,

My, uw lyden diep in 't Hert,

Dat de kwaade luſt verbrand ook,

Daar ik door verhinderd werd:

Gy moet ſterven, - l

En verderven,

Oude menſch, met luſt en liſten,

In een ider ware Chriſten.

4. Dorſtig Lam ! ach, ach ! hoe oogt Gy,

Trouwe Hart, na myne ruſt !

Ja na aller welzyn poogt Gy |

Met de uytgeſtrektſte luſt:

Hart, verweku, l

Op, en trek nu,

Met een volle loop Hem tegen,

Zyn dorſt, geeft een zee vol zegen.

5. Edel Lam! ô Hoe verheven :

Js uw” wezen, want Gy zyt J

Godes Zoon, en 't eeuwig Leven, 9

Waardoor alles is bereyd, i

Ja uw minnen (

Kon verwinnen,

Al wat God en menſch deed ſcheyden,

Edel zyt g' aan alle zyden,

6. Vreedzaam Lam ! ô zoete Bode ! M

Vrede, vrede brengt gy meê, ',

Gy verbindt in uwen Doode, - I

Wat de vyandt ſtukken ſneë:

Vreden-Vorſte, /

O ik dorſte !

- Laat
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Laat uw bloed in myn gewiſſe,

Met uw vrede my verfriſſen.

7. Goede Lam! ach louter goedheyd,

Is uw Wezen, werk, en Taal!

Geef, dat ik dan, zoetſte Zoetheyd!'

In uw Hart ter ruſte daal's.

Dat myn wezen,

Mag genezen, -

| Ik wil u met ſchone wyzën, - .

Goede Lam, ook eeuwig pryzea.

8. Heerlyk Lam! ô dat ons leven,

Heel aan u wierd toegewyd,

Alle Hemels zyn doordreven,

Met uw glans der heerlykheyd ,

Laat uw blikken,

My verkwikken,

Tot gy my met glans, en leven ,

Heerlyk Lam! zult ganſch omgeven.

9. Zugtend Lam! ò Moeders harte,

Ach hoe buygt U onzen nood!

Onze jammer is uw ſmarte,

Onze ſterven, is uw Dood;

ſ Alle plagen, 39 -

Die wy dragen,

Moeſten u, tot ons verkwikken,

ugtend Lam, veel druk toeſchikken,

1o. Kuyze Lam ! ach uwe zinnen,

Lyf en ziele, moed en bloed,

Al uw Wezen, en beginnen,

Vult een louter kuyſe gloed :

4' F 3 - Op



126 - VAN JESUs NAAMEN,

Op u zagen,

Alle maagden,

Die u tot haar Schat, en Eere,

Kuyze Lam, in 't hart begeren.

11. Lieflyk Lam! gy zyt vol Liefde,

Liefde, liefd' is uw vermaak,

Liefde, was het, die u griefde,

Tot de dood, aan 's Kruyzes ſtaak;

Liefde, ſterft ons, -

En verwerft ons

't Leven, dat wy regt genezen,

Lieflyk Lam, ô lieflyk Wezen !

12. Magtig Lam! zoo groot van ſterkte,

Groot van moed en dapperheyd,

Gy bewyſt het met de werken,

Dat gy Held hiet in den ſtryd :

Nu moet wyken,

En bezwyken

Goliat, tot ſtryd genegen,

Magtig Lam, gy krygt de Zeege. .

13. Nedrig Lam! ô Ootmoeds-kroone,

Hoe verwondert ziet men 't aan,

Dat des Allerhoogſten Zoone

Wil in 't allerlaagſte ſtaan:

Om rebellen

Vry te ſtellen,

Wierdt gy zelf een worm der aarde,

Nedrig Lam zoo hoog van waarde.

14. Paſcha-Lam! ach ! ach, hoe zoete

Uwer

Zyt Gy, ô Gy zielen luſt,
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Uwer wonden honigvloete

Geven myne ziele ruſt:

Om te geven

'T eeuwig leven, »

* Laat gy u in liefde braden; . . .

' Paſchalam, ô wat genaden! ' ſ ,

15. Pragtig Lam! Gy. Eeren Koning, ,

Hooggeloofde Majeſteyt !

Alles eert U, in u woning . . . . .

Aard en hemel buigt met vlyt! ! !

Chrubinen ,

Seranfinen -

Kunnen nimmer zonder ſchromen ,

Pragtig Lam, regt voor u komen. - -

16. Kwaalverdryvend Lam ! ach leyde, -

(Als de angſt myn hart ontſtelt) - "

"# tot uwe open zyde, | 3

| aaruyt bloed en water welt, " ,

Angſtens-vloeden " " " '
l Satans woeden * * * *

Alles word' na uwen wille,

Kwaal verdryvend Lam, regt ſtille. , ,

17. Zuyver Lam! die zyt een Spiegel, #

Van onvlekb're reynigheyd, - - - -

oºi, is uw Godlyk zegel,

* Louter licht uw Heerlykheyd:

ſ Maak my reyne,

D' uw alleyne,

Ik moet u in Salems velden,

Zuyver Lam, ook zoo verzellen.

F 4 18. Stile
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18. Stille Lam! ô. zagte Leyder,

Stil, ja ſtil tog myne luſt,

O ik zugt zo, myn Bereyder,

Na de ſtilt', ach ſchenk my ruſt,

Tot ik mede,

Met uw' leden,

In de ſtille eeuwigheden :

Stille Lam, ook weyd' in vreden.

19. Triomferend Lam! verwin Gy,

O Verwinnaar onbevreeſd !

Ook de laatſte vyand, in my:

Zo zal u myn vrye geeſt,

Jubilerend,

Triomferend,

Met veel duyzend Helden boven,

Triomferend Lam ! ſteets lover.

2o. Weergaloze Lam! ach leyd my,

In uw volging tot 'er dood;

Onder alle and're zyt, Gy

Uytverkoron, wit, en rood ;

d? Eeuwigheyden,

Met de tyden,

Moeten van u onbezweken,

Weergaloze Lam, ſteets ſpreken,

-

Al
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Al wat aan Hem is, is ganſch bee

geerlyk. Hoogl. 5: 16.

52. Mel: 2ſſein Gott in per 556e.

Of: Gy kleyne Chriſten hoopken ach. '

AT Yn hartens "Jeſus ! myne luſt,

Myn trooſt, myn deel, en eygen,

Uw liefde-borſt is myne ruſt,

Waar toe myn hart komt neygen:

Myn mond heeft u een lof bereyd,

Mids ik van uwe vrindlykheyd,

Zo groren laving kryge.

2. Myn-harte roert, en is in U ,

Ont vonkt door liefde winden; -

Het zingt, en ſpringt, verblydt zig nu,

Zo dikmaal 't u, Beminde,

Vindt, en in waar gelove kuſt.

Myns harten A1, en een 'ge Ruſt,

Die 'k in 't geloof bevinde.

3 Gy zyt myn wonderdadig Licht,

Waar door ik zie by blikken,

Met ongedekten aangezigt,

3 - Het geen my komt verkwikken,

| Neem dan myn hart, vervul het ganſch,

O ware Licht! door uwen glans,

En wilt my niet ontſlippen.

4. Gy - zyt myn vºrig Hemels pad,
:, " - 5 -

Door
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| |

Door U ſtaat alles open;

Die kan den weg, wie u wel vat,

Ter zaligheyd regt lopen:

Ach! laat ik, liefſte Heyl, dan nu,

Den Hemel immers buyten U,

In genen deele hopen.

5. Gy zyt de Waarheyd, U alleyn,

Heb ik myuytgelezen,

'T is zonder u maar woord, en ſchyn,

In U is kragt, en wezen;

Ach ! maak myn hart tog ganſchlyk vry,

Dat het maar U gegeven zy,

Door wien het kan genezen.

6. Gy zyt myn Leven, uwe ſterkt',

Zal my maar ſtieren, Heere;

Uw Geeſt, die 't alles in my werkt,

Kan lyf en ziel' regeren,

Dat ik vol Geeſt, en leven zy,

Myn Jeſus! laat maar voortaan my,

Uw leven niet verteren.

7. Gy zyt myn zoete Hemels brood

Des Vaders hoogſte Gaave,

Waar meê ik my in hongersnood,

Als een verſterking laave,

O Brood! dat kragt, en leven ſchenkt,

Geef dat ik nimmer word gedrenkt,

Met iets van 's Werelds have.

8 Gy zyt myn Drank, en uwe vrugt,

Komt zoet ter keel inſchieten;

Wie van u drinkt, dezelve zugt,

- ,

*, z

Om
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Om ſteeds u te genieten :

O Bron ! waar na myn harte ſchreyt,

Geef dat uw ſtroom der zoetigheyd,
Zig heel in my uytgiete. t

9. Gy zyt myn ſchoonſte Kleed, ja zyt

Myn Deugd, en Cieraad beyde:

Gy ciert my met geregtigheyd,

Gelyk met reyne zyde,

Ach! geef, dat ik de ſnode pragt,

Daar zig de wereld ſchoon meê agt,

Als vuyligheyd vermyde.

- * x * x

1o. Gy zyt myn Slot, en veylig Huys,

Daar ik in vryheyd zitte,

Daar my verdryft geen boos geſpuys ,

Daar my ſteekt gene hitte,

Ach ! laat tog, liefſte Jeſus! myn,

Altyd in u bevonden zyn,

Bewaar m” in 't zuyver witte.

1-1. Gy zyt myn trouwe Herder, Gy

Zyt zelve ook de Weyde, -

En toen ik dwaalde, hebt Gy my ,

Gehaald niet groot verblyden,

Ach ! neem uw Schaapje nu in agt,

Op dat het noyt door liſt, nog magt,
V# UIWe##

12. Gy zyt myn Bruy'gom, die my nam,Ik wil U### 2 y - »

Myn

N

/
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Myn Hogeprieſter, en myn Lam,

Dat zig heeft ſlagten laten;

Myn Koning, die my ganſch bezit , .

Wiens almagt is myn Hulp, en Wit,

Als my veel vyands haten.

13. Gy zyt myn uytverkoren Vriend,

Die 't hart my kan bewegen,

Myn Broeder, die 't getrouwlyk meint,

Myn Moeder teêr genegen,

Myn Medikus voor myne wond,

Myn Balſem, dienſtig t' aller ſtond, .

In zwakheyd ſteun, en zegen.

14. Gy zyt myn ſterke Held in ſtryd,

Myn Pantcier , Schild, en Boge ;

Myn,Trooſter in de treurigheyd,

Myn Schip in waters hoge,

Myn Anker, of 't wat ſtormig was,

Myn Mageneet, en wis Kompas,

Die nimmer my bedrogen.

15. Gy zyt myn Leydſtar, en myn Licht,

Als ik in 't duyſter trede;

Myn Rykdom, als myn voorraad zwigr,

Myn Hoogt in diepten mede;

Myn# in de bitterheyd,

Myn vaſte Dak, dat my altyd,

Als 't regent dekt met vrede.

16. Gy, zyt myn Hof, in 't welke ik,

In ſtille vreugd vermeyde,

Myn liefſte Bloem, die ik daar ſchik,

Myn,

Tot cieraad aan nyn zyde,
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Myn Roosje in des kruyſes dal,

Daar ik met doornen zonder tal,

Den tragen gang afſcheyde.

17. Gy zyt myn Trooſt, als 't harte lydt,

er Myn Luſt, als 'k my vermake;

# Myn Daaglyks Werk, dat my verblydt,

Myn Voorwerp als ik wake ,

In ſlaap, myn droom, en zoete ruſt,

Mvn Voorhang, dat ik ſteeds met luſt,

Voor mynen leger hake.

18. Wat zal ik, Schoonſte ! wel van U,

Nog kunnen meer gewagen ?

Kom ik wil U, myn Liefſte, nu

Als 't eenig, Al voordragen,

Want wat ik wil, dat zyt Gy my :

Ach ! laat myn hart U voortaan bly is

In liefde brand behagen.

F 7 X 1. Van
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|

XI. Van de Genade Gods

in Chriſtus Jezus, den | |

Zondaren Roepende, ,

en Nodigende tot

Hem en zyn Ge

meenſchap, en

derzelver uit- l

werkinge in -

goede

Zie

len.

54. Mel: Ser guſoncu Sonnen licht

ultö praaſt.

ST# arme menſch, bedenk u nu !

t Gy haaſt na uw verderven,

Myn harte breekt , en weent om u:

Ach ! wilt gy eeuwig ſterven?

Heb ik u niet gebaard,

Gezoogd en ſteeds bewaard?

Zoek .
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Zcek ik niet uwer zielen ruſt ?

O arme worm ! wat zoekt uw' luſt ?.

2. Gy vliedt van die u roept zo zoet,

Met een zeer vurig harte,

Gy draaft: Waarheen à ter helſcheglced:

Ach ! zou my dat niet ſmarte?

O arme ſchepſel ! ey

- Sta ſtil, bedenk u vry,

Ik beeldd' in u myn Beeld zelf uyt;

En gy wordt dog des duyvels bruyd.

3. O jammer! ach ik zie myn kind

Ter poel des, afgronds rennen!

Ik ſchrey: en 1oep het is zo blind

En wil my niet meer kennen,

O arme menſch ſta ſtil !

Denk wie u redden wil :

Ik ben 't, die u zo vurig lieft,

Ik ben 't, wien uwe nood doorgrieft.

4. Gedenk niet, dat ik, als een dier,

My wil met bloed generen,

Hoe goed en zoet heeft elk het hier,

Die zig tot my gaat keren!

Kom maar, myn kind, keer weer !

Ik ben geen Leeuw nog Beer.

Ik, ik ben God, het hoogſte Goed:

Wat baat my dan een hand vol bloed?

. Zo waar ik God en eeuwig zy,

Ik wil niet uw verderven ;

Verdwaalde, kom tog maar tot my ! .

Dan zult gy 't leven erven,

Het
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Het Lam heeft u bevryd ;

Doop maar d' onreynigheyd

In zyne diepe wonden reyn ,

Zo wil ik uw Ontfermer zyn.

6. Dit is uws Leraars trouwe raad,

Om u van d' helſe ketten,

(Als gy boet en geloof ingaat, )

Door Chriſtus bloed te redden,

Myn Geeſt komt zelf tot u,

- Brengt 'rouw en boete nu,

'T geloofslicht zelfs Hy u aanbiedt:

Ey! word maar ſtil, ontvlied my nier.'

7. Zie, arme menſch, zo trouw ben ik ,

Wiens Liefde geeft meer proeven ?

Wel kom dan, tot mvn kus u ſchik;

Hoe kunt gy my bedroeven?

Vlied van de valſe Aard,

Welks kluyſter u bezwaart,

Vlieg, arme ziel' uyt Sodoms kluys,

En kom in uwes Vaders huys,

8. O konde zo de aardſe luſt,

Als ik, uw hart vernoegent

Ik gunde u, tot haar, geruſt

Voor eeuwig u te voegen.

Ik blyf God zonder u;

Uw nood ſlegs ſmart my nu;

Want wat uw harte nu verblydt,

Verlaat u in de eeuwigheyd

9. Wat zal als dan de arme ziel''

En haar begeerte ſtillen ?
w- Het

v
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Het draf, dat hier haar onderhiel'

Vervult daar noyt haar wille.

Geld, welluſt, goed en pragt

Verdwynt, vergaat, verſmagt:

Dies kom, bedrogen kind tot myn,

Mids: Ik en gy, maar eeuwig zyn.

1o Geloof niet dat het is een juk,

Zig in myn ſchoot te voegen,

O! kom maar tot dat groot geluk,

Ik wil uw hart vernoegen,

Wat ruſte zal u voen !

Hoe wel wil ik u doen !

Als gy u maar van d' Aard' ontbindt,

En my alleen door Chriſtus mint.

11:. Op! dan uyt Babels masker ſchoon,
Verlaat der zonden-putten, -

Zyt gy te zwak, hier is myn Zoon,

Zyn arm zal u beſchutten.

Als Hy u regt maakt vry,

En waarlyk brengt tot my:

Zo zal uw hart regt vry en reyn,

En ik uw God, en Vader zyn.

12. Hoe groot is dog de zaligheyd,

Die myn?'opregten ſmaken !

Hem kan geen ſterven, ſmart nog ſtryd,

Geen duyvel bange maken.

- Ik ben hun Heyl en Slot,

Ik ben hun Loon en Lot.

Ey, arme menſch, bemin my nu!

Dit al te zamen wagt op u.
,

55. Mel
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55 niet Monarche aller ding.

Y weergaloze Goed! wie wildeu niet

lieven ? A

Wie wilde niet zyn hart om u, ô God

doorgrieven ?

Wie niet met ziel en geeſt alleen

Tot u, myn Jeſus, binnen treen ?

2 Gy zyt de eeuw'ge Glans, die om bloot

aan te ſchouwen,

Geen Engel waard is, hoe durft zig 't een

menſch vertrouwen ?

En egter zyt gy meer gemein,

Als immermeer de zonneſchyn.

3. Gy Majeſteyt! tot u komt alle lofop

Vgen, . -

Gy, Heer, voor wien de Aard', ja Hel,

en Hemel buigen

En dog neygt gy op 't diepſte, Heer,

Tot my de ſnoodſte ſnoodheyd neer.

4. Gy zyt de Wysheyd zelfs, die eeuwig

gaat Regeren, - - -

Het diepſt , Verſtand, dat alles ſchoon

komt diſponeren,

En dog leydt gy my tot die eer',

Op dat ik ook met u regeer.

5. Gy zyt het hoogſte Goed, behoeft geen

andre zaake, -

Gy zelf zyt alle Luſt, en hoeft niets meer

te ſmake: En
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En dog wenſcht gy myn hart altyd

Tot uwe eeuw'ge vrolykheyd.

9. Gy zyt de Schoonheyd zelf, gy kunt

niets ſchoner vinden,

Niets kan u als alleen uw eygen ſchoon

heyd binden:

En nogtans heeft uw liefdezeel

My, ſchaduw, u verknogt geheel,

7. Gy zit op zulk een Throon waar voor

- de duyvels ſchrikken,

Kunt met een ſlag de ganſche aard' ten

vuure ſchikken;

En egter daalt gy zo daar af,

Om my, tot aan het Kruys en Graf.

8. Gy weergaloze Goed! hoe zoud ik u
niet lieven ?

Hoe zou de zugt na U niet ſteedsmyn hart

doorgrieven
Ach, was myn geeft reeds heel alleen:

Tot U, myn Jeſus, in getreetal

Luk. 15: 2. Deeze (Jeſus) neemt de

Zondaaren aan, en eet met haar.

V 56.

DE Heiland neemt de Zondaarsan,

Jº Wien,onder hunnen laſt derzonden,

Geen Menſch, geen Engel trooſten kan,
D##
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Die nergens ruſt nog redding vonden,

Wien zelfs de weereld word te klein,

Die zich nu regt een gruwel zyn,

Wien Moſes in het herte dondert,

En reeds ter ſtraf heeft afgezondert,

Word hier een Vryſtad opgedaan;

De Heiland neemdt de Zondaars aan.

2. Zyn hert, zyn meer dan Moeders hert,

Dreef hem van zymen Throon beneden,

Hem drong des Zondaars vloek, en ſmert,

Ten vloek, in hunne plaats te treden,

Hy zonk ter neêr in hunne nood,

En ſmaakte den verdienden dood

Daarom, nu Hy zyn dierbaar Leeven

Voor ons tot Losgeld heeft gegeeven,

En 's Vaders eiſch genoeg gedaan,

Zo is 't: Hy neemt de Zondaars aan,

3. Nu is zyn uitgebreidde ſchoot,

Een Vryburg voor gejaagde herten-,

Hy ſpreekt ze wry van vloek en dood,

Delgt uit hun bitt're zielen ſmerten ,

Huan angſt, met al hun Zonden heyr,

Word in het grondelooze meyr

Van zyn vergoten bloed verzonken,

Zyn Geeſt, die aan hen word geſchon

ken,

Voert hen op 's Leevens vreede-baan;

De Heiland neemt de Zondaars aan

4. Zo draagt Hy hen voor 's Vaders

Throon - I

ſl
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W

In zyne rood bebloedde armen.

De Vader, om zyn waarden Zoon.

Neigt zich tot hen met diep erbarmen,

En neemt ze tot zyn Kind'ren aan;

Al wat Hy is , en ſchenken kan

Word hen ten Eigendom gegeeven,

Ja zelfs, de Deur ten eeuw'gen Leeven

Word hen zeer vrolyk opgedaan;

De Heyland neemt de Zondaars aan.

5 O zoudt gy Hem in 't herte zien!

Hoe zeer 't met Zondaars is bewogen,

Het zy, dat zy nog dwaalend zyn,

Of Hy ze vindt met ſchreyend' oogen.

Geen Tollenaar ſtaat uit zyn zin,

Hoe keert hy tot Zacheus in ! .

Hoe ſtilt hy zelfs in Magdalene, N

Erbarmings-vol, het bitter weenen!"

En denkt niet wat zy heeft gedaan;

De Heiland neemt de Zondaars aan.

6. Hoe vriend lyk zag Hy Petrus aan!

Zo ſpoorloos van Hem afgetreden.

Nu, dit heeft Hy niet ſlegts gedaan,

Toen Hy hier by ons was beneden,

Neen, Hy blyft eeven eens gezind,

In eeuwigheit, tot Adams kind,

Zo als Hy onder ſpot en hoonen,

Zo is Hy nog in 's hemels Throonen

Vermoeide zielen toegedaan, is

De Heiland neemt de Zondaars aan.

7. Zo komt dan, Zondaars, klein en
groot, En
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En alle die hun vloek beweenen,

Tot Hem die niemand van zich ſtoot,

Wanneer zy 't maar van harten meenen.

Hoe! wilt g'u zelfs in 't Licht nog ſtaan?

En zonder nood verlooren gaan?

Nog langer in uw zonden leeven:

Daar u een Heiland is gegeeven,

Neen! neen, niet verder voortgegaan !

De Heiland neemt de Zondaar aan.

8. Komt, komt beladen en gebukt,

Zo goed ſlegs als gy weet te komen,

Komt maar , hoe zwaar ook neerge

drukt,

Gy word ook kruipend aangenomen.

Ziet, hoe zyn hart u open ſtaat!

Hy zelv u te gemoete gaat !

Hoe# heeft hy, met vrindlyk ſmee

CIl 5

Naar uwe komſt al uitgekekeu !

Kom arme Worm, waar zult gy gaan?

De Heiland neemt de Zondaars aan.

9. Denk niet, het is nog tyds genoeg,

Het goede mag my thans gebeuren,

God, hoop ik, zal dog niet zo vroeg,

My ſluiten zyn genaade-deuren.

Neen, Hy is reeds van roepen moe,

Grypt nu met beid' uw handen toe,

En zo gy heden niet zoudt komen,’’

Gy zoudt uw komens-tyd verdroomen,

Daarna wordt u niet opgedaan : -

- * * Komt
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Komt nu , nu neemt u Jeſus aan. -

ro. Maar trek ons zelv'regt aan uw borſt,

... Ontfermings-volle Vriend der Zonders,

Vervul met honger, en met dorſt

Ons ook, en alle Adams kinders. -

Toon ons , by onze zielen ſmert,

Uw uitgebreidt liefhebbend hert , , te

Op dat onz' innerſt ingewanden,

- Tot U ontvonken, en ontbranden, ,

Tot dat een yder zeggen kan :

God lof, ook my neemt Jeſus aan.

57. Mel: SD 65ott en frommer Gºott.

of: o Grootheid van Gods Liefd'.

N°5 vloeyt genadens-bron, daar ie

der van kan drinken; | | | 3

Myn geeſt ! laat uwen God, u zo ver
geefs niet winken: * : - - - - T

Want immers leert u 't woord , als 't ,

licht voor uwen voet, ' -

Dat Chriſtus u alleen, van zonden red

den moet. - - - - - -

2. Uw doen is niet geſchikt , tot een

- verbeterd leven, is ' s ,

Keer u tot Chriſtus Geeſt, die kan 't u

zaaklyk geven. . . . . . .

Die heeft den toorn verzoend, met zyn

hoogwaardig Bloed,

En ons den weg gebaand, tot God, het

Hoogſte Goed. 3. De
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3. De zonden weg te doen , kont gy u

niet vertrouwen,

't Gelove moet alleen, op Godes hulpe
bouwen. r

't Vernuft gaat zo als 't wil, den Satan

't drayen kan ; -

Zoo u GodsGeeſt niet helpt, daar is geen

t

helpen an.

4. Nu, Heer, ik voel de dorſt , na 't

## water der genaden,

# . (Gelyk 't gejaagde hert) na zo veel ſno

# : de daaden.

f: Hoe kom ik uyt den nood, als door 't

1 genade-zap ?

# # | | Help my door uwen Geeſt, die magtloos

# # | | | ben , en ſlap.

5. Gy hebt het dog beloofd, om hen,

! die dorſt bevonden, -

Na uw' geregtigheyd, t' ontlaſten van

- hun zonden; -

En Chriſtus uwen Zoon, toont my de

Weg bereyd, -

Gy moet maar Helper zyn, die vol van

hulpe zyt. w -

. 6. O zalig ! zo Gy my , wilt van dit wa

3 - ter geven,

Dat laaft, en drenkt myn geeſt, tot het

- regtvaardig leven ? -

Geef dezen dronk my ſteeds, die d' Bron

dergoedheyd zyt !

- Zo
-
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Zo vaar ik altyd wel, in de gelatenheyd.

58. Mel: SRommt ber in mir. -

of: Hoe numyn ziel, tot welk van tweën. -

) G## zondaars! kom te hoop, .

t IKom, maak u op en haaſtig loop,

3 Bedrukt, vermoeyd, beladen !

Want hier ontſluyt zig Jeſus Hart, .

Voor al die in berouw en ſmart . . .

Erkennen hunne ſchaden. · · T

2. Men zegt: Hy neemt de zondaarsan. .

Dies koom ! uw Jeſus wil, en kan i -

U redden en omarmen. - º I . .

Kom wenend', kom in ware boet', t i

En val gelovig Hem te voet, . . .

Hy zal zig uws erbarmen. · 2 :at I

3. Een Herder laat zyn ſchaapje niet, tºtU

Wanneer 't, verdwaald, geen hulpe ziet,

Maar zoekt het met verlangen; º zº i .?

Hy laat 'er by de honderd ſtaan, - 'ſ

En koomt in de woeſtyne gaan, -

Om 't eene wêer t” omvangen, ... . .

fi De liefſte Jeſus zoekt gewis 2 gii U

Het ſchaapje, dat verloren is, in

Totdat Hy't heeft gevonden; | | | 9

Dies laat u vinden, Zondaar groot ºf t

En vlied in Jeſus wonden roodt : * * *

?T zyn nog genade ſtonden, -

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

. * . *
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ij O Jeſus! uwe liefd is groot,

k kom vermoeyd, en naakt, en bloot,

Ach dat ik gunſte vonde !

Ik ben een ſchaap, 't welk is verdwaald

En loop, verward, eylieve! haal 't

Uyt 't net, en ſtrik der zonde.

'6. Ach! wee my! dat ik van u week,

En ſchier tet in den afgrond ſtreek,

Ach ! laat my wederkeren !

Tot uwen ſchaapſtal; neem my an,

En maak my vry van vloek en ban;

Dit is myn hartsbegeren,

. Laat my uw ſchaapje eeuwig zyn,

Én gy myn Herder trouw alleyn,

In ſterven en in leven;

Laat ik van 't geen de wereld mint,

Uyrgaan, en dus, als Godes kind,

Na U, myn ſchat, ſteets ſtreven.

8. Ik wil van nu aan zeggen af

Der zonden luſt tot in myn graf,

En in 't vernieuwde leven,

In heylig-en geregtigheyd

U dienen nog de korte tyd, .

Aan my tot heyl gegeven.

. Ach! berg uw duyfje arm en kleyn,

n laat het veylig by u zyn,

In uw hoogwaarde wonden:

Bewaar my voor al 't zondig werk,

Laat door uw Geeſt my worden ſterk

Aan lyf en ziel' bgwonden.
59. Mél:
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59. Mel Stur friſdj 5incin.

Ex kindtje merk !

Wie roept u hier zo ſterk ?

Wie lokt u tot zo ſchone koningryken,

Waar voor al 't aardſe goed en zoet moet

wyken?

Uw Jeſus geeft om u zig zulk een werk,

Ey kindtje, merk! : -

2- Kind, haaſt wat veel

Tot dit uw zoete Deel:

O laat u tog van uwen Jeſus minnen.

Verwerp de aard', kies 't geen Hy u

kwam winnen. ,,

Zyn kroon en troon is uw beſcheyden,

. Deel : , . . : : :

Kind, haaſt wat veel. . s t .

. 3. Wel veel belet . . .

Zig hier ſteeds tegen zet.

Uw trage hart, zo dra in 't bidden moedes

De beº:geeſt, verwekt verzoekings-vloe
en ; * * * * * , , . . . . . .

De luſt der jeugd, de kwade wereld zet

Wel veel belet. . . . .

4. Dog zorg maar niet,

Uw zoete Heer gebiedt:

Belet hen niet, daarop moet alles zwy

gen. » -

- G 2 Gy
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Gy moet maar tot en voor Hem neder

buygen,

Zo wykt wel dra wat u beletſel biedt:

Hy laat u niet. -

5. Kom wakker aan,

De deur is opgedaan. . . -

Wat ſmaken kleyne harten nog beneden,

En eynd'lyk boven niet al zaligheden ? .

Als gy , als Koon'gen, in zyn ryk zult

- gaan ! - - - -

Treed wakker aan,

6o. Mel; Pf. 8.

Go" Roept my nog, zoud ik niet

eindlyk hooren ?

Zoo moeſt ik wis in myne Zonden ſmoo

ren? - - - -

Myn ziel merk op, de korte tyd ver

gaat, -

En wis, met u het nog gevaarlyk ſtaat.

2. God roept my nog, zoud ik niet eind

* I, lyk koomen? f

Ik heb zoo lang zyn trouwe ſtem ver

:-s ! nomen; . -

Hy wiſt ik was niet zoo als Hy gebied'

y wenkte my, en egter wild ik niet

3. God roept my nog , waarom of 'k

- my niet geeve ?

Ik vrees zyn Jok, ik, die geboeyt reeds

- leeve: - 3 Ik

-

-)

w
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Ik ſtuit myn God, en my: ik maak my

- - 7 % . .

- ſmert

Hy trekt my: Loop dan nu myn arme
hert

4. God roept my, nog ſchoon ik myn
- OOr# ſtoppen , t

Hy ſtaat nog aan myn deur met ernst

te kloppen, -

Hy is bereyt , dat Hy my nog omvang;

Hy w: als nog op my : wie weet hoe

aIl

5. Myn harte ! geef u tog geheel gevan
- gren. - - . *

Waar# gy trooſt, waar wild gy ruſt

, , verlangen?

Laat los laat los, en breek u banden al

Want #as nooit uw geeſt bevryd zyn

Z2 - -

6. God lokt my nog: ik moet niet lan

- gen wagten

God Eyscht my ganſch : nu deel niet

meer uw kragten

Vlees, Aard', vernuft, hoe ſchoongy 't

ooyt voorſtelt

Myns Heeren ſtem, my meer als d' uwe

gelt

7. Ik volg, en wil God ganſchlyk kon
z Zenteeren

Genaad in 't hart zal eind tyk tri

ompheeren: -

-- S Ik -
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Ik geef my over, God zal voorts alleen

En onbepaalt myn Heer en Meeſter

Zyn, -

8. Ontfang my, God! langmoedig zon
GCT unaa IC

Ey gryp my vaſt, dat ik ur nooit ver

laate:

Heer ſpreek nu maar, ik geef begerig

agr;

Leyd zoo Gy wilt, ik ben in uwe magt.

61. Mel: Sn bich bab ich gehcffet eng.

Of: Hoe nu myn ziel , tot welk van tweën.

Eer Jeſus! uwe Kieken ſchreyt:

Ach! is de Levens-bron nog wyd,

Waarna ik ben ontſtoken ?

Die Bron, die fris, * *

Steeds helder is,

En nimmer heeft ontbroken.

2. Die Bron, waaruyt het water ſpringt,

Dat louter ware laving bringt,

Meer dan al 't aards verblyden: ."

Aan welkers zyd' -

In eeuwigheyd

De Lammers Chriſti weyden.

3. Die Bron, gelyk kriſtal, zo klaar,

Dat men God zelve openbaar

Ziet in dezelve blikken :

Dre ons gezigt
Kan
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| Kan in zyn licht

Onzeg'lyk zoet verkwikken.

4. O Nektar-bron ! was ik by u,

Ik, die zo menig ſlange nu

Heb als een Hert bedwongen:
Die my beſmet, n

En veel gewet

Heeft door de valſe tongen.

t - # Ik voel in inyn verkeerd gemoed

" En wille zelf ook ſlangenbloed,

Het boos fenyn der zonden:

Wat wordt, o Heer,

Haar ſcherpe ſpeer

Nog veel van my bevonden !

6. Zy komt ſchier zonder ſtil te ſtaan,

Ons met haar ſpitſen angel aan,

Om ongemerkt te ſteken, - -

Heeftz ook ter ſluyk, -

$ Na haar gebruyk,, -

Met honigzeem beſtreken.

7. Te laat berouw komt dan eerſt aan,

» Wanneer de zonde is begaan,

Dan treffen ons de ſmarten

Des beets zeer ſnel,

Die ſterk en fel

Ons dringen tot in 't harte.

8. En ach, wat is tog dezen tyd

Met alle zyne ydelheyd,

Als maar een kring der ſlangen,

Vol loos vernis,

G 4 Daar

-
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Daar alles is,

Vol dwaaze luſt, en gangen.

9. Ach deze ſlange ben ik zat

Ik benze moed en overmat

Ik wenſch een aard' t' aanſchouwe

Die eeuwig zy,

Van ſlangen vry,

Des Hemels ſchoon” landsdouwe.

1o. Myn geeſt die zugt; o Heer ! tot U,

Ey! wilt myn dorſt tog laven nu

De dorſt ging u doorboren

Aan 't kruys, dat Gy

Zoudt drenken my

Met U, myn Uytverkoren !

11. Wanneer zie ik u, Jeſus Heer,

Die ik nog niemand oyt waardeer !

U aanzien dat is drinken :

O laaf my haaſt,

Myn beſt Solaas!

Met uwer oogen winken.

x - - - * *

- - - - - - - -
- -

- '- Hoort

:
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- - - - - l

Hoort gy 's Avondmaals geklang,

Ziel bedenk u dan niet lang.

- - Luc. 14: .. - v,

. . . . . . . . . . . . . . : ' A

62. Mel: 983erbeminterimein gemute.

of: Den 42. Pſalm.

e- - -

Od wiens Septer,Throon,en Kroone,

Heerſcht in Tyden Eeuwigheyd,

Gy, die in uw lieven Zoone. " " . -

's Hemels-Bruyloft hebt bereydt

U'zy dank met Hert, en Taal,

Dat gy tot dit Avondmaal . . . .

My onwaardig door uw Booden

Gunſtryk ook hebt laten noden

2. Heer! wie ben ik? en daar tegen '

Wie zyt Gy zo groot van Magt, iſ

Ik, een Wormpje kleyn verlegen, ºf 8

Gy, een God van groote Kragt,

Ik, maar ſtof en aſch myn God, " --

Gy, dien grooten Sebaoth, . . . . .

Ik vergank'lyk als van heden, s

Gv den Heer der Eeuwigheden, ºf 1

3. Ik ben grond loos diep verdorven,

Gy zyt enkel Heyligheyd, . "5

Ik ganſch duyſter, en verſtorven,

L. Gy die 's Levens Ligt uytbreyd,

Ik een arm lyk Bedel-kind,

- G 5 Lams
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-

Lam, en krom, doof, ſtom, en blind,

Gy 't Almagtig Opper-Weezen,

Ganſch volkomen, noyt volprezen,

4. Egter laat gy my nog noden,

Tot uw Hemelſch Bruylofts Maal,

O wat grooter gunſt van Gode!

Ik zal in des Hemels-Zaal,

Met dat driemaal heylig Lam,

's Werelds Heyl uyt## Stam,

By der Eng'len Choor, en Reyen,

Eeuwig, eeuwig, my verbliyen. -

5. Helpt my Loven, Velden, Boomen:

Heuvels, Rotzen, Berg, en Dal, -

Dieren, Vogels, Viſſchen, Stroomen,

Ook gy Engºlen al te maal,

Hemel, Aarde, Land, en Zee,

Pryſt, Looft, ende juygt ook mee,

God laat tot zyn Maaltyd noden,

't Arme Volk onwaard als Dooden.

6. Wie ſlegts Dorſt heeft mag zig laven,

Uyt des Levens Heyl-Fonteyn,

Zwakke zielen, moë van ſlaven,

Koomt, en eet voor Hongers pyn •

Van zoo'n Maal is nooyt gehoord,

Daar zig 't Godd'lyk Hert, en Woord,

Aan zyn Bruyt, en Bruylofts-Gaſten,

Geeft tot Spys en Drank ten beſten.
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-

* x * x

7. Grootſte Heere, zo goedaardig!

Gy roept, koomt, ey koomt met haaſt;

Ach ik ben, ik ben niet waardig,

Al uw Liefd', ik ſta verbaaſt,

Ach ik kan tog nimmermeer,

U na waarde ## voor Heer,

Danken, zo ik billik zoude,

En zo als ik gaarne woude. | | |

8. Laat dan tog het zwakke pogen,

( By my nauw gevangen aan),

Myner Tong uw Lof verhogen,

# ik het niet beter kan, ' '

En ontfonkt tog hert, en mond, 's

Uyt myn innºge Zielen grond, ' '

Laat uw heylryk Ligt doorbreken,

Om uw Wond'ren uyt te ſpreken,

9. Ruſt my uyt met uwe gaven,

En verbryzelt Sathans magt, | | |

Die zig aan U niet kan laven,

Dies hy ook uw Heyl veragt,

Laat uw Levens Wel-bron my , -

Ganſch doorvloeyen, blyft my by, -

En laat my uw Huyzes gaven, ,,Tot ik dronken worde, laven. A

Yo. Wilt my tot uw Bruyloft trekken,

Uyt dien duyſt'ren Aarden klomp,

Laat uw Stemme my opwekken,

G 6 Dat

k
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Dat weêr leef, myn doode romp,

Gy roept, Menſch ! koomt ylent, koom,

Tot des Levens Well' en Stroom,

Laat dat Brood u 't leven geven,

* Eeuwig weêr by My te leven.

E 1. Ach ontſluyt tog myne ooren,

Voor uw Stem, die lieflyk klinkt

Die ons brengt tot Salems Chooren,

Tot die Stad die heerlyk blinkt,

Laat hen, die gy hebt gekogt, .

En zo duur weêrom gebrogt,

Nu noyt weder als de Zwynen,

By der Zonden-draf verſchynen.

12. Laat my 't yd'le aardſch gewemel,

( Dat noyt ziel verzading gaf, )

Van 's Lams Bruyloft in den Hemel,

Die ſteets blyft, niet trekken af,

Kleet my met uw Bruylofts Kleet,

*T welk Gy zelve zyt, en heet,

Dat ik in de Bruylofts dagen,

Aan den Koning mag behagen.

' 63. Mel: Pſ. 1oo.

J Her ben ik, Heer, gy roept my nu. .

J. Gy trekt my, daar door volg ik u.

Gyeyſcht myn Hart, verſtand, en min;

" Myn Schepper, neem, ach neem het ini

2. Ik heb uw wenk wel veel verſmaad. .

Het is my leed, ik kom zo laat.

Deg .

º
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Deg ik ben bly dat uw' genaad',

Nog na my arme zondaar gaat

3. Maar egter waag ik 't langer niet.

Te laten 't geen gy my gebiedt.

Dies kom ik, Heer, vol rouw , en boet”.

Maar ach, maar ach, hoe zwikt myn

voet !

4. Het gaat my zo als 't Petrus gink.

Daar komt een ſtorm; ik zink ! ik zink-!

Uw ſterke hand my tog aanbied,

Dan zal ik voortaan zinken niet.

5. Gy riept my eerſt ; nu roep ik U.

Myn Heyland, kom, en help my nu!

Myn matte voet die kan niet voort ,

Ach! leyd, ja draag iny daar 't behoort,

6. Stort kragt in my, die magtloos kwyn,

Zo zal ik voortaan ſterker zyn.

Zo volg ik U, myn Koning, bloot . .

Door vloed,en gloed,door nood en dood.

XII. Van
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XII. Van de werkinge der

waare Boete en Bekeerin

ge, onder 't gevoel

van Zonden.

64. Mel: SDurch 2ſtamg faſ iſt ganſch

YCrb(rbt.

Of: Als ik het Niets nam wel in acht.

Ch wee! ach wee! waar heen, ô Heer!

Van weegens myne zonden ?

Ach of myn dode geeſt nu weêr,

Het leven vinden konde!

Wie gloeyt myn hart met Hemels gloed,

O wierd ik weër beſchenen !

Wie geeft my met een tranen vloed,

Myn jammer te bewenen?

2. Ik ging des Scheppers ſchoonſte Beeld »

Myn arme ziel', bevlekken, 4.

Zyn glans, verdwaaſt dooryd'le weeld',

Met ſlyk en drek bedekken :

Ja, my van d' hoogſte Heerlykheyd,

In diepe ſpot neêrvellen.

Ach wee! ach wee ! ach harte ſpyt!

Dat ik my zo kwam ſtellen.

3. Ach wee ! ik ging van God, dats":
- Il
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1.

En waardſte Goed, my ſcheyden,

En tot de Zonde, Hel, en Dood,

Uytzinnig henen glyden.

Ik heb Hem myne liefd' ontzegd,

Die my zo hoog beminde :

En heb my meer op 't kwaad gelegd,

Dat m” eeuwig moeſt verſlºnden.

4.Ik kwam met d Heer der Heerlykheyd,

My lauw, en koel bemoeyen,

Ik liet my in myn levens tyd,

Niet van zyn hand beſnoejen

Ik wend van Hem myn aandagt af

En kwam Hem niet te eeren ,

Of met het geen Hy aan my gaf,

Zyn ſchone pond vermeëren.

5. Ik heb, gelyk 't verſtokte Kind,

Den Vader, ach ! verlaten ,

Ik heb gedraafd, als wild, en blind, ,

Op vreemde kwade ſtraaten:

Ik heb Hem myne pligt, en ſchuld,

Niet, zo 't behoort bewezen,

Nog voor zulk Vaderlyk geduld,

Ootmoedig, teêr gaan vrezen.

6. Ik heb myn allerbeſte Vriend,

De Vriendſchaps-liefd' ontnomen,

En Hem, hoe trouw Gy't met my mient,

Heel uyt myn oog doen komen:

'K heb tot myn vyand my gewend,

En wierd zyn ſlaaf zeer ſnode,

Een vyandt die m op 't uyterſt' eier:
Il
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En eeuwiglyk wil doden.

7. Ik heb myn Brny'gom, die my nam,

En voor zig had verkoren,

De grootſte Schat, dat dierbaar Lann,

Elendiglyk verloren.

Ik ging van 's Schoonſtens Aangezigt,

Van 's Liefſtens kus my ſcheyden,

Ü, Hemels Zon, en Levens Licht,

Verliezen, ach ! wat lyden,

8. O duwzend wee ! ô dode luſt !

Hoe hebt gy my doen zwigten!

Oydelheyd! ó zondig ruſt! -

Hoe kwamt gv my toerigten !

O zond'! ô zond' ! ó zielen dood!

Gy gingt my, my, ontſchaken,

En my myn God, myn Vriend in nood,

Ja Bruydegom kwyt te maken.

9. Ach ! is er elders ook een pyn,

By d' myne te gelyken ?

Kan eenig kwaad zo haatlyk zyn,

Dat niet voor 't myn moet wyken ?

Ik was uyt ongehoorde Min,

Ter Liefde-doel verkoren;

Dog wierp door eygen ſchuld my in

Gods ſtreng', en diepe tooren.

13, Wien zal ik nu myn harten ſpyt,

En groot elende klagen ? .

Wien zal ik myne treurigheid,"

En eeuw'ge ſcha'e voordragen ? {

Ach ik ben zelf myn ziels-fenyn,
t, Myn

/ -

| | | n-
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Myn dood, myns vyands peeze:

Ik zelf heb, 't geen nu valt op inyu,

Moetwillig uytgelezen.

11: O eeuwig Goed! ô Godheyd groot !

Ik wend tot u my weder,

Ik klaag u mynes harten nood,

Ik werp my voor u neder :

Ik ſchrey tot U, ik roep U an,

Om redding van myn zonden;

Gy zyt 't alleen, daar redding van

Den dood by wordt gevonden.

12. Het moeyt my wat ik heb gedaan,

En 't geen ik heb mishandeld:

'T berouwt my dat ik oyt de baan,

Der zondaars heb gewandeld.

Ach! dat ik oyt myn aangezigt

Van u aftrok, Beminde: -

Ach ! dat der kreatuuren licht, -

My oyt zo ging verblinden.

13. Ik ben nog nu, nog eeuwig waard,

Uw Aangezigt t aanſchouwen:

Ik ben niet waardig dat my d' Aard',

Op haren rug mag houwen :

Edog vergeef, roep ik tot u,

Vergeef't ô grote Goedheyd,

Vergeef, vergeef, vergeef 't my nu,

O Liefde ! die zo zoet zyt.

14. Gy wordt genadig, mild, en teër,

Barmhartig, zagt bevonden:

Gy zult uw? Godheyds Beeld, ò Heer 2
- Niet
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Niet laten in de zonden !

Wie zal u loven in den poel ?

Wie in den afgrond pryzen?

Wie offer brengen voor uw ſtoel,

U vlytig dienſt bewyzen ?

15. Heer ! zo Gy in 't gerigt wilt gaan,

En na de daaden ſpreken,

Wie is 't, die voor u kan beſtaan,

Zig voor uw ſtraf verſteken?

De Hemels zyn onreyn voor u,

De Engels feylbaar t'agten,

Veel meer de menſch, zo zondig nu,

Met alle zyn geſlagten.

16. Beſchouw, en zie uw een'gen Zoon,

Al myne zwakheyd dragen,

Die niet myn pyn , en zonden-loon,

Zig zelf heeft laten plagen,

Zie, hoe Hy aan des Kruyſes Stam ,

Voor my is aangeſlagen:

Zie, Vader, hoe dat dierbaar Lam,

Heeft al myn ſchuld gedragen.

17. De zond' is weg, wat wilt gy meer ?

Hy ging myn ſchuld betalen,

'T verſtand, en hart verand'ren zeer,

My met zyn bloed afmalen:

Ik ben nu Vrind , Knegt, Bruyd, en Kind,

Ik ben nu uytverkoren:

Nu zuyſt zyns Geeſtes zagte wind,

Nu ben ik nieuw geboren.

18. Ik zal voortaan wel nimmermeer,

- Uyt
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Uyt uwe wegen glyden:

Ik zal uws Naams verheven eer',

Op d' heele Aard' uytbreyden:

Ik wil u minnen boven my,

Ik wil myn 1yf, en leven,

Tot uwen lof gewillig bly,

Zo veel gy 't eyſcht opgeven,

65. Mel: Scii, meink frcube.

Eſus ! gy myn Leven!

Die aan my kunt geeven

Leven, licht en goed,

Ik ben zeer verſtorven,

Grondiglyk verdorven,

Doot krank na 't gemoet

Daarom kom

Uw Eygendom

Van het diep verderf bevryden,

En my nieuw bereyden.

2. 'T geen dat my komt deeren,

't Geen ik koom ontberen

Ziet gy naakt en bloot,

Daarom, vriendelyk Wezen, - -

Kom my dra genezen : :

Laat uw kragt, zeer groot,

Hare kunſt, - -

En liefdegunſt

Aan my wys en ſterk bewyzen,

Zo wil ik u pryzen. *

3. Doe
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*. O ongemeten Rykdom! ziet

3. Doe my regt genezen

Van het zondig wezen,

Dat, tot uwe eer,

Voorts geen zonden wonde

Aan my word' bevonde.

Spaar geen vlyt, o Heer !

Giet in myn

Uw balſem wyn,

Om het kwaad in alle deelen'

Spoediglyk te helen. -

4. Niemand word gevonden -

Die mvn zielen wonden

Maakt gezond en reyn,

Nog die my kan helen

Genaad en kragt meedelen,

Als maar Gy alleyn;

Dies, myn God,

Zoo ſmeek ik tot ... - -

U myn Heiland uytgelezen,-.

Wilt my regt genezen!

66. Mel: SRoſmt het ju Kair / ſpricht.

V# Afgrond vol van Liefd!

O zuyvre Bron! die herten grieft

Ach ! geef my allenthalve

Ook iets te ſmaken in 't gemoed,

Van uw genadens overvloed,

En uwes Geeſtes zalve.

Hoe



wAARE BoETE erC. 165

Hoe d' armoed' zelve tot u vliedt,

Een almoes komt begeren;

O eeuwige Mildadigheyd!

Zoudt gy de geen die tot u ſchreyt,
Wel van u kunnen weren ?

3. Ach ! zie den armen bed'laar an,

Die roept al wat hy roepen kan,

En noemt u by uw Naamen;

Des armen zondaars u erbarm, -

Die naakt, elendig is en arm,

Gy die genaamd zyt AMEN.
-

67. Mel. Als ik dat Nietsnam wel in acht.

of Pſ. 91.

O Jeſus! daar myn hoop op ziet,

- Myn Heiland, en myn Leven!

Verſtoot my arme zondaar niet ,

Waarvoor g” u hebt gegeven.

Gedenk teg aan uw bloed en dood,

* En aan uw ſmartelvk ſterven :

Ach ! help my van der zonden nood

En ſchrikelyk verderven. -

2. Gy weet wat boosheyd, en onruſt,

En hoe veel duyzend zonden,

, Van de verdorven' Adams-luſt

Wordt in myn ziel gevonden.

Daar krielt de zelfheyd t aller tyd

De hoogmoed, Welluſt mede,

- - - - - -

i - '

º

Ver
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#

Verkeerde wil, en ydelheyd,

En and're zond'lykheden.

3. Des ſatans ryk woedt zelf in my,

Verzwakt der zielen kragte;

Het vlees verhindert ſteeds daarby

Wat God zo ## volbragte.

Myn oor is doof, de tonge ſtom ,

Myn oog is blind, door wonden;

Verſtand en oordeel zyn te dom

Om 't goede te doorgronden.

4. Ja Heer ! hoe kan ik tog den druk

Die myne ziel' komt kwellen,

D' elende onder 't zondig juk,

En alle nood vertellen?

Ik ken my zelve immers niet,

Myn ziel' ook van dat alle

Byna niets regt en kent nog ziet, iſ vr

Zo diep ben ik gevallen. ,, ,

5. O trouwe God ! wat vang ik an ,

Voor myn verdorven wezen?

Wat is 't dat my verloſſen kan ?

Hoe zal ik tog gezezen?

Doe boete, roept gy wel met luſt,

Geloof vertrouw Beyn woorden;

Zo opent zig tot uwe ru

De waar genade-poorte.

6. Edog waar is in my de kragt

Dit beyde uyt te voeren ?

Zo niet uw Geeſt, die alles wragt,

Myn harte zelfkoomt roeren,

•

- 2

- AIA
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Dan blyft het dood, en kan heel niet

. Het boetedoen beginnen,

Nog minder trooſt, in dit verdriet,

Van uw' genade winnen.

, 7. Dies ſta my zelve kragtig by,

O Afgrond van genaden ! | |

En maak myn arme harte vry |

Van dodelyke ſchaden,

Ach Heer! verleen dat ik door u
| | My zelve regt wantrouwe,

| En in de elende, die my ru -

Verderft , wel diep inſchouwe.

8. Vergruys, verſmelt myn arme hart,

- Dat het als Was vervliete, | |

| En in een waar betrouw en ſmart

De tranenvloed uytgiete, -

Ach ! maak het door 't gelove reyn,

En geef regtvaard’ge werke;

Ja keer ook zelve tog in myn, l

O myner zielen ſterkte! - - -

9. Verſtoor in my het helſche ryk,

- Sla Satans ſchild in ſtukken,

En laat tog in uw werk geen blyk,

Dat hem zyn zwaard meer lukke. . -

Verniel en tem het vlees in myn , -

Met alle zyne luſten, *

)

Dog wilt my waarlyk kuys en reyn,

. Met veel geloof toeruſten.

1o Verbreck de ſnode eygenheyd,

En mynen kwaden wilke, s

cert |||
-
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Geef dat ik wat uw woord my zeydt,

Doe door uw Geeſt regt ſtille:

Ontſluyt myn ooren en myn mond

Wilt my uw woorden leeren,

En doe my uwe waarheyd kond,

U zelf te kennen Heere.

11. Stort uwe reyne vreez' in my

Om 't goede te beginnen,

Doe met myns harten luſt u bly,

Getrouw en eeuwig minnen.

Cier my met ootmoed, matigheyd,Gedult, zagtmoedigheden , r

En vul myn harte tº aller tyd

Met heylige gebeden.

12. O Vader ! help, want myne ſterkt'

Vermag niet deze dingen;

Gy zyt de geen die in ons werkt

Het willen, en 't volbringen.

Ach ! ſterk my, ò getrouwe God !

Door uw kragt in genaden,

Dat wereld, zond' en 't helſe rot

My nimmer kunnen ſchaden.

13. O Jeſus! waarde Godes Zoon,

Gedenkt tog aan my arme :

Gy eeuwige Genaden-troon,

Ach! gun my uw erbarmen;

En mids ik ganſch verſtorven bin

Om 't goed te doen, o Heere!

Zo wilt tog zelf myn hart en zin

Door uwen Geeſt regere, -

w- - 14. O

- -

A -

i



wAARE BOETE etc. - 169

14. O Heylige Geeſt ! myn trooſt en hoop!

Gy Geeſt vol kragt en ſterkte !

Leyd my in uwe waarheyds loop,

Doe zelf in my uw werken.

Laat uwen vrede in my zyn,

En ſchryf den nieuwen naame d

Die niemand kent, tog diep in myn '

Om Jeſus wille, amen.

68. Mel: Pſ. 42. -

A Ch, Heere Jeſu, geef genade! "

Jeſus help erbarm # U. . .'

Ganſch vertwyfeld is myn ſchade,

Hoogſte Arts, ach, heel my nu.

Heer, ik ben vol zonden ſlym,

Waſch my, Lam, en maak m reyn,

Doe my in uw bloed ſteeds baden; -
Ach, Heer Jeſu, geef genade! -k

2. Ach, Heer Jeſu, geef genade!

Gunſte zoek ik vurig nu.

Ach, ik worm, en arme made,

Buyg my angſtig neêr voor U.

Ach verſchuyf my arme niet ,

Jeſus, daar myn hoop op ziet, - - -

Help, my uit myn zielen ſchaade,

Ach, Heer Jeſu, geef genade !

3. Ach , Heer Jeſu, geef gemadeº .

Zoo 't dog uw ontferming paſt. -

Wilt my van de zond' ontladen, ...

H Zy

?

X
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Zy it my een zware laſt.

Heer, verſmaad myn harte niet,

Dat van rouw, en ſmart vervliet.

Arke Gods , Rantzoen van 't kwade,

Ach. Heer Jeſu, geef genade !

4. Ach, Heer Jeſu, geef genade!

Reinig my tog door uw bloed,

Dat betreurde zond' niet ſchade !

Laat uw wonden levens-vloed,

My als een Jordaane zyn ,

Waſch my van melaatsheyd reyn,

Als 'k gelovig daarin bade,

Ach, Heer Jeſu, geef genade!

5. Ach, Heer Jeſus, Geef, genade!

Op uw Bloed ik my verlaat.

Dat zulks heelen zal myn ſchade,

Dat de Slang my niet verſlaat,

Door uw ſtervens-pyn, ik leef,

En in d'eeuw'ge ſlaap my geef,

Als ik alle laſt ontladen ,

Leeven zal door uw genaden !

69.

YErgeet my niet! die aan my hebt ge

dagt,

Eer ik gebaard was, eer ik had gedagten,

Ach! heb Sok mu, myn Wagter ! op my agt,

Ik wil gebogen voor uw voeten wagten,

Geef, dat uw zoete Aanſchyn op my ziet.

Vergeet my niet. 2. Ver

1
st
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t

2, ve: my niet ! ruk myn bezwaarde
- art » . . ' s ,

, Uyt zynen ſlyk,waar in 't bedruktkomt

ſteken. ' . . . . . ...

Gy hoort mynzugten, kent myn angſt, en
-- ſmart », . - r!

En weet reeds allemyne zielsgebreken,

a, hoe mynzwak geloof zugt in 'everdriet:

Vergeet my niet ! -

3. Hier leg,en kruyp ik in myn eygen bloed,

L. En voel niet als elende, nood, en zonden,

'Ik word door luſt, oftrooſt, door ksagt

* nog moed, -

Niet uyt het ſlyk, dat my bedekt, ge

wonden; -

Dat zelfs myn geeft uw zoet Gezigt niet
Z1et. *

Vergeet my niet ! -

4. Ik weet wel,dat gy 't Heylder zondaars

Zyt,

Der#n Trooſt, der zwakken Schild,

en Leven : -

Dog ſchynik hedé wel myn aandeelkwyt,

Aan 't Bloed, dat gy tot losgeld hebt ge
geven; e

Mids Mozes my maar Dood en Hel aan -

biedt.

Vergeet my niet! -

5. Zie hoe myn vleeszigtegen u verheft,

En tegen uw geboden komt begeren;

- H 2 - Hoe
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Hoe dat den Satan reeds te velde legt,

En met de Wereld my wil overheeren,

Wat toorn, en woede daar door op my

- ' ſchiet. - | |

Vergeet my niet. -

6. My drukt de laſt der zware ydelheyd,

De ganſche Wereld wordt my ook te

enge.

Wat and're laaft, vergroot myns harten

- - - y » - - L -

De aardze glans en pragt my walging
brengen, -

Als myn beſchaamd, en ſchreyend oog

haar ziet. -

Vergeer my niet! -

7. Waar zoek ik nu in dezen jammer ruſt ?

Wien zal ik myn'elende wel vertellen ?

Zyt gy# , zondaars-Heyland ! al myn

luſt ? -

EMMANUEL, die zielen kunt her

ſtellen ? -

. Jazeker, zo men uyt uw woorden ziet.

- Vergeet my niet!

8. Gy hébt der zonden ſchuld te niet ge

- ; ' bragt, -

Gy tradt desvyandsſtouten kop in ſtukken.

Wat ik verloor. hebt gy my weêrgebragt ,

Gy kwamt de prikkel van de dooduyt

drukken ,

Uw Harte zelf gy my ter Vry-ſtad biedt.

Vergeet my niet ! 9. Kom ,
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9. ko: , trouwe Meeſter ! mydan ſpoedig'

Nu niemand in myn nooden toont er

barmen. -

Kom, maakmy van mynkwaal, en pynen
VrV , s
V , -

Verkwik my, liefſte Vrind, in uwear

- - - Inen , - -

Op dat uw Heylands werk aan my ge

ſchied',

Vergeet my niet ! -

zo. Gy hebtzo veel genezingen gedaan,

Zo menig nood gewend door Almagts

daaden. -

Gy neemt ook zelfsde doode zondaars aan.

- Gy heelt zo wel de groot als kleyne

" " ſchaden: *.

Zo dat myn hart vertrouwlyk op u ziet.
- -

Vergeet my niet ! -

11. Ik was 't wel waard , ik had het wel:

verdiend, -

Dat Gy my eeuwig liet uw trooſt ontbe

ren: - -

Dog denk, dat Gy hebt zelf verzoend, myn
t Vriend,' - ' T'

Wat ik miſdeed, toen g: u liet mart'li
zeren , v. '

En Mozes klagten dooruw dood verſtiet.

Vergeet my niet!

12, Gy. Moeders-hart ! hoe wilde gy uw

kind, H 3 - Schoon
rt - 1 -
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Schoon 't is door eygen ſchuld in'tſlyk

- gekomen, ... .
-

Nu gy't dog weër in traanen voor u vind,

, Verſtoten, neen, myn klagt word aan

genomen,
-

Uw milde Moederhart my, tog aanbied,

Vergeet my niet! -

13. Ik dring (myn Leven!) aan en in
uw' Zy',

- - - - -

Tot zig uw Geeſt komt in myn geeſt

verklaren,

Tot dat myn hart, van angſt en twyfel

vry, - ,

De kragt mag van uw bloed en dood

- CI Waren , -

Ik houd my vaſt aan 't woord van u

geſchied.
- -

Vergeet my niet ! -

14. Ik weet gewis, gy zult my helpen,

Heer,
-

Ik wind my ganſch met lyf, ziel' en

gewiſſe -

In uwe kragt in uw ontferming weer,

Hier kan 't, zo 'k vaſt geloof, my

* nimmer miſſen, . . : - -

Uw Harte, dat op 't lage nederziet,

Vergeet my niet! -

15. Ja gy verhoort, en eyndigt myne

- Pyn. . . . . . . . . . . .

Ik zie reeds myn vyanden van my

ſpoeyen, Myn
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Myn vlees op 't nieuw met u gekruyſt

. te zyta, - , .'

En myne ruſt in uwe wonden bloeyen.

Wel my , Immanuel, daar 't licht uyt

- v liet ,

Vergeet my niet !

3 me. Vergeet my niet, ook in de laatſte

# nood! . e

. Als# zien, vernuft en zinnen wy

ſ Ken, -

zo toon het beeld van uwe Heylands-dood

Den moeden geeſt, ten waar genade
- w teekkeh : -

- Wanneer men d' aarde dan verbranden

ziet, -

- Vergeet my niet!

17: Dog laat my nu ook aan uw' grote,

trouw'

Myn zoete Lamtje, Jeſus! ſteets ge
h denken.

Ach! help my, dat ik my u dankbaar,

houw, -

l En u mag Lighaam, Ziel' en alles

' ##

y Ach, geef my, dat myn liefd' weer tot 1

u vliet, -

- Vergeet my niet!

H 4 - 7o. Mei,
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-

7o, Mel: O Karsnagt ſchone dan de dagen.

Of: Aan God alleen haar trouwe geven.

G## nietig kleyn in eygen Oogen,

R Voor uwen Troon diep ne'er gebogé,

oomt U een aardworm ſpreken aan,

Ach laat uw Gramſchap niet ontſteeken,"

Maar wilt aanhooren al myn ſmeeken,

Op dat myn Ziel mag Trooſt ontfaen,

2. Wie zou ô Vader aller Vad'ren,

Zo ſtout zyn dat hy durfde nad'ren, •

Tot uw aanbiddelyke Troon,

Was ons dien Toegang niet verworven,

Was niet uyt Liefd' voor ons geſtorven,

Uw eenig Kind uw eygen Zoon.

3,, Dus bidd ik ô ! wild u erbarmen,

Almagtig Heer wilt myns ontfermen,

Gy zyt myn Borg, myn Deel, myn Lot,

Mynf: myn Luſt, myn Ziels vermaw

CI),

Ach nogt ik in uw gunſt geraaken !

Zo hadd ik een gelukkig Lot.

4. Hoe lang ach Heer hoe lang zal 't dui
TCIl »

Dat ik hier zugtende moet truiren,

Met kommer, bangigheyd, en Pyn,

Hoe lang zal 'k als een Vreemd'ling

wand'len,

En als een gaſt op Aarden hand'len,

Steeſt miſſende uw Zoet Anſchyn.

- - - - - . - 5. Mogt:

w
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|

5. Mogt ik voor altyd by u woonen,

Met uwe Dogters en Zoonen, -

In uw Ryk eeuwig zonder endt, ,

Mogt ik in uwe Liefde blyven, -

Mogt die vaſt in myn Hert beklyven, .

Zo was myn Ziels Druk afgewend. '

6. Myn Ziel dorſt na U lieve Vader,

Als een Hart na een Water-ader,

Om eens te bluſſchen mynen Dorſt, '

O! dat ik maar eens waar ontbonden ! !

Van myhen Laſt, 't Lichaam der Zonden,

Hoe zoud' mvn Ziel ô hoogſte Vorſt.'

7 Tot U als tot haar Oorſpronkvlieden,

Regt als een Duyf die lange tyden,

Gevangen by een vreemde lag, t

En daar na los quam uyt haar Kerker,'

En ſnel ter vlugt hoe langs hoe ſterker, ..

Weer Ylde na haar regte Slag. - ,

8 PK# dog op d' Aard' geen zek're

e e', * * * - -

Myn Vaderland en Ruſtplaats mede, . . .

Is in den Hemel hoog om hoog, *

Daar, ô daar, is myn Schaten Wooning,..

Daar zoek ik 't Land van Melk en Honig,

Van verr' gezien met 't geeſt'lyk Oog. -

9. Al 't zigt lyk goed is#,
Al 's Werelds Goed is los en wank lyk

Onwaardig dat m'er Hoop op ſtelt,

Maar die 't hier boven heeft bekoomen,

Die ſtad vof Schat, heeft ingenomen,
H 5. Word'

W.

» .

r
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word noyt van Dief of Mott gekwelt:

1o. Zo 'k# Heer der Heeren !

Op d' Aard nog langer moet verkeeren,

Zo laat uw gunſt myn Ziel verza'en,

Wilt uw Genade tot my wenden, '

Wilt tog uw Werk in my volenden, is

Dat ik voor uw Gezigt'mag ſtaan, .

11. On ſtraff'lyk en opregt bevonden, ’’

Door u verloſt van all myn Zonden,, ,

Gewaſſchen in ons Heylands Bloed, ,
O wat is die Gena'e on meetl'yk, -

Die Weldaad moet zvn onvergeet'lyk, . .

'Tis all' vorLiefd watg aan ons doet.

12. U zy dan Lof voor Uw Genaden,

Dank Eer en Prys voor uw Weldaadan,

an nu tot in der Eeuwigheyd, ,

Verloſt hebt Gy my uyt meedogen,

Dien ſterken zynen Roof onttogen,

En myn Voet op uw Padt geleydt.

13. Ik was beſtrikt, verwert en Duyſter,

Gy hebt verbryzelt Sathans Kluyſter,

Daar ik ter dood in lag geva'en ;

Wat Dank kan ik u daar voor geven ?

Mvn Ziel vergeet noyt all' uw Leven,

Wat goeds u God al heeft gedaan. ' . , "

14. Als m' uw Gena 't gaat overleggen, zº

oet menuyt 's herten Grondniet zeggen,.

Dat Mond en Tong onmagtig is?

Om uw Weldaaden al te noemen,

Of die na haar waardy te roemen,

* * *

Zo
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Zo ik 't dan ondernam 't was mis, .

15. Al waaren zelfs onz'Hairen Tongen,

Die u ſteets dankten en Lofzongen,

Nog kwamen wy zeer veel te kort,

Wat uwe Liefde en Erbermen,

Uw Goedheyd en uw vry ontfermen,

Tog nimmermeer volprezen word.

16. Wilt dan ô Ziel ſteets dankbaar blyven,

Laat eeuwig in uw Mond beklyven,

Zyn Lof zyn Eer' zyn Dank met Luſt,

Wilt dit voor 't alderkoſt'lykſt agte,

Doet dit door Werk, Woord en#gten,

En laat die Luſt noyr zyn gebluſcht,

F7. Eind lyk ô God almagtig Koning,

Houd op my uyt uw vaſte Wooning,

Tog een genadig wakend Oog,

'T welk my wanneer ik koom te dwaalen,

Door Tugting wederom koomt halen,

Op dat myn Pat ſtaag zy om hoog',

t

71. Mel: De Zon aan 't klimmen. -

rN Roote Jeſus die zoo ſchoon !

Op den alderhoogſten Throon,
Daar Seraphynen, b

Voor verdwynen, * * *

Door het ſchynen,

Van de Glans, 't eeuwig Ligt: ,

Dat zig ſpreid om Uw' gezigt, en

Vol Majeſteit,# Eer ,

6
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In 't gloeynd Purper zyt gezeten ,.« | G# #? yt g -

Gewaardigt dog uw oog en ooren;

« - Om te hooren,

Die voor Uw Godlykheid,

In het ſtof op. 't aanzigt leyt,

2. 'k Dek myn aanzigt, eeuwig goed,

Schaamte verft myn wang met bloed,

Hk ſmelt van vreezen,

- '. Eeuwig Weezen,

Zoud Gy deezen,

Zyn berou nemen an ?

Wie begrypt Uw Goedheyd dan te

Myn zonden zyn zoo rood,

Als gloeyend purper, als ſcharlaken,

Ach zoo groot!:

* *

Dat haar gewigt my neer doet zinken,

En verdrinken,

, Maar, Ö, Heer ! God vol eer,

Uwe Goedheid weegt nog meer.

3 Alderſchoonſte Purper-vloed,

Straal van water, ſtraal van bloed,

Die uit de wonden-,

Qazes. Heeren,

Spoelt de zonden ;

Ach! beſpoel deeze ziel,

Die zoo diep in zonden viel,

Den Kruis-berg hart van ſteens.

. Wil ik om uwent wil beklimmen,

Stap voor heen Be-.
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Bedroeft berouw, met hygen, ſteenen,

Zugten, weenen,

Smert en pyn, 't karmozyn, º

Zal eerlange Sneeuw-wit zyn. - -

*

72- Mei: O nagt jeloerze nagt.

Eelmeeſter. Iſraëls, wiens balzem .

ziele-wonden.

Geneeſt, ja 't leeven zelfs aan dooden

weder ſchenkt,

Gy zyt tot heeling van 't gebrooken hart

gezonden;

'k Bid dat gy ook aan my elendige ge

denkt.. -

2. Hier leg ik neergeſtrekt als in Bethes

- das Zaalen, - T

Ach koom bezoek my zelf! ik kan niet

-

tot t1 gaan, -

Tot myn geneezing helpt geen Engels ne- | | |

derdaalen,

Op meerder prys en moeyt koomt myn

herſtel te ſtaan. E

, 3, Gy ondergingt eens zelfs veel ſtriemen, HI.
t wonden, ſlaagen, " E

j Gy ſtorte water uit, en dierbaar herte

- bloed ,

Dus droegt g” als Borge voor uw volk,

hun pyn en plaagen,

Tot hun bevryding, mits gy dus hun
ſchulden boet. hd 7 4. Gy t
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4. Gy ledigde voor ons den bitt'ren droe
zem beker,

En uwe krankheid bragt voor ons ge

zontheid aan :

Leg dan uw hand aan my , zoo is myn

heeling zeker, -

'k En wil, 'k en kan, en mag tot nie

mant anders gaan. -

5. Ofſchoon myn plaag wel dringt door

- 't innig merg en beenen,

Gelykr myn breuke wel een volle wyde

zee ; - -

Ja gaat het quaat door al myn Lyfen Ziel

met eerlen ; -

Waar Gy de hand aan ſlaat, dat red

Gy van zyn wee -

6. Ach 'k ben van top tot teen, niet als

naar eene# -

En hooft, en hert, en al, is even zeer

gebuilt,

'k Vind ook in 's werelds rond', ver

band , zog zalf, nog pleiſter,

Zoo dat het kanker- vuir meer voort eet,

- en vervuilt.

7. Hoe is myn gants geſtel geſchonden en

verplettert ! .

De Ziel en is niet meer als 't heele

Lighaam vry,

Bebloed en kragteloos, vol ſmerten, en

“verettert , - -

- Zoo
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Zoo g”# nodig zyt , Gy bent het

- ook aan my. . . . . . . . . -

8. Ik# over in uw hand tot uw

egeeren , ' -

Snyd, brand, daar 't nodig is, fliem't

't diepe zeer vry op, -

Doorpeil; ruk af de roof', daar 't on

der zou verſweeren, -

Neem weg 't verdorven vlees, druk uit

de étter-prop. ,, . *

9. Maar koom, en breng dan mee, u wie

ken, en verbindzel, . . . .

Pas toe uw Bloed, en Geeſt, giet oly,

en giet wyn, -

Die zuivert en verzagt, omkleed met uw

bewindzel,

Genees my Heer, ik zal dan wis ge

- neezen zyn.

1 o. Maakt Gy my zoo gezond, ik zal my

- zelven geeven,

En Lyf en Ziel zal aan uw dienſt zyn

toegewyd:

Ik zal dan dankbaar, tot uw roem, voor

eeuwig leeven, - -

Wyl Gy my 't Leeven ſchenkt, en van
den Dood bevryd. w »

XIII. Van
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XIII. Van de overgaafdes

herten aan God: *

73. Mel: 2ſch tvag ſoſich junbcr machen.

\TU zoo wil ik dan myn leeven,

Aan myn Heyland overgeeven :

Nu wel aan, het is gedaan;

Zond', ik wil u voorts ontleeren,

Weereld, ik wil van u keeren,

Zonder ooyt te rug te gaan. '

2: Ik wil nu myn oogen ſluiten,.

En nu tragten, dat ik buiten -

't Hert ſluit, 't geen de weereld biedt; -

Van de ſchyx-vreugt wil ik ſcheyden,

Gy zult my niet meer nniſleyden,

I uſt brengt laſt, en anders niet,

3: ik wil 't ernſtig nu beginnen,'

Vleeſch, vernuft , natuir, en zinnen,

Zulfen in den dood ter neêr, ..

'k Neem afſcheid van myn eygen luſten -

Om alleen in God te ruſten,

Tot hem neemt myn ziel haar keer.

4. Schoon ik 't hert wel eer verdeelde,

Met de weereld, die my ſtreelde,

Fyndling is 't beſluit in kragt ,

In 't geheel myn wil te#:

Om alleen voor God te leeven ,

\ Hem.
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Hem te dienen dag en nagt.

5. Heer ik offer u ten gaave,

Al myn liefſte goed en haave,

Ziet, dat ik niets agter hou,

Ziet en proeft myn nieren beyde,

Vind gy valsheid, dat het ſcheyde,

Maak my nog op heeden trouw.

6 Jeſu , aan u need'rig leeven,

Wil ik my gantiſch overgeeven,

Ik omhels u kruis, en ſmaad,

'k Wil voortaan my zelf niet agten, -

Al zou lyf en ziel verſmagten, -

'k Wil u volgen waar gy gaat.

7 Ik ontzie geen moeyt, of ſmerte,

Grondig , en van ganſcher herten,

Ik my na u trekking voeg;

Mag ik ſtaadig, en in allen,

Uwe oogen maar gevallen,

Eeuwig heb ik dan genoeg.

8. Een alleen wil ik betragtéo ,

En niet waeten, ef niet agten,

Wat daar buiten word gedaan;

Vreemd van d'aard' en d' ydele zorgen,

Wil ik hier in u verborgen,

Als een waare Vreemd'ling gaan,

9. U alleen wil ik verkiezen,

En myn eygen-kragt verliezen ;

Neemt my aan, my arme knegt;

Ik wil my aan u verſchryven ,

Laat het eeuwig vaſte blyven,
- - ". Wat:
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:

Wat ik u heb toegezegd.

1o. Ik ben in my zelf elendig,

Maak myn opzet Heer beſtendig,

Door u hulp, en geeſtes kragt,

ò Verbreek er aller banden,

Dat myn ziel niet word ter ſchanden,

Die op uwe goedheid wagt

74. Mel: 23:5 was ſoſicſ, jumber machen.

( " Rote koning, dien ik eere,

I EDie door uwes Geeſtes lere,

My uw zonnelicht verwekt;

En tot aller tyd en ſtede

Met veel duyzend goedigheden,

Mynes harten liefde trekt.

2. Zou ik dan ook niet gedenken,

Om my weer aan U te ſchenken,

Die voor my ſteeds houdt de wage 5

En vernielt aan alle zyden, ,

Al myn's nyders liſtig ſtryden,

Ja myn Licht zyt in de nagt.

. Zie, ik wil myn hart u geven,

at zal tot uw' eere leven:

Want gy eyſcht het ook van my,

Dat zal aan u zyn verbonden,

En de aangewende zonden

Alle Eeuwig gaan voorby.

5. Laat uw Geeft het nieuw berey'en

En u tot een Tempel wyen, Die
1č
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Die voor eeuwig heylig zy:

Aeh! verbrand tog ſnel daarbinnen

Alle luſt en vreez' der zinnen;

Offer my den Vader vry.

5. Trek door vlammen uwer minne

Myne zielenkragt na binne,

Laatze u een ruſtplaast zyn :

Maak uw bed van reyn verblyde,

Heer, in my van witte zyde

Der geregtigheyd alleyn.

6. Trek my eeuwig van de aarde

In uw harte, ô myn Waarde!

Trek my daartoe in u, Heer,

Bat ik my in U mag keren,

En Gy zelf my ſteets moogt leeren,

En verſterken magtig zeer.

7. Laat 'k u Door U dienen, Heere,

En regt bloeyen tot de eere, -

Van uw Heerlykheyd en troon:

Tot paleys en vreugden-bronne ,

Wil ik my u ganſch, ò Zonne !

* Geven, liefſte Godes Zoon.

8. Maak myn harte tot uw gaarde,

Vol gewaſſen ſchoon van aarde,

Vol van bloey en geur altyd:

En tot eene vol' Fonteyne,

Springend van genadenwyne,

Vloeyend' in de eeuwigheyd.

o. Nu ik kom het U myn Leven!

Zo ik kan, tot eygen geven, s
- E3
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Sta my tog genadig by !

Geef dat ik tot allen ſtonden

Word' alzo voor u bevonden,

En uw' eeuw'ge blydſchap zy.

75. Met: O Grootheid van Gods Liefd'.

lº wil ten eygendom , U Lyf en Ziele

, geven,

Myn hart, genoed, verſtand, met vry

heyd, luſt en leven:

Geef dat ik 't noyt herroep, in tyd nog

eeuwigheyd, -

Dat zig myn wil nu ganſch ten offer u

toezeydt. -

2. Regeer my Heer! bereyd Uw arme

Niet tot vrede, -

En maak het zo gy wilt , in 1yd en

eeuwighede: -

Ik wil u dienen reyn , Ik denk aan ge

nen loon;

Leyd my maar na uw raad , al was 't

in 't duyſter ſchoon.

3. Moet ik ſchoon in de nagt , Heen

wand'len zonder blyken,

Op heel oneffen baan, en ganſch geen

licht bereyken :

Laat my voortaan geheel niet denken

meer aan myn,

De blinde liefde zal alleen myn regel *#

7. Gy
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4. Gyhuys der eygenheyd, dat ik niet

meer begeere ; . .

Verniel, keer om, ô Heer ! Sla neder

en verteere ,

Ik vil: ogenblik zyn onder haar ge
eyd', ' . - v -

Maar volgen u, myn God , tot aller

- plaats en tvd.

5. Van eygen intreſt moet my niemand

iets vertellen,

Ik ben ganſch d’ uwe, Heer ! en wil

- my niet verſtellen: -

Hoe durft men zeggen, dat een ziele u

lief heeft, -

Die dit en dat behoudt , en u niet alles

geeft ? - -

6. Ik ben geheel voor U , wilt na belie

- ven neygen, -

En ſtieren ſteets inyn wil, en houden u

tot eygen 3 -

Myn wil is uw geſchenk, en deze wil

-' maakt my,

Alleen volmaakt, en tot een edel ſchep

ſel vry. -

7, Ja deze vryheyd is 't, der wille die
ik even N

In uwe magt, ô God ! uyt liefde heb ge

geven ; -

Ik geef my dan geheel, aan u met ziel'

en lyf,

Help,

t - -

r
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Help'E ik onverrukt U opgedragen

yv'. - - - , -

8. Laat eeuwiglyk niet toe, dat ik my

neme weder, . . . . .

Maar druk my liever ſteeds door duy

zend kruyſen neder: -

Vergruys , vergruys myn hart veel lie

ver ganſch tot ſtof, - - -

Eer dar, gy, Heer! gedoogt dat ik 't u

neme of

9. Keer ik tot my terug, omtuyn dan

al myn paden, -

Op dat ik noyr ontloop den ſchood van

uw' genaden:

Wordt dan myn ziel' geheel van ey

genheyd bevryd, -

Zo gaat zy heel en al in Godes Wezen

heyd.

1o. Hier is geen middel ſtand: Ziel' zyt

gy bloot en heylig,

En gaat u zelven uyt, gy vindt Gods

ſchood dan veylig.

Dog valt het hart en zwaar , Natuur

houdt wonder vaat,

Eer zy zig zelven ganſch , en haren

plaats verlaat. -

11. Zy zugt, zy klaagt , 7y weent, en

wordt bedrukt van zinnen, "

Dog Gods genade die ons overtreft in 't

minnen; -

Let
, - - -
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Let op haar ſchreyen niets en neemt

geen and're keer, er

Neen , zyne Min vervolgt, en doodtze

meer en meer. : - -II

12. Men agt het naar en kwaad , zig

zelf te laten vaaren, * *

Daar alles worden kwyt, ons alle goed
komt baaren: - - -

Want is maar dit verlies volkomen, diep,

en reyn, -,

Dra zal den geeſt verloſt van alle ban
den zyn. - r

13. Wie zig verlieſt, kan zig aan 't

# os Goed verbinden,

En ook d' On-meetlykheyd wel dra in

zig bevinden;

Den geeſt krygt ruyme lugt , het hart

wordt vry en klaar;

De diepſt eenvoud' bereykt dien ed'len

ſtand ook maar. - - -

76. -

M" God ! ik breng myn hart u bly

Ten gave en geſchenk:

Want immers eyſcht gv dat van my,

Waar aan ik nu gedenk.

2. Gy zegt: Myn kind ! geef my uw hart,

Dat is my liefd en waard,

Of gy wordt nimmer vry van ſmart hn
a --
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In hemel of op aard'.

3. Myn lieve Vader! neem nu an

Myn hart, veragt het niet,

Ik geef het u zo goed ik kan,

In gunſt my tog aanziet.

-4. 'T is wel door zonden zeer geſchend,
En vol van ydelheyd,

Van 't goede vreemd, en afgewend

Van deugd, die 't hart beſnydt.

5. Dog is 't in rouw en ſmerte nu,

En kent zyn kwaden ſtand,

Heeft voor dat geen een diepe ſchuw,

3 Daar 't eerſt zyn luſt in vand.

6. Het valt, en legt u hier te voet,

' En ſchreyt: Ey ſla maar toe,

Verbryzel, Vader ! dat ik boet'

Regtſchapen voor u doe, -

7. Vergruys myn ſcherpheyd en onvreed',

- aak 't haver zagt en zoet,

Dat ik in zugten, rouw, en leed,

En traanen ſmelten moet. -

8. Doop Jeſus Chriſtus ! my dan vry -

Regt diepe in uw bloed,

'K geloof dat gy Gekruvſt voor my

En alle zyt, ten goed.'

9 Sterk myns geloofs verzwakte hand,

Dat ik opvang uw bloed,

Als des vergevings onderpand,

Dat alles weer maakt goed.

1o. Schenk, Jeſus! my, na uw geduld',
i. - Heyl

*
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V

*

Heyl en geregtigheyd,
-

En# op Uder zonden ſchuld

En ſtraf, die op my leyt. . . . .

11. Bekleed tog met U zelven myn, TI

Trek my Uw onſchuld aan, "

Dat ik, van alle zonden reyn, o,
Voor Gode mag beſtaan.

12. God Heyl'ge Geeſt ! neem my ook nu

In uw gemeenſchap weer, , . U

En ſtort om Jeſus wille u

Diep in myn harte neer. . . . . . .

13. Stort in my uyt, uw Godlyk licht, r

En gloed der zuyv're min: -

Dat duyſternis, haar valsheyd zwigt; ,º
Geef myſteets uwen zin. ... #*

1

- . . R

14 #eſ, dat ik #arten trºuw :
Geloovig aan myn God, , in 1 - (t

Dat my in 't goede niet weerhou i . s
Des werelds liſt, magt, ſpot. * * *

15. Help, dat myn hart ſtandvaſtig zy,

In hoop en lydzaamheyd,

Dat, als gy maar niet wykt van my, ,

Uw gunſt my maak verblyd. -

16. Help, dat ik zy van harten reyn .

In 't minnen, en bewyz' -

Dat ik niets zoek te doen om ſchyn, ' ,

Maar werk tot uwen prys. ," - --

17. Help dat myn hart zy regt en ſlegt :

Opregt, van valsheyd vry, -

Maak my in doen en #rºken regt, E
Cra a
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Opdat myn ganſche Chriſtendom

Eenvoudig wys daarby.

18. Help, dat ik zy van harten kleyn,

Zagt- en ootmoedig leev . -

En, ganſch van d, aardſe liefde reyn,

Steeds meer aan Jeſus kleev'. '

19. Maakt 't harte deugdzaam om en om,

Heel zonder veynzery,

welbehaag'lvk zy. - -

zo. Maak 't hele hart ten Tempel reyn,

O God! hier in de tyd, " ,

Ja laat het uwe woning zyn .

In alle eeuwigheyd. | | | -

21. Ik geef 't # ganſch tot eygen in,

Uw wil aan my geſchied', " --

Ik weet dat ik de uwe bin, * t

De uw', en 's werelds niet.

22. Dies zal zy nu nog nimmermeer -

Niet rigten uyt aan mv, ' -

(Al lokt en dreygt zy nog zo zeer),

Dat ik haar dienſtbaar zy.

23. Neen, dat zy ver in eeuwigheyd

Gy valſe duyvels bruyd,

Zeer weynig my, God lof! meer vleyt

Uw blanke ſlangenhuyd, ..

24. Weg aard en zond', ik geef u niet

Myn hart : u; Jeſus, maar

Ik vrolyk dit geſchenk aanbied,

Behoud het voor, en naar,

- - - - - - - 77. Mel:
-

:
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»

. U moet ganſch zyn #even

77. Mel: Qttingnu36eſhiverterfit.

O# gy zyt Myn, -

JEn ik wil de uwe zyn.

Hart, Ziele, Lyf en Leeven

Zy U, myn Heyl! gegeven;

Neem my geheel tot U,

Zo als gy my wilt keren,

Omkneden en formeren, -

Zo moet ik worden nu. -

2. Ik moet nu voorts niet meer, ºf

Gelyk ik deed weleer, - - -
Na mynen wille leven; i." - ; '

" )

Myn wille, werk en lu 4

Ik moet myn Ik verlaten, ... -

Myn zelfheyd in my haten, … .

In U maar hebben ruſt.

3. Myn harte, wat trekt u ?

En waarom trekt gy nu

My ſteeds tot d' aarde neder,

En zinkt # weder -

Te diep in d' ydelheyd? --

Is 't hemelſe verblyde

Dan niet genoeg ter weyde ?

Zoekt gy nog deze tyd ?

# Ach Jeſus! trek my tog!

yn harte reykhalſt nog:

Ach! zyt gy myn #ste,
- 2.

v
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#

Dat zig tot u oprigte

Myn al te zwaar gemoed;

Snyd af de grote zwaarheid,

Die van des hemels klaarheid,

Op d' aard' my dalen doet.

5. Hier is geen vredenſtad,

Ik vind hier ook geen ſchat

Voor myne arme ziele,

Want wat my ook toeviele,

RT is van de ydelheid,

En 't kan de ziel' niet voeden,

Want zy verlieſt die goeden

Na een zeer kleine tyd.

6. Gy, Jeſus! zyt myn Goed,

De Ruſt van myn gemoed,

Ik kan u niet aantreffen

In deze dorre heffen

Der ſnode ydelheid :

Wie d' aard nog aan wil hangen,

En hare ſchatten vangen,

Die is van u nog wyd.

7. Hier boven is uw Troon,

O myner zielen Loon !

Dies wie na U wil ſtreven,'

Die moet dan zyn verheven

Ver boven d' eygenheyd,

Ver boven zyne zinnen,

En ook des hemel tinnen:

Wie zo is, vindt U blyd'.

8. Eyl ſnyd in menig ſtuk
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Met U myn Cieraad ! nu.

ſt

Y

Dit taye jammer-juk, -

Dat my op d' aarde drukken, ,

En van u af komt rukken ; . -

Snyd af, ſnyd af de luſt, , ,

Zo dring ik op ten Hemel, . . .Hier uit dit aards gewemel, •

Ter plaatſe myner# -

9. Snyd af des werelds laſt, -

Die my hier houdt zo vaſt, , . . .

Opdat ik U mag vinden, * *

My vaſt met u verbinden, - - -

Dat myn hart zy by U,

En ſtadig by u blyves ,

Ook alle leed verdryve .

-

--

-

e

1o. Ik wil wel gaarn en bly, ,,

Om uwent wille, my &
Verzaken en vergeten, - . . . . . .

Als gy, my maar wilt heten , 't
Uw allerkleinſte knegt:

Ik wil my zelf verlaten, | | | |

My zelven in my haten, , ,

En worden ſlegt en regt, " ,
11. De wereld mag altyd - ,

In haar hoogmoedigheyd ,

My voor uytzinnig ſyten, ' - ' '

En my ter neder ſmyten; | | |

Zy werke wat ze wil ,

Zy dringe my te dragen . . .

Kruys, angſt, v:king » Plus:i

- A -,

- -
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Ik wil dog blyven ſtil.

12. Zy leggen heymlyk my

De netten aan myn Zy;

Zy vloek, en maak te ſchanden,

Zy waſſchen hare handen,

Is 't nodig, in myn bloed,

Zy pogen ook myn leven

Tot in den dood te geven:

Zy doe, al wat ze doet.

13. Ik blyve egter nu,

Myn Jeſus! ſteeds by u,

Niets zal ons ſcheyden kunnen,

Hoe zeer 't ons ook misgunnen

Den duyvel 's werelds nyd;

Wat kunnen zy my ſchaden,

Als gy maar in genaden

Met my verenigd zyt.

14. Maak 't hart maar vaſt en vry,

Dat ik ſtandvaſtig zy, . .

Bewaar my tog voor deynzen,

Trek luſten harts-gepeynzen

Tot U, myn Heer, altyd;

Laat hart, ziel en verlangen

Alleenlyk U aanhangen

In tyd en eeuwigheyd.

15 Ban vrees ik geene zaak,

Alſchoon zig ook een kraak

Des hemels en der aarde

Zeer ſchriklyk openbaarde:

En al hoewel daar by,
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e- # ## # verſmagtten,

Zo wil ik 't dog niet 1 -

Ik bleef geruſt en bly'. is". -

16. Want gy blyft ſteeds myn God4

M## -ot » - :: N

Myn Trooſter in vertzagen,

Myn Medikus in plaagen, -

Myn Lafenis in pyn, . . . . .

Myn Leven, licht en Zonne,

En ryke Vreugdenbronne, g: : A A

O Jeſus! gy zyt Myn. , , i n i

r . . . 2 : - " zo !

- 78. - - -

I • ZIELE. d 1

eſust leer my, hoe dat ik u vinde,

n my door u, myn Heyl ! ſteedA
overwinne; -- .

Hoe ik de eygenheyd, en alle leven, ºf

Dat nog zig zelven zoekt, mag overe

- geven. ... t ' - - - - - - - - - -

- JESUS, e

2.Sta ingelatenheyd,neemwaarmynwilles

ie dat uw leven daar niet mee verſchille;

Ma:#amſch aan", in vreugd'A
•," -Gen" - - - »

, r t; i ";

Op dat Ei:#wlaagſchrift

Hoekanik, arme, togalzohier leven?

fi:#ik my zo ganſe "swie E: * *

# # # # I 4 - Da3E
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sioe ik ze lerd, die totnyzyns ºgen : -

- 'r

Daar ik zo veel van buitenen van binnen,

Zie hind'ren mynen loop, en myn be

ginnen? , ! -

s -- O - JESUS.
-

4. Gy moet alleen voor my gelaten leven,

n aan myn werking u heel overgeven,

In uwer zielen grond in my neerdalen,

Zo zal ik u uit my veel kragt doen halë.
e' ZIELE -

'5. Als ik my nu aan u dus overgeve,

Én in gelatenheyd der wille leve, . ')

Hoe moet ik my, dan dog gedragen,

Heere ! -

Dat gyuw Beeldt'nis moogt in my for

Inneren ?

JESUS.

6. Als gy uw grond maar laat van God

bereyden, -

En gaat u zelven uyt ten allen tyden,

' En niets voor u behoudt in eenig dinge,

Het welke ik niet zelf in u volbringe.

- ZIELE, * -

7. Hoe zal 't zig dan, ò Heer! met my:

### ' t zº -

Als ik in U gelaten, u behage? :'.

Ik zal my immerseynd'lyk in U vinden,

En gy uvin:UE my verbinden?”

8. O Zieleſ merk, en zie op mynewegen,

3. In
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- Dan neem ik eerſt het geen ik heb gegevé5

) En laat u dus, van trooſt ontbloot, wat

- zweven. - - - - -

9. Omu hier door regt tot u zelf te leyden,

Op dat gy aan u zelf zoudt onderſcheyden,

'Dat d'arme menſch ten goed heeft geen

vermogen, 4

Als hem myn kragt en byſtand wordt

3 onttogen. -

zo. Dan wordt gy in den grond eerſt regt

gelaten, * * -

Als gy nog God, nog gunſt, nog trooſt

| kunt vaten: - . . . . .

Als ik al 't goed u neem, en 't kwaad

ontdekke, 1 º

En alseen Gaſt, vanu vervreemd, ver

trekke. al 5 ki

# 1. Ja als gy ganſch van u zyt afgekomen,

En van u zelf beroofd, uzyt ontnomen,

En in myn wille ruſt, ſchoon Zond'en
Helle, i . 't

Met al haar heyr uw lyf en ziel'ontſtellen

Iz. Zie,lieve ziele! zo kunt gy my vinden,

En dan door my u zelven overwinnen; D

Dus valt de eygenheyd, en alle wezen,s
ſ Dat gy hier oyt voor u hadt uytgelezen.

- - - - - - - ZIELE. . . . . . - ... :
e &.. » 'vi'' ? H

13 O Jeſus! leer myu dan ſteeds omvaten,

En my , en alle ding door u verlaten: | |

Enſchoon den Hemel zelfzig open dede,

- - - - - - I 5 - Nog
- -

Z
-

_-T----- ------ --
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Nogtans niet zonder Udaar in te treden

ESUS.

14. QZiele! volg my trouw, zo zal'tge

25 beuren, ".

Eng zult dan in my nog wonder ſpeuren:

## u ootmoedig voor myn voeten

-... ...buygen, .

Zo zal ik u myn levens kragt doen zuy

::27 | gens

15. Ik leg,zo goed ik kan, my voor uſtille

Te wagten, en te zien op uwen wille;

J Ik gageheel my zelf, en alles ſterven,

ernoegd, als ik, óJeſus! u maar erve.

79. Mil. Ik heb den regten grond gevonden

Wa: komt gy, ô myn ziele ! geven

VV: Aan God, die u ſteets alles geeſt ?

Wat is tog in uw lighaams leven, -

Dat Hem voldoet en Hyliefheeft?

Het moet het liefſten beſte zyn;

Geef Hem, geef Hem uw hart alleyn.

2, Gy moet, wat Godtoehoort, Hem geven!

Zeg, ziele: wiens is wel uw hart?

Des duyvels niet, hy haat het leven,

- En waar die woont, is helſe ſmart;

U, u alleen, ò God! u zal

Myn hart gewyd zyn heel en al.

3. Ontvang nu 't geen, gy komtbesef:
G

- -

ZIELE. - - -

ze'



HERTEN AAN Gop-, zo3

De eerſtgeboorte zonder liſt:

Het hart tot u, myn Scheppers eer #S
1 Dat u zo zuur geworden is, wº k

Ik geef Bt u willig, gy alleen , ri

klebt het betaald, 't hoort anders geen2

4. Wien zou ik 't harte liever gunnen,
; Als dien, die my het zyne bood? ?

Die wy Hartliefſte noemen kunnen,

En ons bemind heeft tot 'er dood. -

Myn hart, uw hart, een hart alleyn

Zal 't uw' en niemands anders zyn. i N

: “3 tºt 19: E. v/ f. h Ai af. Ev: O

overgaat en Verbinding des herten

. aan God, by "t ontfangen des H. -

Water-Doops op 't Geloof.

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

8o. Mel. De AEX, Geboden. 2.

of: statepanºrail ºn#onskes
- : : : : : : : : ' . . . . . . ./

NJ Erbonds God! diemy hebt getrokken;

| Van jongs op tot aan dezen tyd,

Door dreyging, angſt, en vriendlyk lokken,

Tot deel aan uw Gemeenzaamheyd,

2. Uw Liefde heeft my overwonnen,

Die gy in Chriſtus hebt getoond, G.
Die gy hebt overgeven konnen, w ri',

. In wien dog al uw'-Volheyd woonbººt

3. Dies wil ik nu met lyf en ziele,,

My off'ren aan uw'. Liefde, Heer!... 1
, 2 I 6 Zie

e

:
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t

Zie my verbryzeld voor u knielen,

En zend uw zegen op my ne'er.

. Uw Zoon kwam myne zonden boeren,

En leed voor my de bitt're dood, º I

Om my op 't ſpoor van zyne voeten is

- Te Heyden uyt de eeuw'ge nood. . . .

5. Ik wil Hem op den voet nalopen;

Ey neem my al myn ſchulden af, !

Nu ik boetvaardig my laat Dopen,

Na 't voorbeeld, dat Hy aan mygaf.

6. Drie-Eenig God ! in Uwe Naamen,

Ontvang ik dezen Water-Doop;

&O dat uw Geeſt nu op my kwame, º 2

Om voorts te rigten mynen loop!

7. 'My ſteeds in Chriſtus Dood te Dopen,

&# in zyn Leven op te ſtaan;

En dus den ſmallen weg te lopen,

Te blyven op des Kruyſes baan.

8. Dus heb ik my aan God verbonden:

Weg. Wereld, lok my niet meer aan,

Weg Satan, Vleeslykheyd, en Zonden,

Ik wil u eeuwig tegenſtaan.

9. Een and're min kwam my verrukken

• Dien GOD DER - ALGENOEG -

- ZAAMHEYD! * * * * ' ,

Die wil ik op myn harte drukken,

En vaſt aankleven t aller tyd. -

1et'T kléyn hoopje van Gods Lievelingen,

Zal voortaan myn gezelſchap zyn,

Pie boven zig, en alle dingen, p. cel

tº - : '- --
* en *

- r

:
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God zoeken, en beminnen reyn. ..

11. Al ſcheen ik ſomtyds# *,

Dog blyft er op de ganſche aard'

In## volk nog menig, ------

Die 't harte reyn voor God bewaart *.

12. O Jeſus! Broeder, Bruy'gom, Koning!

, Dryf al 't onreyne van my uyt, T.

Bereyd my tot uw zuyv're woning,

En tot uw onbevlekte Bruyd. ,,

13. Breek alle kluyſters grondig ſtukken,

Die my nog ergens binden vaſt,

Uw Liefde-beeld wilt in my drukken,

En maak my ganſch u toegepaſt.

14, O Minnaar ! wilt myn ſchat bewaren,

Die ik zo ligt verliezen kan,

Dek my voor allerley gevaren,

Breng my ten Hemel veylig an...’

15. Daar hoop ik uwen lof te zingen,

Met uytgebreydde kragt en luſt,

Dat gy my weder t'huys kwamt bringen,

• In d' Erfenis der eeuw'ge Ruſt!

16. Terwyl wil ik my zelfſteeds ſterven,

Om maar # u te leven, Heer!

In druk, envreugd in hebben, derven,

t. Alleen bedoelen uwe Eer. . . . . s
t 17. O ! dat ik zo al 't aards ontkwame;

En 't Hk zo grondig raakte kwyt ! .
I En

7 - ; *

**. 1 Kon. 19: 1o, 14, 18, Hand. 1ot15, 35: . w•
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O Jeſus! maak dit Ja en Amen,

'In my, in Tyd en Eeuwigheid! it

.' - nº sa eb « o 1: Tr': 2 en

-!

: 't sº tº T, 1 ºv 1 tºt en - rd 1 2 is !

XIV. Van de Verloche

ning der Wereld, en

zig. Zelfs

8i. Mel; Stein &##gift taſt miſt.'

Elyk 't gejaagde Hert in heete zomer

agen , , 1 - - - -

Na een beſchaduwde en koele beek

- vlugt ; 1 : : : : : : : : : : :

Een moede wandelaar, diehitte heeft ver

- dragen , . . . . . . . . . . . .

Na 't eynd' des wegs, en na de ruſte

hygt en zugt: . . . . . . . .

Zo ook myn ſmagtend en beladene ge

moed ſchreyd, o, º, º,

Immanuel , naU enuwe Jeſusgoedheyd.

2. Ter wereld is niets meer als kaf en

# : : baſt te halen, is tºt 5 % ! * -

Waar by den armen geeſt van geene

ruſte weet,

En die laat zy nog duurder als de kern be

talen; Want

»
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Want wie zehebben wil, moet arbeyd,

moeyte, zweet, -

Ja eynd'lyk lyf en ziel, dit, en zyn eeu

1 •g

|č

|!

en louter

Den wig# sterartaal
n gierigen Tyran tot at betaling geven.

3• W# is de ſnode luſt,#
vreemde kinders

Der liſtig valſe aard' op tafel wordt

geleyd?

Een ſuv'kergift, dat dit bedrogen volk

niet minders - - -

Baart, na een korte luſt, als pyn in

eeuwigheyd ?

Een bloote waarheyds droom, die ons,als wy ontwaken, n -

Veel dorſtiger, als oyt te voren, komtte maken ! , w

4. Wat is des werelds eer en roem een

valſe gave? . . . . . . . .

Alſchoon een blinde die om lyf en.

ziele koopt: * . . . .

Een ryke bron van zorg, die ruſte brengt

ten grave, . . . , , ' -

kinderſpel, dat dra ten

- eyn loopt. . . . . . * * * -

En wien de Heer niet kent, die moet,

' hoe hoog gebooren, ,

Tot zyne eeuwige ſmaad, wyk, gy ver

W vloekte horen. b da n d
, Wat ware ruſte is by g goe

5, te halen? #
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i

. Wat kan 't u helpen, dat gy ryke

1 # en zyt ? denkt, d

Gy, laat - • eer gy 't denkt, de gan
V. ſche#### . . gan

Als u de Dood, de Dood zo uyt uw”

have Heydt, . . . . .
Als gy geboren zyt: ja hielt gy uwe ga

Ven

Voor eeuwig, 't kon dog nauwlyks blin

de oogen laven-,

6. Wat zal dan nu myn geeſt met zulke

dingen maken ?

Wat ſpil ik tyd en kragten by een

yd'le ſchyn?

Neen, neen ik moet eens van den ſlaap

en droom ontwaken,

Ik wil niet meer zo grof van u be

, drogen zyn: : : : - - ,

Egipten houd gy uwe ſeepters met uw'

kroonen; " " , -

Ik mag by uw' afgoden nu niet langer

VVOnen. -
-

7. Vervloekte wereldsdienſt, vermaledy

;-. de zonden, . . . . . . .
Die nu myn moede hart voor eeuwig

- , vliedt en ſtaakt. | | | | | |

Ik word door Jeſus zelf nu van uw juk

, ontbonden, - -

Gelyk. Hy menig reeds daar van heeft -

al vry gemaakt, --

- - - - - - En -
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En wat voortaan na u nog zal verlan

- gen dragen, -

Wil ik met alle magt aan Chriſtus kruy,

ſe ſlagen. --

8. Zo kom ik dan tot U, myn Lam,

myn Heyl en Leven, -

- Gy zyt de reyne Bron, die my den

vrede brengt,

Gy kunt, al wat my ſcheelt, alleen en

| ryklyk geven, j

- Hier wordt uw weenend kind met zoe

te melk gedrenkt,

O dat ik my niet eer, myn Vrind, tot

U bekeerde,

En reeds zo langen tyd in vreemde dienſt

verteerde! :

9. Maar egter kom ik nu, ey hoor dan

na mvn ſmeken.

7 O'Jeſus,# ! neem uw ſchuwe duyf

-
je aan !

Heer Jeſus, laat my langer niet in do

ling ſteken. . .

O Jeſus, laat my tog niet meer in 't

aardſe gaan ! '.

Ach Jeſus, Jeſus help verbreek de band

ten laaſten, --

Waarmee my d' aarde bindt, en doe my

tot u haaſten. . . .

1o. PK omhels uw woord, dat my het

komen aangaat pryzen
2 tºt gaat pryzen, Hoewel
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-

t

Hoewel myn eygen hart my daar toe

agt onweerd. . . . . . . .

Gy zweert dog by u zelf, om niemand

af te wyzen, 't et ,.

Die zig, op uw gebod, ootmoedig tot

u keert. ' s t t". " -.

Ik zoek ook niet de ganſche Volheyd
uwer gaven, . . . , t ... > '

Laat ſlegs een kruymtje brood uw mate

te hondtje laven. . . . . .

1 1. Ik weet ten minſten voor myn arme

ziel op aarde, ,,er

- Nog boven ganſch geen ruſt, al ben

ik nog zo moe,'

Als uw geopend Hart en zyde, hoog
van waarde: : : : '

zo gy ook die, na myn verdienſten
nu ſluyt toe, zº ! :: “1 : 't

Dan wil ik dog zo lang in traanen voor

u blyven, 1 - - - - -

Tot gy my zelve van uw harte af zuls

dryven. -

3 - - - - nog 7 1 : ' s , . . . . .

Jeſus, als de Fonteyn van vrede

en ware ruſt. . - . A
t . . . . . n

12. Kom, kom, verloren ſchaap , tot

myn geopend Harte :

Dring#" maar in myn:

trouwe ſchood, in s t e 4

- ti - - Wyk
*
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Wyk onruſt, anſt en nood, wyk twy

fel, vreez' en ſmarten,

Gy kluyſters, breek en barſt, en laat

myn ſchaapje bloot. t

Ik ben verblyd, gy zyt my regt na wens

gekomen,

Gy hebt uw weg nu tot den regten Man

genomen.

s3. Ik zag u daar, myn kind, op uwe

eygen wegen,

Met een zeer innig teder mededogen

aaIl.

Ach, dagt ik , dwaze ſchaap, veragt

gy zo den zegen,

Die 'k u had toegedagt: wat heb ik

u gedaan ? -

Wat toont u d' aard', dat u zo ſchrik

kelyk kan trekken ?

Wat is 't, daar zig uw geeſt zo ang

ſtig na komt ſtrekken?

14. Myn moederlyke Hart kon u geen

ruſte laten , -

Ik liep u daaglyks na, ik riep en lok

te ll. :

Ach, zeyd ik, liet gy u maar eens weer

regt omvaten,

En kende gy myn Hart en liefdewen

ſching nu!

Tot ik u eynd'lyk vrolyk op myn ſchou
ders leyde, 2 - 't. .

Nu
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En bragt u by myn ſchapen op de regte

weyde

x5. En daarom zyt gy my, myn Lam,

regt wel gekomen,

Ik ſtrek myn arm en hart na uwe ar

men uyt.

Wierdt den verloren Zoon zo vrolyk

aangenomen

In zyns verzoenden Vaders huys, ge

lyk een bruyd;
-

Myn kind, verwagt men dit van Vaders

hier beneden ? -

Hoe zoud' uw komſt, myn kind, dan

worden afgeſneden -

16. Gy engels, zyt verblyd, ik heb myn

ſchaap gevonden,
-

- Het zet nu zynen voet op myn na

volgings-baan

De wolf is, zonder roof, geveld en o

verwonnen,

De helle heeft vergeefs haar kaaken

opgedaan.
-

Gy, uytverkoor'ne, juych, en klink en

roem, gy hemel,

Verwek, tot mynen prys een vrolyk bly

gewemel.
-

DE ZIELE.
-

17. Ik val heel van my zelf, ô Lam !

voor uwe voeten, , " » .

En weet van ſchaamt en ſchand' niet -

Wat
- - -



DER WERELD EN ziG ZELFs. 21 3

| 18. Ach, dagt ik, mogt ik Hem tog

wat ik ſpreken moet.

Laat gy my, worm en helbrand, zo veel

goeds ontmoeten,

O Lam, wat is uw Hart vol ted're

liefdegloed! - o

Ik zogte, lieve Lam, maar vryheyd van

myn zonden,

Dog boven dat wordt gy ook zelf van

my gevonden.

maar van verre ſpeuren , -

Ach deelde my zyn hand ſlags een

kleyn brokje mee! i

En ô! gy laat my zelfs uw Huys en

Hart gebeuren, - ,

Gy ſtort op 't ſmagtende gemoed een

liefdezee;

Hoe neygt Gy u zo laag tot zulk een

- van myn' navolging, u in nood en

arme made ?

En noodt zo vrindlyk tot uw tafel van

genade !

JESUS.

19. 'T behaagt my, kind, dat gy u zo

hebt ſchamen leeren,

En uw gebogen geeſt zig zelfs heeft

aangeklaagd,

Dat uw vervreemge luſt, en dwaaſelyk
afkeren -

kommer jaagt.

s En
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En ò ! gy moet voortaan nog dieper

gaan in 't harte,

En in myn licht u, en de wereld zien

met ſmarte.

2o. Dog niet om mynent wil: de luſten

dezer aarde

Die door haar glimp u hebben in haar

ſtrik geneygd,

Die moet gy daarom zien in haare diep'

- onwaarde;

Op dat uw hert geſpeent die niet weer

lief en krygt,

Edog ik kan en wil dat alles niet ge

denken,

Maar al uw ſchuld in 't diepſte van de

zee verdrenken,

21. Ik geef al 't myne zonder uw ver

dienſten heenen, -

Om NIET, om NIET, om NIET,

dit woordtje wel onthoud, -

Want daarom is in my , de Volheyd zelf

verſchenen,

Dat wie maar dorſtig is, om niet hier

ſcheppen zoud.

U zullen, kind, om niet de allergroot

ſte gaven

Met my, en wat ik ben, voor eeuwig

zyn ten have.

22. Wel ſtort dan nu getrooſt uw zug

tende verlangen

* -- In
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s

In uwes Broeders ſchood, wat wilt

gy dat ik doe ? «

Hoe meer gy hebben wilt, hoe meer gy

zult ontvangen, - -

Hoe meer gy neemt, hoe meer op u

zal vloeyen toe.

En daar door zult gy regt my, en myn

Vader eeren, *

Als gy regt veel, regt veel zult nemen

en begeren, -

23. Wilt gy geregtigheyd ? vergeving

- uwer zonden ? -! !

- Maakt Mozes en uw harte dag en nagt

u moe' ? -

Kom hier, zo zult gy alles vinden in

myn wonden:

Myn uytgeperſte bloed roept u genade

toe, . - -

Werpuwe kleders weg, en kleed u in den

- mynen,

Dan kunt gy zonder vreze voor Gods

Throon verſchynen.

24. Begeert gy heyliging, licht, ſterkte,

en gelove?

(Want waarlyk kunt gy niets, en zo

- gy al iets hadt, -

Dat zoude u den vyand tydig weer ont

roven,

Zo gy niet mynen arm gelovig hadt

gevat,) . .

- Dan
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Dan wilt tog, kindtje , tot myn open'

volheyd keren,

Want uwe heyliging is 't vaderlyk be

geren.

25. Myn goede Geeſt zal u in alle waar

heyd ſtieren,

Dryft, leert, ſterkt, trooſt en leydt u

ider ogenblik.

Die zal uw arme harte met myn vrede

C1eren. - -

Ja dezen Vrede-geeſt, myn Vader zelf

en Ik,
-

Wy kiezen ons uw hart ter woning op de

aarde,

'T zal zyn ons Heyligdom ja hemel hoog

van waarde.
-

26. Ik wil uw KONING zyn, en on

der myn Behoede
-

Zalu, myn lieve Bruyd, noyt worden

leed gedaan;

Uw PRIESTER, als de wet en zonde

om u woeden;

Uw VOORSPRAAK, als gy wilt

tot mynen Vader gaan: -

Uw LERAAR, uw PROFEET, de

Bron, van alle heylen;

U zal, u mag, u kan geen goed oyt by

my feylen. '

27. En als gy maar getrouw in mynen

dienſt zult blyven;

- Dan- - -

* * *
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Dan zal dit alles maar een kleyne

handgiſt zyn: -

Ik leyd (dat wil ik met myn bloed u on

derſchryven). 4

In 't eeuwig Ryk u voor myn minne 2

lyk Aanſchyn. -

Daar wordt dan , kind, van u gezien,

geſmaakt, bevonden, -

Wat hier geen ooge ziet, geen harte kan

doorgronden. * * *

DE ZIELE. - - - -

28. Dat is, ò vrindlyk Lam! een Bron

a'er van genaden, -

Dat is een glazen-Zee, daar men geen

grond in vindt! '

Hoe wel, hoe wel wordt hier de arme

ziel geraden ! - - - -

O ſchand, dat my de wereld heeft

zo lang verblind! * . -

Dat ik 't fenyn en ſlyk zo ſterk heb in,
'gezogen D

En boven 's hemels luſt, ZO lang heb

voorgetogen!

29. Welaan ! hier leg ik dan, uw uytgee

droogde erve, , .

Stort als, wanneer, en wat u zelf be

lieſt op my. -

Maak zelf myn arme hart tot een leedie

ge ſcherve, ".

En door uw Almagt grondig van be

K letſelg
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letſels vry.

'K wil uw genaden-dauw met dorſtig

zielverlangen,

Uyt uwe milde hand, met lof en dank -

ontvangen!

30- Maar ach! dat ik u weder eeren kon

na waarden, N

, Ach, kon ik, arme worm, u tog regt

dankbaar zyn!

Ach ſtemde lyf en ziel', met d' hemel

... :- ſe Verklaarden,

Steeds in uw hoge lof te zamen, zon

- der pyn !

Ach! kon ik u met reyne liefde minnens

w" Heere,

En zonder ſtruykeling my in uw dienſt

- verteeren , -

31. Edog ik weet Gy kunt, Gy wilt, Gy

T. , , zult my 't geeven.

Gy maakt myn leven lang, my door

uw Geeſt getrouw. -

Gy helpt my, dat ik regt kan tot uw

- eere leven, -

Dat ik uw Jeſus-gunſt altyd voor oogen

-- . houw, • -

Tot, als Gy my brengt in eenhoger

- ' Choor hier boven,

Daar ik dan tot uw Lof zal uw' ontfer

- ming loven..

22. Maar gy en zult my nu gewis niet

- meer:

,
»
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"w -

meer gevallen, - -

Gy luſten dezer aard', heb eeuwig
goede nagt ! k

Nu wordt gy voor myn geeſt eerſt regt

tot gift en galle ..."

Ja als een ganſch vervloekt en ſtinkend

aes geagt, - - - - - - - - -

Myn #rde hart wil nu in al myn

eeVen , - - - -

Verdoemde zonden, u niet weer zyn'

liefde geven. -

.JESUS. . . . . . . .

33- D# een ding neem in agt: ik win

e myne gaven, - - -

Tot uwer zielen heyl, in bitterheyd

en pyn. ' - ' -

Wie My, en mynen Geeſt wil in zig-wo

nend dragen, - - - - - - - - ;

, Moet op de ſmallemalle weg myn trouwe

volger zyn: : - - - -

Hoe nu, myn kind ? meent , gy in

droeve winter dagen -

My ook het lieve kruys geduldig na te

dragen ? - - - - - ,

- DE ZIELE.

34. Myn Lam! ik heb u trouw bevon

den, en vol goedheyd, "

Ik weet nu wat den geeſt by uwen ta

fel heeft.

Ik weet reeds dat uw hart in liefde

2

-

K 2 vlam
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n
j

- vlam en gloedleyt,

En dat ons uwe hand geen zwaa

- laſten geeſt, - -

'Als onze zwakke menſchheyd tyd voor

tyd kan dragen:

»

:
Dies volg ik willig u in goed en kwa

de dagen.

82. Mel: 93o ſoſſ ich fichen bin.

e C »

-A# gy# aard'!

Ik dwing nu hemelwaard

De vleugels myner zinnen,

En zoek dat te gewinnen,

Wat eeuwiglyk beſtaen zal,

Wanneer dit rond vergaan zal,

2, Vaar heen met al uw GOED, -

Hetwelk een kleyne vloed . . .

Zo haaſt kan overheren,

En eenen gloed verteren !

Vaarheen met al uw” ſchatten,

Die noyt regt vreugd doen vatten:

3,,Waarheen met uw VERMAAK,

- &T is maar een vuyle zaek,

En uwe vrolykheden

Gaan met de tyd wegtreden !

Wat vraag ik na 't verblyden ?

Waarop maar volgt veele lyden?

,

-1

,

4. Vaar



DER WERELD EN ZIG ZELFs 22r

4. Vaar heen met uwe PRAGT1

Van wormen is gewragt

*T fluweel, des zyde mede,

Die hier uw lyf beklede ! . . . . . .

Al wat gy houdt in waarde, , r

Is louter ſlyk en aarde.

:

w

. Vaar heen met uwe EER !

at is de hoogheyd meer,

Als kommer in 't behalen, ,, .

En hartenleet! in 't dalen ? ,

Wat vraag ik na de eeren, . . . . . s

Die maar het harte deren I , .

6. Vaar heen met uwe GUNST -

Vals minnen is de kunſt,

Waar door die wordt bedrogen,

Waarmee gy ſchynt bewogen! . .

Wat vraag ik na het minnen, 3 -

Dat eynd'lyk knaagt van binnen ? . .

7. Hier boven is de Vriend, . *

Die my regt hartlyk meint,
Om my zyn hart komt grieven,

| En my zo vurig lieven,

Tot zoetelyk verkwikken, - - - -

Als angſt en druk zou ſchrikken, A.

, 8. Des Hemels Heerlykheyd --

Is my reeds toebereyd : ' . - - *

Myn naam ſtaat ingeſchreven

By dien, die Gode leven;

Myn roem kan niet verdryven, .

Zo lang GOD, GOD zal blyven. , ,

- K 3 9. Q
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9. O Sions gulden pragt! -

Hoe hoog zyt gy geagt ! . n

Uw' poorten, paarlen heerlyk,

Uw ſtraaten, zeer begeerlyk,

Van louter goud uytſtralen; - -
Wanneer #af men -my halen ?

1o. O zoete Hemelsluſt !

Wel dien gy zyt bewuſt!

Een dropje van uw gaven

Kan ons verkwik lyk laven;

- Hoe zal met groet verblyden

Uw volle ſtroom ons weyden! -

11. O dierbaar hemelsgoed!

Gy geeft een friſſen moed:

Wat zullen ons al goeden - -

By u, ò Jeſus! voeden ? - ;

Met wat al ryke zaakens - a . . . . . . .ºf

Zult gy ons daar vermaken ! ! ! - - ;

* 12. Ga heen ô wereld ! gaat; . - . -

Myn luſt ten Hemel ſtaat!

Zo dat ik 't aards vloeke,

En maar het hemels zoeke.

Adieu, al 't aards gewemel !

Ik kies voor my den Hemel ! !

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

83. Mel: Q8er nur ben ſieben Göett eng.

DE Liefde die lydt geen gezellen,
w Of zy wordt laf en vals erkend,

Twee Zonnen laten zig niet ſtellen. T -

. *& * . C

•
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Te zamen aan het Firmament.

s Wie gaarne zulke Heeren dient, ... -

Die ſtrydig zyn, is niemands vriend. -

2. Wat hinkt gy dan op beyde zydens.

-O ziel ! is God de Heer uw Schat? '

Wat heeft dan 't ydele verblyden , - .

Aan u voor deel, en regt, en vat? -

Zo gy zyn bruyd na waarheyd hiet, .

Dan kunt gy and're trouwen niet. .

3. Indien gy Chriſtus wilt behouden, ,

Zo houd Hem enkel en alleyn, T. *

De wereld moet u heel verkouden,

En niet als louter gruwel zyn: -

Uw vlees moet ſterven, eerg' uyt nood,

Der ſterflykheyd, hier ſterft den dood. "

4. Ey, waarom zou ik tog begeren, * *

'T geen ik zo dra verlaten moet R :

En my, na âfgekorte eeren; * e"

In 't eeuwig bitter dalen doet ?

Zou ik dan om een damp en ſchyn

Den Heyl'gen Geeſt een gruwel zyn? ..

5. De aardfe oogen die verblyden

Wel luſtig in de ſterflykheyd, » - :

Maar weenen in het Helse lyden, ' -

'Van eenwºge pynen, angſt en ſpyt;, -
Der# wyn daartegen, drenkt ,

Dien, die zyn brood met traanen mengt ,

6. Ach God! waar zyn ze, die voorjaaren,

'Als toegewyd aan dydelheyd, " .

Zo vurig in de wereld waren? ,,,,- - - - - - - - - 4 - - - - - - - - - - r" Hun
* 1

is. -
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Hun Lighaam in de wormen leyt,

Hun Ziele zit, heel naakt ontkleed,

In eeuwig heete gloed en zweet.

7. De wereld drukt haar dooden neder,

Maar tot verwekken is geen hoop,

Myn Schat, roept zyne dooden weder,

Tot d' onbepaalde levens-loop,

Verklaartze als het morgen-rood,

Als d' and're knaagt de twede dood.

8. Wat kan ik dan, ô Wereld! rapen,

Van uwe ligte rozen-kroon?

Vlieg weg, en geefze aan uw aapen,

Laat my des Kruyſes doorn en hoen.

Bezit ik Jeſus maar alleyn,

Zo is al 't wenſchelyke myn.

84. Mel. Staat op myn Bruid myn ſchool

ne Vrouwe.

of: De X. Geboden.

Om! Jeſus! kom, en laat my worden,

d'UNw, en met U, uw heyl geheel;

Dat Gy myn hart van d' aarde porde ,

Nu 't angſtig wenſcht te zyn uw deel !

2. Stort in myn ziele uwe minne,

Op dat zy word volkomen reyn,

En dag en nagt tog aan mag winnen,

In U maar, Heer! regt trouw te zyns

3- Niets wil ik immermeer begeren,

Van alles wat de wereld draagt,
-- --- -- - Van
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Van welke ik my uyt ging keren,

RAids my niets meer aan haar behaagt,

4. Ik wil nu deze Min natreden;

Maak mij daar toe vol reyne brand,

Dat ik m'er eeuwig aan beſtede:

Leer my de regte levens-ſtand. -

5. Geef, dat inyn hart na niets oyt haake:

Als maar na U, myns geeſtes Ruſt,,

Met U alleen gemeen zig make,

In heete reyne liefde-luſt.

6. Dat niets met hem zig kan verbinden,

Voortaan, als Gy alleenlyk maar,

Dat het niet anders mag bevinden,

Als Jeſus gunſt zo wonderbaar !

7. Vervloekt zy welluſt, gunſt, en eere,

Als goed'ren dezer wereld ſnood!

Vervloekt zy hares vleeſches leere,

En roem in geld en ſchatten#e
| | 8. Aan uwe liefd' ik my verbinde,

Myn Koning en myn God alleyn ! . . .

Dat niets aan my zyn deel meer vindes

Ik wil, 6 Jeſus ! d'uwe zyn. ' ., 5

9. Ik laat den Hemel met de Aarde,

Myn allerliefſte Jeſus ! daar, «

Op dat myn liefde reyn van waarden ,
t Oneygenbatig worde maar. . . -

1o. Ik wil u niet voor uwe gaven,

Beminnen, nog voor gunſten goed,
Ik wil maar# u"toedragen, loed.

. Zo voor, als door uw eygen gloed: -Z D K 5 yg # • Mef;
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s; Meleſstºrtinië/Grºn Rams
Yne ziel' kom in de wonden

Chriſti in, ter zoete ruſt ,

Alwaar vrede wordt gevonden;
Kom, 8 Duyfje! vlieg met luſt,

Stel u als een lam tevreden,

Ruſt van allezorg ontbloot,

Daar Hy u nu ſtelt op heden;
'In zyn dierbaar waarden ſchood.

# 1 º 2. Op, myn ziele ! van de aarde,

Dring u tog in Jeſus hart, . . . . . .

Min niets zo, als dien Hoogwaarde,
Anders hebt gy enkel ſmart- w

*T harte zy aan Hem gegeven • -

j

l e

| | Min uw Jeſus maar alleyn, 'ſ

Gy moet maar na Jeſus ſtreven,

Hier door kunt gy vreedzaam Zyns

3. Kom, als een lief ſchaapje zoeken
9 *

Maar uw plaats op Jeſus, hals: - '

's werelds zaaken wilt vervloeken,
»s Hemels God, die zy u All's. . . .

O. wat wilt gy lange agter: , 4 -

oº, het goed der valſe ſchyn, die
't Is maar pyn, dies moet gy tragtent l

By den liefſten Schat te Zyn. - --

4. Hebt gy luſt in te vermaaken, . . .

Rigt u na Gods Woord met vlyt? ,

Zoek in Jeſus Liefd te blaaken - En
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Alles is in Hem begeerlyk,

'En verkort hier mee uw Tyd

Hem ontbreekt het minſte niet, ..."

Ruſte, rykdom onwaardeerlyk : : : :

Levensvreugd' en geen verdriet. , ,

5. Jeſus die, houdt, meer dan allen,

Vrindſchap, zyt Hem maar getrouwe

Ey! wat kan u rog gevallen , :

Rykdom ? daarvan u onthouw; ,

Dezen Bruy'gom zal u ſchenken , ,

Veel verkwikking in uw noodR : r. ;

Ey dan moet gy niet verdrenken s: ,In de aardſe modderſloon- ; ; e

86. Mel: Romm / 9 tomm / bij Stig
won oben. , , 3 x . . . .

. t a i . . . r ',

Ynes levens beſt verblyden: '.
M , Is den hemel,# doni, "

Myner zielen trooſt en weyde ", a

Is myn 'Jeſus, Godes Zoon, " *

Wat myn harte regt verblyd, - ... **

Is in de eeuw'ge heerlykheid,,, , ,

2. And're mogen zig verkwikk V

Aan des werelds goed en geld, in

Ik wil na den hemel blikken, ºf 's a

En by Jeſus zyn geſteld. x

Want het aardſe goed vergaat, , , A

Jefus en zyn ryk beſtaat. -

#etai,

º



228 VAN DE VERLocHNaNING

Als ik reeds in Jeſus bin;

Alle deze aardſe zaaken

Zyn een ſnood, benauwd gewin.

Jeſus is het regte Goed,

Dat de ziel verheugt en voelt.

4. Blinkt de wereld met haar praken,

Is zy ſchoon te ſchouwen aan,

Egter zal zy ſchigſtig dalen,

En 't is haaſt met haar gedaan;

Plotſelyk verdwynt den glans l

En de ſleur des levens ganſch. l

5. Maar d' aanſtaande hemels gaven, -

#

En myns Jeſus groten Schat,

'Kunnen hart en ziele laven,

Maken eeuwig ryk en zat,

Ook vergaat te gener tyd

'T leven in de heerlykheid,

6. Roeſt en motten, vuur nog dieven

Olis de'blydſchap noyt ontrooft,

Die myn Jeſus, myn Geliefde,

En zyn hemel my belooft :

Daar is alles uytgeweerd, -

Wat de ziele ſmart en deert.

7. Eenen dag by Jeſus woonen,

Is veel beter als op aard' ,

Duyzend jaar in konings troonen: ' -

Maar oneyndig zyn bewaard

Aan des Heeren regterhand, 3

Elyft een uytverkoren ſtand. .
* Eeten, drinken, danſen, ſerie: I

* * t - - azen
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Laven noyt de zielsbegeert”;

Maar ſteeds na den Hemel dringen,

En tot Jeſus zyn#
Is der zielen ſchoonſte ſchoon,

En der vreugden hoogſte kroon.

9. Ach! vergun my dat verblyden,

Jeſus, die den hemel voedt:

Zyt Gy zelve myne weyde,

Die my hier, en daar voldoet,

En in U te regt verheugt,

Neem my in des Hemels vreugd'.

87. Mel: QSer uur tenfirben Sct:

Yn harte zal nu ganſch afſlageir,

De Wereld en all' ydelheyd,

En maar na Jeſus liefde vragen,

Terwyl 't nog leeft in dezen tyd;

Hoe lange zal myn arme hart, -

Onruſtig zyn van yd'le ſmart ?

, 2. Komt d' Herder Jeſus my vermaken,

En my beſchermen met zyn ſtaf,

Dan ſtaa ik vrolyk, Schoon de Draake,

'Met liſt en toorn kwam dreygend af,

Mids 't kwaad niet raakt, maar ſteeds

ſchampt mis,

- ， .

Zo lang myn Jeſus Herder is.

3. Ruſt maar op Jeſus, liefſte harte,

- Als zyn gevonden Schaapje ſtil,

Dar. Hy na vele ſcherpe#
•' . K 7 Aan
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Aan zyne borſt verwarmen wil,

En draagt u t' huis ter voetſpoor klaar,

Der and're Schaapen, rnſt dan maar.

4. Myn Schat! myn Herder ! en myn

Weide !

Doorpekel my de valſe aard',

Dat ik terſtond van haar afſcheide,

En my verheffe Hemel-waard,

Daar zoek, en vind ik maar die Stad,

Daar Jeſus Chriſtus is myn Schat,

5. Myn Chriſtus, Vrind,en Hartens-Heere,

Vergunt niet dat ik minne, wat

Hy haat , of flauw Henn komt begere,

Dewyl 't een ander liefſte had:

Dies zy my 't aards ſteeds ongezind,

En Chriſtus zy alleen myn Vrind.

6, Hoe goed, hoe zoet, leeft eeneziele,

Die d' heele Wereld wenſcht goè nagt,

Ten ſchimp van die haar eerſt beviele,

De welluſt, gierigheid, en pragt ?

Nu is zy altyd wel gemoed,

Wel haar! zy heeft#

v -.

t eeuwig goed. -

*
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Jeſus boven Alles.

88. Mel: Ik heb den regten grond &c.

A Ch!zeg my niets van goud en ſchatten,

Van pragt en ſchoonheid dezer aard's

Niets kan my dog vermaak doen vatten, -

Wat my de Wereld openbaart.

Elk minne wat hy meeſt begeer,

Ik min myn Doelwit, Jeſus, zeer. -

2. Hy is alleenlyk myn verblyde, -

My"# mynSchat, myn ſchoonſte ,

beeld, -

waar aan ik ſteeds myn oogen weyde,

En vind het geen myn harte heelt.

Elk minne wat hy meeſt begeer,

Ik min myn Doelwit, Jeſus, zeer.

3. De Aard vergaatmet al haar luſten,
Des vleeſches ſchoonheid duurt niet lang, .

De tyd verſlyt al 's Werelds ruſten,

Al 't menſchen-werk verdwynt met

gaſ)g 3 : : : : : : : : : : . . . . . . . .

Dies# ilk wat hy meeſt begeer,

Maar Jeſus is myn Poel, en eer'. . . .

4. Hy is alleen myn Licht, en Leven,

- H# eeuwi#
1Spmyn Stain, ik tank daar neVen , .

###### -

Elk minne wat hy meeſt begeerk, .. n:
-g

-- --
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Ik houd myn Doelwit, Jeſus, weerd.

5. Hy is den Koning aller eeren,

Hy is de Heer der Heerlykheyd ;

Die 't eeuwig Heyl geeft na begeren,

En redden kan uyt allen ſtryd.

Elk minne wat hy meeſt begeert,

Maar Jeſus blyft myn Doelwit weerd.

6. Geen magt kan oyt zyn Slot verſtoren,

Zyn Ryk vergaat niet met de tyd:

Zyn Throon blyft ſteeds in bloeyals vooré,

Van nu aan tot in Eeuwigheyd.

Flk minne wat hy meeſt begeert,

Mids Jeſus blyft myn doelwit weerd.

7. Zyn rykdom is niet door te gronden

Zyn allerſchoonſte Aangezigt, -

En Cieraad, die men by Hem vonde,

Te gener tyd veroudt, nog zwigt.

Elk minne wat hy meeſt begeert, .

Slegts Jeſus blyft myn Doelwit weerd.

8. ## my, boven al verheven,

Zyn' klaarheid maken regt gelyk,

Hy wil my zo veel ſchatten geven,

Dat ik word onuitput'lyk ryk.

Dies minne elk wat hy begeert,

Myn Doelwit, Jeſus, blyft my weerd, , -

9. 'Al moet ik hier zeer veele derven,

Zo lang ik wandel in de tyd, , , "

Hy zal my zo veel meer doen erven,

't Ryke zyner Heerlykheyd.

Dik ik maar billyk ſtil begeer. -
LG.
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Te minnen Jezus, God en Heer,

89.

W# ſnode Werelds veld !

et al uw goed, en geld,

Van yd'le glans omhangen,

Met uw” vercierde wangen;

Gy zult my, met uw” laagen,

Myn heil niet meer ontdragen:

eſus Chriſtus zal alleyn,

yner zielen Blydſchap zyn !

2. Gy toont my uwe pragt,

Uw rykdom, uwe magt,

En uwe ſchoonheids-roozen,

Dat ikze lief zou koozen: » '

Ach ! neen, het kan maar duren,

Als ſtro in heete vuiren :

Jeſus Chriſtus zal alleyn,

Myner zielen. Liefſte zyn! . . .

. Uw roem gelykt een ſchuim,

w pragt een droom, en pluym,

Uw glori , en verblyden ,

Verdwynen met de tyden.

Vaar weg , ik zoek geen gaven,

Die my maar tydlyk laven;

Jeſus Chriſtus zal alleyn,

Myner zielen. Liefſte zyn !

4. Wie u te veel vertrouwt,

. Heeft op het zand gebouwd: Wie
1
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Wie zig u heeft gegeven,

Verderft met lyf en leven :

Dies wil ik u verlaten,

En nimmermeer omvaten:

Jeſus Chriſtus zal alleyn, - - - - - - -

Myner zielen Liefſte zyn! .

5. Ik agt uw luſt gelyk, . . .

Als d'aardze drek, en ſlyk;

En alle uw vermaaken,

Als zeer bedroefde zaaken:

Dies wil ik ook niet minnen,

*T geen my bedroeft van binnen:

Jeſus Chriſtus zal alleyn, .

Eeuwig myn geliefde zyn ! ---

9o. Mel: Rein gºort tag bertse bring

... ... ... fch bir. A.

Öd leve maar alleen in my,

In eeuwigheid, en tydt

Myn Koning, dit behoort u vry,

Uw is de Heerlykheid,

2. Het valſe leven, dat ik merk,

Ganſch niet in my behoort,

Mids 't tegen God is, en zyn werk,

• Myn geeſt ook kwelt en ſtoort.

3. Het walgt my, my te ſchouwen aan. -

Myn werken is onreyn,

Myn denken, willen en verſtaan

Vol eygenheden zyn. -

* * * * - - - - - 4. Het
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4. Het beſte, dat van my geſchiedt,

Is zelfs gezoek en ſchyn:

'K zou my ſchier liever roeren niet,

Ja zonder leven zyn.

5. Dies geef ik my in Chriſtus dood

Heel williglyk ter neer,

Tot ik door armoe, kruys en nood

In my ontworde we'er. -

6. Vernieltog 't Eygen, Heer, met vlyt,

Verdelg al 't myne maar;

Uw leven der afhanglykheid

Word' in my openbaar !

7. Ik laat my U, ik ruſt u ſtil,

- Uw werken is maar reyn:

Zyt gy myn doen en wat ik wil,

Myn leven heel alleyn, . . . . .

8. Ik leg myn harte, als het kley,
cº: UWG# neer; kt • ,

ebruyk tog, als uw werktuyg, my,Dat# roert, ô# V,

* *

; 9. Aanbid, liev' loof, verklaar u nu

Zo als Gy moet in my; . -

Want dan geſchiedt het zuyver U,

Die 'k dan behaag lyk zy. , -

19:. Waar ik nu ben, woon zelf alleyn,

Verlos my tog alzo:

Gy, moet myn AL in alles zyn,

Myn eeuwig A en O.

9r.
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M Yn ganſch##
Keert grondig in, en ſpoed

Zig uyt de# 9

In 't NU der Eeuwigheid

Gelaaten, mynen Zielen grond te vinden,

Om Eeuwig my met Gode te verbinden.
2. De wereld laat -

Ik, met haar pracht en ſtaat,

By God zal myn

Geruſte vreede zyn ;

De ſchepzels zullen my niet langer

binden, v.

Wat my gebreekt kan ik in 't herte

vinden. - -

3. Myn God, myn Luſt, .

Myn trooſt, myn deel, myn Ruſt, Gy
zyt alleen, •

w T)ie ik hier zoek en meen »

Ach neem my tog, Laat my uw gunſt

w behoeden,

Speen my, dat gy alleene my moogt

& voeden,

4. Dat dit van my,

Het werk op aarde zy;

Dat ik my geef,

Ter dood, en voor U Leef

Steets ingekeert ; in Geeſt op u betron:
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En U bemin, en maar alleen aanſchouwe.

5. Door d' Eygenheid,

Word my veel ſtryd bereid,

Myn will' die wil'

Zoo eng niet zyn en ſtil:

Dog wil ik die aan U ten offer geeven,

Uw Liefdens-trek ſtill' al het weder

ſtreeven.

6. Voorts Heer zult gy,

Als Koning zyn in my;

Ik onderdaan,

Voor U afhanghlyk ſtaan:

Ach ! neem geheel my in uw magt ge

vangen,

Dewyl gy ziet, myn hertelyk verlangen.
N

Heere wat wild Gy dat ik doen zal?

Hand. 9. -

s”. Mel: Pſ. 1co.

* . -

O Kragt der Ziele, Sterke God !

JIk onderwerp my n gebod,

Wat zal ik doen ? ô Levens-Bron !

Leer my u wil Genade Zon.

2; Gy weet dat ik verſtand, en kragt

Ontbeer, en op uw goetheid wagt,

Die 't willen en 't volbrengen werkt, .

*' - En door u kragt den ſwakken ſterke,

3• Raad,



238 VAN DE VERLocHENING

3 Raad, Kragt, en Held, zyt Gy alleen,

Die Raad geeft al die tot u treên,

Een Sterkt in nood, Heer Sebaoth!

Uw Naam is Held, ò Wonder God.

4. Gy Rots des Heyls, waar op ik my

Verlaat, ſtaa my geduirig by , -

Vloey, stroom des Levens, in myn ziel,

Schoon dat ik vaak in zonden viel.
5. Doe my, 6 Heer! u wil verſtaan •

Ontſluit myn Deur, ik klop vaſt aan,

Gy hoort, en weet het, 'k roep alweer,

Wat wilt Gy dat ik doen zal Heer.

Innige Ziel-zugt om ontheffinge van

het eygen, - /

93.

Die alles had verlooren,

Ook zig zelve t' allér tyd,

En dat eene had verkooren,

't Geen dat hert en zin verblyd. '

2. O die alles had vergeeten, ' -

Die niets wiſt als Godt alleen,

En zyn goedheid ongemeeten, -

Stiïlende het hert alleen! | | | | |

3. O die in Godt was gezonken,

In die grondelooze zee,

Daar door was met hem verdronken,
«T - , ? Veele
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Veele kommer, angſt, en weet

4. O die alles daar kon laaten , .

Dat hy vry van 't eigen al,

Wand'len ging in vreedens ſtraaten,

Op dit aartſche traanen-dal.

5. O was uit ons oog genomen,

't Geen nog lokt met zyn vernis,

En belet tot Godt te komen ,

Die alleen de goedheid is!

6. O dat wy hem mogten vinden

In ons, door het liefde vuir,

En ons eeuwig Hem verbinden:

'Buiten Henn is alles zuir,

7. O was maar ons oog en herte,

Stadiglyk na Godt gewend,

Hoe zoud yd le zorg en ſmerte,

Nemen onverwagt een end!

8. O Gy. Afgrond vol van ſchatten,

Louter ons al is 't met pyn,

Leer ons, U alleen omvatten,

- Doet ons ſteets naby uw zyn.

-

xv. Van
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XV. Van de Navolginge

- Jeſu.

94.

e ſmalle weg is breed genoeg ten leven,

D# men maar gaat heel ſtille, zagt,

en regt, -

Dan wordt men niet zo ligt ter neer gelegd,

Men moet zig regt daar in begeven,

Zo is hy breed genoeg om vroom te le

Ven,

2. Des Heeren weg is vol van harts ver

blyden, - -

Als men 't maar in 't gelove regt bedenkt,

Als men het hart maar vrolyk daar toe

ſchenkt;

Men moet zigregt daartoe bereyden,

Dan is de ſmalle weg vol harts verblydé.

3. Hoe kan een Beer in 's ſchaapjes
zagtheid leven ?

Geen wilde wolf zig ligt bepalen laat ;

Hoe kan het vlees gezind zyn na Gods

raad,

En zig in 's geeſtes weg begeven ?

Geen Beer en kan in 's ſchaapjes zagt

heid leven.

4. Gy moet eerſt geeft uit Geeſt ge

beren worden, Dan
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Dan wandelt gy des Geeſtes ſmalle baan,

'T is anders zwaar en kan geheel niet

gaan , , , - - -

Weg ſnode luſt 'k leen u geen ooren !

Ik moet dog geeſt uyt Geeſt zynnieuw

geboren

5. Wie die geboort uyt Chriſtus heeft

verkregen,
- -

Die volgt alleen getrouwlyk zynen Heer,

Hy lydt, en draagt zyn ſmaad met Henn,

aI-CCr
- -

Hy met Hem blinkt in 't licht tot ze

F

en,

Die # geboort” uyt Chriſtus heeft ver.

kregen. - -- * *

t 6. Hy wordt met Hem in zynen dood

| begraven,
-

Hy wordt in 't graf ook voor een tyd
bewaard, - - -r

Dan ſtaat hy op, en houdt de hemelvaart,

Daarop krygt Hy meer Geeſtesgaven,

Na Hy met Hem is in den dood begra

Ven.

7. Dezelve Geeſt, die Chriſtus heeft

gedreven, - - - - - - -

Die dryft ook Chriſtus lerelingen mee, ,

Dezelve Geeſt houdt ſteeds dezelve tree,

Geen and're weg wordt ons gegeven,

Den leerling wordt als Chriſtus hier

- gedreven,

L 8, En
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8. En ſchoon hy moet door doorns en

dood paſſeren,

Die treffen ſlegs de verzens, niet het hart,

Die treurigheid en laat geen diepe ſmart,

Wie maar getrooſt blyft by den Heere,

Al moet hy door de dood en hel paſſe

- ren. -

9. Het zagte juk en kan zo hard niet

, knellen,

Het kwade wordt daar door maar onder

- drukt, : - -
- -

De menſch wordt vry, bewaard voor 't

ongeluk, - - - -

Weet men er zig maar na te ſtellen,

Dan kan het zagte juk zo hard niet

-- knellen, -

1o. De ligte la

- moede, -

Het harte wordt daar onder opgebeurd,

Den geeſt krygt lugt, zo dat zyn wan

* * del fleurt,

En ſmaakt daarby Gods liefdevloede,

De ligte laſt maakt helder van gemoede.

11. Trek, Jeſus trek my, om u na te

lopen, ... -

Trek my tot u, trek my, ik ben nog wyd,

Uw ſmalle weg is vol van zoetigheid,

Het goede volgt ons daar met hoopen,

Trek, Jeſus! trek my, om u na te lopen.

r,

Mel.

ſt maakt helder van ge
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-

95. Mel. Pſ. 77.

1

J V3's my na, roept ons het Leven,

| 'T geen gy bidt, wil ik u geven, .

Ga maar 't pad dat ik u zeg;

Volg nry, ik ben zelf de WEG ;

Volg my na van ganſcher harten,

Ik beneen u alle ſmarten; " ->

'Kom, leer van my in 't gemeyn, - .

Zagt-en zeer ootmoedig zyn. . : ,

2. Ja, Jeſus! op uw begeren

Moeſt ik billyk tot U keren,

Mids ik weet, dat die gewis

Met 'er daad geen Chhriſten is,

Die zig uwer zo komt ſchamen, « | |

Dat hy niet uw laſt opname: o , 2vººr

Ach ! ik weet in overvloed, " , “ ,

-

Dat men U nawand'len moet. J

# Maar wat zal my, Heer! verſterken,
in het doen van uwe werken, ſ

Daar ik na verlang en ſnak?

Ach, myn God! ik ben te zwak.

Schoon ik ga op goede wegen,

Leg ik dra dog neergezegen;

U te minnen ô myn Licht!

Myn vermogen niet verrigt.

A. Veel wordt wel myn geeſt bewogen,

Maar weer haaſt door 't vlees bedrogen,

Als de welluſt aan myn' zy' - - -

dL 2 Vrind-,
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Vrindlyk roept: Ey volg tog my,

Eere, pragt en and're zaaken,

Willen zig een Heere maaken.

Hebluſt, ongeregtigheyd

Komen ook tot dezen ſtryd.

& Ach ! wat zie ik lopen, rennen,

a de goed'ren die wy kennen!

Wat is 't werelds volk geſteld

Op de Rykdom, goed en geld ?

En dien Heere, die ons 't leven

Na het ſterven, wis wil geven,

Volgt ſchier niemand met de daad,

Schoon, Hy 't vaſt beloven gaat.

6. Nogtans wil ik, Heer, niet laten

U met blydſchap aan te vaten;

Help my gunſtig, ſterk mynn,

Styf en vaſt te houden U;

D and're wegen laat ik varen,

U alleen wil ik mee paren,

D' and're wegen zyn vol liſt,

Wie U volgt, niets goeds en miſt.

& Gy zyt voor ons heen getreden,

Niet met pragt en ruyme ſchreeden,

Niet met twiſt, gekyf en nyd,

Maar met veel barmhartigheid.

Geef, dat wy, als huisgenooten,

U navolgen onverdroten,

Wand'len in der deugden baan,

,Zo gy voor ons hebt gedaan.

8. Heer, wat zyt gy tog gelopen

-- : n
Onder
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H Onder zulke ſnode hoopen,

Toenmaal, toen der zonden magt

U heeft aan het kruys gebragt,

En een overgrote liefde --

U voor ons tot ſterven griefde

Toen uw duur vergoten bloed,

Ons verwierf het hoogſte goed!

9. Laat ons ook in zulke ſchreden,

Chriſt'lyk zonder wanklen treden,

Dat ons liefd en vrindlykheid

Vaſt verbind' in dezen tyd;

Niemand zie in deze zaaken.

Om, na welluſt en vermaaken,

Chriſtus is ons voorgegaan,

Volg Hem na, is zyn vermaan.

1o. Jeſus, gy myn Licht- en Leven!

Uwe ſchreeden zyn ganſch even,

En de ftappen van uw voet,

Houd ik boven honig zoet ;

Help, dat ik in 't ſlyk der zonden

Nimmermeer en word bevonden;

Toon, Heer aan uw arme knegt

Uwen weg en paden. regt.

1. 1. Laat ik uw” genade merken,

Wilt myn treden zo beperken,

Dat ik in d' opregtigheid ga,

En niet by de ſpotters ſta; . . . . .

Help my niet ſlegs in verblyden,

Maar ook in het kruys en lyden,

Door zo menig kamp en ſtryd, * *

* * L 3 U
- ºf
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-
MYNA! ſpreekt Chriſtus onzen Held,

L -

U na volgen ſteeds met vlyt.

12. Laat my, Heer! tog niet verdrieten

Druk en angſten te genieten,
Mids men weet dat deze baan

Alle mart'laars zyn gegaan,

Daar men moet in doorne-paden

Met elende zig beladen,

Daarin 't lopen iderman

Al te ſchielyk vallen kan,

13. Moge myn leeftyd hier beneden -

Niet zo ſnel zyn afgeſneden,

Dat ik met de tyd raak kwyt

'T licht van uw genadigheid;

Geef dat ik my van myn jeugde

Tot in d' ouderdom de deugde,

Regt van harten, niet in ſchyn,

Hoog laat aangelegen zyn.

# Help my, Heer! voor alle dingen,

ynen loop alzo volbringen,

Dat ik ſteeds in uwe min,

En in ootmoed meer aanwin ;

Help, dat ik u hier vertrouwe,

En hierna met vreugd' aanſchouwe;

'T eerſte geef my in de tyd,

'T laatſte in de eeuwigheid.

96. Mel, zºuf Gºriſten menſch

MY NA ! gy Chriſtenſchaaren:

- * Ver

i

t
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Verzaak u, breek door 't aards geweld

it! Wilt met myn trek u paren; | | |

Uw ongemak en kruys neem dra

Op u, en volg myn wandel na. -

2. Ik ben het LICHT, ik licht u voqr

Met heilig deugdzaam leven, ,

Wie tot my komt, en volgt myn ſpoor,

Zal niet in 't duyſter zweven; -

Ik ben de WEG, ik wys u goed, ..."

Hoe men in waarheid wand'len moet, ..

3. Myn hart is vol ootmoedigheid,

Myn ziel vol liefd' en vrede,

Myn mond ſproeyt oli t aller tyd

r, vol zagtmoedigheden.

Myn hart, gemoed en kracht, en ſtem

Is God gegeven, 't ziet op Hem. ... .

4. Ik wys u 't geen u ſchaad'lyk is,

Te vlieden en te myden, 1 . i

? En zoek uw harte van de argliſt

Te# en te ſcheiden. ºf

Ik ben der zielen Burgt en Rots;

En leydze in de Stad myns Gods,

5. Is 't u te zwaar, ik ga vooraan,

| Ik ſta aan nwe zyde , - - -

Ik worſtel zelf en maak de baan,

: Ben alles in den ſtryde. - - -

Die knegt is ſlegt, die ſtil durft ſtaan,

Als Hy zyn Veldheer voor ziet gaan.

6. Die buiten my zyn arme ziel,

- Wil vinden, zalz' ontglyden; . . . . . .

3 - L 4 '. Eij
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En wien zy hier te regt ontviel,

Zal haar tot God inleiden

Wie my niet met zyn kruys nagaat,

Fs myns niet waard nog myn cieraad.

7. Laat ons dien lieveu Heer dan vry

Met ziel en lighaam beyde

Navolgen, welgemeed en bly,

En by hem ſtaan in 't lyden ;

Want wie niet ſtrydt, krygt ook de kroon,

Van 't eeuwig leven, niet ten loon.

97. Muk. o Grootheid van Gods Liefd:

Stille Lamtje Gods! ik zoek uw zag

te Wezen,

Bies heb ik tot myn kroen U zelf my
, uytgelezen; ' . . . ' - A

En mids ik heel op u, myn Liefſte !

ben verliefd, -

Volg ik u ſtadig na, tot daarm' aan

't kruys u grieft.

2. Acht waſch my tog ſneeuwit, en reyn
, als witte zyde, r

Maak my maar ſtil en ſtom, wanneer

ik wat moet lyden;

Ja beeld gy zelf voor u een teder Lam.

' uyt my, -

En ſlagt my, dat ik, Heer ! Uw hei

lig offer zy. -

3. Ach, bind tog my, uw kind, Uw
t Izak, hand en voetes Tot:
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1

t

t

-,

* * *

Totdat hy ganſchlyk de Vernietiging ont

moete,- . . -

Ja leg gy hem maar fris Op uwen al

taar ne'er,

Laat d' oude Adam voerts. Ook noyt

geen ruſte meer.

4. Zo zal (myn Herder.) ik U namaals

ſteeds nalopen:

Hoewel ook reeds alhier. Nog in geloof

en hopen ;

Ik zal alsdan voor u een maagd en

lamtje zyn ,

Myn. Bruydegom ! . maak my nu maar

regt maagdlyk reyn. e

5. Eenvoudig, ſlegt en regt, onkundig

van kwa'e dingen,

Gehoorzaam, wys, getrouw in 't geen
ik moet volbringen; e

Gelyk gy zelve zyt, als Maagd en

Lamtje reyn, -

Laat my ook even zo na uw begeerte

Zyn.

98. Mel: Ik heb denregten gtond gevonden.

Yn Jeſus, toon my uwe paden,

VI. Die gy voor my getreden zyt,

En help my door gelyke graaden .

U Chriſt'lyk volgen t' aller tyd. '

Laat mynen gang# zyn, Heer,

- ' Alleen
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Alleen tot U ten Hemel we'er. S

2. Gy gingt van boven na benede,

, Dat ik maar mogt ten hemel gaan,

Bereyd my door uw gunſt dan mede,

j # wand'len op de hemels-baan.

a laat myn gang gerigt zyn , HeerAlleen#t## ###. *s

2. Gy gingt, als Pelgrim, verre zwerven,

Om my te tonen, wat ik zy.

Ik volg u hartlyk in dat derven,

Op dezen weg vrymoedig bly.

Mids daar ook kan gerigt zyn, Heer,.

Myn gang alleen ten Hemel weer.

4. Gy gingt ter tempel, om te leren,

Hoe wy ten hemel moeten gaan:

Zo, naamlyk, als wy ons bekeren,

En in den loop niet ſtille ſtaan.'

Dies laat alzo gerigt zvn, Heer,

Myn gang tot U ten Hemel weer.

5. Gy liet in den Jordaan u Dopen,

Daar zig den hemel open doet: * *

Opdat ik maar te veyl'ger loope et

Den weg, waardoor men tot u ſpoedt,

Zo laat tog ook gerigt zyn, Heer,

Myngang tot U ten Hemel weer.

6. Gy gingt rondom in uwen lande,

En# aan alle kanten goed:

Ach, dat ik ook in mynen ſtande, .T"

Zo wandelde gelyk ik moet !

Ja laat tog nu gerigt zyn, Heer,

-

Myn
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: Myn gang tot U ten Hemel weer!...

t

,7. In zagtheyd, ootmoed, en in liefde,

Geduld, gehoorzaamheid ging ººk
O##my# zo#s.

...En op5 wegge e-, - , " "

Alsdanzou ook gerigtſzyn,#; - Te

Myn gang tot U ten Hemel weer:
8. Gy gingt vrywillig tot uw lyden E.,

Te boeken voor myn zonden ſchuld:

Dies kan ik nu met groot verblyden, ..

My trooſten door uw lief geduld,

Myn gang kan ook gerige zyn, Heets

Alleen tot U ten Hemel weer , -;

9, Gy gingt in 't graf en ook ter hellen,

Zeeghaftig als een Heiland groeit
Dies, kan en mag my niet meer vellen

Zond', wereld, duyvel, hel neg dood,

veel meer zal na gerigt zyn, Heers,

Myn gang tot U ten Hemel weer-,
1o Gy gingt ten Vader in den Hemel,

En geeft van daar uw Heyl geheel :

Gy zult ook uyt dit aards gewemel ,
, 'My brengen zelfs in myn erfdeel. ,, 8

Wel laat dan tog gerigt zyn, Heer#

Myn gang toe U ten emel weer.

#w#zeirºyngangdaar brengen
En druk ſteets diep in myn gemoed'

Ja leer my, dat de poort is enge ,o# zig ten leven open doet. " te

dat maar mag gerigt zyn, Heers,...

resteres: ", "er.
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Myn gang tot u ten hemel weer.

- 12. Ik weet gy zult my leyden, Heere,

3 Op uwen ſmallen Hemel baan:

Uw Geeſt zal my ook ſteeds regeren ;

Dies hef ik neg maar eenmaal aan:

Laat mynen gang gerigt zyn, Heer,

Alleen tot u ten Hemel we'ers

99. Mel: Seſit wie ſûg iſt beine ſit5e.

At is, ò Jeſus, ligt en zagte,.

" Uw jok en laſt op 't ſmalle pad !

Voor die 't gewillig maar opvat,

Bºswyl uw roep hem ſchonk de kragte !

Wat had ik 't goed, ò zoete Lam !

Toen ik uw Kruis ook op my nam ?

*, Ik was vermoeyd en zeer beladen,

Toen ik nog was der zonden knegt;.

En toen my Gods geſtrenge Regt,

Ontdekte myne oude ſchaden ;

Veel meeſters pakken menig laſt ,

Die zelf hun vinger niet aantaſt.

3. Maar Gy, myn Jeſus! helpt zelf dragen,

Wat gy op uw Diſcipel legt,

Ja draagt daar van het zwaarſte weg,

Wie wilde dan voortaan vertzagen?.

Der zonden ſtraffe legt op U,

Gewetens-vrede geeft gy nu.

4-_En wie ook maar zyn ganſche leven,

agt, en ootmoedig leidt, als Gy, ..

f - - - -

- -

N

*

t

*
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Vindt ware zielen ruſt daar by,

Die Gy, ja Gy alleen, kunt geven ;

. Hy draagt zyn lyden met geduld,'

Doordien uw liefde hem vervult.

5. Dit agt het vlees wel onverdraag'lyk,

Want daarop leidt men 't ook maar aan,

Dat dit we'er mag te gronde gaan;

Edog den geeſt blyft onvertraag lyk,

- En houdt maar dit voor zyne laſt,

Dat hem het vlees zo hard aantaſt.

6. Nu, Jeſus! geef my voortaan kragten,

Dat ik uw juk geſtadig draag',

Met blydſchap, en geheel niet klaag”,

Maar 's vleeſes luſt, werk, en gedagten,

De aardz en eygen-liefde meeſt,

. Mag doden door den nieuwen Geeft..

7. Is 't hier zozoet, U, Jeſus, meenen,

Hee zoet zal dan niet zyn den loon,

» : Als men hiernamaals, voor uw Throon,

In 't Licht des Levens is verſchenen ?

Als ons, zo Gy, ons hebt geleerd,

Uw Vader zelve eeuwig eert!

1oo Mel Pf. 8.
- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menſchen Kind! wat hebt gy in ge

27 dagten?t. . . . . . . . . .

Niets ſterflyks vult der zielen ruime kragië:

Die geen, wie regt aan Jeſus Chriſtas

- denkt, - - ,

L 7 H# ºp
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Hy, wat zyn hart van Hem kan bid

den, ſchenkt.

2. Laat die dan ſteeds in uw gedagten

zweven, ' - ' ' ' : : -,

Uw ſpiegel zymr, uwſlapen, waken leven,

Al wat gy doet, uw hart en ganſch ge

moed, - - - - - ' .. - -

Ja levenswit, bedoel maar Jeſus zeet.

3. Want tot uw heyl is Hy gebaard ge
worden: 'r - - -

Begeert gy nu te treden in de Orden ,

Der broederſchap, zo moet gy weder.

reyn, * . . .

Een nieuwe menſch uyt Geeſt geboren :

zyn.

4. Hy leefde tot uw dienſt op deze aarde » ' '

Opdat ook gy met geeſt en kragt, na

waarde,

Hem volgen zoudt , draag in geduld.
zyn pak, , v . *

Zyn # zyn kruys, zyn ſmaad en

ongemak. -

5. De nood en anſt, de banden en de

ſmarte, . -

Zyn dood voor u, en 't breken van zyn
harte, * . * .

Moet zyn uw kragt en beſte lafenis,

Dan dringt gy door, daar Hy het Le- -
ven isº- 6. Wat

- 6, Wats
*.

t
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. 6. Wat Hem geſchiedde toen Hy is ver

rezen, -

Als Hy getreden is in 't hemels wezen,

Is al het uw': dog wilt gy in zyn ryk,

Zo hang Hem aan, word alzins Hem

gelyk.

6. Het is gewis, dat die niet met Hem

ſterven, -

Ook niet de vrugt des levens kunnen er

Ven :

Wie niet met Hem en loopt de lydens

baan, -

Die heerſcht ook noyt , maar moet

hier agter ſtaan

8. Wat gingen wy ons dan nog zyner

ſchamen,

Dat wy zyn ſmaad niet vrolyk op ons

namen ? -

Zo ons behaagt zyn deel en heerlyk

heid,

Dan moeten wy ook gaan daar Hy.

ons leydt -

9. Zo als de Heer en Heiland heeft ge

wandeld, -

Gelyk de wereld heeft met Hem gehan
deld,

Dat is met# des knegts gewezen pad,

En beſt geluk; ja 't blyft zyn glans

en ſchat.

1e. Het II- toen. Hy verlof

#"," ºr "E:
ſing werkte,
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Dien waarden Held, uyt godlyk eygen'

ſterkte,

Komt ons te baat, opdat door zyne

kragt -

Ook al ons doen en fyden word vol

bragr.

11. Door zyn verwinning zyn wy nu Gods

kinders,

Der zonden haters, 's vleeſes overwinners :

Zyn Geeſt die geef ons daartoe kragt

- en luſt,

En leydt ons in de ware eeuw'ge ruſt.

12 Daarom, ô menſch! wat hebt gy in

gedagten »

Nietsſterflyks vult der zielen ruyme krag

ten :

Wel dien, die regt aan Jeſus Chriſtus

denkt !

Dien Hy, al wat zyn hart kan wen

ſchen ſchenkt.

1o1. Mel: Pſ. 8, v

O Zoete Lam ! laat my tog my U
u treden,

Op Sionsberg, ter ween voor d' eeuwig

heden, -

Neem my mee aan in der geliefden
ra Hºg,

Opdat#ook uwBruylofs-maal#

---- -- z- Acht
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2. Ach! beeld my tog geheel nauwen
z1nne, f \

En geef dat ik u zuyverlyk beminne,

En volge, waar dat gy ook heen moogt

gaan,

Dat ik op ider plaats daar by u ſtaan,

3. OfGy my dan ook op Golgotha name,

Goef dat ik my uw kruys dog noyt en

- ſchame, .

En zo ik met u zal op Tabor zyn,

Het is my wel, als Gy maar blyft by

- tnyn. - - -

5 Ach ! laat my deze eere ook bereyken,

at gy my ſchryft aan 't voorhooft, tot

een teyken, -

(Des Vaders# dat ik de uwe zy,

En maak my van all' aardſe liefde vry.

5. Want door 't verbonds-bloed kwamt

'- gy my te kopen -

Van d' aard', en in uw Naam liet ik

my dopen, -

b En toen ik weder in het werelds kwam,

Bragt gy m” op 't nieuw terug, ô god

lyk Laan ! -

6. Laat may nu reyn en onbevlekt ver

ſchynen, . . . . . . . - -

Onſtraf lyk zyn, en blyven by de Rey

nen: t . ' ,

Geen valsheyd zy voortaan in mynen

mond, 1 : . . .

v- Nog
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Nog in myn geeſt, van nu tot aller ſtond:

7. Ja laat my, Heer ! het nieuwe lied tog

leren, -

In d' innige Tempel ook met u verkeren,

Als:n Godes Stoel ziet vry en

yd', -

En daar Gy zelf IN ALLEN, AL

LES ZYT,

8. Geef, dat ik 't maar metU alleen houd',

- Heere, a .

En my ſteeds heel van U laat diſponeren,

Zo 't u belieft; 'k weet dat gy hierdog

my

Zoleiden zult, dat ik eeuwig my verbly',

9. Daar wil ik dan, ò Lam! Uw liedmeë

- #atalan - - - - - - - -En Mozes#

Als ik, na ſtryd, verwin door 't oei

van 't Lam, | | | | | | -

Dat Hy voor ons vergeot aan 's Kruiſes

Stam. v

1o2. Mel Gy kleine Chriſten hoopken ach.

Ziele! zie uw Jeſus an, , ,

/ Dan ziet gy grondig mede, 2 - 3

Wat ware Ootmoed' hieten kan, ?

Als ook Zagtmoedighede; , t -

Hy ſtelt zig u ten Voorbeeld daar:

Gelyk als Jeſus Chriſtus waar, zº

Zyt ook alzo genegen. ,t - ,

2 - Hy
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2. Hy was des groten Godes Zoon,

De Bronwel aller goeden;

Dog zinkt en daalt. Hy vanzyn Throon,

In menſchelyken bloede,

Hy pronkte niet met zyn geweld,

Was als een arme Knegt geſteld:

Zyt ook alzo genegen.

3. Hy zag de ganſche Levens tyd,

Op zynes Vaders wille,

En zogtz' in diepe ned'righeid,

Te volgen zagt en ſtille;

Want al zyn woorden, werk en daad,

Geſchiedde uit zyns Vaders raad,

Zyt ook alzo genegen.

4, Zyn ganſche werk beſtond daar in,

Te zyn tot dienſt der menſchen ,

Dat agte Hy voor zyn gewin, -

Als 't ons maar ging na wenſchen;

Hy nam de grootſte zondaars aan,

Heeft ook zyn haters goed gedaan ;:

Zyt ooſt alzo genegen. -

5. Het kwade zogt Hy aanſtonds weêr,

Met weldoen te vergelden,

Men hoorde, ſchoon gelaſterd zeer,

Hem noyt dog weder ſchelden;

Hy laat zyn Vader dat beſtier.

Zo zagt is uwen Jeſus hier :

Zyt ook alzo genegen.

6. O ziele ! zo de hoogmoed nu,

In u wil zegepralen, -

Zo

-
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Zo ſterke den Verloſſer u ,

Dan zal uw vyand dalen:

Ach ! neem zyn woorden tog in agt;

Want Hy heeft alles wel volbragt:

Zyt ook alzo genegen. -

1o3. Mel. De X. Geboden.

of: Staat op myn Bruid myn ſchoone.

Vrouwe,

Stille Lam! ô zagte Wezen !

Wanneer zal ik als Gy eens zyn ?

Zodat myn ziel in U genezen,

En door uw bloed kan worden reyn.

2. Ach! laat uw kragt my tog door

dringen,

Ach! trek tog in uw harte myn ;

Laat my 't dien diepen vrede brengen,

Waarin ik wel bewaard kan zyn. -

3. Wilt al myn vreemde vuuruytdoven,

Met 's gramſchaps hevighyd en nyds

En laat ik u in ſtilheid loven,

In ware Godgelatenheid. '

4. Zagemoedig, ſtil en ingetogen,

Beſcheyden, en eenvoudig wys,

Van harten ned'rig en gebogen,

Bedagtzaam maak my tot uw prys.

5. Gegrond in d'yver uwer liefde,

Zo is de ganſche aarde myn,

Mids my geen ſterven meerdoetsief:
n
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*

En vredepalmen, myne zyn.

6. Zagtmoedig Lam! wilt tog doorvlie
ten

Myn bitter hart, dat ik nog hier

Mag dra de beſte vrugt genieten,

Ontvonkt van 't reyne liefde-vier.

Vraagt na de oudepaden, en welke den

goeden Wegzy , en wandelt in den

zelven. Jer: 6: 16.

1o4. Mel: 980 iſt fittin Schäfſcin bag. -

WA: is de weg, die ik moet reyzen,

Na 't eeuwig hemels vaderland?

O dat ik zulken vrind eens vand,

Die my ze veilig kwam te wyzen? .

Ey zeg eens, gy die 't volk moet weyden,

Waar vind ik 't regte padtje klaar?

Ey toenze eens aan de verleydde,

Ik eyſch het niet, ik ſmeek het maar.

2. Dog zyt # miſſchien blinde Herders,

Zo durf ik nog niet met u gaan,

Schoon gy ook aan den weg mogt ſtaan,

Als pylaars, en noyt reiſde verder,

Dus kan ik my u niet vertrouwen,

Ik deed zo gaarn een wiſſe tree,

En wil wel 't oog op 't voetſpoor hou

wen, *

Van
e



"-mm-E

262 VAN DE NAvoLGINGE JEsu.

Van die my leydt van ſchreed tot ſchre'e.

3. Dog als gy toont met uwen wandel,

'T geen gy met mond, en vingers wyſt,

Dan ſtel ik dat gy hebt gereiſd,

En tref wel dra met u den handeld,

Dan volg ik, zo als gy de wegen

Te voren zelf doorlopen zyt,

En wyk dus van de valſe ſtegen,

En alle ongerigtigheid.

4. Kom zeg my # of gene weyde |

Paſſagie 't pad'ten leven zy,

Ik zie daar wel zeer vele vry |

In enkel luſten zig verblyden,

Dog agt ik niet dat zy van binnen

In ware ruſt en vrede ſtaan:

Zeg of zy 't niet verkeerd beginnen,

En ſnel ter hellen neder gaan?

5. My ſchynt veel eer deez' enge poorte

En ſmalle weg, te regt van pas,

Ach ! dat ik op dezelve was, !

En volgde Jeſus levens-woorden !

Ik zie daar wel veel doorns en ſtrikken,

En weynig die dien weg begaan,

Dog 'k laat my niet zo dra verſchrikken: .

#y , is het niet de regte baan? |

6. Wien zie ik daar dan met de dooren -

Gekroond, gehegt aan 's kruyſes ſtam,

Die Hy zo vaardig op zig nam,

En voordroeg, om ons aan te ſporen?

Is 't niet de Heer en Vorſt van 't leven ?

De



VAN DE NAvoLGINGE Jesu. 263

De Meeſter van deez' ſmalle weg ?

'K vraag niet vergeefs, wilt antwoord ge

ven,

Is 't niet myn Jeſus zelf? ey zeg !

7. Ja,ja, kom laat ons Hem aanſchouwen

Die d' allertrouwſte HERDER is,

En ons zo veylig leidt en wis;

*K wil, als een ſchaap, my by Hem hou

Wen 3 -

Dog dring ik eerſt door deze poorte

Der ware harten-boete heen,

Ook moet ik eerſt uyt zyne woorden

Gelovig zyn aan Hem alleen. -

8. Ach ! ach ! ik voel de laſt der zonden,

Hoe word ik van die perſing vry ?

Neemt Jeſus niet de ſchuld van my,

Wordt geen genaë by Hem gevonden,

Komt Hy my op zyn rug niet dragen;

Trekt Hy my niet met trooſt en zegt :

Kom hier, ik wil uw angſt verjagen,

Zo blyf ik# vaſtgehegt.

9. Nogtans geloof ik, dat Hy even

Daarom de Kruis-weg ging, dat Hy

Zig zelf uit Gods genaë voor my, '

Ten Offer zoude overgeven; -

Zo ik Hem eerſt ten Gaav' ontfange,

Dan weet ik, dat ik teffens nu,

Tot een exempel Hem erlange:

Is 't niet zo? # , ik vraag het u.

1o. O ja! wie Chriſtus kent, die beide

Van

l
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Van God is tot Geregtigheid,

En Heyliging voor ons bereid,

Die laat Hem gaarne ongeſcheiden ;

Dog wordt van hem wel waargenomen,

Gods order, daar hy zeer na haakt ;

Mids die niet kan tot Jeſus komen,

Die nog van Hem een Mozes maakt,

11. Verdienſt denranken kragt moet geven,

Gena'e maakt waarheid openbaar;

Als Jeſus niet eerſt VOOR ons waar,

Zo kon Hy ook niet IN ons leven,

Alwaar Hy geer geſtalt' kan winnen ,

Men Hem ook niet gelyk zal zyn; -

Zyn wy met Hem niet een van binnen,

Zo is den wandel ook niet rein.

12. Wel aan, ik wil my regt Hemgeven,

Zo ik van Hem gegrepen zy,

Gy dryvers, ga my maar voorby,

Ik ga nu zonder om te zweven,

Ik tragt nu ſteeds by 't Lam teblyven,

Mids 't nimmer gaat uit myn gezigt:

Weet gy wel wat my komt te dryven?

De liefde die maakt alles ligt.

13. Ik wil aan 't Voorbeeld zyner lere,

Gegeven en gehoorzaam zyn ;

Wat Jeſus doet, en leert, is myn,

Dat ik gelyk te zyn begere:

Een ſchets heeft hy my nagelaten,

In ootmoed', zagtmoed', lydzaamheid:

Ik ga met hem de lydens ſtraaten,

z- - De-
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Dewyl zyd' goedheyd my verblydt.

14. Ik dank u Herderen, en Wagters,

Dat gy my toonde deze baan: ,

Die ik volſtandig hoop te gaan,

Al lyd ik ſchoon van de veragters,

Die 't dog gaat kwalyk in hun laatſte,

Te meer wil ik, terwyl ik kan,

Op de zen ſmallen weg voort haaſten:

Ik ga dan meê, loop gy vooran.
7

105. Mel: 4xiligſter Scºtt 5ciſi3 tntgaude

V# Jeſus, wonder vurig

Van reyne gloed! gy trekt gedurig

Uw arme ſchepſel tot Gods ſchood:

Gy hebt het eygen heel vergeten; -

Daartegen was ganſch ongemeten

Uw” Liefde jegens onzen nood. "

O Liefde! werk in my, A

Om u, van 't eygen vry,

Rein te minnen: - -

Heiland! Ey vand f

w Ik door uw hand

My weder in uw liefdeſland!

2. Vernoegde# uw vermogen

Hadt gy u zelven ganſch onttogen,

Om heel van rykdom bloot te zyn:

Gy liet uw ſchonen Hemel boven,

Ontledigd' u om God te loven,

En wierdt een dienſtknegt arm en kleyn: ,

- M Maak
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Maak my in armo'e ryk,

In vreugd' en druk gelyk,

Hoogſte Blydſchap!

. Heiland ! Ey vand

Ik door uw hand . . . . . . . . .

My in uw arm-vernoegde ſtand!

. Stilzwygend Jeſus, dierbaar Heere, -

e kort begreept gy uwe lere,

Dog was elk woord vol geur en kragt, .

VanÜgeſchied geen woord, nog zaaken,

Als om uw Alaba groot te maaken: ,

Ach wierd ook zo te niet gebragt

Wat onzen mond bevlekt; ' '.

; Wierd hert en tong verwekt
: ,, U te loven ! ! - - - ,

, Heiland! Ey vand

Ik door uw hand , :

My in uw regte ſtille ſtand! . -
4, Nu, liefſte Jeſus, liefſte Leven!

Maak my in alles U regt even. ,,

Uw heylig Voorbeeld net gelyk !

-

-

Uw Geeſt en kragt my ganſch doordringe,

Dat myn geloof veel vrugten bringe

En régt bekwaam word tot uw ryk

Ach trek my ganſch tot U : " -

Behoed my ſtadig nu

Trouwe Herder !

Heiland! Ey vand

Ik door uw hand

My by u in der zaal'gen ſtand!
&#"? - 5. O

-

A
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5 O hoogſte Magt, wien niets te zwaar is,

Wat Gy wilt, aanſtonds willig daar is,

En # ons vrolyk toont wel dra:

Verbreyd uws ryks regtvaard'ge paalen; -

Uw Licht laat alles overſtralen; 'V

En word ons met Uw Geeſt regt na4

Maak uwe kinders veel

En vrolyk met hen ſpeel!
Hozianna ! 1 e .

O Heyl en Licht

Gy Toeverzigt! - . - . .

ons hert en gang tog tot U rigt. -

zo6. Mel: oerr Squ Gºriſt! mrine ſtº

bene licht -

Et kieken volgt de klokhen ſtaag,

- En hoort zyns moeders ſtemme graag:

Ach geef, dat ik u volge regt,

Myn Heyland, als een trouwe knegt ! !

2. Uw leven toont my myne pligt ; -

'A

- Gy zyt myn Spiegel en myn Licht:

Ach Heer, hoe ben ik nog zo wyd

Van uwe Gelykvormigheid!

3. Gy ſtondt geſtadig op uw wagt,

Gy kende wel des vyands magt:

O hoed my voor zoetvoerigheid

In dezen tyd van nood, en ſtryd !

, Eerbiedig was uws harten oog,

Geſtadig tot uw God omhoog: . . .

M 2 . . . Ach !



272 VAN DE NAvor GaNGE JEeu.

Ach! ach ik bid u, maak my ſterk,

Dit ſteeds te ſtellen in het werk !

5., Ernſthaftig waart gy tº aller tyd,

Van ſchimp, en ſcherts en lachgen wyd:

O dat ik nog zoo ydel ben,

My niet bedaard aan u ##
16. Gy deed uws Vaders wil opregt,

En willig als des Heeren Knegt !

Myn Jeſus, maak my ook bereyd,

Dat ikze doe met wakkerheyd !

7 Gy-zogt uw zelven nergens in,

Geen eere, voordeel nog gewin :

Tot geld, en goed, en vreugd of vriend

Waart gy op aarde niet gezind.

3. Dies leer my zelfverloghening,

En der begeerten kruyſiging, - :

Bewaar my voor de vleyery, * ,

Maak my van 't zelfs-bedoelen vry!

## ſtierft uw zinnen ganſchlyk af,

w wil gy altyd overgaf

Aan d' eer', en wille van uw God:

Vervul in my ook dit gebod !

1o. Wat was uw toeverzigt getrou,

" Dat God u niet verlaten zou:

O geef my altoos, en ook nu,

Dat ik zo hang en kleef aan U!

* » * x

11. In 't lyden waart gy als een Lam,

- l Scholdt
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Scholdt niemand die op u was gram,

Gy deed niet open uwen mond, -

Maar badt voor dien: ò Liefdegrond !

12. Ach ! gaaft Gy my ook dat geduld,

Als ik moet dragen vele ſchuld,

Dat ik het van Gods hand aannam,

En niet als of 't van menſchen kwam :

13. En alle lyden, zo als Gy,

Gehoorzaam leed en kuſte bly;

Opdat ik nog in deez' woeſtyn

Uw Beeld, en Dood gelyk mogt zyn!

14. Gy waart veel malen gaarn alleyn,

Ind| En drongt ook veel op 't eenzaam zyn;

Op Berg en Dal Gy dikwyls bragt

In 't waken door, de ganſch nagt.

15. Uw wandel was een ſta'eg gebed !

O was ik ook daarop ge# *w

Ach wilt my met uw kragt byſtaan,
J Dat ik my ſteeds gewen? daar aan !

16. Liefhebbend, vrindlyk omtegaan

Met arme, of die dwalend ſtaan,

"Was uwe wyz', dies laat ook myn

l Gedraag uyt uwen grond. zo zynl

#

, 7. Dog als 't betrof uws Vaders' Eer,

Kondt gy, ô Lam! ook yv'ren zeer:

* - Gy vreesde niet de grote li'en,

Hoe ryk geleerd en aangezien.

18. Geef my een onvertzaagd gemoed,

En yver voor het ware goed: ,

Deg ook, beſcheydenheid altyd,
à * . as M 3

# j k

r
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En heylige voorzigheid. -

19. En wat gy nog voor# meer

"g aanpryft in uwe ſchone leer”

« En deedt in volle luyſter klaar;

Ach plant die in my altega'er!

2o. 'Me'elyden en barmhartigheyd,

Opregtheid, matigheid en vlyt,

Zagtheid, ootmoedigheid en liefd', '

Daar was ik gaarne van doorgriefd.

* x * x.

21. Vergeet ook niet uw kusyheid, Heer;

Bewaar myn hart en zinnen zeer:

Onthouding -zy myn medecyn,

Om dus te zyn van luſten reyn.

22. En laat my zo ook buyten gaan,

Van 't leger daar de veynzers ſtaan,

Ja voor de poort U volgen dra,

Om U, uw ſmaad te dragen na.

23. Al noemt men dat dan dwepery,

Van 't Volk dat louter Ketterſch zy,

Daar zig de maagſchap voor ontziet,

Dat vrienden en gebuuren vliedt:

24. Zo merk ik dog dat dit de baan

Is, waar op alle vromen gaan,

En dat 'er geen goed pad en zy,

Als dat men worde zo als Gy.

## Dien gingen uw Diſcipels al,

or veel elend en ongeval, -
t - Die

:
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teſ,

Die nu op Sion dog zeer ſchoon,

En vrolyk juichgen voor aw Throon.

26. Geen ánder mag, voor ons volſtaan,

Hier moogt gy wel geruſt op aan,

O Menſch ! Gods Wet moet door zyn

kragt, - - - -

Ook in ons zelve zyn volbragt.

27. Zo 't u onmooglyk ſchynt, of zwaar,

Dan kent gy Chriſtus. Leer niet klaar,

Nog zyne Liefde vol van kragt, ,

Dewelke niets ondoenlyk agt. , ,

28. Ach Jeſus ! zyt myn Zelſchap ſta'eg,

Dat ik op dezen weg noyt traag, -

Verdrigtig, koel, of moede word',

Nog 't ſtryden laat', of 't lopen ſchort'.

29. Geef dat ik,zonder ſchroom voor nood,

U gaarne volge tot er dood,

n overal ſteeds niets zo zeer ,

Behartig' als uw Ryk, en Eer ! . . .

# En zo in myne Pelgritzſchap,

n kragt toeneem van trap tot trap,

Ja in. 't gelove ſterk aanwin, -

Tot ik ter regter plaatſe bin. | | |

r" , ,

* *

- ,
* *

- .. -

M 4 XVI. Van
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XVI. Van de Geeſtelyke

Stryt, en Overwinninge

der Gelovige.

107. Mel: QRir nad; ſpridjt &#riſtug.

P-Chriſten Menſch! op, op, ten ſtryd!

J) - Op , op om t'overwinnen !

Daar is op aard' in dezen tyd,

Dog gene ruſt te vinden.

Wie niet wil ſtryden, draagt de kroon,

Des eeuw'gen levens noyt ten loon.

2, Den Duivel komt met zyn praktyk ,

De Wereld met haar pralen, .

Het vlees met##,
Om u in 't net te halen,

Strydt gy niet als een dapperheld,

Gy word te ligt, en neer-geveld.

3. Denk, dat gy u tot de Banier,

- Uws Veldheers hebt gezworen,

En dat gy, als een man alhier,

Ter ſtryd zyt uitverkoren;

Ja dat men zonder ſtryd den Zeeg'

Des levens nimmermeer verkreeg.

3. Hoe ſchimpig is 't als een Soldaat,

Den Stryd de rug gaat keren,
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' Hoe ſchand'lyk als hy 't Slot verlaat ,

En zig niet trouw komt weren;

(# Hoe ſpotlyk, als hy na den Stryd,

Uit vreze, wordt ten roof geleid ?

5, Stryd aan, den Duivel deinſt wel ſnel,

De Wereld moet wel ſneven,

Het Vlees bedwingt men eind'lyk wel,

Wat werk 't ons ook mag geven ,

O eeuw'ge ſmaad ! indien een Held,

Van deze boeven wordt geveld.

6. Wie overwint, en niet verfiouwt,

Voor 's Wyands magt vermeten,

Die zal in 't Paradys van 't Hout

Des Eeuw'gen Levens eten ; -

Wie overwint, zal angſt, nog ſtryd,

Nog dood doorgaan in eeuwigheid.

7. Wie overwint, en zynen loop,

Met eeren zal volenden,

Die zal God ſpoedig, boven hoop,

'T verborgen Manna zenden,

Hem geven eenen witten Steen,

Een nieuwen Naam daar in geſneën.

8. Wie overwint, wordt magt betrouwd

Met Chriſtus te regeeren,

Met kragt de volken menigvoud', . . .
Na wenſchen om te keeren: " . . .

- -

Wie overwint, krygt van den Heer,

" ,,De Morgen-ſtar, tot roem en eer'.

9, Wie overwint, zal in Gods Ryk,

In witte Kleed'ren zweven,

-- - M 5 Zgn

**
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Zyn name blyven eeuwiglyk,

In 's Levens Boek geſchreven;

Ja Chriſtus zal dezelve daar ,

Belyden voor der Eng'len Schaar.

1o. Wie overwint, zal nimmer gaan,

Uit 's Heeren Tempel heilig,

Maar als een Engels Licht daar ſtaan,

En als een Pylaar veilig:

Den Name Gods zal op hem zyn,

En rondom geven klaren ſchyn.

11. Wie overwint, zal op den Throon,

Met Jeſus Chriſtus ſtygen,

Een glans gelvk een Godes Zoon,

En als de Zonne krygen: «

Ja heerſchen zonder maat van tyd,

Tot roem van 's Hemels Heerlykheid.

12. Stryd dan met luſt den goeden ſtryd,

Op dat gy moogt verwinnen:

Span aan de kragen, moed, en tyd,

Om al dit heil te vinden!

Wie niet wil ſtryden om de kroon,

Blyft eeuwiglyk in ſpot en hoon.

'

• " - 1 o8.

ziele. 1." elp Jeſus ! help winnen;

- TT. En wilt my van binnen

Van zonden ontbinden,

En gunſte doen vinden;

O Jeſus! myn Licht!

'-
-
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Ik zoek uw Gezigt.

Jeſus. 2. Ik help u ºverwinnen,

###Niet leggen in 't ſtryden,-#" ED

Wat zondigen wil;

Geloof my maar ſtil. . .

Ziele. 3. ‘Verlos tog myn leven, ?

- Wilt oli my geven;

Laat my, maar in 't Wezen

Der Godheid genezen,

O Jeſus ! help my " . .

### .

- Ik heb nu vernomen

Uw,jammer des harten,

En bitt're ſmarten,

Nu ben ik bereyd " r, -

- Tot hulp in# ſtryd, - - - - -

Ziele. 5. Haat my regt indringen,

Heer,doe 't my volbringen;

Ach, laat my ni # O

“Myn ſtaam'len wilt horen,

Q dat my tog niet ... -

,&# :'eſus. 6. Myn harte ſtaat open, ' . -

7"“#,
Zult gy het volbringen,

Dan moet gy indringen,
Mynv: verſtiet -

ee'G

,
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Gelovige niet.

Ziele. 7. Als Gy my wilt haten,

- Waar kond ik my laten, -

Heer, wierdt van myn zenden,

Nu niets meer gevonden!

Geef gunſte voor regt,

. Zo ben ik uw knegt.

#eſns, 8. Hoe zoud ik u haten,
Hoe kond ik u laten?

Ik hebbe bevonden

Veel pynen en wonden,

Ik leed al die ſmart

Uyt liefde, myn hart !

Ziele. 9. Heer, hoor tog myn ſmeken,

En laat my niet ſteken,

Geef effene ſchreeden;

* Onttrek in gebeden

My niet uw gezigt,

O. Jeſus ! myn Licht.

Jºſet. 1o. Wie my navolgt vurig,.

En aanziet gedurig,

Doet effene ſchreede,

En ſchoon hy al glede,

Ik hem dog oprigt,

Want ik ben zyn Licht.

e .

zule. 11. Geef eenvoud, en waarheid, -

De godlyke klaarheid

Doorſtrale myn harte,

Zo wyken de ſmarte;,

. Ik zoek dog alleyn

- ,
Den
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- Den godlyken ſchyn.

Jeſus. 12. Keer inwaards de zinnen,
- Om zo te verwinnen

## De beelden der dingen,

Met bidden en dringen,

Zo vind gy hier bly

De eenvoud in my.

Ziele. 13. Ik wagt van den morgen

Tot 's avonds, de zorgen

Myn ziele ſteeds kwellen,

De nagten ik telle,

Heer kom onderwyl e

En toon my uw heyl!

Jeſus. 14. Door wagten van 's morgens
TPot 's avond vol zorgens -

Kunt gy my niet#
" Ik laat my niet binden;

Zoek ſtille te zyn,

- Zo komt gy tot myn.

Ziele. 15. Heer, geef my den zegen;

In duyſtere we5oo«

Laat Gy my nu lopen,

Ik blyf dog in hopen,

-- En worſtel met U,

f Ey geef U my nu. -

Jeſus. 16. Die dus in het dringen - -

ſ - Om my zig bedwingen,

Ontvangen myn zegen, -.

En licht op hun wegen, *

Als Jakobs# - ta
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Te Pnuël het licht. (Gen. 31:3r.)

Ziele. 17. Heer! wilt tot my neygen,

Al wil dan ne'erzygen

'T vermogen van binnen

Dog hoop ik te winnen; +

Ik houd u, ô Heer! |

Ach ! zegen my we'er. -

Jeſus, '18. Gy hebt my bedwongen,

za. Myn hart is doordrongen

. . Van liefd', om te geven -

s "U kragten en leven, )

M. Geloof dat tog nu,

Ik ſchenk My aan U. |

109. Mel: Görckr prop5ctc etc.

Eſus, help winnen, gy Koning des Levens!

.J Zie hoe de duiſternis dringtop my aan,

Hoe zy met opzet al't Helze Heir tevens,

Heviglyk aanvoert om my te verſlaèn ;

Satan zoekt sººrlei liſt te bedenken,

Dat hy my zifte, verſtore, en krenke.

2. jeſus,help winnen,gy die my# kopen,

Red my, als d' Wereld, de Duivel, 't

Vlees, Bloed, , * * *

Om te verraſſen, heel grimmig aanlopen,

Of zig ook vleyend' en liſtig voordoet.

Als Babel woeden wil binnen en buiten,

Wilt my dan buiten uw hulpenoyt ſluiten.

3. Jeſus, heſp winnen! ach wie moet niet
- klagen? K - Heer !
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f Heer! myn gebreken die ziet gy ſteeds

3) door;

" Help, als de zonden derjongheidmy knagë,

Die myn geweten my daaglyks houdt

voor, -

Ach laat uw kragtig verzoenen, my ſmaken,

En my dit grondig ootmoedig dan maken !

4. 7eſus, help winnen ! als in my de zonde,

Eigen min, hoogmoed, en wangunſt ver

- rylt, -

Dat ik # laſt der begeerten bevonde,

En zig myn diepe verdorvenheid wyſt.

Maak my dan tog voor my zelven ſchaam

- roode, -

Dat 'k door uw lyden myn zondig vlees

doode.

5. 7eſus, help winnen! en leg nu gevangen

# ,,In my de luſten des vleeſches, dat dus
Weder herleve des geeſtes verlangen,

n En opwaarts dringe door heilige luſt;

Doe my indringen in 't Goddelyk Wezen,

Zo zal myn geeſt, ziel', en lighaam genezen.

s!

6. 7eſus, heſp winnen! op dat myn begeren,

f Aan U zy ganſchlyk tot eigen gewyd,

- En ik myn wil in uw wille ſteeds kere,

. Waar zig de zieleter rige neer leyt,
Laat ik myſterven, en alle het myne,

Dat ik my tellen mag onder uw' Reyne. -

7. 7eſas, help winnen ! in allerley plaagen,

AD

tel my uw Schild en uw-Wapens ter
Als

A

z' . * hand 5.
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Als my de Helze Vyanden belagen,

My U t'ontroven, ô edelſte Pand ! .

Help dan, my zwakke met almagt en ſterk
t€ ,

Dat ik, ô Liefſte ! uw Byzyn bemerke.

8. jeſus, heſp winnen! of wie zal 't hoofd

bieden, -

Tegen het liſtig geſlepen Serpent ?

Wie kan tog zyne verzoeking ontvlieden,

Die zig als d' Engel des Lichts tot ons
wendt ? w

Ach Heereſwykt Gy,dan moet ik uitglyden,

Als my de liſtige Slang wil verleyden.

9. jeſus, help winnen!en laat my niet zinken,

Als zig't vermogen der leugen opblaaſt,

En met gedaante der waarheidwil blinken,

Toon tog veel klaarder uw ſterkte en

haaſt !. -

Sta aan myn zyde, ô Koning en Meeſter !

Leermv regt ſtryden en proeven de geeſten.

1o. jeſus, help winnen ! in wagt en gebeden,

Wagter, Gy ſlaapt nog en ſluimert heel

n1et ,

Wilt in het bidden ſteeds voor mytog tredé,

Gy,die u zelven tot Voorſpraak aanbiedt,

Als my de nagt met vermoeying wil dekké,
Wilt mydan, jeſus! verfriſſen en wekken.'

11. Jeſus, help winnen! als 't al wil verdwy
/nen, - -

En my#ynNiet en verdorvenheid"#

. . . AlsZº - 4 -

t
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Als 'er geen kragt in 't Gebed komt verſchy

nen,

En ik ben als een verbaaſt gemaakt Hert.

Ach wOt als dan in mynharte, Beminde,

U met myn innigſte zugten verbinden.

12. Jeſus,help winnen en doe'tmy gelukken,

at ik 't zeeghaftige teken erlang',

Zo wil ik eeuwig uw eere uitdrukken,

Jeſus, myn Heiland, met vrolyk gezang.

Hoe zal uw' Naame dan worden geprezen,

Als gy, ô Held! u zoſterk hebt bewezen ?

13. Jeſus, help winnen ! en laat tog dra klin

Cn ,

'T roepen van Sion: Het is nu voleind!

Babel, de ſtoute, kwam eind'lyk verzinken,

Welke zo lang is van u ondermynd.

Kom, Heere! wilt na 't voleinden van 't

> : ſtryden,

Sion met Zeege-laurieren verblyden.

14. Jeſus, help winnen! dat wyonsbereyden,

Waardig ter Bruiloft desLamsin tegaan,

Kleed nu uw Sion met goud en met zyde,

Toon ons den ondergang Babels haaſt
aan ! ee

Dog, wel aan, kraakt het, zo valt het van

- , binnen,

Sion bereid u, want jeſus helpt winnen!

ze Mek
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I IO, Meh o Grootheid van Gods Liefd'

- Jeſus! zie daarin, en helptiny, ar

me, winnen;

Myn hart voelt niet als dood, myn geeſt

verzwakt van binnen, -

Myn wille zugt na deugd, dog kan

* niet doen hen geen,

Daar d' arm verdrukte geeſt de zwak

- ke kragt ſtiert heen. * - -

2. De hel heeft my beſtrikt, de dood houdt

my gevangen:

Hoe ik my wend en keer, het blyft dog

- maar verlangen:

Als ik meen hoog te ſtaan, leg ik in 't

- , , ſlyk ontbloot, ' -

En myn verwinningskragt leydt my in

ſpot en nood, -

3. Ik wil, ik loop, ik draaf, en kan niet

eenmaal vinden

De weg tot ware ruſt, nog my de laſt ont
w winden,

Waarmee de drift des wets my daag

lyks overhoopt, -

Die dog geen kragten geeſt ter ware

hemelloop. “

4. Gy, Jeſus! Gy alleen kunt mynen jam

mer wenden;

Myn kragt is maar by U, ik leg in diep'
eldeden: Zo.
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Zo Gy geen nieuwe kragt ten leven ſtort

1n myn,

Zo is myn haking zelf een deel der

helle pyn. .

5. Dies, Lief! ontferm u myns: laat uw'

genade weder

Doorvloeyen 't hongrig hart, ik leg voor

U ter neder;

Ik ſchrey en laat niet af, totdat uw

zeggen, Heer,

In my den dood ºverwint, en ſchept

het leven weer.

6. Gy hebt het toegezegd, en wilt my

gaarn verkwikken,

Als maar myn kwade vlees niet hangt

aan veynzers ſtrikken,

. Maar ## al (Niets uytge

zonderd) geeft ,

Opdat uw liefd' alleen 't geweld maar

in my heeft.

- 7. Zo neem dan alles weg, laat ik my

niet meer leven,

Maar, trouwe Herder ! puur aan uwe

leyding kleven: -

Ach gryp en bind my maar! Verjaag

al 't kwaad geſpuys;

Opdat myn binnenſt U nog word een

heylig huys. -

8, Bewys dan uwe magt, Gy ſterke Slan

, gen treder ! E

3
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En toon de duyſternis, dat Gyze werpt

ter neder;

Verwin in my den ſtryd, tot ſchimp

des vyands ſnood, -

Vervul maar uwen raad, Al koſt het

bloed, en dood.

9. Hoe lang zal daar, o Heer! Uw vy.
and roem op dragen,

Dat myne blydſchap legt in zyne magt

begraven ?

Verlos tog dra myn ziel', die Gy u

hebt gekogt,

Dog die, nog heel verſtrikt, 't ver

S. derf in lopen mogt.

io. Gy hebt myn oogen weer geopend,

om 't ontdekken,

Dat al, wat in my is, my van myn heil
wil trekken:

Wel kom dan, en vervul nu daadlyk

in nuyn ziel' ,

Het geen gy hebt beloofd, en daar myn
- keur op viel. -

* * Maak myn geloofskragt groot, opdat
ik niet verſchrikke, -

Voor 't ſchromen des vernufts, nog wank'

- lend' my ontwrikke,

Als uwe liefd' het vlees tot uwen dood

inleydt , -

En met de doornekroonden ouden

menſch doorſnydt. -- *

- 12. Doe
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H -

ver 12. Doe in alle tegenſpraak in U ſteeds

- overwinnen,

(#mp En in het bloed des Lams de Zeegepal
men vinden ! duld -

. Uw zagtheyd en geduld myns geeſtesſt h: , ſ# # ## y - g

yry ! Tot Gy my hebt gemaakt van alle

7 banden vry.

,, ! . 13. Komt Gy inmy, myn Heyl! zo krag

# | tig u verklaren, - -

ſy II En my dus tot uw beeld door ſterven
y wederbaren;

Zo blyf ik U vereend, veel vreugd' ik

er dan gevoel, .

d Gyleydt my onverrukt na 't voorge
29

il .

I,

»

k

ſtelde Doel. -

111. Mek Ondoorgrondelyk Regeeren. -

Wo## regt, als Gods genade,

U tot zig trekt, en bekeert,

Dat uw geeſt zig regt ontlade,

Van de laſt , die 't harte deert, -

Worſtel, want de poort is enge, -

En de weg des levens ſmal; *

. Hier is niets mee door te brenge, .

Dat niet doelt op 't Hemels Dal.

2. Stryd tot op uw bloed en leven,

Dring tog door tot in Gods Ryk:

Op des Satans wederftreven, » -

- - - Door
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-,

(Door verſlapping,) niet bezwyk,

Worſtel, dat uw yver gloeye,

En u 't eerſte liefde-vunr, -

Van de ganſche Aard' ontboeye;

Halve liefde heeft geen duur.

3. Worſtel met gebed en ſmeken,

Houd daar mede vuirig aan;

Laat u maar geen tyd ontbreken,

Ach ! wierd 't dag en nagt gedaan,

Hebt gy eens de Paarl beſtreden,

Denk tog niet, dat gy als dan , . . .

Alle kwaad hebt afgeſneden, .

Dat ons ſchade aandoen kan, ' t .

4. Neem uw ziele tog met vrezen,

En uw heil met beven waar ,

Want gy zult in 't lighaam wezen,

Dagelyks in groot gevaar.

Houd uw kroon tot aan uw leſte, 1-.

Wat gy hebt, houd manlyk vaſt,

Regt volharden is het beſte,

Afval is een kwade gaſt. -

5. Laat uw oog zig niet vergapen,

Aan de yd'le glans der tyd;

Blyf by dag en nagt in 't wapen,

Vlied de traag- en zorgloosheyd.

Volg niet, wat u 't vlees wil raden , .

Vier geen teugel aan uw luſt.

Wie begeerten wil verzaden, -

Wordt 't genade licht gebluſt.

6. 's Vleezes vryheid maakt de ziele,

-
Koud
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Koud, en zeker, los, en ſtout ,

Komt 't geloofs-zap heel verniele,

En laat niets als 't dode hout. ,, .

Ware trouw beſtrydt het kwade,

Waar zy 't vindt, tot in het graf,

Ziet op geen profyt nog ſchade , ,

Zoekt 'er ſteeds den Zeege af.

7. Ware trouw” lieft Chriſtus wegen,

Staat kloekmoedig op haar hoed',

Is tot welluſt niet genegen, . . . . . . .

Houdt zig geen verzuim ten goed', ,

Ware trouw heeft veel te weenen,

Zegt tot lachgen, gy zyt mal ; -

Mids 't, als God zal zyn ve#henen • -

8. Ware trouw komt het gewemel,

A'

Louter huilen worden zal. . . .

Dezer Wereld noyt te na: - , -

Mids haar Schat is in den Hemel, ..

Zoo is ook haar hart daar dra,

Overdenk dit wel, ô ſtryder,

)

Stryd zo trouw, dat vreze wyk,

Ga tog alle dagen wyder, . . . . . . . . .

Tot gy komt in 't Hemelryk. -

9 Denk by alle ogenblikken,

Of 't miſſchien uw laatſte zy,

Wilt uw lampen wel opſchikken,

Haal er ſteeds nieuw olie by.

Legt de Wereld niet in 't kwade ?

Staat niet Sodoma in gloed?

Ziele; wie zal u ontlade?

Haa
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Haaften, haaſten is hier goed !

1o. Haaſt u, zo gy u wilt redden,

En niet gaarn verdorven werdt,

Maak u los van ieder ketten,

Vlied gelyk 't gejaagde Hert.

Wilt u uit de Wereld wenden,

Dring in Pella ſtil en klein,

Haaſt u, dat gy moogt voleynden,

Maak u nu van alles rein.

1 1. Laat niet vreemts aan 't harte kleven,

Vlied voor den verborgen ban,

Zoek in God geheim te leven,

Dat u uiets bevlekken kan.

Haaſt u, tel de dag en ſtonden,

Tot uw Bruy'gom komt, en dan,

Als gy zoo hebt overwonnen,

U geeft God te aanſchouwen aan.

12. Haaſt u, wilt Hem tegen lopen,

Zeg: Myn Licht, ik ben btreid,

Nu myn hut te laten ſlopen, »

My dorſt na de Eeuwigheid!

Wis, hy zal u kragten geeven,

Dat gy 't al in hem verwint,

Wilt dan ſtrydend lydent leeven,

Tot gy 't eeuwig leeven vind.

t

8mce
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Smeeking om regte doorbreuk in 't

goede. - •

1 12. Mel: O Die alles had verlooren.

O Doorbreker aller banden,

Gy die altyd by ons zyt,

By, de ſchade, ſpot, en ſchanden,

Is een Hemels hert verblyd.

2. Oeffen verder uw gerigren,

Tegen onze Adams aart;

Leid ons door uw zuivre Ligten,

Uit den Kerker, Hemelwaard,

3. Het is tog uws Vaders wille,

Dat gy 't werk volbrengen zult;

Voor uw Volheid ſtaan wy ſtille, 1 ,

Wyl uw Wysheid 't al vervult.

4. Dat zig niemand af en ſcheide,

Van die u gegeven zyn ,

Wilt haar herten vreedig leiden,

Uit de onruſt, ſmert, en pyn.

5. Ach ! zo maak uw werk volkomen, -

Ja Gy wiſt ook anders niet :

Want Gy hebt ons aangenomen,

Daar uw herten-oog op ziet.

6. Of de vleeſchelyke reden,

Onz bepaalden wandel laakt;

Wyl veel kruis en ei:",

-

Ons
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Ons veragt en lelyk maakt.

. 7. Blyf Gy maar by ons in 't midden, .

" Daar wy met het ſchepzel, vaſt

Zugten, worſt'len, ſchreyen, bidden,

Na verloſſing van die laſt.

8. Van den dienſt der ydelheden, -

Die ons nog zoo knelt en drukt ,

Schoon de geeſt als van beneden,

Somtyds word om hoog verrukt.

9. Ach! verhef der matten kragten,

Om van alles uit te gaan; | | | |

Op de Wereld niets te agten: -

Om maar bloot voor U te ſtaan.

1o. Weg dan Menſchelyk vertzagen,

Weg vernuft en zinlykheid;

En de vrees voor ſmaad en plagen; .

Weg ô welluſt die ons vleid.

1. 1. Heer vergruis, verbreek als aarde,

Die verſtaalde magt zoo groot:

Wat is u de mens van waarde

Als hy leeft in zonden dood,

42. Hef hem uit het ſtof der zonden,

Dood het Slangen-broedzel, Heer !

Breng in vryheid de gebonden, 2

In des Vaders woning weêr. , , .

13. Wy verwagten ganſch geen vreede, '

Voor het vlees in eenwigheid : .

Maar dat gy ons tot uw leeden,

Door het Lyden toebereid.

s4. Onzen Geeſt wil U als binden,

's- In

-
-

-
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In 't Geloof, en houd U vaſt;

Om haar vryheid eens te vinden,

In U, van der zonden laſt. - -

15. Heerſcher Heerſch, behaalden Zege;
Oeffen Konings Regiment , R

Gaat in ſtryd uw vyand tegen,

Maak der ſlaverny een end.

16. Laat de zielen uit de kuilen,

Door 't Verbond, en door uw Bloed,

Die in 't Lyden zig verſchuilen

By U; want Gy zyt ons goed. - ; *

17. Zyn wy in ons zelfs gevangen,

Door de luſten ingeleid , -

Ach ! zoo laat ons niet ſteets hangen,

In den dood der eigenheid! 2

18. Onzen laſt roept om genade; *

Alle bidden wy # aan ; -

Leer ons Heer de eerſte paden,

Der gebroken vryheid gaan. - . .

19. Ach wat hebt gº ons duir verworven,

Van het Knegtſchap vry te zyn;

Gy, die waarlyk zyt geſtorven,

Maak ons nu ook waarlyk rein.

2o. Rein en vry, en ook volkomen, -

En vernieuwt na uwen Beeld, -

Zoo,vloeyd uw genade-ſtromen, 3

Van uw Volheid mededeelt. ' *

21. Liefde trek ons in uw Sterven, - .

Hegt het alles maar aan 't Kruis, -

Wat uw Ryk niet kan be-erven, -

N 2. Breng
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Breng in Eden ons te huis.

22. Gy vertraagt niet om te komen,

Kleefd' ons maar geen traagheid aan,

Eens zal 't zyn als waaren 't droomen,

Als wy in uw vryheid ſtaan.

113. Mel: 98erbemünter mcin gemute.
« of: Pſ. 42•

Rouwe God! ik moet u klagen

Mynes harten jammerſtand,

Alhoewel Gy reeds myn plaagen

Beter als ik zelve vand:

Grote zwakheid menigmaal

In d' aanvegting op my daalt,

Als den Satan al 't gelove

Uyt myn harte zoekt te roven.

2. God, voorwien niets is verborgen,

Die weet, dat ik niets van my,

Niets en heb van al myn zorgen,

Alles geeft, ô Heere ! Gy:

'T goede dat ik vinde nu,

Dat heb ik alleen van U ;

Ook 't geloof voor my, en allen

Geeft gy na uw welgevallen.

3. O myn God ! voorwien ik trede,

Nu in myne angſten groot,

Hoor, hoe vurig ik op heden

Bid om redding uyt myn nood;

Maak te niet des duyvels werk,
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En myn zwak gelove ſterk.

1, Dat ik nimmermeer vertzage,

44ſ. Chriſtus ſteeds in 't harte drage.

4. Jeſus, Bronwel der genaden!

Gy die niemand van u ſtiet,

Die met zwakheid is beladen, L.,.,... .
# ,,Maar uw leerlings trooſt aanbiedt: "

" Al zou hun geloof zo kleyn

" Als een moſtaartzaadje zyn,

Dog agr Gyze waardig Heere,

- Grote bergen weg te weeren.

, 5. Laat ik uw” genade vinden,

Nu ik ben vol treurigheid,

Help my zelve overwinnen,

Telkens als ik ben in ſtryd:

Uwes Geeſtes zwaard verteer

Daaglyks myn gelove meer ! .

1, Dat ik mag den vyand ſlagen,

Alle pylen van my jagen. - -

6. Heyl'ge Geeſt in 's hemels troone, -

Mede God van eeuwigheid'

Met den Vader en den Zoone!

Die der treur'gen Trooſter zyt,

Die 't gelove, dat ik vind,

In my aanſtak door uw wind;

Laat uw gunſt het geurig houwen,

En van. kragt, tot kragt opbouwen.

7. Wilt uw hulpe tot my zenden,

O gy ed'le Harten-gaſt :

En het goede werk volenden,

ſi . N 3 - *

:/l,
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'T welke Gy hebt aangetaſt:

Blaas dat kleyne vonkje aan,

Tot, als 't perk is doorgegaan,

Ik 't verkoren volk gelyke,

En 't geloofs doelwit bereyke.

8. God, groot boven alle Goden,

Heylige Drie-eenigheid !

Die alleen verloſt uyt nooden,

Treed aan myne regterzyd',

Als myn vyand pylen ſnydt,

En myn' zwakheyd my verwyt,

Alleen trooſt my wil ontwringen,

En met wanhoop weer doordringen.

9. Trek my altyd uyt zyn netten,

Die hy my geſpannen heeft,

Wilt zyn liſten# beletten,

Daar hy ſtadig agt op geeft:

Geef my kragt om al zyn ſla'en

Als een ridder door te ſtaan,

En nog ſteeds in alle ſtryden

Mynen vyand af te ſnyden.

1o. Reyk uw kindtje, zwak en teder,

Dat op matte voeten ſtaat,

Uw genadehand haaſt weder,

Tot de angſt teneynde gaat:

Leyd my even als de jeugd,

Maak myn vyand niet verheugd,

Dat hy heeft een hart verſlonde,

Welkers hoop op u dog ſtonde.'

11. Gy zyt myne hulp in 't leven,'
En

|
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En myn Rots, daar 't hart op ziet,

Dien ik lyf en ziel' kwam geven;

God, myn God! vertoef tog niet,

Help my haaſtig, ò myn Heyl! - - "

En verbreek des vyands ##
n”

RYT, f

Sla hem af met al zyn' ſchaaren, .

h Om met ſchimp ter hel te varen,

12 Ik wil alle myne dagen : - -

Roemen uwe ſterke hand,

Dat Gy al myn angſt en plaagen

Zo genadig hielpt aan kant.

Niet ſlegs in de ſterflykheid

', ' Zal uw lof zyn uytgebreyd;

g" , Namaals wil ik 't ook bewyzen, ..
'J En daar eeuwiglyk u pryzen. . . . .

- # : : : : : :', rr4. * * * ;

- 1. ZIELE- -

rNNtrouwheid klaagt my aan, O Heer

- myn God! voor u: --

Ikve:# van niet. Hoe ik my vin

9 - e nu 3. - - –

" Ik ſchuw en haat de zond', En haatze

- dog niet regt; . . . . e

*T ſcheelt menigmaal niet veel of ik

ben heel haar knegt.

. 1. ANTwooRE) GoDS. -

O ziele! het ſcheelt maar aan ernſtiger

- * * vlyt, *

N 4 En
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En dat gy zo veelmaal van my u afſcheydt,

En over uw harte niet wakende zyt.

2. ZIELE.

Ach ja gewis dit is 't Dat my in ſchaam

te jaagt ;

Dit is het geen dat my Al lange heeft ge

knaagd,

Ik word niet ernſtiger, Hoe vaſt ik 't

nenae Vekar 5 -

Ik ween, ik bid, ik ſchrey, En 't blyft

dezelve ſleur.

2. ANTWOORD GODS,

Houd aan in het kampen, gy moet tot

op 't bloed

De zonde beſtryden, hoe zeer het ook

dcet ,

Uw zelf niet verſchonen, dan wordt hes.

nog goed,

3. ZIELE.

Ach Heer! gy weet tog wel, wat buyten

u vermag

Een arme worm, dies kom, en help my

van 't geklag; .

Gy ziet myn onmagt wel, en jammer

nagt en dag, -

Achi wanneer helpt gy my en maakt

my ſterk ! ach ! ach !

3. ANTWOORD GODS. ..

Eer gy het zoudt denken, zo zal dit ge

- ſchien Ik

i

A
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Ik moet maar hoe ver gy my lief hebt eerſt

Z1en, -

Inaanvegting moet het gelooftot my vliën,

4. ZIELE.

Wien veel vergeven is, Zegt Gy, bemint

ook veel:

Het eerſt is waar aan my, maak 't laatſte

ook myn deel! -

Vermeer 't geloof in my en maak my

vol van kragt,

Opdat myn ridderſchap hier trouwlyk

word volbragt:

4. ANTWOORD GODS,

e vure der hulpe, ô ziele! 'is na:

Detyd der verkwikking der armé, komtdra:

Het antwoordop uw verzoek, kindje, isJA.

rr5. Mel: oâdoorgrondelyk Regeeren.

Zº getrouw tot aan het Ende,

Zo verkrygt gy wis de Kroon; .

Deeze Trooſt kdom: Jeſus zenden,

Aan den trouwen Kampioon,

Om van 't Strydperk deezer Tyden, " -

Overwinnent af te gaan,

En in 't eeuwige Verblyden,

Wit bekleet weer op te ſtaan:

2- Zyt getrouw in uw geloven,

Dit 's der Kroonen Diamant,

Laat tog d' wes: verdoven,

}

Na
*- - - -
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Na het waard beloofde Land,

Daar des Geeſtes Vrugten bloeyen,

En de vaſte Toeverzigt,

Met een kragtig ſtil bemoeyen, .

Tot den Heere is gerigt.

3. Zyt getrouw in zuyv're Liefde;

Want dit is der Kroonen Gout,

Daar de Liefde vaſt bekliefde,

Heeft men wys, en wis gebouwt,

Waare Liefd' help geern den Naaſten,

Ja ook zelfs den Viand mee,

Keurloos is z” in eerſt? of laatſte,

Maar vervult geern elk zyn Be'e.

4. Zyt getrou in al uw Lyden,

Zonder Kruys en volgt geen Kroon,

Hier de Droefheyd, daar 't Verblyden,

Hier den Arbeyd , daar den Loon:

Hier het Kruys geduldig dragen,

Dat de liefde zelver draagt,

En daarby het Leven wagen,

Dat 's 't geen dat ons Hooft behaagt.

5. Zyt getrouw in uwen Wandel,

Moet der Kroonen Cieraad zyn,

Reed'Fyk en opregt in Handel, :

Noyt bedrieg'lyk of met Schyn,

Onbevlekte witte Zyde,

Eyſcht een onbevlekt Gemoed,

Op datmen zig ſteets verblyde,

Hier, zo alsmen eeuwig doet,

6. Zyt getrouw in uwe Gaven,

w

-

Dat
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',

tſl,

)ſ',

den,

g,

9,,Trouwe Herder, zielen Weyde, is

Gy hebt mynen Nood bevonden,

Dat 's der Kroónen inn'ge Cier,

Zy, die hun Talent begraven,

Krygen tot hun Loon het Vier: ,

Wat ons God oyt heeft gegeven,

Wysheyd onſten Goed en Geldt ,

Moet om regt voor God te leven,

Hier op Woeker zyn geſtelt.

7. Zyt getrouw in Woord en Meynen,
en # aan# flingze#* en,

Trouwheyd kan niet valſch verſchynen,

'T Vaſſche geeft niet dat het leek,

Woont de Reed'lykheyd van binnen,

Zo is Waarheyd ook haar Keur,

Zy wil egter Eenvoudt minnen,

Al agt menze nergens veur.

8. Nu $ Heer en trouw Geruyge, ..."

A": onz' Jmmauel, '

l het onz' moet voor u buygen,, -

Uw ## heyligt onze# 2 : ..

Doggy mindt het zwakke pogen, -

En 't Vertrouwen op uw Kragt,

Gy. wilt het Geloov' verhogen,

Van de Ziel die op U wagt,

'

Uwe ſtemme roept met Magt

gaat in tot myn Verblyden, " .
r #### # # -1

3

En gedragen mynen Laſt

;K EE'Ein Evernonden; ,,
- * N. 6. - In
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O zyt welken waarde Gaſt.

1o. Heer wy werpen alle Kroonen,

Gaarne voor uw Voeten neer,

Dat g” ons zo mild wild beloonen,

Is uw enkel Goedheyd, Heer,

Want de Palmtak onzer Handen •

Is van uwe Palmen-ſtam, .

Dat dan klinkk” door alle Landen,

Lof, Prys, Eere, zy het LAM ? .

116, .

M" Vader ! wilt my tog opregte

trouwheyd leren, ..

En dat gy niets als trouwe hier van

my begeert,

Ook dat de ongetrouwheyd ons verbond

breekt, Heere

En altoos d' oorzaak is, die uwen toe

vloed weert:

Mids uw verbond maar die belooft uw

heyl te geven,

Die ook na uw verbond getrouw gehoor

zaam leven ! -

2. Toon my dan regt de ongetrouheyds

ſtraf en plagen,,

En dryf my dus, om haar te myden,

ſtadig an,

Toon ook wat zoete vrugt getrouw'gheyd

komt dragen, -

--

'- - -

,

En,,
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. En dat men maar door haar in 't goede
waſſen kan.

' Help, dat dit alles my zo diepen indruk

- geve,

Dat ik met alle ernſt na ware trouwheyd

ſtreve.

3, Men klaagt en is vertzaagd, als wild'

ons God niet redden,
l- Als zou Hy niet aan ons zyn woord

/ vervullen gaan t.

D ontrouwheyd heeft maar ſchuld, die

komt het goed belettens

Als wy de zonde niet aanvanglyk weder

ſtaan, "- -

Dan krygt zy meer geweld, en meerdert

onze plaagen,

Waardoor wy worden zwak en eyndelyk

vertzagen. *

4: Dog wie maar niet verzuymt ſteeds al

les af te vegen,

Vermindert zynelaſt,en maakt den kamp

zig kleyn, er

Dan volgt op zulke trouw dra nieuw en

## Zegen , -

. . Het kleynſte droppeltje zal een fonteyne

eg: -

Waſl

Ml

4.

- zyn,

En doen ter deeg vervuld zien, wat ons God

toezeyde, e

Afswy maar regt getrouwlyk bidden, wa

, ſtryden.

N 7 s o

i -
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5. O ja, myn Heer! gy hondt uw ware

- woorden blyde, - - -

Gy zyt d' opregte God, die eeuwig

- trouw bewyſt, ... - ' - 4 - 4

Dies laat my genen kamp oyt van 't ge

love ſcheyden, -

Dog ſterk m' in U; wanneer myn laſt

te hoge ryſt;

Dat maar my zwakke niets tot onge

trouwheyd brenge, . . . .

Help my veel meer getrooſt door allen

ſtryd, hoe ſtrenge

6. Help dan dat myne trouw 't op uw

getrouwheyd wage, -

En regt aanhoudend ſmeek, tot ik ge

. holpen zy. - - -

O Help, Heer, dat het ſpoedig in myn

harte dage! . . . . . .

Want Gy zyt dog alleen de Zon en

't Licht voor my. -

Dog maak my eerſt getrouw, opdat uw

- licht en leven . , zº ººk

Niet, vrugteloos beſteed, vergeefs mogt

- Zyn# - - - - - -

7. Wilt eerſt myn harte door uw goedheyd

prepareren, * . *

Dat in my groter mate van genad opga;

Om dus geen meerder kragt door ont
rOllW te Verteren - --

Dat ik niet weer door eygen ſchuld

in dorheyd ſta;

i

w

l

(

*
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W W2ſt

er,

a t; t

mynht

,

yt ong'

Of die -

't op uw

yt ik gº

, innº

Zonen

pdatw'

#es

#

ad org

loor 0"

de -

aſº,

O neen! laat my tog voorts geen dropje

meer ontvloeyen, -

Maar wel nog dag op dag in groter yver

- - bloeyen. . . . . .

8. Dies laat my nimmermeer iets tegen

- myn geweten -

'Ontrouwlyk doen, want anders valt

de nagt op myn ;

Hoezou men dan aan ons nog groter gunſt

toemeten,

Als wy niet eerſt in 't kleyne trouw,

' en vlytig zyn ? -

Dies help my, Heer, nu 't licht is, ſteeds

in 't ligt te zweven, ' -

Opdat de duyſternis my niet meer mag

omgeven.

9. Nu geef, ach geef my trouw'! ik kan

ze my niet geven,

Ik zoud, als gy niet hielpt, nog ſtadig

, , ontrouw zyn.

O laat maar ſteeds die zorge in myn

harte zweven, . . . . .

Hoe ik mag u behaag'lyk zyn en kleyn.

Help, dat ik haaſt', en noyt met vlees

en bloed eerſt rade,

Opdat ik noyt in my uw licht en leven
ſchade. -, w

1o, Laat my veel, meer, in 't trou zyn,

groter licht erlangen, ... O -

Ill
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Om door dit licht u regt in 't Hart te

zien, ô Heer !

Te kennen uwe liefd, en u maar aan te han

gen,

Ja zelf ook in den dood ach hoor ! wat

ik begeer) -

Uw licht en levenskragt zo blyd' in my

te vinden ,

Dat ik den laaſten vyand vrolyk mag ver

ſlinden.

117. Atel. Het is niet ſwaar een Chriſt te

Zyn.

*T koſt veel, regt Chriſtelyk te zyn,

En na 't beſtier des reynen Geeſts

te leven,

Want voor het vlees en bloed is 't bitt're

pyn, -

Gedurig zig in Chriſtus dood te geven,

En ſchoon al eens een goeden ſtryd ger

ſchiedt.

Dat is 't nog niet :/:

2, Men moet hier ſteeds op ſlangen gaan,

Die haar fenyn in onze verzens bringen,

Hier koſt het werk, om op de wagt te

ſtaan, - -

Dat dit vergift niet in de ziel' mag drin

gen; . . . - - -

Als men 't probeert, zo merkt men met

'er tyd sº - De
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art tº De wig tigheyd :/:

3. Maar 't is dog wel de moeyre waard,
ehad. Als men de heerlykheyd met ernſt

komt wegen,

Ivº Die eeuwig zulk een worſtelaar ervaart,

Die hier ſteeds waarlyk hemels is gene- 4

n m/ gen.

Het koſt wel moeyt', maar door gena- t

ºve de kragt

Men 't niet en agt :/t.

4. Men zal een kind des Hoogſten zyn,
ſft: Een zuyvre glans, een licht in 't Licht

7 der lichten,

Wat zal het lighaam ſterk, doorlugtig;

Il, reyn, , te

ch - En heerlyk zyn, en lieflyk in 't gezigte!

Dewyl hem heeft de wezendlyk pragt

'r: Zo ſchoon gewragt :/: '.

5. TDaar zal het kind den Vader zien, -

'ſl) , In 't aanzien zal het Hem met luſt be

res vinden,

} Dezw: Stroom zal het daar heel door

vlie'ri, -

En# met God tot eenen Geeſt verbin

en,

Wie weet wat in den geeſt daarom zal

gaan? - -

w - Wie kan 't verſtaan ? :/: w

6. Daar geeft de Wysheid zig hem ganſch,

v' Die 't kind hier ſteeds, als Moeder, na

kwam ſpeuren, Zy

1,
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Zy kroont het met haar paarlen-krans,

En mag de ziele nu ter Bruyd gebeuren.

De heymlykheyd wordt daar heel openbaar

Die in haar waar :/: -

7. Wat God geniet, geniet het daar,

Wat God bezit, wordt hem in God ge

geven

Den hemel ſtaat tot zynen dienſte klaar:

Hoe lieflyk zal hy daar met Jeſus leven!

Niets zal in groter kragt en waardezyn,
r Als God alleyn :/:

8. Op, op, myngeeſt ! en word niet mat,

U van de magt der duyſternis t' ont

roven, Of?

Wat zor y heel in onmagt zat?

Denk#### God ons gaat be

loven ! - - -

Hoe zoet is 't ruſten na de arbeydspyn, ,

Hoe wel zal 't zyn! :/; -- --

• XVII. van

1 - "
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XVII. Van de geheime

niſſe des Kruizes.

118. Mel: SRomt het ju mir / ſpricht

Göettte €5chn.

of: Pſ. 36.

K ben in Kruis, ach of ik nam!

Myn ruſt, gelyk een ſpraakloos Lam,

Bn Jeſus ſchoot en wille; -

Ik kus de handen van myn Vriend,

Die my het Kruis heeft toegedient;

'k Blyf voor zyn werking ſtille.

'2. Hy, vaare maar met Smelten, voort,

ME## is een lieflyk woord; "

, Ik lyde niet alleene ;

Zyn byzyn my den geeſt verkwikt ,

Zyn invloed kragt en hulpe ſchikt,

Ook als ik 't zelfs niet meene.

... Ik ## niet veel kruis en pyn,

an ik U maar behaaglyk zyn,

O Jeſus# verlangen !

Gy zyt en blyft de Liefde dog, - -

*k Bemin U zelfs aan 't Kruis ook nog,

Myn grond blyft u aanhangen.

, Gryp aan, ô Heer! door Kruis, bereid

5 n diepſten grond der eigenheid, H

- - - - et
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Het einde zal 't verzoeten :

De Liefdens-hitt? die brandend leid,

Verbrand', ô. Liefſte wat ons ſcheid,

Schoon wy verſmelten moeten,

. Ik geev my u ten offerhand,

e lyden in gelaten ſtand,

Want ik ben Uw's alleene ?

Schenk my genaâ, en zelfs vervult,

Dat ik mag lyden met gedult,

En U bemin, en meene.

6. O Zuiv're Liefde Gods ! verwek

Dat tog. U kragt, en zagten trek ,

Door Kruis in my vermeeret

'k Wil geern in U gezonken zyn,

En zelve U in kruis en pyn,

Door ſtille zyn vereeren,

119 Mel. Ik heb den regten grond gevond:

Oe groter kruis, hoe nader Hemel,

Heel zonder kruis, veel zonder

God ;

By het gemaskerd aards gewemel,

Vergeet men Helle, Dood, en Godt;

Q. zalig is dien menſch geagt,

Die God met kruis en druk bevragt !

2, Hoe groter kruis, hoebeter Chriſten;

God ſtrykt ons aan Beproevings-ſteen:

Hoe menig Hof moet ſchoonheid miſten,

Midsdaar geen tranen-vloed komt heen:
Het

l

|
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Uit Druiven wordt zoet zap geſchoven,

Het Goud wordt op de Goudſmits heerd,

Een Chriſten door veel nood probeerd.

. Hoe meerder kruis, hoe meer Gelove,

Den Palm-boom waſt met alle laſt,

Als menze heeft geperſt, en vaſt :

- In 't kruize wast ook onzen moed,

Als Paarlen in een zouten vloed.

4 Hoe meer kruis, hoe meer Liefde leven;

- De wind doet maar de vlam opgaan,

| En ſchoon er vele wolken dreven »

Zo lacht nogtans de Zonne aan;

Het kruis vermeerdert liefde-gloed,

Gelyk de Olie 't vuir ook doet.

5. Hoe groter kruis, hoe meer Gebeden,

Gewreven Kruiden ruiken goed,

Als'tSchip niet wierd van ſtorm beſtreden,

Was 't zien der Noord-ſtar niet zo zoet:

Waar kwamen Davids Pſalmen heen,

Zo hy bekoord was, nog beſtreên ?

6. Hoe groter kruis, hoemeer Verlangen,

In Dalen klimt men Bergwaard aan,

Wie veelmaal ging door woeſte gangen,

Die wil zo gaarn na Kana gaan.

Het Duifje vind alhier geen ruſt,

Dies vliegt het na de Ark met luſt,

7. Hoe groter kruis, hoe liever Sterven,

. Men denkt met vreugde aan zyn dood,

Want men ontgaat zo veel verderven,

Het - -

Op eenmaal ſterft dan alle nood,

is

- - A
. -

-

*
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Het kruis dat graven ciert en eert,

Zegt, dat men heeft getriomfeerd.

8. Hoe groter kruis, hoe ſchoner Krooné,

Ons uit Gods Schat wordt toegelegt,

En namaals eens voor zynen Throone,

Op d' Overwinnaars Schedel hegt.

Ach! dit Kleinood heeft zulken kragt,

Dat men het grootſte Kruis belacht.

9. Gekruiſte ! laat uw Kruis en Lyden,

Hoe langer my hoe liever zyn;

En ik door ongeduld niet glyden:

Derhalven plant een hatt in myn,

Dat Hoop, Geloof, en Liefde voedt,

Tot dat myn Kruis, de Kroon ontmoet.

12o. Mel: Pf. 42.

TY Lam Gods ! zo hoog verheven,

Dat des Werelds zonde draagt,

Gy alleen beſchermt ons leven,

Als ons nood en dood belaagt.

Zie, gy zyt Gods zuiver Lam!

og wy, van der zonden ſtam !

Ach ! wy zyn niet Gods beminden,

Leer ons worden zyne vrinden.

2. Zvt gy niet de Weg ten Leven?

Zyt gy niet de Waarheids-grond ?

Hebt U zelf voor ons gegeven,

Dat nog bleve een Verbond,

'T welke hiet Barmhartigheid, -

Daar
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Daar Geregtigheid in leid,

Uw Kruis, uw Bloed is den zegen,

Die ons brengt op Godes wegen

3. O Lam Gods ! zeer hoog geprezen,

Godes Wysheid, Godes Kragt,

Toen den Toorn was opgerezen,

Hebt gy Vrede ons gewragt.

Gy, beſtemd van Eeuwigheyd,

Daar toe Menſch geworden zyt •

Dat uw eeuwige erbarmen,

In den tyd verloſt ons armen.

4. Woord, ô Schepper! aller dingen,

Nieuw verſchuil gy werken zult;

Zie eens, zegt gy, hoe ik dringe,

Voor der Menſchen zonden-ſchuld !

Ja gy hebt des Kruizes pyn,

Laten uw genoegen zyn,

Op dat gy ons door uw ſterven,

Gunſt, genezing mogt verwerven.

5. Onze harten, onze zinnen,

Grote Heiland ! 'k wil u groeten,

Onze kragten overal,

Zyn verkeerd, het quaad wy winnen,

Door de eerſte zonden-val; .

Ja van 't goede heel ontdaan ,

En geheel in 't kwaad gegaan:

Ons bedenken en betragten,

Kan niets, als maar God veragten. .

6. Zie dit al kwamt Gy verboeten,

Een geboren Godes Zoon !
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Gy draagt onzer ſchulden loon;

'T'ſap uit uwe wonden zagt,

Alle uwe lydens kragt,

Geeft gy ons, om 't kwaad te binden,

En het vlees te overwinnen.

7. 't Wonderlyk geheim ! word kondbaar;

Kruis, gy zyt het levens hout,

En de een getrooſt der zondaar,

Dat ons in den val behouwd

Chriſtus Kruis brengt alles aan ,

Wat verloren is gegaan,

Als den geeſt uit Chriſtus ſmarten,'

Kruiſt de Wereld in de harten.

8. Daarom, Jeſus! laat uw lyden,

In my werken ware vrugt;

Laat ik dit bedrog vermyden,

Dat ik niet der zonden zugt,

Valslyk te bedekken mein,

Schoon myn harte blyft onrein !

Wie niet afſtierv alle zonden,

Noyt vergeving heeft gevonden.

9. En wie mag van zig gewagen,

Dat hy 't Werelds regt ſterft af,

Zo men niet in uwe plaagen

Zig verzinkt, en in uw graf ?

Uwen dood geplant moet zyn, h

In 't gehele hart van myn,

Dat de zonden aller zinnen,

'T. heel uitſterven regt beginnen.

1o, Kom, vertzagen! kom, ô treuren !

Over

t

l
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Over alle kwaad, in my;

Niets zal voortaan bly my duren,

Wat de Wereld kieſt zo bly. . :

Zie tog eens, hoe tot den beek,

Op des Kruizes weg en ſtreek,

- --

Godes ! Lam zo diep buigt neder, iſ

Onder Godes wille teder.

11. Haaſt u tot my uit den Hove,

Lamtje Gods ! met uwe leer',

Breek myn hardheid, wiltze doven, , 7

Neem geheel myn wille weêr;

WNt ook zelf den Engel zyn,

Die 't gebruik verſterk in myn,

Van uw lyden, van uw ſterveu,

Waar ik u nog na zal zwerven,

12. Is de Wereld niet te vreden,

Dat ik haar doen vliede zeer,

Laat ik tog niet rugwaarts treden,

Bind my ſteeds al meer en meer

Dat ik U gebonden zy,

En door uwe handen vry,

Dat zy my door hare netten,

Niet verrukken nog bezetten.

13. Jeſus, uwe Kinbak-ſlagen,

Uwe Wonden altemaal, | | |

Sterke my, dat ik niet trage

# te# alle kwaal:

Gy draagt vals getuigen, haat,

# dat ik noyt# laat',

Regt te minnen *# my laken,

ro

1

& I
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En geen menſch bedroefd te maken,

14. Wil den Duivel my verklagen,

Dat de zinnen laſt'ren God;

Laat ik, Jeſus, niet vertzagen,

Help my door uw ſchimp en ſpot !

Door den Geeſt den Heiliging,

Demp in my de twyfeling,

Door uw heilig Gode roemen,

Laat ik God myn: Vader noemen,

15. 'Kzegtot ſchimp van d'oude Draake,

Des Profeeten valze fchyn! :: -

God rukt my uit uwe kaaken, . . . . . .

Door des Zoons ſpor, ſmaad, en pyn;

Hits maar op my aan het dier,

Dat voor lang my worgde ſchier ! -

Wil my veellerley bevegten,

Jezus zal mvn zaak beſlegten. . . . .

16. Wat al ſmaadheid, welke ſlagen,

Lydt, gy Heiland, niet voor myn !

Zoud ik dan alleen zo trage, ii -

En van u geſcheiden zyn ?

Neen, ik wil, ik moet ook meed',

In my, als Ignaci deed', - - - '

Uw voorbeeld vervullen Heere:

Dit zal ſtillen myn begeren.

17. Uw ſtilzwygen maar bedwinge,

Mynen geeſt in Godes ſchoot,

En uw Geeſt in my ſteeds dringe,

Dat ik word van my ontbloot,

Vry van eigen wil door U, -. -

'Z, -- *- Niets

-

*

d

-

“s

3

|

-
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. Niets ter wereld meer en ſchuw, . -

Alle uwe ſmaad en plagen, zº

Door u willig te verdragen. . . . . . .

18. Oude Menſch! uw kwade leven,

Moet heel opgeofferd zyn, : : :

Gy moet uwen geeſt opgeven, , " . -

Zal ik anders worden reyn; º ºf

Laat de wereld roepen ſnel: ,, … . . . . .

Ziet gy dezen Menſche wel ! . -

Hoor, 't is d'eis van Chriſtus leere, '

Dat der zonden lyf verteere. H, - , t

19. Aangenageld moet gy, ſterven,

Aangenageld t' aller tyd; ... :-, 1

Dit uw ſterven van 't verderven, is

Nu, en namaals my bevryt;

Gal en Edik zy uw drank,

Jeſus, U zy lof en dank ! »

Leer my, dat ik hier beneden, ,,

Niets neem als noodruftigheden. '

2o Zalig, zalig, die de vleug'len, te

Hunner luſt heel ſnyden af,

En hun# dra beteug'len,

Om te buigen voor Gods Staf !

Zalig gaanz' in d' eeuwigheid , " ,

Chriſtus doet hen tyd voor tyd, ,

Wereld, Duivel, overwinnen, *

Geeſtlyk vreed' en blydſchap vinden. .

21. O Geheim vol wonderheden!

'T Kruis ons louter Heil bereidt,

*T Kruis doet d' arme#daar"# 2

2, -
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In rykdom en heerlykheid.

Schenk den Kruis-kelk vol, want al

Wat ik lyden moet, dat zal

My maar meer en meer bereyden,

Tot verwinning aller ſtryden.

22. Jeſus! Gods Lam, die U menen,

Volgen U niet anders, Heer.

Komt uw Geeſt door 't zalig wenen,

In hun harte dalen neêr,

"T. vlees dat wordt verbryzeld regt,

En dus dra der zonden knegt,

Een kind Gods, uw mede erve,

Dit verzoet dan al het derven.

23, Dies wie zig laat Chriſten hieten,

En verkieſt des Kruizes leer,

Dien koomt veel genaad toe vlieren,

Chriſtus bloed daaldt op hem neert

Chriſtus Bloed, zyn eigendom, -

Reinigt, heiligt hem rontom,

w

Hem ſteeds meer verklaard door lyden, .

En meer erfgoed komt bereiden.

24. O hoe zugt myn ganſche harte,

Om uw dood gelyk te zyn !

Geen ontmoeting, gene ſmarte,

Vrees ik, Jeſus ! nog geen pyn,

Alles maakt my bly en ryk,

Wat my u maar maakt gelyk,

Heerlykheid en eeuwig leven,

Zult gy uwe Dienaars geven.

a5, Heer der Heerlykheid, ik denke,

Steeds
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Steeds aan uwen waarden mond,

Buig myn zinnen, wiltze wenken,

Zink my diep in uw Verbond ; -

Niets hier zo gering kan zyn, - .

Al was 't maar een droppel klein, . . .

Dat verzaakt is, of geleden,

Uwen zegen loont het mede.

26 Slegs beſtendig zyn in 't dringen,

Bidden, waken, leer my nu, º . .

Dat ik alles mag volbringen, -

En in 't graf ook eeren u,

En ook in den geeſt opſtaan,

Tot myn loop is afgedaan:

Namaals wil ik vrolyk zingen,"

En, Lam Gods ! U offer bringen,

27. Eeuwig wil ik U dan loven, ,

Dat gy my (die was zo vaſt ) : -

Door uw lyden, angſt en ſloven,

Hebt van zond' en kwaad ontlaſt is

Dat uw Bloed van zuiv'rings kragt, ,

Myne hei!'ging heeft gewragt,

Wil ik met verklaarde wyzen,

Steeds in uwen Beelde pryzen.

12 1. Mel: Qtein ging beſchwerter inJ

t - H# Kruis is nogtans goed,

Of het ſchoon ſmart aandoet;

Gods goedheid geeft van binnen, ,

Dat wy het Kruis beminnen; -

O 3 Ay

- -
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Ey vat tog goeden moet !

Wat bitter in den mond is,

Inwendig meeſt gezond is,

Het is zo goed, zo goed.

2. Het Kruis is nogtans ſchoon,

't Vernuft vlied ſmaad en hoon;

Het Kruis dient ons tot eeren ,

Gods Zoon wil ons dus leeren ;

De Engelen om zyn Throon,

Staan, en zien van ter zyden,

U ſtillen geeſt in 't lyden,

Het is zo ſchoon, zo ſchoon !

3. Het Kruis maakt God gemeen;

Het trekt den geeſt by een,

Die geern ## uitwaards weiden,

En 't hart ligt kan verleiden ;

V# gaat ze heen;

ag van geen Wereld horen,

God heeft ze uitverkoren,

En word met God gemeen.

4. Daar Kruis is daar is ligt;

Gy kent u, nog uw pligt

Niet, voor de bitt're proeven 5

Gy hebt ook na 't behoeven,

Van God geen regt gezigt :

Kruis leert u alle waarheid,

Kruis leid u in de klaarheid ,

Waar Kruis is daar is Ligt.

5. Het Kruis maakt zuiver klaar,

En ſcheid het vals van 't waar',

De

t

,
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- De heimelyke vlekken, º . .

- - In 't Kruis zig meeſt ontdekken; -

Al valt de pyne zwaar, , ,

Het Eigen door dit ſtryden, zº
so- Verſmelt in 't kruis en lyden

' Het maakt zo klaar, zo klaar. -

6. Het Kruis dat buigt ter neer,

Maakt zagt, en week, en teer 5

De ongebroken wille, ... . . . . . .

Word zoet eenvoudig ſtille, ' -

Den geeſt zoekt God te meer, º 3 : -

Het hart zou gaarn verboeten,

Voor aller Menſchen voeten,

Het buigt zig zo ter neer.

7. Kruls zal ons klein doen zyn,

De ingebeelde ſchyn, -

En alle trots hoogheden, - . .

- Moet in het Kruis beneeden,

Daar word God Souverein,

Ge-eert, en ook verheven,

Men leert in 't Niets te leeven,

En word zo klein, zo klein.

8. Kruis leid u uit den nood, -

In 't Leeven, door den Dood; .

Kunt gy u eigen leeven , - -

* . Ter dood aan 't Kruize geeven, $

En vlugt in 's Heeren Schoot 5

Dit zal tot vreê u leiden,

, Vernoegt, en afgeſcheiden,

Van jammer, angſt en nood.
lg - - - - O 4. 9. Ik
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9. lk min het lieve Kruis,

En wil om 't Aards gedruis,

En al des Werelds luſten, V

My hier in niet ontruſten,

Ik kus, en zoek te huis,

Myn KRUIS-WORST ! ay myn lee

ven,

Wil ik volkomen geeven,

Aan U, en 't lieve Kruis.

1o. Van 't Kruis in 't Paradys,

Na 't Lyden tot den Prys,

Zoo waaren Jeſus gangen:

Wilt gy de Kroon erlangen,

Door 't Kruis, geeft dit bewys.

Wilt Jeſus met my lyden,

Tot dat ik kom na 't ſtryden,

Van 't Kruis in 't Paradys.

122. Mel: Göcheitcttitte &amun,

I Ruis is der Chriſten weg,

Voor jonge Gods-gezinden :

Wilt gy den Heiland vinden ,

Maak ſtaat en overleg,

Dat deeze weg ſtaat oopen,

Door lieven, en door hoopen,

Maar 't is een waar gezeg,

Kruis is der Chriſten weg. -

2. Kruis is der Chriſten deel,

Der kleinen en der grooten ;, -

Dus

i



DES KRIzEs. 3a 1

Dus laat u dog niet ſtooten,

Die laſt, hoe zwaar en veel;

Al wie zig wil verſchooneu ,,

Die komt niet tot de kroonen;

Buig onder 't Kruis geheel,

Kruis is der Chriſten deel.

3. Kruis is der Chriſten Pad,

Een Voet-weg na den Hemel:

Uit al dit aards gewemel,

Opregt, dog ſmal en glad;

En wie daar op wil wandelen,

Die moet ootmoedig handelen,

Genaê is dan zyn ſchat + .

In 't Kruis, der Chriſten Pat; -

4, Kruis is der Chriſten Baan, - -

Voor Ouden, ook niet minder,

Voor jonge kleine Kinder, -

Heel nodig om te gaan, . *

Als wy haar wille breeken, - ;

Dat zyn Kruis dooren-ſteeken; ” 3

Kind, leg u neer voortaan, in

Zo gaat gy Chriſtus baan.

5. Kruis is der Chriſten Pand, * * *

Dat zy zyn Chriſtus Leeden,

En Hy haar Hoofd, als meede

Gebonden door 's Kruis band; “j te

Het Hoofd omringt van dooren,

Dat ging ons dus te vooren, -)

In Zelfs-verlochenings ſtand,

Kruis is der Chriſten Pand. . . .

O 5. . 6, Kruis

r

,
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6, Kruis, is den Eeren-kroon, -

In 't Kruis waſt het geloove,

Geen Vyand dit verdoove,

Den Zeege hangt ten toon;

In 't Kruis ben ik verheeven-,

En wil my owergeeven,

Gedult by ſmaad en hoon,

Dat is myn Eere-kroon.

t •A

123.

:

En Oven is regt heet, haar gloed

Dringd door in liefdens kragten ;

De Loge byt op vlees en bloed,

Als vuir in myn gedagten,

Hier moet ik nu in ſtaan,

Wat dienter nu gedaan ?

Als dat ik diep gebuigzaam leef,

En my myn Smelter overgeef. A

2. Dit doe ik geern, dog is er wat,

Dat my zeer nederdrukker,

En maakt my vaak de oogen nat,

Wyl 't my het doel ontrukket;

Als ik ben ongewis,

Oft 's Heeren Wille is, |

Waar uit die oefening keomt voort, s

Die my de Ruſt inwendig ſtoort.

3. Het eigen leeven moet ter dood,

En wat daar uit mag komen:

Want dit maakt my de grootſte"g
#
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En baart myn hart veel ſchromen ;

Dies dat my maakt verwerd,

En 4cha brengt in myn hert,

Wenſch ik geſcheiden van als 't geen

Is uit den regten grond alleen. --

4. Wilt Heer dit in den ſmeltens tyd,

My meer, en meer verklaren,

En wat alleen tot louterheid, -

Kan dienen, openbaren; ,

Is 't uwe Góutſmits gloed? . .

Of 't my ſchoon ſmert aandoed,

Zo wil ik willeloos en ſtil,

My overgeven in Uw will'. . .

5. De ſmert is my zo zeer geen ſmert,

Of 't ſchoon nog hoger ginge,

De onruſt die myn hert verwerd,

De vrees voor andere dingen:

Die maken my den weg,"

Zoo nou door overleg',

Dat ik niet weet waar heen te vliën,

En nergens weg nog baan kan zien.

6. Gy ziet, Gy noyt bedroefde Oog,

En dringt door 't hert als vuir,

Gy, wiens beſtaan zig noyt bewoog, "

Maar Eeuwig is van duir; er

Gy kent wat ik begeer; . . .

'k Voel nu voortaan niet meer,

Als maar getrouw ſteets voort te gaan,

En niet ten halven blyven ſtaan. " "

7. wat my tot"g: dienen kan,

Wilt

-

tº -

e

*

s

n
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Wilt dat ô Heer niet ſpaaren;

Gy, myner zielen Egte Man,

Gy kunt my wel bewaaren ,

Dat my geen kragt ontbreek ;.

Help my die angſtig ſmeek,

Dat uw ontfangene genaa,

In ſtryd en lyden by my ſtaa. .

8. 'T is waar uw trouwe hulp hebt Gy,

Zo menigmaal bewezen, -

Met onderſcheid getoont aan my,

Dat my nog trooſt in dezen ;

Dit zeg ik nog voor U,.

Waar was ik anders nu ?

Ik lag gewis in ſtervens nood,

Of reets verſlonden van de dood.

9. Ach Vorſt van 't Eeuwige Verbond,

Wilt my voortaan niet ſpaaren;

Zend trooſt en hulpe in den grond,

In proeven en gevaaren;

'k. Laat U niet loos in nood:

Want ziet ik hange bloot -

Aan Uw Genaad', die vry is, Heer!'

Ik aardworm legge voor U meer.

Tro. Gy ziet my dus in dezen ſtaat,

Nu leggen voor uw voeten ; -

Vervul myn zugt, die opwaarts gaat, .

In zeege U t'ontmoeten.

Geeft Kragt en Helden-moed ,

Geen ruſt in ſchynbaar goed;

Lisat onruſt, zorge, vrees, en Fyn,
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In uwe Dood verſlonden zyn.

1 1. Het is of ik myn adem weër,

Herhale na 't bezwyken ;

Uw kragt bewaard myn hert, ô Heer!

De Dood die is aan 't wyken;

Ik merk het aan dat Gy,

Myn Vriend, verſchynt aan my;

Nu vind ik ruimt en plaats te ſtaan,

En zie een zeekre weg te gaan.

1z O Hertens Heiland! durf ik nog,

Een eenig woordje ſpreeken ,

Ik zeg: help alles dragen tog,

Dit is myn vuirig ſmeeken,

Wat Gy my zelf oplegt,

. Tot laſt, dat ik nu regt,

Gelyk een Vogel neem de vlugt,

In Uwe friſſe Levens Lugt. -

13. Aan U wil ik myn zaak voortaan,

Myn wille, en myn leeven,

Gy wyze Hooft, van nieuwen aan,

In alles overgeven :

Dat tog geen hit vergaa,

Nu ik in arbeid ſtaa, t

Tot dat G' in my verklaard zult zyn ,

En ſpreeken: Dus ver zyt gy Rein. w

-

. t

o 7 XVIII. Van
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XVIII. Van de Chriſte

lyke Gelatenheid, enge

duld in allerley Kruis.

T24. Ik heb den regten grond gevonden,

I Eveel den Heere uwe wegen,

En maak u maar van zorgen bloot,

Vertrouw uws Vaders zorg en zegen,

Voor Hem is niets te zwaar nog groot,

Het welke Hy tot lof niet van

Zyn Name heerlyk werken kan.

2. Als Gy maar Hem hebt raden laten,

Dan heeft Hy alles wel volbragt; -

Want want uw denken niet kan vaten,

Dat heeft hy lang voorheen bedagt :

'T moet, zo 't zyn Raad u heeft voorzien,

En anderzins ook niet geſchiên.

3. Wat zullen uwe levens-dagen,

Van vele angſten zyn bevryd? " " -

Hoe ligt zal alle nood en plaagen, zº

U worden in de ydelheid.

Als gy ter wereld niets begeert,

Als 't geen God wil, en meeſt Hem eert,

4. Geen eenig goed zult gy ontberen ,

Als gy uw hart gewent en leert,

Om
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Om maar Gods wille te begeren,

. En dus uw eigen wille weert,

Dien ſteeds bedriegt zyn eigen keur,

Hoe goed hem ook zyn wil komt veur.

5. Ey maak myn hart zo zagt en ſtille,

Myn Jeſus ! dat ik zy vergoegd,

Met al wat uw' genade wille,

Met my, en met myn leven voegt:

Neem u myn zielen-heil maar aan,

Dan heb ik wat ik wenſchen kan

6. Dit doet gy, want zy is alleine, -

De Uw”, en koſt uw dierbaar Bloed: -

Bewaarze U maar ſchoon en reine ;

Laat dit uw my vertrouwde goed,

Maar enkel myne zorge zyn,

Dan geeft gy al myn wens aan myn.

7. Terwyl zyt ſteeds, myn Heil ! ge

prezen, *

Voor alle zorge, welke Gy

Reeds eer ik was, my hebt bewezen,

Mids gy, myn zoete Jeſus! my

Ten eigendom verkoort voorU,

En by uw Schaapjes ſtelde nu.

8. U zy ook eeuwig lof gegeven,

- . Dat gy met onvermoeide vlyt,

Voor my gezorgd hebt in myn leven;

Zo lang ik ben een gaſt der tyd,

In alles liefſyk, nut en goed',

Wat uwe ſchikking met my doet.

9. Dog zal ik uwe Liefde-dåaden,

Vels
-al
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Volmaakt eerſt pryzen na de tyd,

Als d' hoop geniet haar hoogſte graaden,.

Dan zal ik in de zaligheid,

Eens zien, hoe goed uw wil altyd,

My heeft bewaard en voortgeleid.

125. Mel: €5ccſen wcibe meine etc.

Of: &5ic #ie bin ich cbren Stonig. Rept:

Od wil maken, ... ...

JDat de zaaken,

Heylzaam gaan tot zaligheid, ,

Laat de vloeden .

Dan wat woeden,

Als gy maar by Jeſus zyt.

2. Wie zig krenken

Wil , en denken :

Jeſus zig in ſlaap begaf,

- Zal met klagen

Zig, maar plagen,

'T ongeloof tot ſcherpe ſtraf.

3. Gy veragter !

God, uw wagter,

Noyt tot ſlaap nog ſluymer zwigt. 2

Steeds te ogen / .

Op dien Hogen, ,

Was nu uw geloof zyn pligt.

. In uytblyven,

n aandryven

Blyft Hy ſteeds een vaders Hart; of
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Of uw weenen

Bitter ſcheene,

Uw ſmart , is ook Hem een ſmars,

5 Wilt geloven,

at van boven

U het beſt beſloten zy ;

Als uw wille

Maar is ſtille,

Wordt gy van de kommer vry,

6. Laat 't uw luſten - N

Al de kuſſen,

Daar u Jeſus roed me'e proeft;

Die de roede

Stiert ten goede,

Heeft noyt zonder vrugt bedroeft.

7. Wilt gy deynzen

In gepeynzen,

Val dan in gelatenheid:

Laat Hy zorgen,

Die ook morgen -

Heer is overvrugd, en ſtryd. -,

8. Godes handen,

Zonder banden,
Zyn almagtig zonder maat: •'t

Is 't bezwaarlyk? 4.

Of gevaarlyk ? • -,

God weet altyd hulp en raad. - - - -

9 Zyne#
Zyn verkonders,

Daar 't gelove vonken vat,

:", AIle
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Alle dingen

Steeds zo gingen,

Als Hy toeliet, of toemat,

1o. Als de ſtonden

Zyn gevonden,

God zyn hulp, om uwe klagt

Te beſchamen,

Komt beramen

Beyde groot en onverdagt:

1 1. Zelfheyds dingen

Door te dringen, zº

Daartoe lydt men nog met moed,

Dan komt plage,

Nood en klage,

Wanneer men ons lyden doet. .

12. Wel den genen,

Die alleene .

Zugten na der willen ruſt!

Op 't verlangen

Volgt ontvangen,

Tot volbrengen kragt en luſt.

13 Meer te pryzen

Zyn de wyzen,

Die reeds ſtaan in d' oefening:

Daar men 't lyden,

En verblyden -

Maar met Hiobs oog ontving.

14. Wilt dan dragen

Uwe plagen

Heel goedsmoeds en met geduld:

Wil
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Wie het lyden

Wil vermyden,

Meerdert maar zyn zondenſchuld.

15. Die nu wyken,

En het teyken

Van haar Bruydegom verſmaen,

Moeten lopen

Tot de hoopen,

Die ter ſlinker zyde ſtaan.

16. Maar den genen,

- Die met wenen

Kuſſen hunnes Heeren juk,

Krygen kroonen

Op den Troone

. Van hun Heyland op hun druk: is

- , 17. Amen, Amen!

- In den Naame

Van myn Jeſus houd ik ſtil;

Laat geſchieden, -

Zyn gebieden,

Zo, en wanneer Hy 't maar wil.

126. Mel: Ik ben den regten grond ect.

K ben vernoegd, en blyve ſtille,

Schoon veel verdrukking mybe-engt,

n denk het is aldus Gods will,

Die over my dit kruys gehengt:

En zo Hy 't my heeft toegevoegd,

Zo draagt Hy 't ook, ik ben verº:#
- 2.
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2. Ik ben vernoegd in alle lyden,

Dewyl het dog niet eeuwig blyft,

Niets zal my van myn Jeſus ſcheyden.

Die door zyn vreugd myn leed verdryft,

Myn Heyland alle anſt verſloeg

Der ganſche aard', ik ben vernoegd.

. Ik ben vernoegd in myn verwagten,

Al helpt God niet als ik 't begeer,

Hy dog zyn raad al voorbedagtte,

Weet beſt hoedanig en wanneer,

Ik wagt op Hem, want dan bedroeft

De hope niet, ik ben vernoegd.

4. Ik ben vernoegd voor al myn leven,

En ſchoon ik niet heb velerly, -

Geloof ik dog. dat m alles geven

Kan, die myn God en Vader zy;

Of d', arme dans vlees, druk verdroeg,

Dog blyft zyn woord, Ik ben vernoegd.

5. Ik ben vernoegd in al 't beſpotten,

Hoe Satan en de wereld ſcheldt,

Wat ſchaden my de kwade rotten ?

Een vrome Chriſten houdt het veld,

Als hy zig maar geduldig voegt,

En ootmoed' mint, ik ben vernoegd.

6 Ik ben vernoegd ook in het ſterven,

Wanneer degeeſt van 't lighaam ſcheydt,

Ik weet dat wy de kroon be-erven, ' '

Die ons voor lang is toegeleyt » -

Want al Gods woorden zyn beproefd,

Dies zeg ik nog: Ik ben vernoegd. Ik

- - - 7. w

t

t
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7. Ik ben vernoegd in Jeſus armen,

En zuyg zyn borſt vol liefd en ruſt,

Daar kan myn koude hart verwarmen,

Ik agt geen menſchelyke luſt,

Mids ik de wereld uyt my joeg,

Ben ik volkomen wel vernoegd.

127. Mel: éfc6ſten Sºftbu ſwirſt fommelt.

TFſus, myner zielen Leven !

Aan wiens dienſt ik ben gegeven;

Dien ook is den diepſten grond
*

Alle, harten klaar en kond. . . - ... !

2. Heer! gy proeft al mvne zinnen, .
Spreken, zwygen en beginnen: , ºf* ** * -w

- . Alles hebt gy overdogt, --

Wat ik voor en namaals wrogt. . . . .

2. Ach ik wenſch om uw begeren -

Steeds te volgen, zonder weren!

O ſta tog dit opzet by ! . . . . . . . .

Maak van d'eygenwil my vry.

4. Geef my kragten, dat in allen

My uw willen mag gevallen,

Zo in vreugde, als in ſtryd; -

Zo in tyd, als eeuwigheyd.

5. Steeds na uwen wil te ſtreven,

Is gelyk de eng'len leven,

En kan ook in helſe pyn

Der geloov'gen laving zyn.

6. Daarentegen zyn begeren Niet

1et
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Niet in uwen wil te keren,

Bragt (al was 't in 's hemels zaal)

Grondeloze helſe kwaal.

7. Uwen wille in zigleyden,

En den eygenwille nyden,

Maakt het dat een droevig hart

Ruſtig leeft in alle ſmart

8 T'ailer uur zig zelf beſtryden,

En den eygenwil afſnyden,

Brengt ons dikwyls in de tyd

Een voorſmaak der zaligheyd.

iDaarom wil ik my beletten,

martermeer iets voort te zetten,

Als het geen op ider tyd

Door uw wille wordt geleyd.

1o Zo gy my den hemel gave

Ey hoe zou my dat niet lave!

Stoot gy my in d' helſe gloed ?

Wat gv wilt is my zeer goed.

11, Dog verzekert mv uw lyden,

Bloedig zweten, doodlyk ſcheyden,

Dat gy zulks noyt willen zoudt , .

O Trooſt, waarder als het goud!

12. Is het nogtans uw behagen,

My met nieuwe nood te plagen,

Dat ik genen trooſt kan zien ?

Amen! ja het mag geſchien.

13. Kryg ik, biddende in ſmarte,

Dog geen hulp nog trooſt in 't harte;

- ## beklyft myn doelwit ſtil, D

at
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Dat ik niet, als Gods wil, wil.

14 Schik my toe veel ſmaad en banden,

Kettings, kluyſters, ſchimp en ſchanden,

Ja nog arger uyt te ſtaan! , - -

15 Laat het blikſmens dond'ren, kraken,

Uw wil word aan my voldaan.

Laat my pyl en zwaard rood maken!

Wie zig u te gronde laat,

Blyft te vreed' in alle kwaad.

16 Zal my zelfs myn vrind beſtryden ?

Zal van velerleye lyden

'Overſtelpen myn gemoed ?

WiltGy't maar, dan ſmaakt my 't goed.

17. Wift Gy, dat ik zal verderven, is

En van dorſt en honger ſterven, . . . . . .

Ondergaan in damp en rook?

Jeſus! ja, dan wil ik 't ook.

18 Maar indien Gy' mogt begeren,

Mv door krankheid uyt te teren, "

Tot my lyf en ziel' verſtaagt ?

Heer uw wilie word volbragt.

19. Ja, zal ik in oli koken,

Van een wild dier zyn gebroken?

Goed! het kome zo als 't kan,

Uwen wille neem ik an.

Uw wil zal in alle nooden,

Ja in d' hoogſte zielenpyn,

Bloot myn ruſt en laving zyn.

21. Somma: zo 't u mogt believen M.

- V

20 Schoon my duyzend dood mogt doden,
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My met 't grootſte kruys te grieven,

Waar, hoe lang, en wat Gy wilt ;

Dit my ſtadig niet verſchilt,

22. Niets is ergens te bedenken,

Wat my hier en daar mag krenken,

Daar 'k myn wil niet ganſch toe gaf,

Om van U te hangen af.

23. Daarom moogt Gy alles baren,

Met my werken en voorvaren,

Zo als 't u op 't beſt vernoegt,

Mids mvn wil na u zig voegt,

24. Dog dewv 1 't is zwaar te heten,

Uwen wille regt te weten,

Ey zo zugt mvn hart en mond:

Maakze zelf my klaarlyk kond!

25. Jeſus ! laat uw Geeſt my ſterken,

Dat in laten, doen en werken,

Ik van alle eygenheyd

Die tot wyslvk onderſcheyd':

26. En wat zonder Hem beginnen

Mogt, op 's vlees en bloeds verzinnen,

Al ſcheen 't nog zo wel gedaan,

Niet neem voor uw wille aan.

27. Nu die 't goede willen werken,

Komt, wilt ook tot doen myſterken.

Om te werken in de tyd,

'T geen gy lieft in eeuwigheyd.

28. Jeſus, Jeſus, help volbrengen !

Help my vlees en bloed bedwingen !

Wy volbrengen 't goed dog niet,

N

O
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Zo niet bloot door u geſchietd,

128. Mel: De X. Geboden: 2

Iefwaarde Zoetigheyd, van Gods wille!

L Myn Anker grond, myn Burgt in

nood, ry

Alwaar myn Geeſt blyft innig ſtille,

Ik buyg my neêr in uwen Schoot. ,

2. O will ! myn welzyn is 't verlangen

Van u, wiens Leyding, ik bemin: *

Myn grond blyft aan uw borſt ſteets han

gen » - -

In ſtil gelaten kinder Zin. - º

3. Al 't zuirkan door Gods will'verzoeten,

't Is, alles goed, als die geſchiet :

Het beſte dat men kan ontmoeten,

Smaakt zonder dezen wille niet. . - -

4. Als wereld, zond, en duyvel ſtryden,

Gedenk ik maar, dus is 't Godswill';

Die my bewaart, en ſterkt in 't Lyden,

Dan word ik moedig, blyd en ſtill'.

5.Ofwel 't vernnft deez'Tugt koomt haarë,

Schoon't eygen Leeven murmureer 1.

Myn diepſte wille blyft gelaten,

Dus ſterft natuurs will' meer en meer)

6. Kan'k U in 't duyſtre niet aanſchouwen,

Ik hou my in 't geloof dog ſtil;

Uw wil geſehiet, na myn#"»
Wyl ik niets wemy zelven wil. i .

ſts sº
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7. O willeloos eenvoudig weezen,

Gy Engel-reyne Zielen ſtand;

Gy zyt myn doelwit uytgelezen,

, Daar legt myn wille in Gods hand.

8. O wille Gods, myn ziels verlangen,

Zet myn gebrek tog voedzel by ,

O wille Gods, neem my gevangen ,

Zoo word myn wille Zuyver vry.

9. o wille doet na U behaagen.
In tyds voor Eeuwig my bereyd.

'K wil vreugd, of ſmarte, geeren draagen,

U Lieven is de Zaligheyd.

1o. Heer# ! ay dood het eygen leeven;

De bittre kragt dan vlees en bloed;

Dat ik aan u blyv' overgeeven ,

U wil alleen maar Leeven moet.

129. Mel: QBae Sott thut bas iſt tm.
t - . f lft(t,

AW (7At God doet, dat is altyd goed:

A- Hoe zou ik my dan krenken ?

Al ſchoon Hy, my nu ſmart aandoet,

En my een ketk wil ſehenken,

Waar door ik lyd,

. Ja bitserheyd

g: In 't lighaam komt verme'ren,

Ook merg en been verteren.

2. VVat God doet, dat is altyd goed.

Het mag dan gaan zo 't een kººi
- - - - - OC
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- Hoewel het onze vlees en bloed

Juuſt niet altyd verſtaan kan;

Dog weet den geeſt,

Dat God die meeſt

Met druk en kruys doorgriefde, -

Die Hy van harten liefde. ,,

3. VWat God doet, dat is altyd goed i .

Zingt men in goede dagen,

Zo moet men ook met goeden moed

De kwade dagen dragen, - :

| Want Gods genaad - , ,

| Wendt dra het kwaad, ' . 1

En heeft in weynig ſtonden * *

Geſlagen, en verbonden. -

4. Vkat God doet, dat is altyd goed: .

Door ziekte zoekt Hy even, -

Gelyk een ſmelter, door den gloed,

,, Het oud zyn glans te geven; * . -
- - x f

7 at hiet doorvuurd; ..

- En wie volduurt . . . . . -

Gevoelt in 's vleeſes lyden - - -

De zonde van zig ſcheyden,

5. VVat God doet, dat is altyd goed: -

Als wy 't maar regt bedenken, '.

Zo zal ons geen elenden-vloed |

Hier in het kruys verdrenken; - &

Het koſt een woord, ...

Dan is er voort , - -

Daar wy in 't ziekbed dalen,

Een bed van zeegepralen, w

- P 2 - - - 6, VVu

-

-
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6. VVat God doet, dat is altyd goed:

Geen arts kan Hem gelyken; J

De zieken zy in zyn behoed

Hy kanze laving reyken : : '

Voor al 't fenyn;

Dat ovt mag zyn , -

# zelfs ook van doodsbanden t

ed Hy ons door zyn handen.

7. WWat Ged doet, dat is altyd goed:

Ik wil het ook belyden, - -

En wat Hy heden aan my doet,

Als reyne min verbreyden ; , - ;

: Myn zieke hart •

Zal alle ſmart 7 "

Ia Chriſtus wonden gieten,

Wat zou my dan verdrieten ?

8. Wat God doet, dat is altyd goed:

Wil Hy nog langer ſlagen,
Zo blyf ik nogtans wel gemoed', v

Hy zal 't ook helpen dragen ;

Ja als de nood,

Ook in den dood,

My 't leven zal beroven

Dryft nog zyn goedheid boven.

9. VWat God doet, dat is altyd goed:

Ook midden in het ſtérven; l

Want ſterft men regt op Chriſtus bloed,

b. Zo hiet dat ſterven, erven: ze

'T is boven goed,

3. - Dies welgemoed !
Verlaat
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? verlaat men 't tydlyk leven?'

- God zal een beter geven. »

13o. Mel: O Heilig zalig Bethlehem:

C Heilig! Heilig Albeſtnir, . .

O! ondoorgrondelyke wegen,

Gy waart, en zyt ter deezer uir,

Altvt regivaardig in uw pleegen.

2. Vergeef my dat ik ooit uw weg

Miſprees, en niet heb aangebeden,

En geef dat ik my nederleg, n

Al zie ik van u doen geen reden,

. Al reën genoeg, als 't is uw wil; .

Die 't alles gaat vol wysheid maaken;

Waarom is 't Schepzel dan niet ſtil ? ..

Hoe durft het nog uw wegen laaken ?

4. Waarom wil dog het ſchepzel, nu,

* " En dan, beriſpen al uw daaden,

En murmureeren tegens u, -

En ſteets uw Heilige wegen ſmaaden ? .

5. Wat dwaasheid is dit van den menſch,

Gods doen en wegen te beperken,

Naar zynen wil, en dwaazen wenſch, .

Hoe kan men grooter dwaasheid wer--ken ? A -

6, Neen Vader, ik wil jeder daad,'

" - Regtvaardigen, en billyk roemen,

En al wat u beroemde raad

Zoo wil , dat wil ik Heilig noemen: -
| | | | | w P 3. 7. 't Is
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7. 't Is my genoeg, als d' Hemel maar,

Heeft zynen zin, en welbehaagen,

Als Hy my maar zyn wil verklaar ,

Dan wil ik na geen reden vraagen.

8. Al#n 't,my dwaasheid wat hy

Oet.

Zo zal ik dog zyn wegen pryzen

En zeggen, dat het al is goed,

En Hem des Hemels regt toewyzen. -

9. Het is myn dwaasheid dat ik niet,

Meer reden in zyn doen kan merken,

't Is blindheid dat de menſch niet ziet,

De billikheid in al zyn werken, -

1o. En als men 't dan niet vinden kan,

Zg is 't de ſchuld, niet van de wegen,

Maar 't is om dat wy daar niet van,

Verſtaan den regten zin ter deegen.

11. Dan blyft het egter onzen pligt, ..." »

Te pryzen all' des Hemels daaden,

En wagten tot Hy ons berigt,

Van al zyn Koninglyke paden. t

12. Al wat er is, dat moet dog zyn,

U onderdanig t allerwegen ; - !

Ik bid U Vader leer het myn, !

Dan ſpreek ik nooit u daaden tegen. '

- - -

-

»
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I |
=

1 31.

Gos leeft ook nog !

Ziele, wat vertzaagt gy tog ?

- God is goed, die uit erbarmen, -

- Alle hulp op Aarde doet,

Die met magt en ſterke armen,

Alles maakt zeer wel en goed,

God kan beter, als wy denken,
j Alle nood ten beſten wenken:

Ziele ! ey gedenk dan tog:

Onze God die leeft ook nog.

2. God leeft ook nog ! .

Ziele, wat vertzaagt gy tog?

- Zou Hy ſluimeren of ſlapen,

Welke u 't gezigt ingiet ?

Die de ooren heeft geſchapen,

Zoude die ook horen niet.

God, is God, die 't wel kan ſpeuren,

'. ' Waar de Vromen hier om treuren.'

Ziele! ey gedenk dan tog:

Onze God die leeft ook nog.

- 3. God leeft ook nog!

Ziele, wat vertzaagt gy tog?

Hy die dekt des Werelds kringen,

Met de Wolken breed en wyd,

Die de Wereld door komt dringen,

Is altoos aan onze zyd', - ----

4 P 4. Wie

?
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Wie God lieft, dien wil Hy zenden

Hulp en troof aan allen enden:

Ziele! ey gedenk dan tog:

Onze God die leeft ook nog.

4. God leeft ook nog !

Ziele, wat vertzaagt gy tog?

Zyt gy zwaar met kruis beladen,

Loop tot God maar ongeſtoord:

God is ryk en vol genaden,

Helpt den zwakken gunſtig voort ,

Gods genade kragt duurt immer,

Zyn getrouwheid zwigt ook nimmer:

Ziele ! ey gedenk dan tog:

Onze God die leeft ook nog.

5. God leeft ook nog !

Ziele, wat vertzaagt gy tog ?

Als u uwe zonden krenken,

En uw' fouten doen zeer wee, -

Kom tot God, Hy zal verdrenken,

Uwe zonden in de Zee.

Midden in den angſt der Hellen,

Kan Hy u te vreden ſtellen,

Ziele ! ey gedenk dan tog: * -

Onze God die leeft ook nog. -

6. God leeft ook nog !

Ziele, wat vertzaagt gy tog ?

" Wil u d'hele Wereld laten, -

Zonder uitweg, vol van pyn,

God zal u nogtans omvaten,

En in 't lyden by u zyn, ::

- - - , Schoon
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Schoon de nood op 't hoogſte ſchene,

God zal 't hartlyk met u menen:

Ziele ! ey gedenk dan tog:

Onze God die leeft ook nog.

7. God leeft ook nog!

Ziele, wat vertzaagt gy tog?

Laat den Hemel met de Aarde,

Stadig maar in duigen ſlaan: -

Schoon de Hel veel onheil baarde ?

Laat den Vyand nydig ſtaan;

Laat den Dood, en Duivel zwermen,

Hoop op God, Hy wil beſchermen:

Ziele! ey gedenk dan tog:

Onze God die leeft ook nog.

8. God leeft ook nog!'

Ziele, wat vertzaagt gy tog?

3

s

132. Mels SR inenStijn ſae idjnidt:

Zwerft gy ſchoon door angſten plagen,
Op de ſcherpe doornen-baan;

Denk, het is Gods welbehagen,

Dat gy zult ten Hemel gaan,

God wil, na 't elendig leven,

Vrede, Vreugd', en Hemel geven:

Daarom, ziel', gedenk dan tog:

Onze God die leeft ook nog. *

MYne ziele zinkt met luſt,

Diep in Godes hart en handen;

En verwagt dus zeer geruſt,
«. '

" - - -- * * *

. * * * P 5. - Waar
el- - -
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Blyft in alle nood#

Waar Hy my zal doen belanden;

Legt heel ſtille, naakt. en bloot,

In myns liefſten Vaders ſchoot.

2. Myn ziel' murmureert nu niet,

Is vernoegd aan alle zyden ;.

Wat de eigen-wil gebiedt,

Is nu al ter dood beſcheiden,

Al wat voedt d' onlydzaamheid,

Is in Chriſtus Graf geleid. "

3. Myne ziele zorgt nu niet, ..

'Wil veel meer aan niets gedenken,

Dat nog ſcherpe doornen ſchiet,
En den vrede maar kan krenken 5

Zorgen is Gods werk en luſt ,

Myne ziele zoekt maar ruſt.

4- Myne ziele krenkt zig niet,

Lieft daar tegen God in 't lyden: »

Kommer, die het hart doorſchiet,

Zet ik door genaa ter zyden: -

Wie in Goes ſchoot zig voegt,

d.

5, Myne ziele klaagt niet ligt,

Want zy weet van gene nooden,

Kleeft ſteeds aan Gods Aangezigt,

. Ook wanneer Hy my wil dooden:

Waar zig vlees en bloed beklaagt,

Wordt Gods vreugd- en licht verjaagt.
6. Myne ziel' is# tot Gad,

En# tonge blyft gebonden;

En zoo * * de ker, v.. "

alle |

-

n
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t Alle marteldom verwonnen,

'k Ben gelyk een ſtille Zee,

vol van Gods lof, prys, en vree.

133. Mel: «D 65ott bn frommer Göett.

'En naam- en huigchel-Chriſten (nauw

een jood te noemen), -

Die argert zig, en ſchuwt de zwarte

Kruizes-leer”; -

De werelds-wijzen, welke Chriſtus valslyk
- - , w tº a . .

roemen, -

Beſpotten ook zyn Kruis, als grote
dwaasheid, weër. '' w:

z. Men roemt wel Chriſtus Kruis, waar

aan Hy voor ons hinge, ,

. En meent', dat Chriſtus Kruis ons

-- draagt het Kruis voorby 5-----

Dog wie ook niet in zig het lieve Kruis

| --- omvinge, - - - - - - - --> ... .

l Die wete, dat hy nog geen Leerling
Chriſti zy: • • v -,

3. Ja Chriſtus Leerlings ook (deVromen

- - opzer tyden) . . . .'

, Begrypen zelden regt de enge Kruizes
3IJg : - -

Menzº: haar ſmaak en trooſt, mén

vliedt de ſmaad en 't lyden,

En als men lyden moet, wordt men

- geſtoord en bang. ' . . . . .

| | | V P 6 4e ##
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4. Ey lieve I merk met vlyt, gy vrome

zielen alle, N -

VWaarom, waartoe, en hoe een Chriſten

lydt, en mydt,

Hoe "g door zonde zyn van God in 't

ruis gevallen,

Hoe Chriſtus ons door 't Kruis van

zond' tot God weêr leydt.

5. Mogt God die Kruizes leer', daard'

Heil'gen door verwinnen,

- Zelf ſchryven in ons hart. 1 op dezen

vaſten voet :

'T Kruis drukt die geen die 't haat, en

zegent die 't beminnen ,

Wie hier niet lyden wil, dan eeuwig ly

den moet,

XIX. Van de Liefde, en

Liefde-begeertens tot

God in Chriſtus.

«34. Mel: mºds 28atter teugt midi

oºrza. "E

A



I EFDFNs-BEGEERTENs, Erc, 349

Ik roep en ſchrei tot U: Het leven in

den Zoon -

Van eeuwigheden af, zoekt, mids uw

º Geeſt Hem griefde,

Uw arme kreatuir, voor Uw genaden

throon ! -

2... Wilt gy dan niet voldoen, den hon

ger onzer wille,

En uw verdorde erf eens zien genadig

an ?

Ach wanneer zult gy God! dog die be

geerten ſtillen, -

Die maar uw Zoon in ons na wens

vervullen kan? , -

3. Zie, Vader ! of in ons zig dan wel

kwam te gronden,

In-planten, wort'len vaſt, Uw we
, zendlyke Woord, s

- Dat het ook vlees aannam ? wie is 't,

die zo zig vonde,

In dat geheim te ſtaan? 't welk m uit

uw Woord dog hoort.

4. Laat het dan werden zo, dat men
't vlees van zyn Wezen, n

't Gebeente van zyn been, wel daadlyk

in ons voel', . .

' En 't Levens-woord in zig regt duidelyk

kan lezen,

Gevoelen, horen, zien, dat d' Hope:

| heeft ten Doel. . . . . . .
- 4% P 7 5: Zal

r
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5. Zal de hoop danzyn vergeefs ? en onz'

natuir zo blyven,

In onverbrokenheid , by d' algemene

treyn ?

Kan dan de nieuw geboort niet d' oude

heel verdryven?

Wat houdt tog al te lang onz zielen

in de pyn !

6. Wy hebben 't weten wel: maar ach!

waar is het wezen, -

Dat waarlyk ons vernieuwt? de wet,

der menſchen leer?

Hs ſtukwerk , eigen kragt, en kan geen

- ziel' genezen:

Gelyk bevindinging ons leert daaglyks

meer en meer,

7. Wat helpt dat letter-woord, Schoen

kennis koomt te ryzen, T

Zo niet het Wezen zelf het Schaduw

beeld verdryft? -

Hoe kunnen wy aan ons de Volheid

Chriſti pryzen.

Als nog van 't zondig ſpoor zoo veele.

overblyft ? -

8. Dies zend uw Zoon nu ganſch in de

verſmagte harten ! ..

wy hebben lang genoeg Hem maarvan:
ver gezien, -

In hoop, gelove, en in wagten met veel
ſmarten,

" - » - In.
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In korte aanſpraak maar, of hy voor

- by kwam vlien.

9. Ach toef niet meer, maar wilt den

Hemel open trekken,

En dalen tot ons af ! 't gelove dringt

in U:

Wy willen Jeſus zien ! laat uwe liefd'

opwekken, -

Die dog maar door 't gebed wordt

- arn bewogen nu! -

1o, Ey lieve hoor dan nu! ô Alles ! zyt

gebeden, . . . -

Ons Niet dat zoekt u zelf, zie, hoe

onz' armoed' ſchreyt

Na U des rykdoms Sehat ; wy vinden

gene ſchreeden,

Nog weg na 't eeuwig heil , zoo Jeſus

- ons niet leyd

E 1, 'T is waarlyk dog uw wil, ô Va

der ! dat wy zullen

Zien, dat uw Zoon geheel in ons ver

: heerlykt zy. -

Wel laat dan haaſt uw Geeſt dit won-.

der nu vervullen, ,

Dat ik in 't Godlyk Beeld, herſteld,

L my regt verbly. -

12. Laat ik met Simeon tog ook den
“p dood niet ſmaken, -.- .

Eer dat ik heughelyk, de Chriſtus in

my vind. T . . *
v Mogt
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Mogt ik in Gods Huis tot Jeruzalem ge

raken,

Als Moeder, Zuſter: Bruid, met dit

- uw Liefde-kind !

13. C. Vader ! laat de Bron van Iſraël

ontſpringen,

Tot leven en tot zien, ter Algenoeg

- zaamheid;

Die ons de nieuwe kragt kan onophou

d'lyk bringen,

En heel inſtorten tot de glori die noyt.

- ſcheidt. -

14. Kom, aller Heid'nen Trooſt, waar

- na wy zeer verlangen,

En word eens waarlyk groot; ey komt

verhef U tog ! -

O Parel ! word naby, geef dat wy U

ontfangen, -

En regt omhelzen, Heer! bylighaams

leven nog. -

15. o Aarons Roede groen! Hulp Sions!

dat gy naakte ! ,

En gingt g' in ons weer op, ò nieü--

we Paradys!

O Wynſtok! bloei tog ſchoon, de Dui

ve uw volmaakte,

Beziet uw knoppen veel: Was op, ô

eed'le Rys! ,

16. Laat 't zwaard des Cherubims maar

ſteeds op Adam kommen! -

- * *

Doe-
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;

Doe ons maar dringen in door alleſmart

en pyn ! st

Al koſt in barens-nood dit nog zo veel

weedommen,

Als maar u zaad in ons mag regt gebo

ren zyn.

17. Ach, geef ons onze beê ! ach merk op

Sions ſchryen !

Ach Vader! haaſt U eens met dit geze

gend Kind !

WyE# gene ruſt, wy kunnen niet ge

- en ,

Wy #n. zo zig niet dit Leven in

ons vindt.

135. Mel: O Grootheid van Gods Liefd

Ik heb God nogtans lief, en blyf Hem

vaſt aanhangen,

Hy eenig myne Luſt, Hy eenig myn ver

- langen: e

Al val ik menigmaal Uyt myne liefde

- pligt,

Het ſcheydt ons dog niet zo, dat trou

we liefde zwigt. e e

2. Want had ik maar de kragt. Die ik my

wenſchen woude,

Als myn begeert' na wenſch Gelukkig vol

- gen zoude,

Gewis ik bleef getrouw, Hy wierd met

my nog ganſch - En
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En hartelyk voldaan, Hy wierd myn

hoogſte glans,

3. Het willen en de moed die heb ik, ſchoon

by tyden

*T volbrengen feylen wel, dies zie ik daag

lyks ſtryden -

In my, het vlees enbloed, Stryt tegen s'

Geeſtes zin,

Dewyl ik nog een kind in Chriſtus lief

de bin. -

4. En als Gy my eens zult ter manlyk oud

heyd voeden,

Wat wil ik dan getrouw Steeds blyven by

dien Goeden

En allerbeſten Schat; ach jegens Hem

alleyn

Zal in regt kuyſen gloed Myn hart ont

oken zyn.

5. Kom, Liefſte ! ſteek tog aan, ontvonk

myn innig denken:

Ontſteek myn ganſche hart, zo zal men

my noyt krenken

In myne liefdepligt: Ontſteek myn har

te nu, -

Dan blyf ik, liefſte H-er ! Voor eeuwig

trouw aan U.

136. Mel:
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136. Mel: Ik heb den regten grond, &c.

I K wil U minnen, myne Serkte!

Ik wil U minnen, myn Cieraadt

Ik wil U minnen met de werken,

En haking, zonder eynd' of maat':

Ik wil u minnen, ſchoonſte Licht!

Tot my in 't ſterven 't harte zwigt,

2. Ik wil u minnen, ò myn Leven!

Als mynen allerbeſten Vriend ,

Ik wil u minnend eere geven, -

Zo lang Gy my uw glans verlient :

Ik wil u minnen, godlyk Lam !

Als Bruy'gom, die my 't harte nam,

3. Ach! dat my eerſt naby myn Ende -

Uw hoogſte ſchoonheyd wierd bewuſt,

En 'k my niet eer aan u gewende, -

Gy Hoogſte Goed, en ware Ruſt!

Myn hart veel ſmart en druk bevindt,

Dat ik U heb zo laat bemind. -

4 Ik liep verdoold, gelyk een blinde,

Ik zogt u, en kreeg geen berigt,

Ik was van u gekeerd, Beminde!

En liefde het geſchapen licht:

Maar eynd'lyk kwam 't door u geſchien,

Dat ik U zelve heb gezien.

5 Ik dank U zeer, ô ware Zonne!

Dat my uw glans gaf licht en regt:

Ik dank u, hemels Vreugden-bronne ! D
- - - - - at
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Dat Gy my vrolyk hebt onthegt:

Ik dank u, honigzoete Mond !

Datgy my maakte regt gezond.

6. Bewaar my op uw padt ter deegen,

En laat my niet meer dolen gaan:

Laat tog myn voet in uwe wegen

Niet ſtruykelen of ſtille ſtaan:

O innig ſterke Hemel-glans!

Verlicht myn ziel' en lighaam ganſch.

7. Geef zoete traanen aan myn oogen,

Aan 't hart uw kuyſe gloed uyt gunſt,

Dat zig myn ziel gewennen moge,

Aan 't oefenen der liefde-kunſt !

Myn geeſt, verſtand en hartsbegeert'

Zy ſteeds alleen tot u gekeerd.

8. Ik wil u minnen, myne Kroone,

Ik wil u minnen mynen God;

Ik wil u minnen zonder loone,

Ook in de grootſte nood en ſpot:

Ik wil u minnen, ſchoonſte Licht,

Tot dat myn hart in 't ſterven zwigt.

ºp ba

N

F37.

Yne ziele, zoekt gy ruſt, . .

En een duurzaam' zoete luſt,

Wenſcht gy hier van moeylykheden

En begeerten uyt te treden? -

Min dan Jeſus, en voorts niet,

Mids 't, ò ziele, dan geſchiedt ! .
- 2. • Nie
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2. Niemand was oyt ongezind,

Dat hy Jeſus had bemind:

Niemand heeft oyt pyn bevonden,

Dat hy Jeſus wierd verbonden.

Jeſus minnen puur en reyn

Is zo veel als zalig zyn.

3. Wie Hem mint, mint 't hoogſte Goed,

Dat alleen den geeſt voldoet,

Zyne liefde die komt geven

Eeuw'ge vreugde, eeuwig leven;

Zvne liefde maakt de tyd

Als de zoete eeuwigheyd.

4. Dies zo gy van alle pyn,

Myme ziel', wenſcht vry te zyn,

Zo gy zoekt u te verluſten,

En in eeuw'ge ruſt te ruſten,

Min dan Jeſus, en voorts niet,

Mids het, ziele, dan geſchiedt.

5. Lieve ziel ! ach ! dat gy mee

Deze ware zielen vr”e -

Nog niet eer en hebt geweten,

En uw hoogſte Goed geheten,

Laat 't u leed zyn, zyt bedrcefd.

Dat gy hebt zo lang getoefd.

6. tAgt des werelds luſt en vreugd'

Maar voor ſlyk en vuyl' ondeugd,

Mids dog niets van zulke dingen

U de ware ruſt kan bringen;

Jeſus minnen puur en reyn

Zal de regte Ruſte zyn. -- --

- - 7, O,

-
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7 O, myn Jeſus! geef my nu,

Dat ik voortaan enkel U

Mag van ganſchar harten minnen ;

Al het ander t overwinnen,

En te minnen U alleyn

Zal myn wens en wille zyn.

8, Stort uw vuur ge Geeſt der min

Mildlyk tot myn binnenſt in,

Met zyn drift, die wis en zoet leydt,

Doe my ſmaken uwe goedheyd,

Dat ik, minnend onverrukt,

Word' uyt my in U verrukt.

9. Hoe mag wel een ziele zyn,

Die u mint volkomen reyn,

Die geen luſt heeft nog verlangen,

Als U, dien zy blyft aanhangen?

Meer als alles Gy haar zyt,

Gy vervult haar wens altyd. -

1o Ruſt, vreed', heyligheyd en deugd,

Leven luſt, trooſt, heyl en vreugd'

Geeft, ô Jeſus ! uwe liefde:

O dat zig myn geeſt verhieve !

Reyn en vaſt te minnen U,

Help, myn Helper ! zugt ik nu.

1 1. God# Liefd')"inwien Hy blyft,

Hy ſteeds tot beminnen dryft :

Zyn inwoning kan men merken

Aan de Liefde en haar werken;

God en Jeſus minnen, wordt

Uyt God zelfs in ons geſtort. . -

12. Ach !
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12. Ach! Gy zuyv're Liefde-gloed!

Brand tog zelf in myn gemoed;

Laat ik na u, Liefde, dringen,

Roep my toe in alle dingen:

Min tog Jeſus maar alleyn,

ofgy kunt niet zalig zyn.

138. Mel: QRadje bid, mein griſt.

Ngeſchapen Liefde Gods !

O # my 't hart ontſtole,

Leyd my , dryf my, Deel myns lots,

In des Geeſtes ſchoole !

Trek my tog

Kragtig nog,

Als my lokt uw wille,

In het ware ſtille.

2. Wilt niet ſlegs de zigtbaarheyd

Uyt myn harte dringen, - -

Maar ook 't geen gy zelf niet zyt,

In d' onzigtbre dingen;

Mogt my nu

Buyten U

Niets zyn overbkºren,

Als uw liefde-leWén

3. Mids ik moet van willen bloot,

En eenvoudig mede, - r

Vry van my, en zorgens nood ,

Zweven van benede,

Na omhoog:

* Dit
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Dat vervloog' - ' -

Wat niet Jeſus leven

Leeft, en eer' kan geven.

4. Zalig is een zuyver hart,

Dat van alle dingen *

Dezer wereld zig ontward - .

Kan tot God opdringen,

In het licht

Zyns Gezigt

Als een ad'laar ſchouwen,

En daar woning bouwen.

5. Niets is ſchoner aan te zien,

Als den Zoon der minne.

Mogt men, om tot Hem te vli'en,

Zynen Geeſt gewinnen!

Zyn Gezigt

Zou ons licht,

En het eeuwig leven ..." »

Wonderbaarlyk geven,

139,

E lieflyke blikken, die Jeſusmy geeft,

D Verwekken my ſmarte,

En dringen in 't harte,
Dat ganſchlykin Jeſus verliefd is en leeft;

Dat ook myn geeſt nu,

Verrukt heel in U; . .

U zoekt ider blik,

O Jeſus! myn Ik :/:
2.Uw”.

*
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t

i *. Uw ſtralende oogen die ſteken my aan,

Myn hart zegt gedurig, ' - i

Al brandende vurig, . ( ),

Dat zulks heeft uw vlamme der liefdege

daan, -

Ook brandt myn genaoed

Met hemelſe gloed, - ! .

Dies ſterft ook na wens : .

Myn Adamſe menſch:/:

3. O wereldſe zonne! gy brandt hier wel
Zeer, - - LE ,,'

Als gy komt beſtralen Cº . -

En pragtiglyk pralen; . A.

Dog branden de oogen des Bruygoms veel

- meer; - - * * *

Als Hy ons aanblikt, - -

Zyn fraalen toeſchikt, . . .c; :

Dat ſterker ſteekt an, , - -

Als 't zonnelicht kan :/:

+AE#ikookdoe,
Verſtorvene leden,

Herhaal u op heden,

En trek met verheuging het zalig juk nog:

Gods hemelſe glans - - - - - -

Vernieuwt myn hart ganſch ; - *

O Jeſus ! maarU, :

U leve ik nu :/: , -. *

3 Een goddelykvuurin myn boezem beruſt.

k ween van verblyden, -

En wenſche zulk lyden

Q. Dog

e
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Dog ſtadigin 't hart te gevoelen met luſt:

O ſmaaklykſte ſpyn !

--23. Hoe valt gy op myn --

Ach ! ach ! ik weer niet ,

Achi wat my geſchiedt :/: ,

3. Hoe zal ik tog worden, als gy my nu

zult ; . . . - .

Met hemelſe blikken

# verkwikken, * -

Waarna ik reykhalze totdat gy 't vervult ?

O godlyke glansk zo'. , a 21,3

Ach, vond ik u ganſch!

O hemels Gezigt! , ' . :

Kom haal my in 't licht :/:

14o. Mel: ſººrtSqu&#riſt mein ſenſt. -

- - - - - - -

Jeſus Chriſt, myn Licht myn Schat,
VLJ. Wiens Liefd' is zonder paalen,

Zo hoog, dat geen Verſtand het vat,

Geen tong het kan verhaalen.

Geef dat myn hert u wederom - - - - -

Met lieven en verlangen | | |

3 Moog omvangen, is ºf

En als uw Eigendom !

Aan U alleenlyk hangen. ,,

s. Geef dat niets in myn hert en zin,

Als uwe Liefde woone 3 - -

o druk ze dog op 't diepſt my in,

- zy zy myn Schat en Kroone.
- - Neem

wil -
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## m: koſtlyk, rein,#

f

Neem alles weg, werp alles uit,

't Geen my van u wil ſcheiden, en

En niet lyden, " º
Dat ik, als uwe Bruid, ". UJ Y

Mag in uw Liefde weiden. # " ,
3. Myn Heiland, gy ſtond in mynnood,

En hebt myn plaats vervangen,

Gy ſtierf voor my een Moorders dood,Aan 't Vloekhout opgehangen, l

Beſpot, beſpuwt, verguiſt,"verwondt,
O# my, uw wonden, in

* T 2 t” Al en ſt nº, is ; - w-w

Met Liefd' in 's herten grond * ,

Doorpriemen en doorwonden! " ,

4. Uw bloed geſtort aan 's Kriiices paal,
e * * * * * -r, -" "

yn hert is als van ſteen en ſtaal#",”

# vleeſchlyk daarentege # 1 -

O laat uw bloeds doordringb're kragt,

Myn harde hert doorweeken, ' ,

Ganſch verbreeken, ' ,

Op dat ik dag en nagt '

Mag van uw Liefde ſpreeken. ,, r

5. O dat myn hert regt open ſtond,

Dat angſt-ſweet op te vangen,,, 3

Dat bloed, dat u om myne zond' , ,

In 't Hof droop langs de wangen! "

O dat myn hert voor dat Rantzoen

Zich gantſch U toe mogt wyen ,

Traanen ſchreven,

* Q 2 Ge
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Gelyk de zielen doen,

Die lievend zich verblyen!

6. O dat ik als een teeder kind,

U weenend na mogt loopen, "

Zo lang tot Gy, die Zondaars mint

Uw armen my deed open !

En uwe dood myn koud gemoed

Met pylen uwer Liefde

w! o doorgriefde, ,

' Dat Gy myn eenig Goed

* * *

Mogt blyven, en myn Liefde! -

7. Ach! trek my dan, zo loop ik na ,

Zo loop ik zonder miſlen.

Ik wenſch niets anders vroeg nog ſpae,

Dan,# U te kuſſen.

Ik wenſch alleen uit uwen mond,

Den Trooſt voor myne zonden,

En myn wonden,

Op dat ik in den grond

Van vreezen word ontbonden.

3. Myn Trooſt, myn Licht, myn Schat,

myn Kroon,

Myn hoogſte Goed, myn Leeven,

O neem my aan, uw kruis ten loon,

'k Heb my aan u gegeven

Want buiten u is niets als pyn,

Ik vind hier over alle, -

Niets als galle,

Niets dat myn trooſt kan zyn,

Niets kan niy wel gevallen.

9.

P

O
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9. O Schoonſte ! Gy zyt al myn luſt,

Myn deel, myn ziels beminde,

Wat is er doch, ô Bron van ruſt, ,

Dat ik in U niet vinde ? -

MynZonne-licht, myn Hemel-brood,

Myn Kleed voor Godes Throone,

Myne Kroone,

Myn Helper in den nood,

Myn Rots waarin ik woone.

1o. Waart Gy'er niet, myn Toeverlaat,

Waart 't beeter nooit gebooren,

En week gy nog met uw genaad',

Waar al myn heil verlooren,

Zo geef my, dat ik U, myn ſchat,
Regt zoek, en beter maten n

Moog omvaten,

En als ik u gevat,

In eeuwigheid niet laten. ,, -

1 1. Gy hebt iny altyd trouw bemint,
Getrokken op uw weegen, n

Eer ik nog had iets goed bezint,

Waart Gy tot my genegen.

O goede Herder ! laat niet na,

Door Liefde my te leiden,

Te geleiden, .. , ..."

En dat zy vroeg en ſpae

Voortaan my ſtae ter zyden. ,,

12. O wilt myn ſtand, myn ganſch beſtaan, . v -

Door uwe Liefde cieren,

Q 3 En

-"



366 VAN DE LIEFDE, EN

En zo ik ooit mogt dwaalen gaan,

Terſtond te regte ſtieren:

Laat zy my altyd goeden raad, " " ,

En regte werken leeren, di ti !
ºf: . :: - i-

Of ziet gy eenig kwaad, d . .

Een gunſtig woordje hooren. . . .

13. Zy zy myn vreugd in treurigheid,

In ſwakheid, kracht en leeven,

En als ik, na volbragten ſtryd ,

My zal ter ruſt begeeven. . . . . .

Laat, Jefus, uwe liefdes hand,

Waarop ik my durf wagen, 1

* M' onderſchraagen, , -

En uit dit vreende Land . . .

Ter heerlykheid indragen.

14 1. Me Seſt traft tºt gſcom berºn.

Iefſte Jeſus! leer my zwygen ;

L En# mynen# in U ;

Doe myn harte tot u neigen,

Breek myn wille ganſchlyk nu,

Leid my uit het aards gewemel, ,

In de ſtille Harten-Hemel. 'ſ

2. Myne ziéle heeft verlangen, tºt

Na de ware Hemels-ruſt : : : : : :

Jeſus , zy wil U aanhangen; 7 . -

Ey verzadig dan haar luſt !

Wilt my hier op Aarden, Heere , ,

- 4 '' Nog

* : -
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Nog de Liefd', en Ootmoed leren !

3. Ik kan buiten U niet en vinden, .

'T ziel-verzadigend geniet, is t e 1

Wilt U dan met my verbinden, iſ

Mids gy dog myn Liefſte hiet: E ! . -
1. Ik "## k na U ſtreven, zº

My geheel U overgeven. - - - - - - ,

4. L# ik niet# U afdeinzen, -

Uitverkoren Harten-vrind ! .

Zamel tot U myn gepeinzen, is ze t .

Tot ik U in 't harte vind! . .

Ey omhels my met uw armen,

Dat ik mag in U verwarmen! : ,

5. ,,Laat ik ſteeds abandonneren", -

Wat Gy, Heer, niet zelve zyt, *

Doe de zelfheid ganſch verteren,
Tot dat # alleen my leidt!

alle - -

* *

" Ik wil U alleen betragten, k -

" Alles buiten U' veragten. :

6. Als ik u bezit in 't harte, 3 in

O dierbare Levens-Vorſt ! -,

Zo gevoel ik gene ſmarte.

" . L# myn ziele na u dorſt: e

Laat ik U tot Spys genieten, ,

Dat ik mag uw Schaapje Eten: ,
7. 'K## neder voor uw' voeten,

}
'K wil niet laten af van U;

Maar al weenend' U ontmoeten; -

- , Q 4 , :

-- - - - - lees !# *, Verlaten, ': - º ir > , i (! - w

N
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Al myn luſt bedoelt U nu:

Leer my ſtilzyn, ruſten, lyden,

En, het geen gy afkeurt, myden.

8. Laat ik al myn woorden tellen,

En als zilver wegen af,

My na 't beſte Deel maar ſtellen,

En blyf by my tot in 't graf:

Leid my van het yd'le mede,

In de zaal'ge eeuwigheden !

142. Mel: O wie ſteſt3 ſinbbie Seelen.

of: xd, wasſſidiumtermaden. }

O Myn hart! trek uw begeren,

- Diep in de verborgenheid,

Buiten plaats, perzoon , en tyd ,

A!-g: Liefde wilt verteren,

In de Bron die eeuwig blyft,

Wien gy ganſch zyt#
2. Zeg: waar hebt gy ruſt gevonden?
Wat heeft buiten Godes Beeld

U verzading toegedeeld?

't Zyn niet dan maar yd'le bronnen,

Wat niet Jeſus zelve is,

Die geeſt, ziel' en lyf verfriſt ?
3. Wie kan zyne Liefde roven, . k

Die zo diep is vaſt gegrond, -

Dat geen Slang die ligt verſlond ?
In de diepe w ## D

Jeſus Bruid zeer veilig dringt,

'e

Als
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,

Als zy altoos dieper zinkt, -

4. Zeg, wat Schepzel-liefd' op Aarde,

Geeft den geeſt zulk zoet geniet,
(Schoonze dan ook# hiet)

Als die d'arme menſch herbaarde,

En geheel doorvloeit, en blyd,

Hem uit alle dooden Ieid ? .

5. Deze zuiv're Huwlyks-kragten

Stellen ieder Liefde band,

Mede in een reinen ſtand,

Dooden 't vleezelyk gewragte,
Trekken het## gemoed,

tot Gods Heilige Levens-gloed.
6. Laat vernuft en huighel-wezen, | | |

Klagen over dezen weg, e

't Schaat niet die met waarheid zegt,

God heeft my'zig uitgelezen, -

'K vind in 't hart zyn Liefde-ſtem,

Als ik alles waag op Hem.

7. Zyne Wysheid blyft dan verder, - -

Leidsman, Moeder, Maagd,en Bruid

Dien, die zy haar ſchat ontſluit,

Die niet is zyn eigen Herder. -- --

Maar ſteets volgt 't geen Hygebiedt,
, Hindert Liefdens trekking niet.

8. Q.wat heeft men eene zoetheid,

Als men volgt der Wysheid ſpoor! "

Brengt het Schepzel ſchoon iets voor,
*T valt voor Gods verborgen' goedheid.

Menſchen oordeel niet beſtaat,

Q 5 wyl

- ..
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Wyl 't niet is uit Godes Raad. "

9. Trouwſte Wysheid ! myn gezangen -

Zal ik U ſteeds zingen voort:

Want uw onbedrieg'lyk Woord, zº

Doet 't verloor'ne weër erlangen , .

Dies uw eigendom, U Heer, 2 9

Geeft de wysheid, Kragt, en Eer'
tºe: 2-1

143. Mel: QBerbe munter mein gemut5e.

Of: Pſ, 42. | | |

Eſus! geef U aan myn harte , 2

Die dog reeds myn Alles bent : #

Ach! verdryf myn zond' en ſmarte; A , .

Geef U my, word my bekend. -

O myn Heiland, myne Zon! 4,

O Gy zuiv're Vreugden-bron ! -

Kom, en neem my U tot eigen;

Laat ik nimmer van u neigen. 2 -

2. Jeſus! kom myn geeſt vermaken, . .

Zyt myns harteu reine luſt ! , | | |

Weg, maar weg met and're zaaken 5

Geen van haar zy my bewuſt !

Jeſus lief, vul myn begeer”,

Gy myns hartens Goed en Eer, , -

En myn Leven, Licht en Sterktes 3 '
O dat Hy my ganſch bewerkte! " w

3. Laat uw Liefde my doorgrieven,
En zig in my tonen ſterk: a

Als het vlees, en and're dieven 9 --

- ' Uw»
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:
- O Jeſus, myne Ruſt! .

Uw genade, die ik merk,

Uit myn herte, roven wil, i

Sterk my dan : haar woeden ſtil,

Laat ik tog uw eigen blyven, , ,

Dat my niets van u mag dryven; -

4. Myne zinnen en gepeinzen, | | | |

Moeten alle tot u gaan : - - ..

Liefſte, laat ik tog niet deinzen; | | |

Leer my altoos voor u ſtaan! .

Dat ik u eenvoudig pryz',i ! #g zit

En maar volg 't geen y aanwyzt;
a U1t# ook uw Lyden,

maad, vervolging, niet vermyden,

» - ## der#

-

5. Zend my uwen -

Ware liefd' en trouwe , Heer

Die my in uw” waarheid t huis leid,

En my ſteeds vernieuwe meer t

Dat 'k U eeuwig loven mag, | |

Met uw Hemel ſchaaren, ach ,

Mogt ik u zoo eere geven, , ,

Jeſus, myner zielen Leven! , "

144. Mel: QBo ſoſ id) fichen bitſſtr

zº s t e 'f,

tºt +.a : ' . .

Ach laat ik ſteeds met lu## :

In uwe liefde blaken, . . . . . . .

En u in 't hart genaken, " ,

En pryzen uwen Naame -

Met al uw kind'ren t'zamen, J

Q. 6. " " 2, Heer?'

ra

t
* *
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2, Heer! uwe liefdekragt,

Die alles in my wragt,

Vernieuw' my ganſch van binnen!

Myn werking en beginnen

Wilt heel tot Öwaards rigten,
Wien ik#%# verpligten.

ik Verloof U met my nu!

heb my ook aan U

Ten## geſchonken;

Ik blyf in U verzonken;

Wy moeten in het lieven

Malkander ſteeds doorgrieven.

4 Gy zyt myn Heyl, ô God !

Alleen myns harten Lot:

Schenk U aan my, Beminde;

tWilt U aan my verbinden !

Ik wil U zyn gegeven

In ſterven, en in leven.

####n droefheyd my verblyd',
En# grote goedheid

Steeds werkzaam in 't gemoed zyt,

Dat ik op U maar bouwe,

Alleen uw heyl aanſchouwe.

6. Maak my, ò God! bereyd

Tor uwe heerlykheid : -

Leer my ſta'ag in U blyven,

Geen luſt my van u dryve:

Wilt in myn hart tog treden,

AEn ſpreek daar in van vrede, : O.

. • - - - - 7, O.
**. -n

4
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7. O ware Godes Zoon !

Zend my, van uwen Throon -

Uw Geeſt der kragt en ſterkte,

O dat ik die ſteeds merkte

In al myns harten zinnen;

Hy zelf zy myn beginnen!

8. Dus leg ik my, ô Heer:

Steeds op uw Harte neer: - $ -

Den ouden Adam ſterve;

De nieuwe menſch verwerve

Uw ryk, van kragt en eeren:

Ach geef tog myn begeren!

145. Mel wint eerſt wiſt en ruim

Om, myn Hart! myn Schat ! enzye

Myn Vermaak en groene Weyd'! ' .

Kom, myn Liefſte, kom myn Leven!

Wilt U my ten Balſem geven !

Kom, myn Leydſtar, en myn Licht!

Kom, myn liefſte# r

2. Kom, myn Manna! om myn Drank !

Kom, myn aangenaame Klank!

Kom, myn Roosje, en myn Bloemel

Kom, myn Luſthof die ik roeme!

Kom, myn Medicyn voor 't kwaad'! ,

Kom, myn Wierook, toon genaad !

. Kom, myn Held ! kom koninglyk!

om, myn Aard en Hemelryk!

Kom, myn, Herder, myne Beemde!

- -- Q 7 Blybe
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Blyde Jeſust blyf niet vreemde; .

Kom, myn Heyl en gulden Vloed!

Kom, myn Bruy'gom ! kus my zoet!

146. Mel: 9So ſoſ idj fichen bin... :

Jeſus, Liefſte Liefd t
Die my zo diep doorgrieft, '

O ongeſchapen Zonne! - - -

Myn een 'ge Vreugden-bronne!

Hoe ſnakt na U myn herte,

Genees tog myne ſmerte.

2. O aangenaamſte Gaſt !

Ruſt, voor die zyn belaſt,

O Schoonſte aller dingen!

Wanneer zult Gy tog dringen,

In 't hart, dat aan u hanget,... , ,

En na Uw Kus verlanget. . . . -

3. O zuikerzoete Moſt! , , t. ,,

Gy ſterke Hemels koſt! -

O uitverkoren Leven! , ,

'T welk 't myne kragt moet geven ;

Genadenryke Straalen! . -

Wilt in myn hert tog daalen,

. O Kus zo honigzoet! ! !

Myn allerliefſte Groet! ,
O innerlyke Welle !

Verkwikkende Gezelle! '. "

Ach ! dat Gy regt genaakte,

En dat myn hert u ſmaakte, -

- - - - - - 3 * 5, 69.
W. -

-
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5. O alvernoegend: Goed ! ! ! "

En heil'ging van 't gemoed !

Vreed boven alle zinnen ! !

Myn Einde, en Beginnen,

Ruſt, en behouden. Haven,

Wanneer zult Gy, my laven.

147. Mel: Seelen weyde &c.

Eyne vonken ! .

Maak my dronken,

Maak my licht door uwen glans;

Dat uw liefde :

My doorgriefde ! . . . . .

Ey! beziel myn wezen ganſch.

2. Zyt my goedig, *

Maak my ſpoedig

vurig, Minnaar van 't gemoed:

at bezitten, Y. t r: * * *

En verhitten - t . . .

My uws Geeſtes Liefdegloed. '

3. Met uw goeden,

Wilt my voeden,

Tot hart, ziele, geeſt, natuur

Regt ontvonken,

Ganſch verzonken

Worden in uw Liefdevuur.

, Uw verſchynen

oet verdwynen

Al 't geen duyſter is en koud,

k
Dat



376 VAN DE LIEFDE, EN

Dat het donk're -

Helder flonk're,

En daardoor verga al 't Oud'.

- . Maak dan minder

ynen winter, -

En laat zyne ſtrengigheyd

Heel verdwynen,

Doe verſchynen

In my, uwe lente tyd.

6. Laat uw armen

My verwarmen, * - -

Dat mry d' aangenaame lugt

Mag doordringen,

En omringen, -

Dat ik van geen dampen zugt'.

7. Dan wordt verder,

O myn Herder!

- Mynen Hemel regt verklaard, .

Gy myn Zonne, -

Blydſchaps-bronne! »

Ach! Gy zyt my alles, waard,
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Voor uw is al myn begeerte,

en myn zugten zyn voor u

niet verborgen Pſ. 38. 1o.

148.

A de eeren

, Jeſus , Wonderman , God-menſch,

Immauel, W

Myn Heer, en Bruyd'gom, ja myn

Alles zyt gy wel,

Vorſt der eeren, wilt my tog eer

bieding leren. N

2. Ik wil niet anders doen, als ſtil zyn

en aanſchouwen:

En zo myn ſtomme taale jemand niet

behaagt,

Die weete, dat myn Min geheymen

in zig draagt,

En kayſe vlam, die men de tong niet

durft vertrouwen

3. Wie niet weer, dat de liefde gaarne

ſtil wil zwygen,

Weet niet, dat Liefde in den Hemel niet

en zegt,

En dat in ſtomme min, veel meer wel

ſpreking legt,

• Als

I: wil met liefd' ontzag aanbidden en
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Als in verpraatte liefd', die eere zoekt

te krygen.

4. Een ſterke liefde doet ons wel in on

magt zinken, -

Bezwaarlyk adem halen, dies men ſtem

loos mint:

Uyt heete harten-gloed geen tyd tot

ſpreken vindt,

Als men in ſtille ruſt uyt Jeſus borſt

mag drinken. : - -

5. Een matte blik is dan een aangena

me ſpraake, w' ,

Al blaaſt men zugtend' maar een zwak

- ke adem uyt,

Tot Hem, die ons zo liefſyk, roept, als

. zyne bruyd,

En zelf in 't enge hart zyn woning zoekt

- te maken. . -

6. Ik zie, ik ſmaak en voel, geniet en

kus en zuyge,

. Ik oefen hier op aard' de hemels liefde

Zoet ?

Ik houd een zuyv're mond, uyt vreze

dat myn gloed

Niet bluſſe uyt : ik ſpreek met toezien

en met buygen. . . . . .

7. Zo 't jemand vreemd is, dat ik minn',

en zwyg daarneven

Dat men aanbidding doet, en dog geen

woord en zeyt,

"- Ge



LIEFDE BEGEETENs, Erc. 379

Geliev', niet kwaad te duygen myn'

eerbiedigheid,

Mids, ik door ſtomme min, de diepſte

eer” kan geven

8. Want ider, zwygt dog als hy is in 't

- Heiligdomme,

Men ſpreekt niet, als men is in 's ko

nings eygen zaal:

Ik ben by God en Jeſus Chriſtus op

't onthaal; - :

'k Geloof, en biyf nogtans als Sacharias
ſtomme. . -

9. Q Jeſus! Jeſus lief! gy kunt zo ligt
k # horen -

De ſtille harten-taal, als men u ſpraak

, loos mint, -

En zig met lyf en ziel' geheel aan U

. . verbindt : : : -

Ach brand myn hart t

in U verlooren, - - ' -

1o Gelyk de vlam het groene hout zyn

ſap ontname,

Dat het tot ſtof vergaat, en zig, in

zig verdoet, " -

Zo wenſeh ik dat de vlam, die uwe

- , liefde voedt, . . . . . . t

Myn hart en geeſt onrſteek', dat alles

- ſmelt te zamen. , ,

11. O Gy, die wel verhoort myn ſtom
IIIC harten ſprake, . Al

-. . , AIS• -

ot aſch. hetwordt -
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Als eene ted're ziel' uw voet met traa

- nen nat :

Ach ! zie my gunſtig aan, en kus my,

- ô myn Schat!

Als ik door liefde zal in ſtervens ommagt

raken

149. Mel Pſ. 143.

I# zoek u hier zo afgelegen , .

Myn Toevlugt, Voedzel , Licht en

Zegen ! . . . . . -

, Ik ben uw Pelgrim nog op aard',

Ach Heer! ik ben zo zeer genegen,

Om heel in U te zyn vergaart.

2. Kom Gord dan nu myn trage lenden,

Laat zig myn hart heel tot u wenden,

En houd myn aandagt ſteeds tot U!

Wanneer zal myne onruſt enden,

Die ik zo kragtig voele nu.
3. Verzamel myn' verſtroyde zinnen,

En nader zelve my van binnen,

Dat my niet ieder voorval vind',

Laat uw intrekking my verwinnen;.

Dat my 't vernuft niet meer verblind'.

4. Gy, myne Luſt, zyt zo behendig,

Daar myn begeerte is onendig,

Zo komt Gy my dog ſnel voorby ;

Tot dat ik d'aandagt keer inwendig,

Uit myn verſtroying velerley.
5- Ach
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. Ach wilt tog deze dampen weeren, .

an my, die na, U, Heer, der Heeren,

Geſta'eg in 't harte zoekt en zugt,

Op dat ik waak”, en na begeeren,

U nog bereik in deze vlugt.

6. Vermids d' onvaſtheid mynerzinnen,

Zo neig inyn hart zo ſterk na binnen,

Tot U, ô Hoop van zaal'ge vaart!

Dat myn geloof ſteeds aan mag winnen,

Tot my uw Licht meer openbaart. .

7. Ik voel wel dat Gy 't zyt alleine,

Ach neem tog van my al het myne,

Dat uw' gena'e my maar regeert,

O Jeſus! kom my dra doorſchynen,

Dat al myn hope tot u keert.

8. Gy zyt myn God, en eenig Wezen,

Ik kan alleen in U genezen.

Wat hielp 't 'my zonder# zyn?

Al kan het vlees uw woorden lezen,

Nogtans behoudt het maar den ſchyn.

9. Ach! kom dan ſpoedig dooruw wezen

Der waarheid, mynen geeſt genezen,

Maak hem eenvoudig, rein en klaar,

Dat hy in 't zuiv're waarheids wezen

Aan U, Gy. Hem zyt openbaar.

1o. Maak't edelzaad totvrugt bekwame,

Dat uit Jehovaâs hoogſte Naame,

Uw Geeſt zoo ſchoon geboren heeft;

Dat het uw kragt en deugd te zamen,

Steeds toone, als men Godlyk leeft.

11. Laat
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11. Laat uw ontſtoken Liefde-gloeyen

Uw reine Geeſt my ſteets doorvloeyen,

En ik niet zinlyks zoeken meer: -

Ach bind ook met uw liefde-boeyen, '

Myn hert, en alles aan U Heer ! !

12. Uw Licht der reine Liefd' door

dringe, ... . . . . . . . .

En leide my in alle dingen, - . -

* Na uwen wenk zo rein en puir ,

Dat my in deze oefeningen

Niet hindere de kreatuir ! ! ! -

. . . . . . . : : : : : : : : -

-

:

XX. Van de Broeder

* te e Liefde.
- - ſ | | | | | » ! ! ! - -

15o. Mel Jeſuskoom tog zelf totmy.

Ie, hoe lieflyk. en hoe fyn,

L Is 't, als Broeders vreedzaam zyn,

Als hun doen## is, . . . .

Zonder valsheid, arg of liſt! "

2. Zo als d' eed'le balzem ſproeit,

En van 't hoofd beneden vloeit ,

Mids hy is van goeden aard,

Vloeid in Aarons ganſche baard.

3. Die dus neërdaalt in zyn kleed, E

- -- - - - Fl
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En brengt luſt en vreugde meed',

Als den dauw van Hermon, weer,'

Daalt op Stons Bergen neêr ? 7,

4. Want aldaar belooft den Heer,

Ryken zegen na begeer, . . . . .

En het leven in de tyd, ' " . '

Ja hierna in d' eeuwigheid.

Öj Maar wat is de liefde zeer

itgebluſcht, dat ſchier geen meer'

Liefd op Aarde wordt ontdekt, tºt

Die eens anders harte wekt. '

6. Elk leeft voor zyn eigen Min,

In de Wereld na zyn zin, ".

Heeft van and're geen gewigt : «

Waar blyft daar de Liefde-pligt?

7. O# Zoon,

Zie tog eens van Uwen Throon, "

Zie nu deez' verſtroying an, . .

. Die geen menſch verand'ren kan... 4

8.## zamel tog . . ..

Alles wat verſtrooid is nog ; :

Laat in uw genade glans, ; G.

Alles zyn vereenigd ganſch. - * *

9. Dat den Balzem uwer kragt,

Die het harte leven bragt,

Diep in onze harte daal',
Schiet in ons uw vrede-ſtraal.

1o. Bind te zamen hart, aan hart,

Laat ons ſcheiden gene ſmart;

Bind zelf vaſt door uwe hand,

re

»
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De geheiligde Broeder-band. I

11. Zo ſteeds Vader, Zoon en Geeſt,

Drie is, en dog. Een geweeſt,

Word' vereenigd altegaêr »

Uw gehele Liefde-ſchaar
12. Wat al blydſchap, wat een luſt » -

Zou dat zyn! ô zoete ruſt !

Wat zy wenſcht, wat zy begeert,

word van God haar zelf vereerd..

## Alles wat nog is verwond, |
al met lof uit eenen mond, |

Pryzen Godes Liefde-magt,

Als Hy 't al heeft t'zaam gebragt: |
14. Kragt, Lof, Eer en Heerlyk eid,

Zy den Hoogſten tº aller tyd,

Die, zo Hy is. Drie in Een,

Make ons in Hem gemeen.

151. Mel: winnScium ſa; ich nicht.

Je: bouw uw lighaam tog,

Uwen Tempel bouw die weder,

Dryf dit werk nu zelve nog,

Anders valt dog alles neder,

Laat de Levens-geeſt uws monds

Scheppen d' inhoud uws verbonds.

2, Uwe ſchaapjes zyn verſpreyi,

En verdoold op eygen paden ; *

Maar, ô Heer! # is nu tyd,

Hen t' ontmoeten in genaden,
- Dat
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Dat zy worden t'zaam gebragt. . . . .

In de liefd', door 's Geeſtes kragt

3. Heere Jeſus! onze EEN, .. - ; ; -

Onze ALLES, Licht en Leven ! ,

Laat tog van uw kinders geen -

o

-5

- - -

Zig een ander overgeven; . n

Heere Jeſus! onz' Geleyd'! -

Onze Spyze, Waerd en Weyd'! :

4. Doe ons in uw Harte zyn, -

Sions Koning hoog verheven ! ! ! -

Maak ons eenig, #ys en reyn, . .Wilt ons mild uw” gaven geven: r

| Dat ons uw zoet liefde-bloed - - -

i Geev' gelyke zin , en moed. : ,

5. Kindertjes! geef liefde plaats,

Laat de Vredens-geeſt regeren,

Liefd' en vreed' is een ſolaas, : : : :

Dat men niet genoeg kan eeren. x

# Liefde is de zoete ſpys', - . . . . .

Die men eet in 't Paradys. - - -

6. Dring in Jeſus Harte ganſch ; T

Zyn gebod laat in u blyven; | | | | |

Wandel na de waarheids glans; - - ;

Laat den zagten Geeſt u dryven: ' .

Leer van 't zagt geſlagtte Lam - ; 7

Liefd',# aan 's kruyſes ſtam,

7. Allerliefſte Jeſus! doet :

Biddend' ons na liefde haken;

Smelt ons in uw hartengloed, *,

Wilt door liefd' ons vaſter maken,

4! - R - Dat
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Dat wy worden Een in a " , En den 7

En ook blyven ſtadig nu. - Eert als

S. Wy, uw kriſtallyne Ivf, " ! ! In vorig

Gy'daarin Genadenzonnes vio , # . Met de

Al het duiſt're van ons dryf, ? - A't gew

Wilt ons uwe blydſchap gonnen; . J Innerſ

Uw triomf en deugdenglans 4 Oete

Druk in onze harten ganſch. . . . . . Wree
- . . - t * Als

152 Mel: €5ving bich auf u bienen ) #
- G5crt. r- -- -- - ren' zy

:rto yº, , - - - - “In 1. - -- Ee?

En van God geboren menſch : : : f. D#

Zal ook hartlyk minnen, | | | | | 5 tº
ien God teelde na zyn wens, zº ? . 'T

En geen twiſt beginnen. - -- SN

Wie den Vader mint en eert, iſ ze - Hu

Zoude die wel haten - 1 º . . . . . N

Dien den Vader heeft bekeerd ? - - Di

Neen dat moet hy laten, - - i

2. Als een zuyver kind van God -W - RS

Zulke komt ontdekken,

Die ook zyn na Gods gebod; SO! dat gaat zo wekken, t

In het nieuwgeboren hart, N

Lout're liefdevloeden,

?T neygt zig tot hen zonder ſmart, - l

Met de puurſte gloeden. - v v

. Als het maar van jemand hoort, -

Die ook kent den Vader,
- is - - - Erk
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En den Zoon, des Vaders Wcord.

Eert als zyn Heil-ader: -

Zo wordt ſtraks een zoet genet,

Met de liefd' verbonden,

' In 't gewydde hart, aan God,

Innerlyk bevonden.

4. Deze liefd' is algemeyn,

Vreemden, ofte vrinden,

Als zy maar Gods kinders zyn,

\ Kan zyzig verbinden.

Of zy armbyk zyn, of ryk,

,- / Eed'le, of veragtte,

"- Dat's haar altemaal gelyk,

'T komt nauw in gedagte,

5. 'T godlyk Beeld, en Chriſtus aart,

Aller broed'ren ſchoonheid, J.

Hun gemoed'ren zelf verga'ert, ,

Als die klaar ten toon leyt: -

Die 't hart, zo met harten paart,

- Dat zy heylig dranken,

- T” zamen zenden hemelwaard .

Hun gewydde vonken.

6. Geen bloedvrindſchap wordt geage

Hierby te gelyken.

Mids voor deze liefdekragt

" Alle min moet wyken.

, Deez van God verknogte band

Wordt zo hoog verheven,

Dat men generleye ſtand

Stellen kan daarneven.t
, R 2 7, Komt

S.
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7. Komt vervolging, haat of ſtryd

Op die lieve broed'ren.

Zo gevoelen dit altyd

D” eenige gemoed'ren,

Welke met hun Opperhoofd

Vaſt vereenigd leven,

Datze hen niet oorelooft

't Ledig op te geven. A

8. Kroont God met genaad en hey!

Een van zyn beminden

D' and're kunnen daar terwyl

Ook hun deel in vinden.'

Elk van hen is zeer bereyd

D' and're op te paſſen,

Mids maar vreed' en eenigheid

Uyt hun grond komt waſſen.

9. Deze liefde ondervangt

Broedes die bezweken.

Zy bevordert hunnen gang

Zo z' in zwakheid ſteken.

Ja zy ſtrekt zo ver en wyd ,

Dat zy ook het leven,

Voor de broeders, is bereyd

Be Io den dood te geven. -

1o. Wilt tog dezen balſem , Heer,

Mild op d' aarde ſproeven,

Dat een hart en ziel' ſteeds meer

Van uw volk mag groeyen.

Demp de hoogmoed, argwaan, nyd ,

Die den vrede ſtoren.

1

laat ons

Tuit:

"

XY

Stº

W

- - * * Laat

:
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Laat ons niet van twiſt en ſtryd,
Tuſſchen Broeders horen. ,

x XL Van de Inwendige

Stilte des Geeſtes, en de

Heilige Eenzaamheid,

en Gemeenzaamheid :

met God. | | | |

- 153. Mels 'o Seſſi tu biſt min

C#goes bezwaard gemoed1 :
erp uw gedagten-vloed .

u uit, en word eens ſtille,

Dat uw verſtrooide wille, J

Ontvliê des vyands liſt, ,

Mids ik in gene winde,

o zagten zuizing vinde, " ,

Als waar in Jeſus is . . .

# Keer uit het Aardze rond,
In uwer zielen grond, - ,,

Pe,zwevende gedagten, ,, ,

• wilt in haar grond ontkragten,

En zoek Hem, die gy meinr,
- r* * « ST - - R 3 ; " - -----

A. 3

,

Met
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Met zagte liefde-blikken, - lo ſto

Tot Hy, tot uw verkwikken, h Gode,

Met vreed' en ruſt verſchynt. En\a.

2: Weg met den eigen zin, Tot :

Waardoor ik duiſter bin, GW wN

Weg met de wilde vonken, | ? Dan

En wat my meer maakt dronken, En 't

Of 't hart in duizel bragt; Dat

Gaat gy dat niet verlaten, ' . . En

Zo zal het u omvaten, - Wev

En gy.blyft in de nagt. , l We

4. Geloof dan heel gewis, U)

Dat dit uw hinder is, - Als

Dit maakt dat uwe kragten, 8 (

Als gy wat tydlyks wragte, Me

In louter# ſtaan, ... - }

Kan Satan niet den wille.

Die dus haar kragt gaat ſpillen, \n

Met onruſt ligt omgaan? * * * *

5. Keer hier toe uw gezigt, - -

Of gy en kunt niet ligt, . . . . \
Des onruſts oorzaak gronden, * •

Het wordt in u gevonden,

Wat uwen vrede weert , ' , ' .

Kwamt g” u daar mee in wouden,

En 't ſtille veld ſchoon houden,

Dog wordt de onruſt vermeerd. - t

6. Wel waag dan maar den ſtryd,

Met uwe eigenheid, -

- Houdt zy u ſtreng gevangen, zo *

"- e
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Zo ſtorm met ſterk verlangen, .

In Godes liefde rein, zº :: ff ,

En laat niet af in 't dringen, ... .

Tot alle banden ſpringen, . . . . .

Gy zult haaſt anders Zynx eº is t

7. Dan zult gy wonder zien »,

En 't zal als dan geſchien,

Dat gy in zagte vrede, , v . * *

En diepe eenighede, r?' ''. '' ,, . . -

Met Hemels kragt vervuld, ; ; . .

Verzagting vind van pynen, -

Daar moet uw ſmart verdwynen •

Als gy u laven zult. . . . . . . . .

8. Geen zugten daar geſchiedt,

Men luiſtert daar ook niet, ºf: ... .

Na woelende gepeinzen, * *

Men ruſt er, zonder deinzen, # :

In Godes liefde-luſt, is t: * . *

Daar kan de ziel gewiſſe-,

Het Licht en Regt niet miſſen ; 2

Wie ſtoort aldaar haar ruſt ? -

% Men dryft dit Liefde-ſpel * . .

o veel men wil, hoewel , , . .

Men zelf met God te ſtrelen, * . . .

In reine Min mag ſpelen, zº toe 2

Niet bitters daar entmoet, nºg - ; .

Geen toorn kan ons doen treuren 3

Hier is niets meer te ſpeuren, ' , &

Als zoeten overvloed. - * .

1o. Wat is 't gevoelen ſnel, ... . .
- - -



392 VAN DE INweNDIGESTLnr.

In dit zoet liefde-ſpel!

Hoe lieflyk is de ſpyze ,

Hoe aangenaam de wyze,

In deze Hemel-vreugd, : -

Als zulke zoete #en * * *

Meer als men kan vermoeden,

Hier maken 't hart verheugd !

1. Als gy der luſten ſtrydt,

Nog in u zelven lydt,

Als Helze vreez komt jagen,

En uw geweten knagen, -

Verbetert dat hier voort.

Verbergt zig maar uw wille,

In het gewenſchte ſtille,

Dan kampt gy zo 't behoort.

Ja. Hoe zeker wandelt gy -

Geruſt, en ſtil, en bly! - º - -

Ganſch afgeſcheiden mede; - - - -

Want zie Gods reine#,
Gedoogt geen eene zond', -

Men kan met gene zonden, - -

Pen, grond der vrede gronden,

Daal diep, of gyze vond'. , , -

13. Als men regt ſtille is, s a
Ontvonkt men hier gewis : - 2 : : '. *

Dit vuir gaat onze banden, 3 %
Van# tot tyd verbranden, . . .

gAls 't afgemat gemoed, . . . . .

Met d' uitgeputte zinnen, - - -

. Wordt kragtiglyk van binnen..... . .

5 % t - Met
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Die zynen Jeſus byzig heeft.

Met Hemels Man: gevoed.

14. Ik volg dit ſpoor dan maar,

En zoek dit leven maar, | |

In mynen geeſt tºerlangen, '

Dan blyf ik niet gevangen, . . . . .

In 't zinlyk guicheſ-ſpel; . . . . . .

Dus blyf ik binnen palen • - ,

Zo loopt men zonder dwalen, '

Dus vindt men 't doelwit wel.

Is+ Melilk hebden regtengrondgevonden.

H" afgezondert eenzaam leeven,

Kan eene ziel die Jeſus mint, ,
Veel meer vermaak en blydſchap geeven »

Als wel een weereltling bezint; , ,

Dewyl hy nooit alleene leeft, º: r

- º -

2. Ja nimmer is men minder eenzaam,

Dan als men is met Hém alleen:

Dan gaat de ziel met hem gemeenzaam ,

Om, en houd vry ſpraak en reën:

Weg weereld uit myn hert, myn luſt,

Die ſtrekt tot# ruſt.

3: In eene toegeſlooten amer; s
"Of in het eenzaam vryê Veld, S

Blaakt dikwyls Jeſus aangenamer, . . . . .

“ Met zyne Liefdens zoet geweld, ,

Als daar de ydele weereld woeld, ,

Die zien tºene E of" , ,,w

---- - CV : 5 . 43
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4. Ja myn beminde boven maaten,

Die is ontzaglyk, rein en kuis,

En wil zig niet graag vinden, laaten,

By zyne Bruid, in 't aardſch gedruis,
Om haar daar zoo te kuſſen, neen

Hy wil met haar meer zyn alleen, *

5. Kond ik U in myn herte fluiten,

O Liefſte Jeſu ! ( na myn zin)

6y quaamt wel nimmermeer daarbuiten,

'Maar blyft 'er nu, en eeuwig in:

Koom dan, b Heer ! en woon by my,

Op dat myn ziel te vreede zy.

6. Want uw gezelſchap geeft my vreugde,

Meer als de heele Weereld doet,

Die my dog nooit alzoo verheugde,

Met al haar vleyend bitter-zoet:

Hierom zoo is myn Lofzang nu,

Dus in de ſtilligheid tot U., -

7. Éy laat my zo met U verkeeren,

at ik my regt aan U gewen:

En ook geen grootſer goed begeeren,

Als dat ik ſteets naby U ben,

En houd in allerleye zaak, -

Eenvoudig met u t'zamenſpraak. ,,

3. Odaar men verr' van 't aartſch gewemel,

Dus in de ſtilt” begunſtigt werd »

Daar krygt men 't hert haaſt in den Hemel,

En ook den Hemel, in het hert :

Dit isde regte Eenzaamheid,

Als 't hert van al het ydle ſcheid. -

- *- 173, Mel:

*
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155. Afele- Zoet gezelſchap dat met my.

" d tº gº rot zi . . . . .

'Wat is de Eenzaamheid, au ,

Niet eenſſchat van lieflykheid, is

Daar milen kano met God verkeerenſe

Zoo gemeenzaam als een Mºrind! ' .

Wat istdat een groote eere, -

Grooter als men ooit hier vind. . .

2. Als het hertenis ontleegt, ci wº

En het zig na God beweegt, ".

Na de oorzaak vanshet leeven, - .

Die alleen het leeven heeft: : : : : ".

O wat is het zoet te weezen,

Daar men 't regte leeven, leeft.

3-. Dat is in de Eenzaamheid , . .,, .

Als men zig van 't ſchepzel ſcheid, .

Om met God te onderhand'len.»

Als een Vriend met zyn Gezel , , ".

Daar "menebeſt niet God kan wand'len,

'Als het hert raakt op zyn ſtel. . . . *

4. Daar ſtort men zyn klagten uit,

In Gods ſchoot, als Chriſti Bruid,

Daar verteld men al zyn ſmertes ,

Over zonde, die beſwaarte iſ, iſ 2 -

Daar oatleeſt:men ganſch zyn herte,

Van al 't geen men had vergaard. 2

5. G. wat is het Eenzaam zoet,

Als de ziele God ontmoet, . . J

Met zyn liefde en ontfarmen : - -
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Daar ſchuild men dan veilig vry ».

In Gods Vaderlyke armen •

Daar men is vernoegt en bly.

6. Eenzaam kan men 't liſtig hert ,

Die de ziel bedroeft en ſmert, -tº

van zyn boosheid, en zyn ſtreeken,

Beſt uitvinden waar het ſchort,

En de looze ſnoode ſtreeken • .

Die de ziel bevuild en morſt.

7. Eenzaam is men minſt beſchaamd,
Om te doen dat meeſt betaamt : : :

Heimelyke bcezem-zonden,

Daar men over bloozen zou, ' '

Worden daar beſt uitgevonden. •

Die belyd men daar getrouw.'

8. Eenzaam werd het Zonden-quaat,

Beſt gezien, en meeſt gehaat: ,

Daar men tot in ſtof en aſſche •

vernedert en verfoeit, S.

m in Chriſtus Bloed te waſſchen,

Men zig dan op 't meeſt bemoeit

. Eenzaam werd men weder vry ».

et God , die zi

Over zonde had verborgen , v

Als men die opregt belyd, . .

g: Smeekt vergeving in de barge,

Scheld hy altemaal die quyt. *

Io. Eenzaam werd men weer on

Van de zorg, die 't herte vaſt - -

rde had gebonden, : -

aan een zy ,

Aan de Aa

•
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En de ziele had verleid,

Waar men byna door verſlonden: -

Eenzaam raakt men weer bevryd.

1 1. O hoe zoet is d' Eenzaamheid,

Als de Geeſt ons maar geleid, ' . . .

Tot dat aangenaame leeven: '

Met God, daar men ongeſtoort,

Vry van veelerleye vreezen,

Daar het ſchepzel niet bekoort. º

12 Eenzaam word men in Gods Wer,

t? Overdenken minſt belet :

Daar plukt men de ſchoonſte bloemea:

Die geen oog hier ooit en zag, ... ! !

Haar getal is niet te noemen,

't G3en men in het eenzaam zag.

13. God in zvne Heerlykheid, . . .

Men in 't eenzaam beſt verbreid,

Daar bukt men ootmoedig neder,,

Voor zyn Majeſteit en Throon: -

Men zegt dan wel weer, en weder,

'k Ben uw Knegt, en uwen Zoon. ,

14. Eenzaam is dan 't Paradys,

Van een Chriſten die regt wys,

Weet zyn tyd wel uit te koopen -

't

Qm 't gewoele van der aard, A

Op zyn regte tyd t' ontloopen,

Daar zyn ziele Schat vergaard. . . . .

. Eenzaam riep de Bruidegom, ,

ot zyn Bruid, myn Liefſte kon

In het Veld, zal ik u geeven, -

oºs k R 7 Myn
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Myn uitnementheid en min, - - -

O gy Sehoonſte hoog verheven, - . .

Keert, ey keert weer tot my in. &#

" . . . . . . . . . . o : O . -

156. Mel: gºts tºt tumatiºn tite
2 t, . . . . . . . . . s e', , 2.

Ch! wat doe ik in de ſteden, - '"

Daar maar onruſt is en liſt ? . .

Liefſte Vriend ! kom laat ons treden . .

Op het Veld, daar zonder twiſt, ' s ,

Zonder zorgen, moeit' en pyn, 's

: ,,Wy in 't minnen kunnen zyn. ;

2. Is het meer met pragt omhangen - ,

In de Stad, als op het Veld,

Egter heb ik geen verlanger , g. "

Na des Werelds glans en geld:

Buiten kus ik u geſta'eg, 1 : : :

Zonder hinder, moeit' en plaag.

3. Zou ik uwen kus ontfangen,

In de Stad in 't openbaar,

En aan uwe lippen hangen, ' . . . . .

Dat myn hazer 't wierd gewaar.

Zo wierd myne liefde-pyn,

Maar genoemd, een huighel-ſchyn.

4. Vlees en Bloed heeft nooit ervaren,

Onzes Heeren vriendlykheid, en

Zien het dan de laſter-ſcharen, - . s'

Dat men geëſtlyk dronken leid,

By de welluſt-ſtroom van God, ..."

Zo wordt alles maar beſpot.

- . . ** - 5. Zo,

5. Zo een Bri

n 't verbo

iſ het niet
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5. Zo een Bruidegom kont kuſſen,

In 't verborgen zyne Bruid ,

Dat het niemand ondertuſſen -

Ziet, als hy haar 't hart ontſluit : "

Zo geeft Gy, als w” eenzaam zyn,

ö# zoeten wyn.

6. Als my uwe Liefde-vonken,

Zoete Jeſus! ſteken aan , . . .

Als gy lyf en ziel', beſchonken,

Leidt op uwe welluſt-baan,

Zo wordt al wat in my leid,

Als een held're ſtroom verbreid,

7. Myn hart gloert, zo dat zyn leven

Mede uit den monde kruiſt, -

Myn voet wordt ook voortgedreven,

Gaande vrolyk in uw Huis: -

Mtymer ogen weenen daar,

Wel van vreugde voor, en naar.

8. Zo een bron het land komt ſproeyen,

Als zyn ader ryklyk ſchiet,

En van rykdom uit moet vloeyeu,

Zo is hy', die u geniet,

Zyn verliefde vrolykheid,

Wordt aan alle kant verbreid,
9. En dan digt hy#. M &

Zingt, en ſpringt, en jubileert,

Zyne handen zyn vol palmen, -

Zyne tonge triomfeert,

Zyne vlammen kan hy niet

- Bergen, dat men die niet ziet:
- - 7 - Tºt 1 MO. Komt
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1o. Komt een Wereldling dit horen •

Die agt hem voor razend dol,

Dat zyn herzens zyn op 't hollen,

Of van druyve zappen vol:

Alles word beſpot, gehoond,

Wat hy van de Liefde toont.

11. Dies,myn Vriend! kom laat ons reizen

Op het Veld, daar wy allein,

In verliefde Liefde-wyzen

Vaſt verbonden willen zyn, . . .

Duizendmaal wil ik U, Heer, zº

Kuſſen , en Gy my ook weër. ,

12. Daar, daar willen wy de harten : . -

Bloten, en voor oogen zien,

Ik de uw', Gy myne ſmarten: . . . . . .

Daar, daar zal 't uit liefd' geſchiën,

Dat wy ons met zoete wyzen -

Vrolyk om het meeſte pryzen. -

13 Gy zult zingen: Myne Duive : : : : 2

Kom tot mymer wonden kloov., . . .

Dat geen vyand U neer buige,

Hier is 't veilig, vaſt, en #

Leg u aan myn borſt geruſt,

En geniet myn zoete luſt. . .

14. Dan zal ik met vreugde ſpringen,

In uw open wonden vry,

En,#' - :

- O hoe lieflyk zyt Gymy, . . . . . . ,,

Ik ben d' Uw', en Gy zyt myn,

Eeuwig zal de Liefde zyn ! . . . . . .

º

5 - -
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15. Hoor, gy Bloemen der Landsdouwen,

Hoor, gy Vogels in de Lugt,

Hk wil nu in Liefde trcuwen, ,

Jeſus, die zo na my zugr;

Ik ben zyn, en Hy is myn ,

Eeuwig zal de Liefue zyn !

Wie leeft met God gemeen,

Is hier ook nooyt alleen.

rinttv ben ſieben Göoft laſt157. Mel: Q8e

een, en dog niet ganſch alleene

mheid &en ik in mylle eenzaa

hoon ik heel verlaten ſcheene,

Myn Jeſus zelf verkort de tyd: . . . . .
Ik ben by Hem, en Hy by my ; - ; A

Waardoor ik nergens eenzaam zy. ,

2. Ter wereld komend', ſpreekt zy zaaken,

,,, Die maar bedoelen d' ydelheid,

Daar moet die geen zig laten laaken,'

Die gaarn wat van den hemel zeit:

Dies wil ik liever ganſch allein,

Als zonder God by d' wereld zyn.

3. Verkeerde kunnen ligt verkeren,

Wie taſt pik zonder kleven an?

Hoe zou ik derwaards dan begeren,

Daar men God dra vergeten kan ? .

**

k

'T
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'T gezelſchap dat gevaarlyk ſcheen,

Wordt dikmaal na den val beweend.

4. Daarby kan zig een menſch verſtellen:

Wie wil in alle harten zien ?

Veel ziet men heimlyke gezellen,

Die maar gelyk de wind omvli'en,

Dat een die zoetlyk ſchynt van aart,

Dog kort daarna een ſlange baart.

5 Dies moetmy't niemand kwaad toeſchry

ven, -

Als ik in myne eenzaamheid --

Steeds zo verzameld zoek te blyven,

Dat God alleen myn hart verblydr :

De wereld ſteekt vol loze hiſt; . .

, Weldien die God verbonden is ! !

6. Een wereldskind mag zelſchap zoeken,

Ik zoek myn God in ſtille ruſt: * * * *

. En wil de wereld my vervloeken, ti -

Ik ſluyt myn kamer toe met luſt, iſ

En neem God mee, die my bevryde,

Dus wordt de wereld ſchoon misleidt. -

7. Ach Jeſus! wilt niy maar verſchynen ,

In deze mynen ſtillen tyd : 2 -

En laat my alle luſt verdwynen

Tot wereldſe genoeglykheid! * *

Neem gy myn hart, geefu my nu;

Zo vind ik alles wel by u ' :

8. Wilt ſatans ſnode liſten vellen,

Waarmee hy ſtadig my genaakt, - .

On my in myne ruſt te kwellen; -

- Stoor
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Stoor 't geen my buiten u vermaakt !

'T geloofsoog zie altyd op u

Ach liefſte Jeſus! leer my nu.

9. Regeer my, Heer! na uwe leere,

Opdat ik al het kwade myd'!

Wilt zelf alleen my dirigeren,

En ſteeds op goede wegen leid!

Ja leid my heel uit dezen tyd,

Heer Jeſus, in de eeuwigheid.
*

158. Mel: eie fietſen fcherben Rönig,

Cf Hemels oogen, wilt gedogen.

K wil eenzaam, e

En gemeenzaam

Met den een gen God omgaan,

En de zinnen - T. .

Houden binnen,

Wat niet God is, laten ſtaan,

Het geruyſe, . . . .

En gedruyſe

Buyten my niet meer zien aan,

2. O verblyden,

Afgeſcheiden!

Als my alle ſchepſel zwygt,
Daar het harte +

Zonder ſmarte

Regt na zynen ſchepper hygt,
En de wille.

Zagt en ſtille

-

k

Onder



4o4 VAN DE INwENDIGE STILTE

Onder Hem zig ganſchlyk neigt.

3. Hier wordt ſtinkend

Al het blinkend,

Daar de wereld in verblydt,

Mijs ik eenzaam -

En gemeenzaam ºp 4

Handel met de eeuwigheid:

Met God leef ik, .

###ef ik .
In, en buvten alle tyd.

4. Na de ſtilheid, ,
'v. Die 't geſchil mvdt , * *

Heeft myn Heiland zelf getragt,

En t huisblyvend, | |

. Niet uitdryveni, - -

Dertig jaaren doorgebragt.

Daar Hy vurig,

... En gedurig , , ,

Hield voor zynen God de wagt.

5. Hemels Wezen !

Laat genezen

My, in uw Prezentie waard,

En daartegen . -

Ganſch uitvegen

Ezaus aardsgezinde aart T. - ,

Die 't omzwerven

Niet wil derven, w

Dat zo veel verzwakking baart,

2 xxII.

- --

tº

Van

l
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f - . . . . . . . . . .

|XXII. Van den Wandel

in Gods Tegenswoor-, g

| digheid. -

159. Mel: 2Reuterbabrer sºms -

G°" is TEGENWOORDIG, laat

I ons met gebeden, - -

En eerbiedig voor hem treeden;

God is in het midden ! Laat al 't onze

zwygen -

En op 't innigſte voor Hem buigen;

Wie GOD noemt

En Hem roemt --

Sla zyn oogen neder ,, -

Geef U aan Hem weder. -

2. God is tegenwoordig! dien de Che

rubinen -- --

Dag en nag geboogen dienen ; -

Heilig, Heilig, zingen alle Eng’le Choo

ren, 1 : -

Als zy Gods lof laaten hooren:

Heere hoort, - -

Ons accoort, . -

Als ook wy geringen. -

U onz' offer brengen. Y

3, Wy verzaaken willig allevideº: so

- e
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Alle Aardtſe Luſten meede; Heer, aan

Daar leit onze wille, Ziele, Lyfen Lee- | Zoal, E
Ven.

U ten eygendom gegeven; V Voor:

Gy allein,
- - i

Zult het zyn, S.

Onze God en Heere, U#
U behoort de eere. * EN

4. Majeſteitze weezen ! kwam ik U 7 Ma

regt pryzen

En U geeſtlyk Dienſt bewyzen ! . # # Zagt,

Ging ik my als d' Engels altyt voor u hou- M##

' Wen. ' ---- --

En U als prezent aanſchouwen! 'Aanzie

* Laat ik nu,

Voortaan U,

Tragten te gevallen, e- - A

Liefſte God in allen. ' - . | | E

5. Gy die 't al vervullet! waar in wy 8. H

als Sweeven, -

Aller dingen grond, en Leeven ! T

Zee, zoo wyd en grondloos! onbegre- AE

In U pen wonder l wd

n U zink ik ganſchlyk onder: . . . Das

ik in dy, loss
Gy in my;

Laat my ganſch verſwinden,

U maar zien en vinden. -

6. Gy doordringt tog alles, laat u ſchoon

ſte Iigte, ' . -

- - Heer ,
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Heer, aanraken myn gezigte,

Zo als ted're bloemen willig zig ontvou

- - "#: 1. za... . . . . . -

voor de Zon zig ſtille houwen; *

, Laat ook my, . . .

Stil en bly,

Uwe Straalen vaaten,

En U werken laaten, -

7 Maak m’ Eenvoudig innig, afgeſchei
den meede

Zagt, en in een ſtille vreede; " , ,
Maak#harte zuiver, dat ik uweklaar

e1 - -

Aanzien mag in geeſt en waarheid,

Laat myn hert,

Hemelwerr,

Als een Ad'laar. ſweeven,

' En in U maar Leeven,

,8. Heer, koom in my woonen, wilt myn

geeft op Aarden.

Totuw Heyligdom verwaarden:

Alvervullend weezen, dring door ziel en

zinnen

Dat ik Ü regt mag beminnen

Waar ik gaa

Zit of ſtaa

Laat ik u aanſchouwen

En my buigzaam houwen

1 6e. Mcl;
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16o. Mcl. o Gotty bu frommer gºoit,

Neyndig hoogſte Goed,en Oorſprong

aller dingen! , ...

Voor uw' Prezentie laat my regt eer

biedig zingen; -

Uw Tegenwoordigheid Vult aard' en

he:ne! an ,
-

Hoewel 't gehele Al,U niet omvatten

kan. . .

2. Schoon ſtroom en uwer gunſt, almagt “j

en wysheid vlieten, - l

Die allenthalven zig in al uw werken

ieten, ... - - - ---

Dat ider kreatuur uw Godheid klaar

aanpryſt, -

Uw Byzyn overal d' opmerkende aan

wyſt. ,, - - * * * *

3. Dog waart gy, wond're God ! wel al

lermeeft genegen,
In menſchen kinders maar uw liefReluſt -

te plegen,

Zy zouden zyn uw beeld , Bruyd ,

Tempel, hemels hof,

Met licht, liefd', vreugd' vervuld tot

uwen eeuw'gen lof. . -

4. Helaas ! hoe is dan nu dit edel beeld

verdorven, - .

En uw' Prezentie ons als uyt het oog
gezworven ? *T
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E

'T hart is van uw Aanſchyn geheel

lyk afgekeerd, - -

Dit huys en heyligdom legt droevig

deſtrueerd. . . .

5. Hoe duyſter is het hart, als zonder

liefd' en leven ? -

Dus vreemd en buyten God, Heer 't wil

U ſteets weerſtreven!

Daar g ons dog in uw ſchood, En

uw armen zoet -

Met alle liefd omhelft, en als een"
- Moeder voedt. tv

6. O eenig eeuwig Goed! vreugd all

hemelingen'!

Wy zwemmen in uw Zee, de Zon komt

ons omringen * * * *

Van uw' Prezentie ſteeds, daar 't hart.

dog koud van is, - - -.

We! die dus is allen, en 't eenig A1

zo miſt. - -

7. Bedroefde jammerſtand! dat ik zo af

- getreden, -

Verrukt ben en vervreemd van U, en uwen

vrede: -

Haal my we'erom, ò Ged! door boe

te, dat ik nu - - '

In Jeſus bloed en Geeſt gereinigd, vin

de U. * . -

8. 6) keer tog weer tot my, zo zal iktot U keren; A

- Het

s
is e

-
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Het aards en d' eygenmin wilt ganſch

yan my afweren: .

Ach! maak myn harte reyn, Polyſt

(het waar het ſchelt, j . . - l

Ten ſpiegel, dat ik zie U zelve, en # 6d,

1 ## - ')

g. Dewy uw heerlykheid uyt uwen Zoon

12. Gek

7

Gdyk

Tot

komt ſtralen, . . . . . -

Zo wilt tog in myn ziel' zyn Beeldte- 13, C- nis afmalen, . . . . . . n

Zyn liefd en ned'righeid, vervullemyn En !

- - - - - gCI ed' : : : :: e . N 1.

Want in d' ootmoedigen te woonen is u D!

- ZOet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -

1o. Trek mynen geeſt tot u, verzamel Z

, myne zinnen, . . . . . .

Dat zy niet ſteeds van u uytgaan, maar 14.

-- blyven binnen, . . . . . . . .
-Uw# Prent tog Zeer En

- - dieP-1n ſpyna , , . . . Lg, ºf

in laat# ſteeds op U geveſ- -

tigd zyn.

II. A## -

ligdom benede, . . . . . . . . . .

Waarin Gy gaarne woont, en ruſt, en

- wandelt mede ! . . . . . .

Dat uw Byzyn my ganſch doordringe

na uw wil! . . . . . . . . -

Maak, met licht, liefd en wreed myn
' s # - - - - - - *

- ; gånſche harte ſtal.
2. Ge -

ik nog uw huys en Hey

's

-
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2 -

# 12. Gelyk een zonnebloem Zig voor de

zon komt houwen, - -

# Gelyk een adelaar mag gaarn de zon

2. aanſchouwen, -

en * Gelyk een beekje haaſt ter zee, ze

laat my bly -

31 | Tot uw Bywezen, ſteeds na binnen ke
e ren my.

13. Gelyk de wolk-kalom voor Iziael
- heen ginge, - iſ

af. En hen by dag, en nagt, met gaat er
- licht omvinge: T

u Druk zo uw Byzyn, Heer, myn geeft

- en ziele in, - :

| | | Zo lang ik op de reyz' in deez' wee

ſtyne bin. , zº !

| 14. Als uw Nabyheid zo myn harte zal

doordringen, - ,

! En met uw zoet Byzyn als licht en lugt

omringen, . .

Zal ik met u, myn Lief! verenigd
zyn in min, r

En wederom tot u, myn Oorſprong,

- vloeyen in. - zº

15. Dan zult gy wonen, God, in rhyner

zielen gronde, ,, -

In trouwe, eeuwig my op 't innigſt zyn

verbonden:

Dus blyf ik in de liefd', door liefd!

- in U, en Gy -

* - S 2 Blyft
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Blyft dan ook wederom door liefde

ſteeds in my. -

16. Uw godlyk Nabyzyn, myn Zon,

myn Vreugd en Schone!

Zal zyn myn Element , myn koſtelyk

kleed en Kroone,

Myn ſpyz' en ed'le drank, waarmede

gy my voedt,

Myn kragt in al myn werk , ook in'

het lyden zoet.

#7. Uw vaderlyk Byzyn, O driemaal

Heilig Wezen,

En lieflyk Aanſchyn, zal my hoeden en

genezen,

Gy zult my reinigen van alles, als uw
huis - " .

En met uw deugden my Vercieren on

der 't kruis. .

'18. Ik zal u in my ſteeds regt diſponeren

laten, - -

Uw welbehagen ook in lief en leed orn

vateu, ,

Afhangen ſteeds van U, ik ga zit, ruſt,

of hoe - -

Ikleg, of weer opſta, Ja wat ik denk
of doe.

19. Zo zal ik voort, en voort, als Enoch

met God leven,

En ſteeds in liefd' en veecd voor uwe oo

gen zweven, -

- Dit
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H H.

Dit zal een voorſmaak zyn, en zeker

onderpand, en - - -

Dat ik u Aangezigt zal zien in 't Va
derland.

2o. O myn oneindig Lief! wanneer zal
't daartoe komen, r,

Dat ik U, zo Gy zyt, Aanſchouw met

alle vromen, e ,

En met den Serafyn in eeuwig Byzyn,

Heer,

Na der verklaarden wyz volmaakt be
min en eer' ?

E 61,

's, Oor's.# oogen Zweeven

Is waare zaligheid,

Een onbeweeglyk Leeven

| Dat in 't verborgen Lied,
I iets konnen en niets weeten;

Niets doen uit eigen luſt: -

Maar Jezus volgen, heeten, - º !

Wy waarlyk zielen ruſt. -

* Als uit den ſlaap verreezen, * . *

,,In Chriſtus opgeſtaan,

aar wy geen ſtraffe vreezen,

i Ons' Leeven lang voortaan,

Men eet en drinkt in Liefde

* En ſchoon men hong'ren zou,

Hy, die ons hart doorgriefde " n
. - G#
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-. Die volgt men ſteets getrou.
3. Wanneer den dag verloopea - • Vr

Is: legt men ## ruſt ; . - XXI

Het hart voor Chriſtus oopen, - lºk
, Voorts alles onbewuſt, s ,

'Ook zelve als we droomen, - |

Zoo men moet dromend zyn,

Geen beelden in ons koomen, : | 16,

Tan Chriſtus glans en ſchyn. . .

4. Men gaat en laat zig leiden, C

By dag, en nagt al voort, ; (

Om van al 't aards te ſcheiden, Hel

Terwyl men ziet en hoort, * Dat i

En voelt wel veele dingen, Maar

Als voeld of zag men niet ; : M.

Wanneer de ſmerten dringen; - j 2, A

Weet men van geen verdriès. Met

5. Gewis wie eerſt de zonde, ! e"
In Chriſtus bloed afwaſt, ' En

En uit des harten gronde, * In

Houd Jeſus liefde vaſt: *

Is heilig in zyn handel is i,
En bly in zyne pligt, - z

Heer Jeſus onzen wandel -

Zy fteets voor uw gezigt - - - t #
* . . . . . . . . . . . . . . - , e

4

. - l

- 2 - - - - xxIII. Van
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,

r

t

l

XXIII. Van de Geeſte

lyke Waakzaamheid,

en van 't Gebedt

I 62. Mel: Altin Sºfijt ter bij, -

Ch dryf tog uit my fiél, # # #,’.
A5 ##" : : : : •

Het zorgloos ſlapen: * * * *

Dat ik geen tyd raak? kwyt, . . . .

Maar na myn zaligheid

Met vreez mag haken. ,,, ,
#, Ach dat gy tog eenmaal !

-

zº vr - t g:

Met uwe zonneſtraal , a ,

My aan mogt raken, . . . *

En, liet wel allermeeſt’ - > .

In 't diepſte van myn geeſt

en yver blaken. T - -

ty:# geeſt, op ernſt beluſt, #

ºnſcht, zo u is bewuſt, ' ' i

In uwe ſchreden - 't w

1 º 1 - 2 rit ..
Te lopen welgemoed," al - ,

Te zetten vaſten voet, * * * * * * *

**** - - - -- sº
Niet af te treden. " " , " . .

4: Ik neem wel dikmaal voor, ..." o

Met vlyt en yver door, , - ,

En in te dringen; . # we
# . , 7 S 4. " J. - - - - - En,

- - -
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En, my hoe kort het is,

Met waken, bidden fris

Tot u te dwingen,

5. Dog voel ik dikwyls wel,

Met kommer en gekwel,

Hoe 'k ben verſtorven;

Dies trek myn harte, Heer !

Zelf in uw Wezen we'er,

Of 't is verdorven.

6. Ik wild', u Jeſus ! bly,

Zo Gy zelf leert aan my ,

Eenvoudig zoeken:

Ik tragt de wereld heel,

En al wat ons verdeelt,

Ganſch te vervloeken.

7. Ik haat my Zelven zeer:

En 't is myn hartsbegeer,

Met veel gebeden,

Te lokken uwe Min,

Ik ga veel dingen in,

Op hoop van vrede.

3 Edog, ik word verſpreid,

Dewyl 'er d' eygenheid

Zig in gaat mengen:

En myn vernuft als dan

Ook, wat het weet, en kan,

Komt voor te brengen.

9. Zo blyf ik ſtadig aan

In 't oude leven ſtaan,

Kan 't niet goed maken,
Ach
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Ach Jeſus ! toon my nog * * *

Een open deure tog, . * .

En rigt myn zaaken. *

zo. Ey! is 't niet hoge tyd? *
Laat my niet, zo misleid,

My laten trekken. -

Geef my uws Geeſtes kragt,

Die 't al vernieuwen mag,

Laat die my wekken. T' ,

11; Zie myne levenskragt,
Die uwe# wragt, -

Schier heel verteren ; . . . . . .

Ik word van u' gebragt , ... ' .

Komt niet uw ſterke magt

Den 'vyand weren.

k

t »e » ºf ..

12. Waar zyt Gy, zoete Licht? . . .

Toon my uw “Aangezigt; . . . .

Verwek my heden ! " ,

Gord my met kragten an, .

Opdat ik ſtryden kan;

Beziel myn leden. -

#3. Ontſluit myn oogen ook, " . .

Dat ik geſtadig loop” - - - - -

In 't licht, ô Heere; . . . . . . .

En dus uws Geeſtes raad, . . . . .

Aanwyzing en genaad” -

S s ， fy Er
, Myn doen regere .
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14. Ey laat myn traagheid - die

Het maakt dat ik niet zie, .

My niet uitzuigen; . . -

Taft aan, met bitt're ſmart, - -

Myn ongevoelig, hart, . . - in vet ::

Gy kunt het buigen... . . .

15. Verteer de eigenheid,

En wat myn geeſt verſpreidt »

Ja al het myne 3 -

Verbrand het altega'er, . . . . . .

Én maak op uw altaar . . . . . .

Der liefd', my reine. . . . . . .

16. Al myn onreinheid veeg

Tog uyt myn hart terdeeg,

Gy reine Liefde!

O dat geen valſche ſchyn,

Die my kan# zyn ,.

My meer doorgriefde!
17. GyeJeſus, Zielenluſt ! . . . . . . . .

Laat my tog nimmer ruſt. , ,

In gene dingen . ;

Help dat ik angſtiglyk, t

Tot dat ik u bereik, . . " ,
iNa Ü ſteeds dringe. l ...

18, want Gy, Heer ! Gy allein, . . .

Gy, moet my alles zyn, 2 : : : :
En 't al volmaken; - - - - - - -

Dog myn natuurlykheid, . . . . . .

En wat na 't ſchepſel leidt,

Moet in my ſlapen: - -

%. » -
- - - - v.
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Met U my hier nog#ſch . --

'er

19. En# ik 't geluk,

: -* rkers jg -- -- - -

## # ::
Paa tegen, myRe: ilans!

Om van dit

3 . . . . . ."

erknogt#
1o Eyja! Halleluja! : - - -

De blyde dag is na .

Van zeegepralen, . . . . . . . . .

Schoon ik nu menigmaal , , 2 , .

P## ſtraat. -
No en hale... 22 s-o a .

, "## # #
t * YA - - *

s. Jehova,

Lof, prys en gloria | | | . .

Zy#" . . . . . . .

Hier dpe ik wat ik kan, . . . . . . .

'K,wiſ Hamaals heffen an a . .

Met nieuwe toegevo . . . . .

163 mei: Myn hertens Jeſu myne luſt.
of: Gy kleine Chriſten hoopken ach

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

# Ch trouwe God ! hoe nodig is 't

HYev:#
n waken, nu des vyands# - - -

Ons heel zoekt te vertreden ! ! :

D' aanvegting is zeer veelerly; ,

Ach trouwe God! ach ſta ons by ! »

Verlos ons van al 't kwade. -

omringd en Everest, 6O
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O Afgrond van genaden !

Den Satan wil ons hart met kragt,
Door Schepzel-luſt , verraden:

Hy ſlaapt of ruſt deg nimmer ziet,

Hy zoekt ons maar in 't Hels verdriet,

Voor eeuwig neêr te vellen,

3. Hoe veelerlei is zyne liſt,

Hoe heimlyk zyn de laagen !

Waar meê hy ſtadig bezig is,

Om ons in 't net te jagen,

Te roven wat gy waarlyk nu,

Aan ons geſchonken hebt, en U -

Weër van ons af te ſcheiden. ,

4. Hy zoekt ons in zoetvoerigheid,

En in den ſlaap te wiegen,

Op dat hy 's nagts in dorre tyd.

Ons doodlyk mag bedriegen.

Ach Heer! geef ons uws Geeſtes pand,

OP. dat die ons, als met de hand,

ag in uw” waarheid leiden.

5. Beſcherm ons door de Waakzaamheid,

Der Heil'ge Heirſchaaren, *

Laat die ſteeds om ons ſtaan bereid,

Ach doe ons ook ervaren, *.

Dat vroeg en laat, door uw genae,

Veel reukwerk in 't gebed opge,
Door uwe milde zalving !

6..Ach uwe Liefde ſteek ons aanb

Met nieuwe Liefde-vonken!

Geleid ons op de Pelgrimsebaan, B

'- - 48
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l

Dat wy t'zaam geeſtlyk dronken,

Vereenigd branden door de gloed"

Der Liefde Gods, zo wonder zoet,

En heel in haar verteren.

7. Verdrink dan door uw Liefde-gloed,

In ons het zondig wezen;

Want na 't vernieuwen van 't gemoed,

Als Gy ons hebt genezen,

Zo brengen wy de offers rein,

Die u geheel behaag'lyk zyn,

Mids gyze zelve werkte.

s. Als dan zyn wy daar toe bereid,

Dat wy verkrygen kuonen ,

Nog waarlyk hier in dezen tyd,

De gunſten, die gy gunnen

Wilt, aan uw zwakke hoopje t'zaam,

Dië zig verteren voor uw Naam,

En dus uw eigen worden. -

9 Ach ! ſterk ons met uw heil'ge Vrée,

Dat wy de kroon erlangen,

Ja u navolgen als een Ree,

En vuirig. U omvangen;

Zyt met mw. Gunſt aan onze zyd”,

En laat uw Vaders trouw en -k3,

In onzen ſtryd doorſtralen. - - -

1e. Wy gaan door een Woeſtyn vol druk;

Ach Heere! wilt ons ſpyzen,

En ſtadig drenken; om U 't juk

Des Kruis, tot uwen pryze,
w Steeds vaardig na te dragen, ja

S.7 Maak
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Maak ons uit doden levend dra,

Om heel voor U te leven, ","

11. Wy zyn niet onze eigen meer,

Maar moeten U nu leven; i ";

En willen, mids gy U zo zeer , ºf -

Gewillig ons gingt geven, , ,

Door uw', gena'e de Uwe zyn , ... -

En dienen Ü, o Heer! allein,

Van ganſcher hart, en zielen. ,,

12. Dus hebben wy Gemeenzaamheid, k;

Met U in vreug 1 en Jyden ; -

En worden eind lyk met U blyd, 2, 3

Ten einde onzer ſtryden; . , ,,zº

Want hoe kan daar iets treurigszyn, ºf

Alwaar gy in ons leeft allein, ... .

, Fonteine van verblyden? . . ,,

13. O. Trouwe God! verhoot nu tog, ,

Die zig uw Kinders hieten,, ,

En wilt nauw? Belofte nog a o

Met kragt op ons neergieten,, !

Een ryke maat der Heiligheid,., ,,

Dat wy u in deez' laatſte tyd, a :

Met veel #dienen. s .

r4. Myn ziele ſproot, ò Heer! uit U,

Zy4eggt tot U van#y, t; .

in brandt van Liefd', op dat Gynn, e## weêr geheel# iſ ? l

O Jeſus ! neem ons weder in,

En laat ons uwe Vreugd en Min,

In eeuwigheid genieten. ... ... :

& 164. Mel::

/
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164, Mel: 2ſufmcinch griſt madjbidj.
t

O" 3.9p myn geeſt, maak u bereid,

Waak ſteeds in gebeden,

Dat gy niet ter kwader tyd,

Plots wordt afgeſneden!

Mids gewis,

Satans liſt,

Droevig is gekomen, -

ME vele Vromen. ly , Y

*. Maar ontwaak nu nog met vlyt,
Van het zondig# y

Of gy zult nog in de tyd,

Droeve vrugten rapen,

Daar de nood,

Met den dood,

9 ook wel in zonden, ,

Ligt verraſſen konde, - .

3. Waak dan op 1 of God kan u

Niet te regt doorſchynen,

Ey, ontwaak! of 't Licht zal nu,

Voor uw oog verdwynen; '

Want God ziet, - -

Voor 't geniet

Zyner Gunſt van bov

Gaarne open oogen.

4,,Waakt op dat des Duivels liſt,

-

- ,

- -

, , " .

- - , - -

- - - - - - - -

2 --
'iy st”.

r

U niet ſlapend vinde, ..

Mids hy zeer behendig iſ. ,,
* - - - Dat
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( -

5. Waak! dat u de Wereld niet, s

Dat hy u verſlinde ; .

En God laat,

Die weêr ſtaat,

Veel in toorn wegrapen.

Als zy ruſtig ſlapen,

Door geweld bedwinge,

Ofals zy haar gunſt aanbiedt,

U weer tot zig brenge;

Waak en ziet,

Op dat niet,

Valze Broeders,mede,

Leiden Jeſus leden.

6. Waak daar nevens ook voor u

Op uw hart, en zinnen,

Dat gy niet verwaarlooſt nu,

Gods gena'e van binnen; ·

'T hart- is zoo, . . *

Wonder ſnoô. | | | |

Kan zig ligt verley'en,

Eigenlievig vleyen. -

7. Bid dog ook geſta'eg daar by , .
Midden onder 't waken; Y -

Want de Heere moet u vry,

Van dat alles maken, .

Dat u drukt , , "

En verrukt,

Doet in ſluimer blyven,

En zyn werk niet dryven.

8. Ja Hy is zeer gaaru gebeêns
Als s

:
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Als Hy wat zal geven,

Hy begeert ons hart-geween,

Zo wy willen leven,

En door Hem,

's Werelds ſtem,

Satan, Zond', en Zinnen,

Kragtig overwinnen.

9. Dog wel aan! het zal ons ſchoon,

En zeer wel gelukken,

Als wy Hem door zynen Zoon,

Biddend tot ons rukken;. -

Nadien Hy, -

Ons zeer ## *

Stelt in 't veilig hoge,

Op 't gelovig pogen.

1o. Daarom laat ons altoos maar

Waken, bidden, ſmeken ,

Mids benaudheid en gevaar,

Stadig meer aanbreken:

Want de tyd, ºn

Is niet wyd, , .

Dat ons God zal rigten,

En de Aard doen zwigten.

165. Mel: QBarum ſoft id; mich tod)

grämtit.

Ron van Heil , Zee van Genaden,

Zonder Grond, ... Trouwe Mond!

Arts voor al myn ſchaden ! M

- - 3*
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Magazyn van alle ſchatten ! . . . . .

Daar ik my, ..: Vry en bly .

Voed, en vreugd kan vatten.

2. Ik ben arm en vol van ſchande,

Heb niet meer... Ware Eer',

Ben in ſlegten ſtande, -

Daar ik mynén nood beklage,

En ſchier ganſeh.... Geenen glans,

Maar veel vlekken drage. " , ,

. Dog gy gingt my niet verzwygen, -3 #### -

Daar men hulp kan krygen. -

Kwam ik my in nooden ſtorten,

Gene magt, ... . Kan uw krag,

Immermeer verkorten. -

4. Heb ik niets, zo zyn nw” gaven,

Mynen Schat; . . . Ben ik mat,

Zo zult gy my laven. . . . . . . .

Ben ik maakt, gy kunt my kleden: ”

Die verdwaalt, . . . Agterhaalt

Gy, en ſteltz' in vreden, -

5. Ik kan alles alles vinden, -

Dat men hoeft, ... Wat bedroeft

Moet àls rook verzwinden. - -

Als ik my tot u maar kere, . :

' Met begeer, ... Vult gy weër,

Myne armoe geeren.

6. Als ik veel van U zal ſmeken,

Zoo zult gy . . . Waarlyk my

In veel goed'ren ſteken.
Uw?

-- 4.
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l

Uw” Genaad' is mild in 't geven,

Zoo zy maar ... Ons daar naar,Ziet met yver ſtreven. t

7. Waarde Leeraar! zyt geprezen,

Dat Uw mond. ... Heeft den grond

Dezer konſt gewezen,

Veel door weinig we erlangen,

En al wat. ... Men hoog ſchat,

Biddend' te ontfangen. - t

8. Geef dan dat ik tot u trede,

Met een oog ... Vol geloof. * *

Kroon ook de gebeden, * * *

Die geſchieden in uw Naame, -

Na uw woord... Hier en voort ,

Boor een vrolyk Amen.

'

166, of: Wanneer de zon in 's morgen rood.

A" ik myn hart, 5 Heer, aan u

In mynen nood ontdekke,

En op uw waarheidswoord my nu

Na uwe hulp uytſtrekke,

Wanneer myn ziele roept en ſchreit,

En ik, ô God! myn leed en ſtryd. | #

Met ach en zugten klage: '

Als myn geeſt door de wolken dringt,

En u een lippen offer bringt: *

Zo zal ik niet verrzagen. -

2. Ik word veel meer vººr vrolykheid;

'Dat ik van louter vreugde, . "

- - - - - - Niet

- J
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Niet weet hoe ik mvn blydſchapſſit

Mids my uw' gunſt verheugde, . .

Bedouwt, en veel verkwikking zendt,

En u zo in myn harte prent,

Dat ik de goedheid proeve;

Die Gy by's kruiſes laſt en pyn

Een wyl verborgen hield voor myn

Tot nuttelyk bedroeven.

3. Dan wordt myn hart Göds eigen bruid,

En zynes Geeſtes woning.

Myn harte breekt in traanen uit

Dog voelt gena'e-beloning:

Wemoedigheid geeft zo veel kragt

Dat men ze ſchier daarvoor niet agt,

Zy doet de pyn verdwynen;

Zodat ik by het grootſte wee

Byna op louter roozen tree,

En vreugd' my komt beſchynen,

4. O Vader ! laat uw Aangezigt

Zo helder my aanblikken,

Gelyk het grote Zonnelicht

De landen kan verkwikken.

Dan neemt uw held're liefdeſtraal --

Van my de vreez' en alle kwaal,

En komt myn ziel' herſtellen,

Dat ik door trooſt in overvloed,

Ook als ik hevig kampen moet,

Veel vreugdenwiſſels telle. * -

4 . Dan valt de angſt, en 't hart wordt vry,

?T gelove zweeft hier boven. ' E

- - ‘, Il

'; - t
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En 't is dan even zo met my

Als was een ſteen verſchoven.

Ik werp myn zorgen dan op u,

Myn harte daalt in ruſte nu

En wagt op u zeer ſtille,

Tot Gy my blydſchap horen laat ,

Daar myn geſove vaſt op ſtaat

Is: Nu# azv zwille.

6. Dies merk ik, ja ben zeer gewis,

O God l van uwe Liefde,

Dewyl my zelf in duiſternis

Uw vreugd' en licht doorgriefde. -

Ik merk, dat myn beangſt geſchrey

By u in Chriſtus kragtig zy,

En u het hart kan breken;

Want anders zoudt gy nimmermeer

Zo milden trooſt en zoete leer?

Heer! in myn harte ſpreken.

7. Zo merk ik dat gy't trooſtelyk ja

Laat op myn ſmeken horen:

Al komt de vrugt dan niet zo dra :

Als wel 't geloof te voren;

e- Zo ben ik als een akkerman, y

Die met geduld verwagten kan .

De ſchone vrugt der aarde: A

Dies wagt ik dan tot gy eenmaal

Myn trooſt, na uitgeleden kwaal,

Ontdekken zult, myn Waarde !

8. Myn God ! help my dan na uw magt,

Geef redding, trooſt en vrede,

, V - Maar
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Maar geef ook dat ik dag en nagt

Volhard' in den gebede;

Zo wil ik, tot het morgenrood

Zig heugelyk voor my ontbloot,

teeds met u worſt'len, Vader :

Ik wil u houden by uw Woord,

Dus wordt gy dan al voort en voort

Myn Heil en Levensader.

167. Mel: 98er iſt wo5ſ ſtic bH.

Ie van uwen troon,

- Vader, Geeſt en Zoon !

Maak nu uw genade naamen,

Heer ! waartoe de vrome kwamen,

In de grooſte nood,

Ook aan my regr groot!

2. Stort ook te gelyk,

Heere ! uit uw ryk

Enkel heil en zegenſtroomen:

O dat ik daar mogte komen,

Waar men U in 't end'

Zonder ſpiegel kent !

3 Reinig tog myn hart,

Schoon met pyn en ſmart,

Geef dat zig myn eigenwille

Ruſtig in uw wille ſtille:

Eigen U allein

Alle Ik en Myn. -

. 4. Leid my by de hand I

n
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In myn werk en ſtand; . '

Niets komt zonder u tot kragten; -

Cier myn werken en gedagten , , ,

Tot uw eer altyd,,, ,,

Kruis myn eigenheid, . . . . . . . .

5. Vaderlyke Hart! :
-

Zegen rouw en ſmart, ' -

Delg myn ſchuld met uwen bloede,

Maak de weereld my regt moede, - ,

Maak my zeer bereid -

Tot vergeeflykheid, - - - ,

; 6. Zyt myn Licht ô Heer!

* En ſtort my niet ne'er -

In nog meer aanvegtings-dagen

Als myn zwakheid kan verdragen 5

Maak my ook daarby

Heel van 't kwade vry. . . . . . ,

Om de Gaave des Gebeds. ' -

168. Mel Myn hertens Jeſu myne luſt,

A Ch Vader der Barmhartigheid !

Gy hiet my toe te treden. 'n

Uw Zoon heeft dierbaar toegezeid,'T verhoren der gebeden, - ººk

Dikteert my zelve het gebed, , Na

Uw Heil'ge Geeſt my ook aanzet,

Dat ik niet moet vertzagen, - ,

2. Doe my gedenken aan uw Woord,

Die 't menſchem wilt genezen! wie
- - V1:

*



432 GE B eD EN.

Wie God aanroept , en na Hem hoofd ,

Hem volgt, zal zalig wezen;

a gy antwoord al eer men ſchreid,

er men 't verzoek heeft uitgezeid,

Wilt gy ons al verhoren.

3. De Heere is een ieder na,

Die Hem aanroept in waarheid.

In Jeſus hiet het Amen, Ja!

Tot dat het klaarlyk daar leid.

Geen Vader is zo hard en ſtraf,

Pat hy zyn Kinders Steenen gaf,

Voor 't Brood , daar zy om bidden:

4. Het geen uw Weord zo veel toezeid,

Wilt in myn harte leeren. -

Ach ſteek uw licht der vriendlykheid,

En ware aandagt, Heere,

Tog in myn koele harte an ,

ot: ik vuirig bidden kan,

it een ontvonkt gelove!

5. Laat het ter zoeten reuk geſta'eg,

Als Noachs offer, ſtrekken.

Wilt, als ik na U Aanzigt vraag,

U aan 't geloof ontdekken,

Gelyk gy Abraham verſchcent ,

Alzo ook my gehoor verleent ,

En wilt wy niet ontwyken.

6 Myn bidden laat in 't Heiligdom,

Als Aarons Cymbaals, dringen.

Zyt zelf myn Pſalm, en Heil, alom,

En maak by al myn zingen,

- Myn

n
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Myn harte Davids Harp gelyk, 's -

o dringt de klank in 't Hemelryk,

Van uw liefhebbend Harte. , -

7. Heer, als ik voor U bidden wil ,

Beveſtig myn gedagten, . -,,,,,. ,,

Dat ik ſtandvaſtig, zagt, en ſtil, ***

My voor 't afzwerven wagte. -

O ja! myn harte vaſt beſluit, # # .

Of myn gedagten lopen uit, ..."

En keeren tot verſtrooyen. ºf

8. Geleid my ook in een Woeſtyn: 7,

Op dat my niets mag luſten, k;

Als by myn Bruidegom te zyn, /

Hem hartelyk te kuſſen; . . . . . .

Daar hoor ik maar wat Jeſus zeid, :

Dog niets van 's Werelds ydelheid, g

Op dat my niemand ſtoore. - -

9. Uw goede Geeſt zugt in my nu, t1

-

Met onuitſpreek'lyk zugten, | | |

En werk in my, tot lof van U, º

D' erkentenis met vele vrugten ; -

Hy overtuige my daar by, T - "

Dat ik in Gods Genade zy, --

En 't Kindſchap heb verkregen. , , .

1o. Myn Vader, ach! vereenig Gy, ki

My door Uw Geeſt van binnen, iſ

Met mynen Jeſus van naby, I ,

Als# Zoon der minne;

Zoo is 't Geloof geoorelooft, . . . . .

Door Hem, in Hem,"#Hem,het Hoe:
- ſh

s4 -'.
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In allen angſt te bidden.
C. - “ - - -

. Over het Vader. Onzo. . .
f" - - - - - - - - - - - - - 4

zé, mik Grkleinschatten hoopken ach.

Od, onze Vader, die daar zyt,

In 't Heilig Hemels hoge,

Pij ziet al wat op Aarde levt,

an Uwen Throon hier baven : , era

Heer, onze Trooſt en Toeverzigt !

Ons harte is tot U gerigt, "

Verhoor ons, Uwe Kinders. . . .

2. Help, dat wy uwen Heil'gen Naam,

In alles d'eere geven, .

Uw deugd en grootheid worde t'zaam,

Met vreugd' van ons verheven :

Uw Wyrheid, Magt, en Goedheid zy 2

z

Erkend, dat wy opregt en vry, T

U, en den N###

3. Wilt ons in uw Genade-ryk,

Met 's Heil'gen Geeſtes gaven,

Uw woord en werking te gelyk,

Geloof, Liefd', Hope laven.

Der Zonden-ryk verdiftruêer,

Beſcherm uw Kerk, dat zy vermeer', .

In eenigheid en waarheid.

4. Uw Wil geſchiede meer en meer,

Hier boven, en beneden,
* * U * *. - Dat

* -
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Dat onze wil en kwa'e begeest”,

Daar door word afgeſneden.

Verleen ons ſteeds in vreugd en ſtryd,

Een ruſtig harte, dat altyd, ."

Uw Wille vry omhelze.

5. Geef heden ons het Daag'lyks Brood,

Door d'arbeid onzer handen:

Geef 't noodge ook voor zielen nood, ºf

Maak, wat ons dreigd, te ſchanden. "

Geef trouwe Leiders, Vreed' en Heil,

Schenk elk zyn deel, en geef terwyl,

Dat wy ons vergenoegen. . . . . . . O

6. Vergeef ons alle onze Schuld,

En 't geen wy ooyt misdreven,

Heb, om uw's Zoons wil dog gedult,

Verwin onz' wederſtreven; - ,

Ach ! ſtraf ons na verdienſten niet;

Leer ons, 't onregt aan ons geſchied,

Den Naaſten ook vergeven. ' . .

7. In de Verzoeking maak ons ſterk,

En help ons overwinnen, *

Het Vlees, de Wereld, Satans werk, ºº

D' aanprikkeling der zinnen ! - --

Dat als ons welluſt, eer en geld,

Word zoet en liſtig voorgeſteld,

Wy nogtans zegepralen. i

8. Van alle boosheid, angſt en nood,

Verlos ons in genaden, :

Dat ons in leven, nog in dood ,

De kwade niet kan ſchaden; - 2

4- T 2 Geef

-

* *
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Geef dat wy veilig wel gemoedt,

Al ſchoon ons menig kruis aandoet,

'T eind des Geloofs behouden. , rº

9. Dit alles, Vader ! worde waar, - ,

Vervul het tot Uw.eere: -

Verhoor, en help ons voor en naar,

Om Jeſus, onzen Heere! -

Want d.Uwe is, à God altyd,

van Eeuwigheid tot Eeuwigheid,

Het Ryk, de Magt, en Eere.

Om de Goddelyke Genade en Barm

hertigheid. - - - -

17o. Mel: Qeyligſter Seju! Qeyl'3tuig

. . . quelle. . . . . . .

- t - - - * *

God! die alleen zeer goedig,

Barmhartig, gunſtig en langmoedig,

Vol trouw, geduld, en liefde zyt

Zie, hoe dat ik myne zonde •

Met een bedroefd gemoed bevonde,

Veelvoudig en vol gruwlykheid,

Bezie nu hoe 't my deert » - :

Dat ik zoo heb verteerd,

Uw genaade, -

Zoo veel geduld, ... Die Gy opvuld,

En dat uit myne eigen ſchuld.
2. Ach ik wil en moet hett weten , I

ts - > w Dat



» G-E B ED iſ N. 437

Dat ik niets buiten U mag heten, f

Als jammer, dwaling, duiſternis.

Een verdorven Aas vol zonden, ' is ..."

Rontom walg lyk, en vol wonden, º O

Ze ben ik in my zelf gewis, : '

Dog is iets goeds in myn, ' > ' 'I

Zoo gaf my dat allein, zº

Uw genaade, - ..

Spreek, zo geſchied, ... Wat gy gebied,

Want van my zelve ben ik niet.

3 Maakt Gy my niet-Heer zelve reine,

Zoo blyf ik in my zelf alleine, a 17

Een vuil en ſtinkend vat altoos. º

Zoo Gy my niet zelf het leven, -

Zaligheid, en kragt komt geven,

Dan ben ik dood, verdoemd, en boos.
gr

*,

Dies roepe ik toe Ut .

Genadig God ! geef nu, º . !

Uw” genaade ! * . . . . . .

Want door uw kragt... Wordweergebragt

Het ganſch verdorvene geſlagt,

4. Deze kragt van Uw' genade,

Werkt alle goed, heelt alle ſchade,

Want zy is maar in waarheid goed,

Laat die my tog ootmoed geven, zº

Geduld in kruis, en kragt ten leven ,,

By vyanden een zagt gemoed, x

De kuisheid ſchoon en zoet,, . . . . .

En d'aandagts reine gloed. -

Zonder G'nade, w . .

& , T 3 T;

d

ſ
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Is alles pyn ;... Laat zy allein,

Myn Leven, Licht, en Hemel zyn.

5. Ach ! verleen my een verlangen,

Om maar aan uw' gena'e te hangen,

Gelyk een Schip voor anker leid.

Laat ik, Heer, in uw toevoegen,

Aan uw genade my genoegen, A.

In ſmaad en armoe dezer tyd.

« Wat zwaar en bitter is,

Verligt, verzoek gewis, ---

e-t. Uw' genaade-, , . - ,

Men word verzaad,. . Door uw genaad”,

Gebragt in d' allerrykſte ſtaat.

6. De Gebiedſter myner zinnen,

Ja Ligt in 't geen ik koom beginnen,

In## trooſtlyk Moeders hart,

Medecyn voor 't hartt-knagen, :

De Wagt voor argernis en klagen, .

De Harts-vriendin, als my wat ſmart ,

#. Der zielen Koningin, - .”

'T beſtier van ieder zin ,

Zy Genade,

Doodt hare tugt,... . De eigen zugt,

Zoo draagt 't geloof de Liefde-vrugt.

. Kom ik ganſch verloor'ne weder,

oetvaardig voor u vallen mºeder, ,

-- Zoo geev genade my weêr hoop.

Laat my deez' genade leiden,

En tydig van de doling ſcheiden,

Ja weer herſtellen mynen loop. .
, r.- - .

W-- t -
Ach
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Ach Heiland! zo ik wyk,

Verſterk my haaſtelyk,

Door de, ' - 't , ,

Heeft# Aan 't vallen ſchuld,

Ik hoop dat Gyze dooden zult. " -

8. Jeſus, waar ik ben, of tcede,

Of zit, of ſta, of legge mede, 2

Of waak, of ſlaap, in vreugd' of pyn,

'T zy in leven ofte ſterven, . .

Zoo laat genade ſteeds myn erve, . . . . .

Het goede myn gevolg maar zyn,

Ik wenſch in dezen tyd, -

En in de eeuwigheid, - "

Puir Genade ! -

Ik ſluit dan weër,... In U ô Heer,

Gy God-Menſch, volGenaad' en Eer'R

Om de waare Liefde: 7 1 - 1.

* * *

171. Mel: Stij ruf itt tir/ perr Sefj

G#riſi, -

* . TA - is - J t Si

k roep tot u, ô Jeſus zoet, -

Gy reine Liefden-ader, ' ſ ,

O Liefde zelf! Gy Hoogſte Goed! ,

Breng my uw” Liefde nadert

Geef dat ik niet in koelheid ruſt, ;

Maar ſchenk my, lieve Heeze,

Na begceren, 3 & 4.1 is d Al 2

T 4 tot
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Tot minnen regte luſt, -

Om uw Gebod te eeren: -

2. Ik bid nog meer, ò Heere God!

,,Ach ! help my zoo doordringen,

Dat u myn geeft, Heer Sebaoth!

Liev boven alle dingen. . . . .

Geef dat ik 't ook van harten goed

Met mynen Naaſten meene;

- Gy alleene, - - -

Geeft # reine gloed, - º -

En deugd, ook anders'gene.

3. Verleen dat ik uit 's harten grond,

Niet ſlegs met woorden, lieve,

Dat liefd' zo wel de hand als mond, -

Tot liefde-werk doorgrieve, -

Dat ik myn Naaſten ook met vlyd,

Tot wederliefde wekke,
En ontdekke, : 3

Dat ik in daadlykheid,

, My tot uw dienſt uitſtrekke;

4. Laat my geen luſt nog vreez van U,

Myn trouwe Schepperſ weren,

Dat Gy myn geeſt geſtadig nu,

Moogt door uw min generen,

Myn harte zy u toegewyd, -

Ach laat haar gloed niet hind'ren, “ ,

Nog vermind'ren, . . .

Door onvermogenheid, , 2

Die nog is in uw kind'ren. | | |

5. Ik ben in worſteling en ſtryd,

- - R. -

:

oel
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z. Ach! ik belyd met ſmarte, 8 o 1 ::

Gy louter Liefde-leven,

Dat ik nog met myn harte,

Voel 't kwade tegen wille. - >

Ik vreez' dat ik door lietd'loosheid , te

Uw liefde mogt verſpillen. » e . - .

Vereenig u dan, Heer! met my , b 2:

Op dat uw reine minne, v . :: zo ,

My van binnen, 31-2x 2-2: triº

Steeds leere, ſtil en bly, 2, 5 e

In liefde aan te winnen. . . . . .

- - - - - - ,, ... -

172. Mel, 2ſué maints berÉgli gruilbt.

Of: SÜomt fülöcr, laſt ilnö gchen. ;-vj

' s . . . . . . . wo. 2e2 d A

O Bron! zoo mild in 't geven,,

Fontein der vriendlykheid! s 's

- "

'tt , 1 : : : zº

Dewelke t' aller tyd , , ,

Den menſchen gunſtig bent, a 3 ! a-,

Die over geeſtlyk, armen, is 'i wº

Zo ryk zyt in erbarmen, is ,,g

Ja voor uw kind'ren kend, , , "-n

vk

En klaag boetvaardiglyk, Win - er 1 :
"

* .

Te veel van u, afwyk." Hij u

Gy gaaft wel liefde kragt, a 1 - 3

Dog wordt nog ondervonden,

Dat d' Erfluſt tot de zonden, ºf -

Die vonk te zeer verſmagt, , ga - -

3: De vlam ſchyad ſchier verſtorven, »

Die Gy, myn Ljche myygaf,zit tº
- - ". ven - T 5 w- ----d w- nº

-- - - - we
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Ik ben zoo zeer verderven,

Ik raakte van u af.

'T is of myn liefde zwigt t

Tot dat, 't welk ik moeſt haten,

Tot dat, wat ik moeſt laten,

Ben ik te zeer gezigt.

4. Gy ſchreeft van#
DOOD, is der zonden loon; * .

Wie Jeſus niet wil minnen,

Krygt eeuwig vloek en hoen.

Wat was ik tog een dwaas!

Ach dat Gy my ontbonde,

En weer de ſtraf der zonde,

Vergeving gaaft in plaats! lan

, Neigt nu nog myn verlangen,5 Tot# Aard## g

Of wil 'k my zelf aanhangen,

Zo blus 't door Liefde-vuur. :

Dood alle zondigheid,

De Hoegmoed wilt verteren, '

Met oog-luſt, Vlees-begeren,

En wat my van U ſcheid,

6. O Je#. die my griefde,

UW

Geſproten uit uw Liefde,

Zeer ryk en kragtig zyn.

Ach, Reinſte! heilig myn,

O Vlamme, doe my branden!

O Lief, dat ik u vande !

Ach Jeſus my verſchyn.

vlammen teer en rein, 2

z. Geef
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7. Geef dat ik alles late,

Het welke U beſtrydt,

Geef dat ik alles hate,

Daar gy maar tegen Lyt - - - - - -

Ach laat ik, ſchoonſte Lichtri --

Na uw goed welbehagen s/ - . . . . .

In lief en leed te dragen, ' s 'Tot U ſteets zyn gerigt. - , ww

t

-

2

l

*

8. Geef my, ò Levens-Voiſte! ,

Dat ik na uw' genaad', ee . . . . .

Maar hong're, zugt, en dorſte, is -

Tot dat zy my verzaad. : . :-e
Laat maar van U allein, . . . . . . .

En van uw gunſt-bewyzen, - lºs,

Myn zingen, ſpreken, pryzen,

En al myn digten zyn., ' : - - '

9. Laat ik van uwen, wegen, s , .

Ook tegen ieder apan, es C - ..."

Opregte liefde plegen, vr., za. en zº.

>

. Of drukt men my, laat dan ? e

De liefd' dat dekken (Qe-) : - - - ; ; ; ;

- Geef dat ik, zonder ſchulden, : " , ro ,

Met zeeg'nen, bidden, dulden, . . .

Oek Haters, 't goede doe- # #1 - 3 -

- ra het - 3: | | | | |d tºegti. * . *

-. * . * **

* * * * * *

- - - tºt

, At
- - -

•- - - - -
* . . . . . . . . . . - - - - - - -

- - - - % * . . * * *

- - 4 - - - - - , 's - - - - --- -

'f 6 - “ om
- ,, M. '- - . -

. . . . . . . o, 35El &
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Om de Zalige Hoope.

173. Mel: Yeſubſificgenbufirſtcete.

Euwige Waarheid, en Vader van 't

goede! * * * ' - ' '...

God, die de trouwe ineeuwigheid houd !

Die ons uw Liefſte in menſchlyken bloede,

Schonk, op dat elk op die waarheidbe
trouwt. - # ºp . , '' '', - te i 1

Hoogſte, by welke uw gelovige orde",
Nimmer in hope te ſchand' is geworden. 1.

2. Wilt nu myn Hope inUtogmaargronden,

Dat uw invloed der genade my koſt,

o dat myn harte die ſtadig bevonde •

Onder de ſtilte der Godlyke ruſt! : «

Buiten U zoeken in ruſte te leven, * "'

Is zig aan d'eeuwige onruſt te geven. (#

3. Ruizen de Vloeden,en bruizen de Meeren,

Dat my myn ſchreyende harte verlaat,

Om dus myn Hoope doorkruiste proberen,

Houd dan het Anker der Hoope in ſtaat,

Tot dat ik in uwe oneindige gronden, - 2

's Harten bevrediging hebbe gevonden,

4. Laat tog myn ſtille vertrouwen niet we

ren, .

Maak my ook van de verhoring gewis,

Leer my dan voor de vervulling * eer »

Die het gelove dog nimmermeer m",
* *- - yt.

2

it

- :
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* Zyt myne Burgt voor 't vyandig aanvallen,my g

Want uwen Naam is de ſterkſte van allen..

5 Vaderlde gronden van dit mynvertrouwen

Zyn maar op Chriſtus, den Hoekſteen,

w

Mids zig God liet in den vleeſche beſchou

Wen , * -

Nadien dit Lanatje de ſtraffen doorſtond,

Mids Hy als 't Offer der zond' is geſtorven,

Heerlyk verrees, en den Hemel verworve.

6. Hier door heeft Hy my dan wedergebo

ren,

En my de levende Hope verleend, -.

Deze myn Hope gaat nimmer verloren, tºt

Wyl ik zoo nauw ben met Chriſtus ver

éend, - *

Dat my den Vader zyn Beeldtenis agrte,

Met Hem in 't Hemelze Wezen ook bragte,

7. Is my dan Chriſtus, en ik Hem g geven; -

. Heb ik nu alles met Jeſus gemein, ... -

Met Hem te ſterven, en met Hem te leven,

Met Hem in d' Hemel, en Zalig te zyn," ,

Niets is dan ov'rig, als wagten en hopen, -

Dra is zyn heerlyke glori my open. -

8. Laat ik niet vallen, nog twyflend' ver- '
derven," - 2 : - - - 'rººt * . .

Maak, gelyk Sion, my vaſte gegrond,

Geef myuw Trooſter, die midden in 't ſter-:

ven , * . . i - j

Zugten en traanen vol Hoope toezond.
r, - T 7 Amen

- gegrond. " - - * *

-

r
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Amen als Hemel en Aarde zal branden, 4 !

Maak#*jºu! myn Hoop niet te ſchan- | |

om de Rutte der ziele in Chriſto |

174. Me': Seſil meine frcubt.

Eſus onzen Vrede !

Onze Laving mede, .

Die baar” Majeſteit ! -

Welker Kruizes ſchatten,

Alle heil bevatten, , , "

Dien, die na u ſchrcit,

Gy ô Luſt ... Blyft onze Ruſt,

En in uwe Rotſteens-reeten,

Blyven wy gezeten, - ; -

2. Bron voor alle geeſten ! . . . . . .

Aller wysheid Meeſter! | | | | | |

Zee van alle goed! . :

Schepper myner ziele ! * ,

Als ik U ontviele, -

Naakt was myn gemoed. - :

Gy alleen... Stelt my te vreêrra. . . . .

Roep my, dat ik tot u kome... , |

Zeg: Kom myne Vrone! : : : : : •

3- Zeg met zoete lippen: ,, . . . . . .Duifje, in de#" A

Eener hoge Rots, . . . . . .
*------ ' - - Kom
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Kom in deze kloven ;

Mozes vlam moet doven,

Van het bloeden Gods.

Jeſus ja... Ik ben reeds na. e

Rots des Heils, in uwe wonden. -

Heb ik ruſt gevenden.

4. O hoe zeer doorgriefde,

Jeſus my uw' Liefde?

Zo volkomen rein!

Diep is dog haar wezen,

Eeuwig uitgelezen, # ' -e

Zonder valzen ſchyn, -

Ja geen eind'... Aan haar verſchynd,

Zoeter als men voelen konde,

Groter als de zonde.

s. Geef in dit doorgrieven,

Heer, en in dit lieven,

Myne ziele ruſt,

Gy kunt niet misleiden, . . . .

Schenk. my dit verblyden, -

Jeſus al myn Luſt.

O hoe fris. ,, En hoe gewis,

Word uw minne, nog benede, -

Onze heil en vrede ! - -

6. Geef, dat ik van hinne & - ..."

Juichgend U mag minner rº ,” * * 3 -

Jeſus, myn Vermaak:4 . . . . . . .

Dat myn wenſch en wille, -

Zig in U maar ſtille,

Liefelykſte Smaak!
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O bevand... Ook myn verſtand, - .

Niets als Jeſus, die zyn leven,

Heeft aan 't Kruis gegeven !

7. Wat in my mag leven,

Wat my kan bewegen, - . . 2.

Wat mvn geeſt bedenkt, - ºf -

Wat myn hoop kan voeden, : : : : -

Wat ik wenſch voor goeden,

Wat my vrede ſchenkt,

Zal allein ... Myn Jeſus zyn. " -

Hy, het Doelwit dat my griefde,

Jeſus myn Geliefde.

8. Licht, kom my beſchynen,

Zyt myn Trooſt alleine,

Kom verkwik my nu,

Jeſus, myne Weide ! ,

Jeſus, myn Verblyden! -

Kom en toon my U ; .

Neem my vry... En geef U my ! ! ſ

Neem my , zo gy U gingt geven,, .

Heel en al , myn Leven ! "

9. Wilt myn geeſt in 't ſcheiden, . . . .

Tot de Kaſt geleiden, .. ,

In de zaligheid. ,, » ' - ,

Daar is 't zagt en ſtille, . . . . .

Daar wordt onzſaf wille, : " ' >

Verzaad en verblyd. - -

Hoor my nu... Ik bid het U, . *

Jeſus, hoor my in uw Naame, .

Geef my Ruſte. Amen. ... . . . . .
- 2 Oin

- ,

* . *

t

t
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Om de Godlyke bewaring is

175. Mel: tºt indi Scium (ag; idijuidjt.

Rouwſte Jeſus, laat my niet ! .

God, myn Heil, Verſchuil, en lee
ven ! T * *

Laat uw oog, dat op my ziet,

My veel moed en ſterkte geven:

Vreugden-zon! daar ik toe vlied,

Trouwſte Jeſus, laat my niet !

2. Trouwſte Jeſus, laat my niet !

Onder zo veel ongezinden.

Uw verlichting my aanbied *

Onder zo veel valſe vrinden. . . .

- Ol dat Gy hun net doorſtiet ,

Trouwſte Jeſus, laat my niet f

3. Trouwſte Jeſus, laat my niet ! . . .

Als myn zwakheid my wil krenken,

Als 't geweten, zonden ziet, ?

En myn ſchulden doet herdenken ,

Dat my na uw woord geſchied',

Trouwſte Jeſus, laat my niet ! !

4. Trouwſte Jeſus, laat my niet? * . :

Zie hoe dat tot myn verderven, zº

Hel, en wereld pylen ſchiet, ' t -

Dat ik eeuwig mogte ſterven; -

Geef dat dan myn geeſt. U ziet,

A.

- V. " . . . Trouw
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Trouwfte Jeſus, laat my niet ! ,

5. Trouwſte Jeſus, laat my niet!

Ach ontferm u myner ſmarten,

Demp het zondige verdriet

In myn diep verdorven harte, - . -

Dood het gift dat ſatan ſchier,

Trouwſte Jeſus, laat my niet ! !

6. Trouwſte Jeſus laat my niet !

By des werelds buighelingen,

Als zy 't kwade, : deugdzaam hiet, :

Om my, zagr. in 't net te bringen,

Als zy kwaden raad uitziet,

Trouwſte Jeſus, laat my niet !

7. Trouwſte Jeſus laat my niet !

Onder myne tydensplaagen,

Help dit drukkende verdriet >

Zelve met uw Liefde dragen. -

O myn Heil! tot wien ik vlied,

Trouwſte Jeſus, laat my niet!

8. Trouw.fte Jeſus, laat my niet ! . .'

Mids myn oog in 't ſterk verlangen

Steeds na uwe hulp uitziet, -

Kom en droog dan myne wangen,

Als de druk haar kelk uitgiet,

Trouwſte Jeſus, laat my niet.

9. Trouwſte Jeſus, laat my niet! T

Als ik zal van 't lighaam ſcheiden,

Maar uw Herders hand my beid,

En gedenk aan 't zware lyden.

Dat de dood in 't harte ſchier. »

: - - Trouw
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Trouwſte Jeſus, laat my niet !

1o. Trouwſte Jeſus laat my niet !

In den zwaren ſtryd verſtikken!

Als my angſt en weë geſchiedt,

In myn laaſte ſtervensſnikken,

Leid my dan daar men U ziet,

Trouwſte Jeſus, laat my niet !

Om meer ondervinding van de

kragt van Jezus Bloed.

176. Mel: oS#! minſtens

O Gy geſlagte Offer-Lam! - .

Voor ons gedood aan 't Kruizes-ſtam,

Beſpreng met uwe dierbaar bloed -

Ook tog myn binnenſte gemoed.

2. Toon dog uw wonden aan myn hert A

Op dat ik regt# werd, *

En dat ik voelen mag die kragt,

Die Gy ons hebt te weeg gebragt.

3. Wat hielp het my , of wel ò Heer,

Uw bloed is op de aarde neer,

Voor ons geſtort • zoo niet myn bert,

Daar regt van doorgedrongen werd'.

4. Hierom ô Lam voor ons geſlagt,

Door dring tog met uw bloedes kragt, *,

Myn ganſche hert, verſtant, en zin,

Op dat ik voelen mag Uw min. -

5. En
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. En my zoo heel weer aan U geef,

jia maar alleene voor U leef, -

Met buigen voor een zulke g'naad ' .

Betoont aan eene arme maad'. : -

6. Dan zal ik Lam ook uwe Naam,

Hier namaals met uw kind'ren t'zaam,

Steeds roemen dat Gy zyt geflagt,

En door uw bloed tot #! gebragt

. Om Gelove, Hoope, en Liefde.

177. Mel Geeft een Almoes,

Ezu! mogt ik U ankleven,

In Geloove tot u gaan

En alleen in U maar leeven

En in uw genaade ſtaan :

Ach laat ik u dog omarmen,

Wilt u over my ontfarmen,

Dat ik by U toevlugt vindt :/r

In U ruſtan, In U ruſten

Als een ziele die U mind :/:

2. Geef het my, op- U te Hoopen | | | |

Met een Hoop die niet beſchaamt:

Zelfs verloochend tot U loopen -

Als 't uw kinderen beraamt

Onder uwe vleug”len ſluipen

In Uw ruſt en hoede kruipen

En ſteets hoopend heene gaan * E
- n

-
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En zoo veilig, en zoo veilig

Op uw kragt en hulpe ſtaan :/:

3. Jezu wilt myn hert doorgrieven,
En myn ziel' heel nemen in,

Dat ik U mag teder Lieven,

Met een regte kindermin,

En zoo in U liefde ruſten

Dat my niets op aard mag luſten

Als maar dat ik by U ben :/: .

Zend uw klaarhied, en uw waarheid

In myn hert, dat ik.U ken :/:

178. Mei: SQ Seju & briſt / meing ſebrug

- licht.

E Ziele Chriſtus, heil’ge my,

Zyn Geeſt,vernieuw myn hert daar by,

Zyn Lighaam diep voor my gewond . -

Maak Lighaam, geeſt, en ziel gezont.

2. Het water 't welk 'er op den ſtoot,

Des ſpeers, uit zyne zyde vloot,

Dat zy myn bad, en al zyn bloed, -

Verkwikk” myn hert, zin, en gemoed.

# Het ſweten van zyn aangezigt,

aat my niet komen in 't gerigt: '

Zyn ganſche Lyden, kruis en pyn, .

Zy mynes Levens Medezyn. . . . .

4. O heiland Jezus hoor naar niy

Neem en verberg my ganſch in Dy, .

In hand, en voet, en zydes-wond
Voor
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Voor Duivel, Doot, en vloek en zon

5. Ja ruk my eens uit alle nood, zº

En plaats my nevens U myn God,

Op dat ik net het Hemels Heër,

In eeuwigheid uw Lof vermeer

-

Om de waareootmoed en Nederigheid.

179. Mel: O Sºfugt iſ meine ſtens

-- licht. | | -

O Diep verniegtigt Godes Lam!

Die voor ons ſtierft aan 's Kruizes
ſtam ; ºv

Leer my ook uw vernietings zin,

- Plant my uw Beeld der Demoed in.

2. Bewerk my zoo dat ik my ken,

Dat ik niets als een wormtje ben,

En in my zelfs een zondig niet,

Waar op Gy in genaad neerziet.

3. Genaad, genaad: ò dierbaar woord!

Ach ! of die kragt myn hert doorboord,

Dat ik my van al 't valſche hoog,

Diep, diep, voor U ter neder boog

4. En gaf my U zoo grondig heen,

Te leeven maar voor U alleen,

- Geſpeent van alle aardze luſt

Zoo vind ik in U heil en ruſt.

Geef
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Geef my uwe Liefd te ſmaken

- Dat ik mag in liefde blaaken.

18o. mei ondoorgrondelyk regeeren.

GY aan 't kruis gewonde liefde

H Koom neern dog myn hert heel in,

Ach dat Gy cry zoo doorgriefde, -

Dat ik fo 3 in nwe gin, . . .

Mogt ik tº y geheel U ſchenken, ''

Een wig G. ten eygendom, .

En naar aan niets anders denken,

Koom & Zoeſte Jezus koom,

2. Ontbind my van al myn banden,

Breek de kluiſters ganſch in twee,

Dat ik door uw Jezus handen; ' ,"

Raak, van alle ſmetten vry; ;

Want toen Gy aan 't Kruis geſtorven,
-

Zyt zoo'n ſchandelyke Dood -

Hebt g” een regt op my verworven,

Red my dan uit alle nood.

3. Wilt myn herte heel bezitten ;

Maak niy U ten eigendom:

Dat ik voel uw liefdens hitte :

Koom tog zoetſte Jezus Koom

'K Wil en wens te zyn uw eigen "

Want Gy hebt my dier gekogt,

Wilt myn hert dan tot u neigen,

Dat ik word tot U gebrogt.

XXIV. Van
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XXIV. Van 't Heylig

Avondmaal.
- , etc . . . -

181. Mel: QReinen Stium ſaſ ich nicht.

OP! myn hart, maak u bereid,

Jeſus noodt ten Avondmaale, ,,

En Hy roept ook my verblyd,

Vol van liefd en goedheidsſtraalen:

Kom, myn ſchaapje ! hier is koſt, ... !

Kom,myn Vrind ! drink vreugder-moft!

2. Zyt verwelkomt Hemels-brood! -

Zyt verwelkomt, drank vol leven!

Medecyn voor nood, en dood, . . -

Die my Jeſus hand komt geven;

Waardig Lighaam ! dierbaat Bloed ! ,

Myner zielen hoogſte Goed. , -

3. Lippen, kus myn Vrind met vlyt,

Hy is vol van zoete ſmaaken,

Oogen, ween van vrolykheid

Over zulk een liefdeblaken:

Jeſus liefde rood en ſchoon,

Vlees en bloed myn eeren-kroon.

4. Liefſte Idaal dan in my ne'er,

Ik wil my in U verdrenken,

Niemand ſcheidt ons immermeer,

Mids wy ons malkander ſchenken 'Vl

CCS
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Vlees en bloed is hier uw pand ' .

Voor myn harte, mond en hand. . . . . e

5. Zy zyt nu myn vlees en bloed, , ,,J

Ik een van uw lighaams-leden, zº'n 15

'K zeg, tot ſchimp der helſe gloed, . .

Ofze ſchudden kan myn vrede; | | | |

Brief, en zegel is er by, ' .

Jeſus woont nu zelf in my. . . - .

6. Ziel! keer weder welgemoed, - .

Want myn hart is vol vermaaken ! "

En myn mond vol honig zoet, a 2 :

Over zulke wond're zaaken; * * *

Zie of Chriſtus Vlees en Bloed - ; ,

Ook in u zyn werking doet. - na ....,

7. Denk aan Jeſus angſt en pyn • - 3

Aan zyn dodelike ſmarten, e . . . . .

Wandel voor dien Reinen rein , ,, ! ;

Prys Hem met uw mond en harte, 3

Zo zult gy gelovig aan

'S Hemels Tafel zitten gaan. , ,

182. Mel: Myn hertens Jezu myne luſt.

W bloed, Heer, is myn element * *

Waarin ik maar kan leven, ... .

My is geen zielen ſpys bekent - ,

Als die deez' rank kan geven. :

Dus leef ik in des Vaders Schoot,

En blyf van alle dingen bloot
- - ly - # 9 - - 'En
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En ben in God verborgen.

2. o Herder trouwt volvoer aan my

Uw ampt, in alle dingen 3

En maak my van al 't vreemde vry,

Om u maar vrugt te bringen:
Die Gy regt ryp en heilzaam vindt:

Zo blyf ik een gehoorzaam kind,

En woon in uwen vreede

: Kom zelf, ò volle Levenswell' !

Myn ziel en lyf doordringen,
Dat niets uit Adams val iny kwell'

of zondig mag be, ringen: '

Gy moet in alles, Alles zyn, '

Zal anders uwe ſchepping rein

En heerlyk weer verryzen.

t

'A- # zyt de wederbrengen, maar,
't fs buiten U , ſlegs helle:

Geef dat de weg tot Uzig klaar

En open voor myſtelle, -

Om diep inU te dringen nu ,
En onverrukt te zyn in U,

Myn Leven, en myn A###
3. Daar is maar ruſt en veiligheid,

Daar feilt my geen genoegen",
Daar hebt gy my de plaats bereid,

Daar ik my zagt zal voegen , t

En zuigen uwe Wysheids-borſt, -
Zo rein, en zoet voor zielendorſt,

Dat alles haar moet wyken.

b, Kom haaſt u ſpoedig, wakk're Ree ! º

Om ,
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M

Kom, ſpring op uwe voeten !

Schenk U aan my, op dat U vreé,

My liefelyk mag groeten

Met U zal alle kruiſespyn

My 't ſchoonſte roozen-hofje zyn ?

Want Gy zyt zelf den Hemel. , ,

7. Gy zyt myn Schat! en ook geſta'eg -

De Bron van rein verblyden,

Inwiens kriſtalle Stroom ik graag

Tot aller tvd wil weiden,

En drinken vrolyk nieuwen wyn; ''

Blyf eeuwig onbeweegd in myn,

Zoo ben ik in U vrolyk /

Eer Jeſus lief die voor uwſcheiden,

T. Waart in uw laatſte Na #kt,

En hebt de Vrugt toen van uw Lyden,

Ons, alsby Teſtament vermaakt, -

O dankt, pryſtlooft, geloov'ge Herten,

Hem tog voor al zyn liefde-ſmerten.

2. Zo dikwyls wy dit Maal genieten,

Word uw gedagt'nis byons neuw :

Met Nadruk laat gy in ons vlieten,

Hoeweergaloosuw Liefde zy,

Uw Bloed, uw Dood , en uwe ſmerten.

Herdenk wy met geloovige herten

3. Daar word het blood en te'er Geweten,

Als een nieuw Zegel opgedrukt,

Dat oude Handſchrift is verſmeeten,

V 2 De



6o VAN 'T H: AvoNDMAAL.

De ſchuldbrief ook is afgerukt,

Dat wy Vergeving onzer Zonden,

Gunſtryk genieten door U Wonden.

4. Die Band word ſterker toegeregen,

Die U, en ons, te ſamen bind,

Die Vrindſchap die wy t' ſamen plegen,

Voelt datſe nieuwe kragt gewind't,

Wy worden meer in zulke ſtonden, -

Met U tot eenen Geeſt verbonden.

5. Dat Brood kan waarlyk Voedſel geven,

Dat Bloed verquikken onze Ziel: -

Vermeert word ook ons geeſt'lyk Leven,

Als ons Geloof op U vaſt viel,

Met nieuwe Kragt koomt g'onsverſterké,

In onzen ſtryd. en liefde Werken. '

6. Wy treden ook in nauwer Banden,

Met uwe Lichaams-Leden in,

Het doet de Liefde in ons Branden,

. Om een Hert, en een Ziel te zyn,

De Geeſt koomt meer te ſamen vlieten,

Daarwy eenVleeſch en Bloed genieten.

7. Als Onderpant moet uw Vlees ſtrekkens

Datg onze Vleeſch dat laſtig Pak,

Eens heerlyk uit het ſtof zult wekken,

, Vry van Verderf en Ongemak,

Zo dat gy ons een eeuwig Leven,

, Voor dit kort Lyden weer wilt geven.

8. O Godd'lyk Lam! wat dierb're Gaven,

Hebt gy in dit uw Maal geſtelt !

Paar gy ons zelfs wilt ſpyzen,laven,

En

:
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En maaken vry van 't helſch Gewelt,

Dit Maal is onder al ons Lyden, "

Een Voorſmaak van 't eeuwig Verblyden.

9. Dus zyu Lofen Prys gezongen,

Uw dierb're hooge liefdens-Pyn,

Verdient dat aller Eng len Tongen,

In zulk een Lof ook bezig zyn,

Trekt dan ons Geeſt met Kragt na boven,

Op dat wy ſteets u# loven. -

XXV. Van den Hogen

Adel en dyrbaarheid,

des&# Le

vens, met God

verborgen, en

met God

vereenigt.

-n

184.

Y- - - - e - ºp e -

*. Hº- &## der Chriſt'nen inwendige

- e

A'ſchoon hen van buiten de zonnever

' brandt,

Het geen haar den Koning des Hemels

kwam geven, . V 3 Hun
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Jr.

' Hun harte, en niemand ook anders,

bevand.

Wat niemand kan ſpeuren,

Of hier koomt gebeuren,

«

Kwam hunne verlichtede zinnen opfleu

ren

En hen tot de godlyke waarde opbeuren.

2. Zy ſchynen nitwendig d' onnozelſtelui

en ,

Een ſchouwſpel der Engels, een walging

der aard',

Dog innerlyk zyn zy de lieflykſte Bruiden,

Een cieraad en kroone voor Jeſus zees
Waard; w

Het wonder der tyden:

Die hier zig bereiden,

Den Koning, ( die onder de Lelies gaat

weiden)
-

Te kuſſen, gekleedin fyngoud, en in zyde.

3. Dog anders zynz' Adams natuurlyke

kinders,

En dragen ook 't beeld van het aardſe op

reiz”,

Zy. lyden als zondaars, dog veeltyds niet

- ſ",

Zy eten en drinken na nodig vereis.

In zienlyke zaaken,

In ſlapen, en waken,

Ziet men ze voor and're niet zonder

4. - lings maken, Al

S

*
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Als dat zy de zotheid der wereld maar

laaken, t

4. Dog innerlyk zyn zy uit Godlykenſtam"

me, - -

Die God door zyn kragtig Woord zelf
heeft geteeld » . . . . t

Een vonkeen vlamtje uit godlykenvlamme,

Van 't opperſt Jeruzalem vrindlyk ge

ſtreeld :, -

De Engels zyn broeders,

Die met deez' gemoeders - - -

Hun lofzang heel vrindlyk en lieflyk

, uitzingen, e

Dat moet dan zeer heerlyk en Pragtig

- opdringen. - is

5 zy wandelen op aarden, en leven in de

Hemel, - - - - - - -

- Zy#nºses, beſchermen dog

aard': - ' s .

Zyfmaken den vredeby al het gewemel,

Ook d' armſt, wordt, wat zy begeren,
beſchaard.

Zy ſtaan wel in lyden,
Dogſteeds in verblydens -A

Zy ſchynen gedood aan het rykederzine
nen ?

En leiden 't gelovige leven van binnen:

6. Als Chriſtus, hun Leven, verſchynt in

zyn Waarde -

Als Hyzigeens zo Hyis, opendlykſtel##
- V 4 Zo
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Zo zullen zy met Hem , als Goden der

aarde,

Ten wonder der wereld opſtaan in ge

weld. * * *

- L Zy zullen regeren,

En eeuwig floreren,

Den Hemel, als pragtige lichten ver

" , - eeren , - -

En opendlyk erven de blydſchap huns

Heeren. - - - - - - !

7. Verheug u gy aarde, gy heuvels zyt

blyde, diske d ! ! !

Dewyl gy het godlyke zaad nog geniet ,

Want## zyn Godlyk##

En zegel, dat Hyu nog zegen voorziet.

- - - - Gy zulr met de zynen *

Op 't Pragtigſt verſchynen, . . .

5. Als men hun verborgene leven ziet kla

ren, . . - - - -

Waarna zíg uw' 'zugt met de hunne

: ' komt paren,

. O ſeſus! verborgene Leven der zielen,

Gy heim'lykeCieraad dergeeſtlyke aard',

O dat wy de heimlyke wegen beheilen,

- Alfchoon ons het maſker des kruiſes

bezwaart. :

. : Hier kwalyk geheten,

:: . - Veragt en vergeten, , - ..

Hier heimlyk met Chriſtus in Gode
r? of te leven, - * . * . . . . . . .

te Y Doet
- g:
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185. Mel: QBaram ſoſt idj

Doet opendlyk met Hem in 't hennel

ryk zweven.

, grámen,
- - - - - -

*,

-

-1

midj, tod)

O wat voor een heerlyk wezen

Is in God genezen! . . .

Die uit Hem is nieuwgeboren,

- ,

Heeft een menſch,

Die na wens

En zeer ſchoon,

In de zoon ,
Tot zyn kind verkoren! .

2. Als de ziel zoekt heel van de

Los te zyn,

Dat God rein ',

- --

Daar God dan ,

Steeds meer kan

': t

».
-

D' onbevlektheid geven:

3 Aardſe ſcepters, aardſe kroonen -

“Met de hoge Troonen:

Eene ziel', die God komt

Zyn als kaf,
Ja als draf . .

Is zeer ſchoon,

Heeft een kroon,

Eeuwig tot vercieren.
- v

* . '

“,
V 5 - - -

. . . .

- Geeſtlyk haar herbaarde; - e

Dat is een verheven leven -

t . -

- is

4.

ſtieren, *

4, Zy



466 , VAN DEN HoGEN ADEL.

4. Zy is koſtelyk en heerlyk,

Reine zyd'.

> . . Kleedtz' altyd,

( Zy is onwaardeerlyk:

Zy blinkt innerlyk van goude.,

Glinſtert zeer,

Leeft in eer”,

God is haar Vertrouwde..

5. Dog komt ſmaadhaar glans bedekken,

Op de aard',

Dáarz' omwaard

Schynt, als vol van vlekken :

Zy leeft nu in God verborgen,

, - Krygt veel hoon

Hier tot loon:

Dog zy laat God zorgen.

6. Hier moet deze roos volduren,

En haar ſchyn. " -

Blyft nu klein -

In beproevings-uuren. -

Men vertreedtze veel met voeten ,

Dog zal God

, Haren ſpot.

Eindelyk verzoeten.

7. Chriſtus, die haar heeft verkoren,

»

Haar, als Bruyd,

"In zig fluit,

Ziet haar nood te voren:

Trooſt haar in het bitter lyden ;

, Doetze gaan -

- ---- Op.
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11. Dan zal zy met Chriſtus wonen

Op de baan

Van het diepſt verblyden.

8. Hare hoogheid komt vermeren

In de ſmart, ' - - - -

Die haar hart - -V. "

Moet in 'e kruis proberen: '

Dit verciert dan hare kroone,

Die s” eeninaal,

. Na de kwaal,

Dan verkrygt een loone: -

9. Eeuwig zal zy: Thriomferen ; º

• Als haar Heer, . . . . .

Chriſtus, we'er - ;

Haar na huis doet keren,

En haar toont zyn ſchone zaaken,

Opdat zy

Zig, daar vry

Eeuwig# d - - - - - - -

1o. Dan zal haar geen leed meer b -

- En haar## - r" twee

: Zal zig ganſch - - - - - -

Opentlyk betuigen. * *

Zy zal blinken als de zonnes
God allein

Zal ſteeds zyn -

Hars Blydſchaps-bronne.

Op den troon,

En haar kroen - !

Gülden dan vººr ,

t

e
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& - - - - - -

Dan zal elk haar glori weten,

Vrylyk haar

Openbaar : #

Hoog van adsl heten. , f, i

- ... ... ", d eº:

186. Mel: Nu zoo wil ik dan myn leven:
, 2 x . 1 # 3: - - - - - -

hoe zalig zyn diegenen ! ,
Die met# zig vereenen! Zº

Dien zyn zagte liefde-wind, , ,

Zo geweldig heeft gedreeven, : - -

Dat zy ganſch zyn daar gebleven,

Waar zig hun Magneet bevindt.

2. Want wie vat tog hunne waarde,

Die by deze laſt op aarde,

Zig alreeds in hen ontdekt?

Klein is aller heem"len woning,

Voor de zielen, die de Koning

Zo uitnemend heeft verwekt.

3.' Als de Serafims zig dekken,

Mid,zyn magt hen ſchroom komt wek

en, - - - - - -

Ziet Hem dog zyn lieve Bruid .

In de wonderbare kroone,

Op den Glorieuzen Throone , ,

1 - - -

zº, dat EdEi aait

5 Anders is men blyd' met beven,

ient met ſidderen daarneven ,

Dezes Konings heiligheid, ... . .

Maar wie met Hem kwam te trouwen,

- - Wordt,

:h
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En dus vrolyk af te ſlagen ,

Wordt, door zyn Aanſchyn t aanſchou

wen, - -

Dan zeer zoetelyk verblydt. . . .

. Als Jehova MAN genoemd is,

Voorts niets meer zo hoog beroemd is 2

' Als de heerlykheid der Bruid:

Nademaal haar 't hoogſte Wezen,

(Haar vermaak en Uitgelezen).

Met zig, in een Geeſt beſluit,

6. Zy is eed ler als Carfonkel,

Diamanten zyn te donker, . . . . . . . .

Voor den Glans der Heerlykheid,

Die haar door, en door komt dringen,

En als ſtroomen uit haar ſpringen,

Die de Koningin verblydt.

É Wie zou dan wat anders minnen,

n niet ſteeds zig zelf verwinnen.

Om 's Monarchen Bruid te zyn ? .

Schoon men dan wat veel moet lyden,

En van alle dingen ſcheiden ,

Eenen dag, loont al die pyn. :

8, Schenk # dan, op myn begeren,

Tog een godlyk hart, ò Heere ! -

En een koninglyken geeſt,

My, als u verloofd te dragen. , ,

, ?

-

Af het aardſe mijf en meeſt." i

. Zo wil ik my zelf niet agten, -

n, ſchoon lyf en ziel' verſmagtten, ,

Jeſus trouwlyk blyven by: -

T, v 7 ze
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Zo Hy my geen trooſt kwam ſchikken,

Wil ik my daarme'e, verkwikken,

Dat ik Jeſus eigen zy, - - .

19. Zonder voelen wil ººk vertrouwen,

Tor de tyd komt Hem t” aanſchouwen,

Tot Hy my onſcheidbaar trouwt, -

Tot ik zal in zyne armen -

In zeer zoete Min verwarmen,

En Hy met my Bruiloft houdt.

187. Mel. Ik heb den regen grond &e.

EE Ziele is daar toe geboren
-

Gods Kind're zyn, en Erfgenaam:

Den Schepper had haar uytverkoren,

Geſtelt in haar zyne Deeld, en Naam,

Wie kan die Eer na waarde pryzen,

Die God de Ziele wil bewyzen. - ,

2. Geen Edeldom geleek haar Waarde,

Geenſchoonheidkwam haarſchoonheid by

Gods Zoon was 't zelfsdaarzyna aarde,

Haar Glans was ſchoon, en meen'gerlei,

Niets kon haar eeuwiglyk ontbreken,

Met Godzelfs mogtz'om-gaan en ſpreken.

3. Zy ſchepte ſteeds uit haarewelle -

Uit welke zy ontſprongen waar ; , " .

De Wysheid was haar ſpeel gezelle;

Haar Heerlykheid ganſch wonderbaar,

Rykdom, en Fer Hadzy gevonden,

Wylz aan den Hoogſten was verbonden
t 4. God,
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4. God ſteets te minnen was haar Leven,

Haar Heil de zyne ſteets te zyn;

Was zy in zyne Liefd' gebleven,

Zo was zy vry van Kwaal en Pyn,

Dog's Viands Liſt heeft haar verdorven,

Ach Jammer ! z” is aan God geſtorven.

5. Nu is zº heel aards gezind geworden,

Zy mint nu 's Werelds ydelheid,.

Zy leeft nu in der Zondaars Orden,

In haar is 't Kwaat nu uitgebreid,

Zy kan nu niet meer opwaards dringen,

Zy zoekt nu Ruſt in ſnode Dingen.

6. Nu is zy een Slavin der Zonden,

Gevangen onder 's Wyands Magt,

Met helſche Boeien vaſt gebonden,

In haar heerſcht nu zyn duist're Kragt,

Z' is ongevoelig dik van Ooren,

Stok blind zo # een blind geboren. ,,

7. Dog Gy & God ! hebt Heil gegeven,

Geſchonken hebt gy, ons uw Zoon;

o: wy door hem zouden leven,

En wy weer worden zynen Loon,

O God wat Heil! wat een Genade !

Bewyſt gy aan een Worm en Made,

8. Ach laat uw Trekons dan regt trekken,

. Tot Hem, op dat hy ons geneez,

Laat Hy ons uit dien Dood' opwekken,

Want daar toe fforf hy en verrees,

Wilt ons & God nu aan Hem "ba,
w g

A

-

< . . . ººr
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Dat wy Hem door geloov' aankleven. .

9. O liefſte Heiland ! zielen- Leven,

Ons' Toevlugt nemen wy tot U,

De Nood heeft ons na U gedreven,

Geeft dan gena'e en helpt ons nu,

Wat Heil! datw’ u mogen ontmoeten,

Wy werpen ons aan uwe Voeten.

1o Gy hebt u zelfs voor ons gegeven,

Gy geeft ons Menſchen weder Hoop,

Ach helpt ons weer ten nieuwen Leven,

En vordert tot u, onzen Loop,

Doet ons uw Herre wedervinden, -

Wilt ons op nieuws an U verbindeu.

11. Ach neemt van ons die groote ſchande,

Datw” u zo weinig hebben lief,

Doet weer ons Hert in Liefde branden,

Ach dat gy't eens van d' Aare verhief !

Verquiſt word alle Kragt en Leven,

Dat men aanU niet weer komt geven. -

12: Ach Liefde ! helpt ons U regt lieven,

En brengt ons dog in u tot Ruſt, '

Ik kan niet langer van u blyven,

O dat deez' Dorſt eens werd gebluſt !

Myn Hert' wil 'k gaarne evergeven,

U minnen, is der Zielen Leven.

13. Met diep# en groot Verlangen,

Hebb ik reeds lang na u gezogt,

Myn Ziel wil u zo gaarn aanhangen,

Gy hebt my met uw Bloed gekogt;

Desv# -rek heeft my bewogen,
En
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En zo ben ik na u getogen.

14. Zyt dan voortaan myn Ligt,enleven,

Myn Rykdom , myne Heerlykheid,

Myn ſchat, myn Luſt, myn Heil verheven,

Myn eeuwig Voedſel in der Tyd,

Vindumyn Hert, hoe krank 't mag wezen,

Zo voel ik my we'erom genezen,

: : 188. Mel. Als voren,

! wat is men in d' Heer Jeſus, Zalig

- magtig, ſchoon, en ryk,

Vol Genade, Kragt, en Leven, 't heilig

- Beeld van hem gelyk,

Gy maakt ons, na u behagen,

Niets verdoem'lyks kan ons plagen.

2. Wy zyn Helden die door Chriſtum, al
les konnen, en in ſtryd, s

Kragtig worden in de Zwakheid: en dus

overwinnen wyt, -

Dit moetm' op Gods koſten wagen,

Niet op zig zien, of vertſagen.

3. Eene kander duizent jagen, Vrees be

vangt ook Sathans Ryk, '

Want de ſchrikk'lykheid Jehova, trekt zig

t ons aan magtiglyk, . . . . . .

Bloode hert, gelooft maar kind'lyk,

Want in hem is m' onverwinn'lyk.

4, Wy zyn niet ſlegts Jeſus knegten, maar

- in hem Vrinden geroemt, •T
- -
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'T uitverkooren lief geflagte, 's Konings

Priesterſchap genoemt,

Ja, zyn eigen Volk en Erve,

t. Daar hy Roem aan wil verwerven.

5. En wat hebben wy aan Jezus, nog

voor Regt, waar van men leeſt,

Hy wil ganſch'lyk zyn de onze met den

Vader en den Geeſt,

In ons woonen, wand'len sweeven,

In ons als zyn Tempel leven,

6. O de Heerlykheid des Heeren, dragen,

wy nu hy ons draagt,

God zelfs met zyn Ryk, is in ons, waar

word van zoo 'n Heil gewaagt,

'T geenwe van hem vaſt gelooven,

. Wil hy geven zelfs daar boven.

7. Alzo roemen wy in Chriſto, wy zyn

- nu voorrtaan goedsmoeds, -

Wyl wy in Hem , en hy in ons, blyft,

en ons voor zond' behoed,

Heeft men in zig geen vermogen,

Hy zelf ſterkt het zwakke poogen,

189. Mel: Q8cm bfmnact 5och ba.

Yn Lief, is my, en ik ben Hem

/ | Een onverrukte Cherubim:

Wy zien malka'er# 3IJ ,

Zo veel Hy mag, zo veel ik kan.

z. Hy mint my als zig zelf, en "n.
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Ik main Hem boven my ook weer:

Hy neigt tot my genadig zoet;

Ik neig tot Hem met kuiſe gloed,

3. Hy ruſt graag in myns harten ſte'e;

En ik roep ſteeds om 't zyne mee:

Hy wenſcht te zyn in myn gemoed,

En ik in zyne ziele zoet.

4. Hy vult myn geeſtelyk begeer,

En ik zyn zugt na my dan weer:

Hy komt tot my, met kuſſen zoet,

En ik tot Hem, met ſta'egen groet.

fi Hy heeft aan my zyn eigen luſt,

k aan zyn milde borſt myn ruſt:

Hy ismyn aangenaamſte klank,

En ik zyn liefſte lofgezang. -

6. Hy is myn Brui'gom, ik zyn Bruid,

Waarmee Hy zig in 't huwlyk ſluit: ,,

Hy blyft nu onafſcheid'lyk myn',

En ik blyf onophoud'lyk zyn.

7. Zo is myn Lief my toegedaan,

Ik blyf Hem wat ik kan voortaan:

Zo moet gy wezen, wilt gy zyn

Als Cherubim, en Serafyn.

19o. Me: Stam ruhen aſſt ſtºtter.

Cfi O Bloedige verzoener.

U is den ſtrik verreten,

En 't angſtelyk geweten

Geheel van kommer vry,

Myn'.
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Myn wonden zyn verbonden,

Door Chriſtus bloed en wonden :

De Wysheid ſchept 't al nieuw in my.

2. De valſe wille woude

Lang niet zo als hy zoude,

Geheel verbreken, maar;

Daar was een wederſtreven ;

Hy woud' zo henen leven:

Hoe kromde zig de ſlange daar!

3. Hy woud' zig 't oog onttrekken:.

Nu eens met vryheid dekken,

En dan met wetlykheid.

Dog wierd by my beſloten ,

Geſtadig onverdroten

Te treden tegen hem in ſtryd.

4. Wat moeſt ik daar verzaken !

'T geen and're kon vermaken,

Dat was myn grooſte pyn.

Ik moeſt aan beide zyden,

Met luſt, en vrezen ſtryden,

Maar nu bevind ik ruſt voor myn.

5. Ik ſpeur het nieuwe leven,

Van 't ſtrenge wederſtreven

Der valſe luſt bevryd,

Ik ſta nu God gelaten,

Om my niets aan te maten,

Wat Hy niet zelve op my leit.

6. Zyn wille, is myn wille;

Ik zit heel zoet en ſtille

In ruſt en zekerheid:

. ' Wat
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Wat my te voren plaagde,

Is als of 't God verjaagde,

Zyn Vrede-geeſt my 't goede zeir. . . .

7. Wat word ik opgetogen

In 't hart, om God te loven,

Voor zyn genade groot,

Die Hy aan my , zyn arme,

Uit gunſtiglyk erbarmen

Tot nog toe toonde, en aanbood.

8. Ik leef hier nu in vrede,

- * . C

Heel vry , in eenighede, . . . . . . . . .
,

- - -

In eene and're aard',

D elend is ganſch vergeten, " ,

Waarin ik heb gezeten:

Ik ruſt hier in een groene gaerd'.

9. Wat is de ruſte zoete,

Die ik alhier ontmoede.

Na langen kamp en ſtryd:

Alwaar ik heb den Heere. . - - - - - -

Die ſteeds laaft myn begeren, ' '

Met zyne liefd en vrindlykheid. . . .

»

191. Mel: Pſ; 119. . . . . .

A 1 J. Anneer de Liefde vloeit uit Gods Fon

te1n , - -

En vindt een hart, dat zy kan over

stromen, -

Dan ziet men, hoe Gods Geeſt, zo ſpie

gelrein,

Kan



478 van Den Hoorn Aber:

Kan 't oude rad der eigenwille tomen:

Zyn trouwe kragt verzagt het hard ge

moed,

En leidt den geeſt tot zyne ! ruſte zoet.

2. De gulden Mond der Wysheid welt

zo zoet ;

Haar ſtroom is als kriſtal zo klare:

Zy leidt het harte in haar liefde-vloed,

Wil ons in alle zwarigheid bewaren,

Zy d: ons zagt en brengt ons uit de

ty e

Zelf in de zee der grote eeuwigheid.

3. Wie zig dus van de liefde vangen laat,

Die ons de trouwe ſchepper gaarn wil

ſchenken,

Vindt meer door zynes Geeſtes trek, en

raad,

Als 't wys en opgeſcherpt vernuft zou

denken:

Hier heerſcht der kind'ren eenvouds trou

We maar , * *

Hier onderſcheidt men God, en 't ſchep

ſel klaar.

4. Een godlyk Woord maakt alle woor

den ſtil ;

Dat zamelt onze zeer verstroide zin

nen ? -

En ſchoon de mond nog al veel klagen wil,

Zo kan hy dikwyls niet een woord be

ginnen,

Door
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Doordien, als God Begin, en Eynd' wil

zyn,

Hy 's menſchen wil maakt buigzaam,

ſtil, en klein.

5. Hoe goed is 't dan zelf in zyn Niet te

vli'en , -

Ootmoedig, ſtom voor zynen God

te zwigten,
-

Niets buiten Hem gevoelen, horen zien,

Op Hem alleen 't geloofs-gezigt te rig

ten,

Dan doet de Heer zyn roem eerſt vaſt be

ſtaan, -

En men belydt: Dat Hy 't heeft al ge

daan.
-

6. Is Hy 't nu al, wat doet men dan nu

InGCT,
-

Als niets, en des geloofs uitgang te ho

en ?
-

O zal## wie zo in dien ſchood legt neër,

Die heeft het Wit der heerlykheid belo

pen :
-

Zyn Geeſt kan in een ogenblik meer zien,

Als van u al uwen leven kan geſchi'en,

R92,

K ben ruſtig en tevreden,

I Alle treurigheid valt weg; .

Alle zorg is afgeſneden

- 9 Mids
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Mids ik in de haven leg,

Daar de valſe aardſe baaren - -

Zig niet meer tot my verga'ren. -

Zie, hoedat mvn hoop noit zwigt,

Midszy is tot God gerigt.

2. VVat kan myne ruſte ſtoren ?

Daar ik leg aan Jeſus borſt.

Idelheid mag ik niet horen, , ,,

En ik heb na 't aards geen dorſt.

Rykdom wil ik and're laten, -

En myn hoogſte & Foed omvaten.

* Zie hoedat myn hoop noit zwigt:

Midszy is tot od gerigt.

3. Myne hope groent hier boven, -

Daar zy onverwelk'lvk blyft;

Zy kwam my tot God verhogen, ,

Die myn angſt en kwaal verdryft.

Zy komt my onluſtig maken,

Om te zien de yd'le zaaken.' - -

Zie, hoedat myn hoop noit zwigt: ,

Mids zy is tot God gerigt.

4. Alle hopen en verlangen,

Dat niet God ten doelwit ſtelt,

Is met nietigheid omvangen ,

Die der menſchen harten kwelt.

*T zyn maar aroomen onder 't waken ,

Die den geeſt verwarring maken. . .

Zie, hoedat myn hoop noit zwigt:

Mids zv is tot God gerigt.

5. Daarom weg, gy ydelheden,
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Die de wereld wenſcht en eerd!.

Weg gy aardze welluſt mede !

Gy zyt niet uw moeite weerd.

Alle pragt der aardze dingen, - .

Moet my nu maar walging bringen.

Zie, hoe dat myn hoop noit zwigt: -

Mids zy is tot God gerigt.

6. Jeſus uwe Liefde-zeelen,

Binden nu myn anker an, -

Dat ik my niet meer verdeelen,

Nog u ligt verlaten kan. 2

Niets moet deze band verbreken, . . .

En myn mond zal daaglyks ſpreken:

'Zie, hoe dat myn hoop noit zwigt:

Mids zy is tot God gerigt.

7. Myne hope en gedagten,

Worden nimmer regt beſpor.

Myne hoop kan niet verſmagten;

Wantzy ruſt geheel in God.

Myne hope heeft de ſtonden,

Van haar vrolykheid gevonden.

Zie, hoe dat myn hoop noit zwigt:

Mids zy is tot God gerigt.

-

, , k93.

Epaal , gy Wyzen dezer Aard',

De vriendſchap ſteeds maar op ge

lyken,

En looghen ſchoon dat God zig paart,
'X Met
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Met die zyn Waarde niet bereiken; -
2 -

Al is God Alles, en ik Niet, -

Ik ſchim, Hy Bron daar 't Licht uit vliet:

Hy nog zo ſterk, ik nog zo blode,

Hy nog zo rein , ik nog zo ſnode,

Hy nog zo groot, ik nog zo klein;

Dog ben ik zijn, en Hy, is mijn. *

2. Myn Goëel, myn Immanuël, - -

Myn Middelaar, kon middel vinden, .

Zig met myn eed'le ziele wel,,

(Die Hem ter neêr trok) te verbinden,

iMyn Salomon, myn Jonathan,

"# Bruidegom, myn God, en Man,

wam van den Hemel na beneden,

In bloed-vriendſchap met my te treden,

Een geeſt, vlees, been, en lighaam reyn,

Mijn Vriend is mijn, en ik ben zijn ! .

3. God, welke zynen Zoon my gaf,

Verleent my alles met zyn Zoone, .

Niet ſlegs zyn Kruis, niet ſlegs zyn Graf;

Maarook zyn Throon, ook zyne Kroo-

ne; -

a wat Hy ſpreekt, en heeft, en doet,

yn Woord,en Geeſt, zyn Vlees, en Bloed,

Al wat Hy won, en heeft beſtreden,

Wat Hy bewees, en heeft geleden,

Dat geeft Hy altemaal aan myn:

Mijn Vriend is mijn, en ik ben zijn! -

4. Ik vind ook voordeel, luſt, en eer',

- By ons Verbond in hogen graade;

- - - WWawg
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VWant Hy en eeſcht van my niets meer,

Als 't waar geloof, ik maar genade 5,

O wel de keur, die ons zo voegt: ,..

Waar by ik ben zoo wel vernoegd

In Hem, en Hy met my te vrede; -

Dies blyven wy vereenigd mede,

Myn wille ruſt in Hem allein: . . .

Mijn Vriend is mijn, en ik ben zijn ! -

5. Hy kan wel aller Chriſt'nen moed,

Met liefde tot verzading weiden, "

Dies hoeft men om dit Hoogſte Goed, .

Malka'er in 't minſt niet te bemyden. -

Heeft jemant ſchoon een ruim genot, ,

Dog mindert noit zyn overſchot: .

Dies wil ik niemand Hem ontkennen,

Dog my vooral aan Hem gewennen.

Twiſt, Wereld, om het Ik, en Myn. -,

AMijn Vriend is mijn . en ik ben zijn ! !

6. Myn Vriend is myner zielen Ziel',

Myn Vriend die is myns lighaamsleven,

Na Een, dien ik ten deele viel,

En na geen ander wil ik ſtreven;

Ik geef my Hem , die my zig geeft,

Ik min Hem , die my weer lief heeft,

Van wien ik niets meer kan begeren ,

Die my niet beters kan vereeren.

Dit Licht verblindt all and're ſchyn,

Mijn Vriend is mijn , en ik ben zijn !

7. Geen Hemel luſt my buiten Hem,

Ja d' Aard' ſchynt dan de EHelze kaken,
X 2 Daar



e

484 VAN DEN HoGEN ADEL.

Daar tegen kan zyn Liefde ſtem,

My een woeſtijn tot Eden maken.

By al het volk valt , buiten Hem:

Myn ryd iny lang, en d' Aard' beklemd. |

k ben, als Vriend en Vyand wyken,

En zelf de Engelen weg ſtryken,

Wel eenzaam, maar dog niet allein'

Mijn Vriend is mijn, en ik ben zijn !

8. Men neme al myn aardze haav',

Men gevé niets dat ik begere,

Men ſchelde my, en geev my ſlaag,

'Men trek myn vel af met de kleeren ,

Ja ſpyze, drank, en wat men wil :

Mijn Vriend bedekt, en voedt my ſtili,

De Wereld mag 't my al ontroven,

Zy late my maar myn gelove:

Dan mis ik 't Niet, en 't Al blyft myn,

Mijn Vriend is mijn, en ik ben zijn !

9. Zyn is myn lighaam, geeſt , en ziel',

Die Hy eerſt ſchiep, en toen bevryde,

En dus ook zalft, en onderhiel',

Tot Hyze eeuwig zal verblyden:

Zyn is myn luſt, verſtand, en min,

Zyn is, kortom, al wat ik bin,

'Ja wat ik om, en aan my drage,

Is alles zyn genade gave : . .

Die maakt my ook van ondank rein !

Mijn Vriend is mijn, en ik ben zijn !

1o., Zyn is myn werk, en roem alom,

- Hy zogt my, eer dat ik Hem vonde:
Ik

|
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Ik heb alleen ten eigendom,

Helaas ! maar ſchande , kwaad, en

zonde. -

Dog heeft myn Vriend ook deze laſt, .

Benevens 't Kruis zig toegepaſt,

En, om vyandſchap af te ſchaffen,

De ſcherp-geboete ſchuld en ſtraffen,

Begraven in zyn Graf voor myn:

Mijn Vriend is mijn, en ik ben zijn !

1 1 Zyn is myn voorſpoed, en myn tyd

Zyn is myn ſterven, en myn leven,

T is tot zyn eer en dienſt gewyd ,

Van Hem beſtemd, en Hem gegeven.

Ook komt, al wat ik laat, en doe,

Van Hem af, en Hem weder toe.

Zyn is ook alle myne ſmarte,

Die Hy zig teder neemt ter harte,

Hy voelt, en mindert mvne pyn -

Mijn Vriend is mijn, en ik ben zijn ! .

12. Wat ſtorm myn Vyand ook begint,

Hy kan my dog niet veel verbazen.

De Regter is mijn beſte Vrind,

Ik ſchrik niet voor 't bazuine blazen.. ,

Schoon Aard en Hemel breekt en kraakt,

Schoon lyf en ziele ſmagt en braakt, &

Ia als myn beenen reeds verdwynen, ,

Zo zal dog aan myn zark verſchynent

De ſpreuk die ik verkoor voor myn: -

Mijn Vriend is mijn, en ik hen zijn ! ,
-

*s

x 3 - 194:
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194 -

Us heb ik nu den Rots verkregen,

Die myn Geloof verkwikt,en voed.

Een Rots, van ſtormen noit verdreven,

Een Rotze, die de wilde vloed,

En de gehele magt der Hellen

Ontkragtigt, en ter neër kan vellen,

Beſluit in zyne klooven myn.

Mynhart, verban uwſchroom en zwigten,

ier moet gy u nu Tenten ſtigten,

Hier moet uw eeuwig Woonhuis zyn.

2. My wierp de veelheid myner zonden,

Als een ontſtelde Zee rontom ,

Ik wierd der Winden-ſpel bevonden,

En 't Hels verderf ten eigendom,

My dreigde myn gewiſſe,

Met eeuwigbange duiſterniſſe,

En een vervulde maat van nood.

Ik was op deze woeſte baren , .

Vertzaagd, en ſchier ter Hel gevaren,

En ſtreed met leven, en met ood.

3.# toen reeds 't leven was aan 't breken,

Beſpeurde Jeſus myne ſmart,

Toen drong myn wenen, angſt, en ſmeken,

In zyn ontfermend Moeders hart ,

Hy toonde my zyn open wonden,

Die Hy, als Middelaar bevonde,

Hy riep: Myn Kieken, kruip met luſt,

" - - '. t Kom,
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Kom, kom, dit zyn de Rotsſteens-kloven,

Die u de Hel en Vloek ontroven,

Ei Kiekje, haaſt u, hier is ruſt. '

4. En b ! hoe wel is nu myn? ziele,

Myn ſterke Rots ! bewaard in U ?

Die ſmart en kwelling komt vernielen,

En ſtilt de woeſte golven nu.

Daar men myn ſmagtende gemoede,

Als in een Paradys vol goeden ,

Met kragt der and're wereld laaft!

Myn, Rots! ik ben tot zulke dinge, .

Al veel re nietig en geringe; T., .

Dog neem ik 't, mids 't u zo behaagt.

5. Laat nu de diepten ſteeds maar bruizen,

, Onſtuimig zyn de Zee en Wind:

Laat zelf de vloed des doods ook ruizen,

Uw toorn, ook Satan, dubbel bind,

Gy zult my niet veel ſchrik verwekken,

yn Rotze weet my wel te dekken,

Ook in de allerkwaadſte# -

Schoon alle Bergen dan verdrinken,

M# Rots blyft eeuwig zonder zinken,

n wordt een Deur ter zaligheid.

6. Daarom, waar wil ik 't beter krygen,

Myn Röts, waar zou ik verder gaan ? .

O neen ! geen Werelds goed kan neigen,

Of raken 't vaſte harte aan.

Veel meer zal my, zo luſt, als ſchrikken,

Geſtadig groter ernſt beſchikken,

In u, myn Rots,# dringen rein,

- 4. -

*
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De Dood zelfs kan my niet verdryven,

Gy zult (daarby zal 't eeuwig blyven)

MYN HUIS, MYN ZARK, MYN

' HEMEL zYN.

195. Mel: Pf. 8.

H# wel is't my, als ik aan u gedenke,

En in uw wonden myne ziel' verdren

ke! -

Bv u, ô Jeſus ! ben ik maar voldaan;

Met u kan ik myn Vyands wederſtaan.

2. Hoe wel is 't my, als ik maar u mag

- kennen,

En mynen geeſt alleen aan U gewennen !

Als ik met u regt nauw vereenigd bin,

En ruk my van my zelf, tot u ſteeds in !

3. Hoe wel is't my, als ik myn Kruis om

“ vate,

En alles wat gy haat, ook hartlyk hate !

Ach! leid myſteedsop deze# baan,

'Al verder voort, als ik nog ben gegaan.

4. Hoe wel is 't my, als ik in den gebede,

En ingekeerd, voor uwe Godheid trede!

Breng my heel in de afgeſcheidenheid,

Daar#ie" buiten U, myn God! ver

blyd. -

5. Hoe welis't my, by 't Wereldze verag

- ten ,

En als myn hart niet na haar gunſt wil
" tragten. * * * Ach!

|

t

t
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Ach!zyt daarem,ô Ieſus!ganſch deMyn',

Zo zal my anders niet behaag lyk zyn

6. Hoe wel zal 't my ook in het ſterven

weezen, -

Want dus ontwyk ik alle angſten vreezen,

Om dan by U in 't wit gekleet te ſtaan,

En nimmermeer uit mynen vrede gaan,

196. Mel: Pſ; 36.

JIOe goed is 't, als men afgeſpeent

Van alles, zig met God vereênt,

Gaat in 't verborgen Leeven ! ,

Hoe goed is 't, als men in den dood

Van zond, en eigenheid ontbloot, .

Aan God blyft innig kleeven.

2. Hoe goed is 't als men geen belet,

Laat in des herten Kabinet, ..."

Met God leeft afgeſcheiden! # #

Hoe goed is 't, als men innig kleeft -

Vaſt, daar men God gevonden heeft,

Die ons in vreê wil leiden ! - -

3 Hoe goed is't, dat men als een kin

'Leeft, dat zig by zyn Vader vind, --

En tragt hem te behagen ! -

Hoe goed is 't, die in deezen tyd: - -

In zagt' en ſtillen geeſt uitlyd, :

Verduldig zonder klaagen ! . . . .

4. Hoe goed is 't, als men zwygen kan,

En bidden zop den Vader an,
in g”
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In geeſt, en in der waarheid!

Hoe goed is 't dat ons oog opklim,

Te zien, Hem als een Cherubina,

Beroert van zyne klaarheid !

3. Hoe goed is 't als de Eige wil

Gebroken, en gelaten ſtil,

Word van Gods hand bewoogen!

Hoe goed is 't, als den hoogen moed
Voor God neerzinkt, en valt te voet,

. In ootmoet neer geboogen!

6. Hoe goed is't, zig en 't aards, gereet

Verliezen, en dat men vergeet

Wat verder ops kan deeren ,
Hoe goed is 't, buiten plaats en tyd

In 't Eeuwig ſtill', by angſt en ſtryd »

In 's herten grond te keeren !

7: Hoe goed is 't afgeſcheiden zyn,

Als geeſtelyk in een woeſtyn,

En op Gods reeden merken,
Hoe goed is 't, die van zorg ontbloot

Gelyk een kind, in 's Heeren ſchoot

Ruſt, van zyn eigen werken!
8. Hoe goed is 't, als den armen geeſt,

Heel wyd en breet verſtrooit geweeſt,

Zyn regre tº huis mag vinden,

Hoe goed is 't, dat hy inniglyk
In vrieê “Liefde, minnelyk, ' ,

Met God zig mag ver inden,

9. O'Lieve Zoete##

#Ryk van vree wyd uitgebreid, I
- -- GI
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Wel hem, die U vind oopen !

Myn geeſt zal in het ſtille NU,

Steets ruſten in 't geheim met U,

Tot mijn tijd zy. verloopen.

XXVI. Van Krankheid,

en 't Sterven der Ge

" lovige.

vººr e .
Of RBette Winter mijn gemak

DE: tog & gy Menſchen-kinders!

Aan de laatſte#s
Denk tog, ſtoute Zonden-vinders! -

,,Aan uw laatſte klokke-ſlag. " .

Heden zyn wy fris sn ſterk,

Morgen vullen wy den zerk,

En de eere, die wy dragen * . .

Wºrdt gelyk met ons begraven: , .
2. Dog wy zotte menſchen ſpeur

### ons ooge ziet, T
W#n dezen zal gebeuren, " .

## #o##### byna niet: ,,
# ## Wy, gº

eer als ons, helaas! is vry; L.,

- - & - -#viri - 'Maar

»

-- --
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Maar tot het toekomend leven,

Wil den geeſt niet zyn verheven.

3. Wilt gy u niet zelve haten ?

Ach! zo leg die zotheid àf,

Al wat-gy. komt doen, of laten, --,

Zo gedenk tog aan uw graf;

Eeuwig vreugd', of eeuwig ſchrik,

angt maar aan een ogenblik ,

Niemand kan ons borge geven, -

Dat wy nog tot morgen leven.

4. Die hun harte niet beleven,

Beven voor de Stervens-pyn;

Goede Chriſtenen daar tegen,

Liever voort ontbonden zyn :

Want zy weten, dat de Dood,

Is een einde hunner nood,

Afgeſchetſte Bekkenelen,

Kunnen hen, als Bloemen, ſtrelen.

5. Voor de Zonde moet men ſidd'ren,

Mids daar door Gods Toorn verſchynt;

Maar niet voor de Dode-bidd'ren,

Welke goede Boden zyn :

Eenmaal moeten wy 'er aan,

Liever dra daar by gedaan;

Laat ons heden leren Sterven,

Dat wy morgen niet verderven.

6. Ei wat helpt tog 't lange leven,
Zonder boet en betering? N

Wie niet ſterk na deugd wil ſtreven,

Peter jong ten grave ging:- w- w Zul
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, Zulker boosheid neemt niet af,

Maar vermeerdert tot in 't graf ,

Vry van zonden word hy nimmer,

Maar nog alle dagen ſlimmer.

7. Mogt tog maar een dag zvns levens, .

- Vry van alle ondengd zyn! -

Dog myn wenſchen moet hier ſneven, .

Zulke lieden zyn noit rein:

Nagtmaal gaan in overvloed. , N.

Weinig van 't vernieuwd gemoed:

Gy hebt ſchimp met God gedreven,

En zyt onbekeerd gebleven, 'º

8. Langer leven, groter zonden!

Groter zonden, zwaarder dood !

Dat word aan een Kind bevonden,

'T welk kan ſterven zonder nood:

Zalig ! wie in welſtands-tyd, .

Zig te regt ter Dood bereid, ºf

En by alle Klokke-ſlagen,

Na zyn Levens-perk komt vragerſ.

9. Jeder Zieken-huis is mede,

Voor uw ziel' een Schoole ſchoon,

Daalt 'er een in 't Graf benede,

Waarlyk dat is ook uw loon;

Staat gy op, zo zeg tot God: . . .

Ligt word nu de Dood myn Lot; '

egt g” u neêr, zo zeg uw monde:

Ligt komt nu myn laatſte ſtonde.

1o. Zeg elk uur: ô Lieve Heere!

Ik beveel my in uw Hand,

- , ' X 7 . Dat

. *
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Dat gy door een ſnel verteren,

Niet raakt onvoorziens van kant: .

Zalig ! wie zyn Huis beſteld; - . º |

God komt veeltyds ongemeld , . . .

's Menſchen Zoone zal verſchynen, -

Als 't de meeſte niet en meinen. |

11. De Conſcientie ſlaapt in 't leven,

Dog ontwaakt weêr by den Dood; .

Dan ziet men voor oogen zweven,

Zyn gehele leven bloot: . . . . . . | |

Alle zyne koſtlykheid, in ' t .

Gaf men gaarn in zulken tyd, - ,

Als men maar gebeurde zaaken, ' 't

Ongebeurde konde maken. . . . . . . . .12. Dies gebruik dan uwe gave, - l

Zo in dezen korten tyd, . . . . . .

Als gy 't wenſcht naby den grave,

Wanneer lyf en ziele ſcheid: 1 - ;

Sterven is geen Kinder-ſpil; . . . . . . 4

Wie in# ſterven wil, t , ,

Moet eerſt ernſtig daar na ſtreven, | |

Om hier regt in God te leven, -

13. Klein te agten d' Aardze zaakens

Alle ondeugd wederſtaan, , , ,

In de deugden zig vermaken, 1 - :

Willig Godes Wegen gaan, ... . . . .

Ware Levens-betering, a l

Staêge Vleezes-tugtiging, "

Zig verzaken, met verblyden, i

Smaad om Chriſtus wille lyden. _ .
«

* * - --
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14. Dat zyn regels voor gezonde,

Als m' in tyd en kragten ſtaat ;

In de laatſte Stervens-ſtonde,

Is het in 't gemeen te laat:

Ziekte is als 't reizen gaan,

Geen daar van brengt ſterkte aan;

Beide maakt het moede leden,

En verſtoort der zielen vrede.

15. Steun tog niet op de Gebeden,

Voor 't verſtorvene getal;

Doden worden dra vergeten,

En de Boom legt zo hy valt:

Ach ! uw Huis tog zelf beſtel,

Schik uw' Zaaken heden wel ;

'T vreemde ſmeken om genade,

Komt daar na dog al te ſpade.

16. Zoek God zelve te bevreden,

Gryp ook zelf na Chriſtús Bloed;

Want u helpen geen gebeden,

Die men maar dienſtpligtig doet:

Denkt gy zelve in de tyd,

Niet aan uwe ſterflykheid,

Als gy zyt in 't Graf verborgen,

Zal geen menſch uw ziel verzorgen

17: Heden is 't den dag van heelen,

En de aangename tyd; -

Maar, helaas ! het meerendeele -

Leeft maar in zoetvoerigheid :

Daaglyks roept de trouwe God,

Dog de Wereld dryft den ſpot :

+

Ach!
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Ach ! den loop uws tyds zal ſtuiten,

En God zal den Hemel ſluiten.

18. Dan zal men om Olie lopen,

Als den Bruidegom komt aan;

Daar de ziel' dan zonder hopen,

Buiten Deur zal blyven ſtaan:

Daarom houd n regt bereid,

Vul de Lampen in den tyd,

Of gy hoort dit Lied aan 't ende:

Wyk, Hel-branden, die 'knoit kende?

19. In den ganſchen Bybel vinde

Ik niets, dat zo ſchriklyk zy,

Als de woorden, die zo binden:

Gy vervloekten ! wijk van my;

Zalig ! wie daar voor verſchrikt,

Eer hem nog den dood verſtrikt,

Vreez' en beven hier beneden,

Werkt hier namaals zaligheden.

2o, Hier in louter vreugde zweven ,

. Geeft in 't Sterven niet als nood;

Maar op 't Godlyk treurig leven ,

Volgt een luſtig blyde dood:

Daarom van de WE# wyk !

Agtze maar voor drek en ſlyk,

En wilt uwe zinnen neigen,

Om tog Chriſtus lief te krygen.

21. Dood nu uwe kwade leeden,

Kruis uw weeldig vlees en bloed,

Druk de boze luſt beneden,

Breek uw eigen wil met moed:
: A Word
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Word als Jeſus Chriſtus nu,

Neem zyn juk en kruis op u,

Daar aan zal u Chriſtus mede

Kennen voor zyn eigen leden.

22. Op het lange leven wagten,

Daar men daaglyks ſterven kan ,

Dat behoort by 't dwaas geſlagte,

Maar niet by een wyzen man :

Menig zegt by geld en goed:

Lieve hart, zyt wel gemoed:

En in vierentwintig uuren ,

Vaart de ziel' na d' eeuw'ge vuuren,

23. Zamel dan door 't waar geloven,

Eenen ſehat der eeuwigheid;

Die geen dief u kan ontroven,

Die ook door geen roeſt verſlyt :

Niets is geld nog eere waard,

Niets is welluſt, niets is d' aard;

Al ons zoeken, pogen, digten,

Moet men op de ziele rigten.

24. Maak u vrienden in uw dagen,

Met den rykdom, die gy draagt,

Laat van al, die zyn in plagen,

Niet een menſche onbegaafd; -

Chriſtus neemt die weldaad aan,

Of ze was hem zelfs gedaan,

En des Bedelaars gebeden,

Helpen u ten Hemel treden.

25. Uwen wandel zy in de Hemel,

Want daar is uw Burgerregt; -

*- -- Leef
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Leef dan in dit aards gewemele

Onbekend, opregt, en ſlegt; -

Vlied voor alle ſlaverny, 1

Maak uw ziele rein en vry,

Dat zy blyv' toe. God verheven,

En hier mag als vreemdling leven.

26. Om deez' gunſte nu t' erlangen,

Spaar tog uw' Gebeden niet;

Maak met traanen nat uw wangen,

Tot God op u neder ziet;

Roep, als Jeſus Chriſtus deed,

Toen Hy aan het Kruize leed: - - e

Vader! neem, uit groot erbarmen,

Myne Ziele in Uw armen!

l

|

- 198.
- - -

Die met krankheyd my bedekt,

G# die ik als Liefde vonde,

n de lydensvlam verwekt,

'Daar verhitting uyt ontſtonde;

Brand al 't kwade grondig af,

Dat den geeft nog heeft verhinderd, -

En deI# verminderd, -

Die uw gunſt my dikmaal gaf.

2. Zyt in deze zwakheid kragtig •

Zyt my zoet in 's vlees verdriet ,

Ja geef dat ik u geniet,

Als de ziekte wordt zeer magtig:

Want wat nu myn lighaam wondtVI

lees

»

l
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Vlees en merg zo komt verteren,

Luſt en kragten wil turberen, -

Uyt de Liefde zelf ontſtond.

. Lyden is nu myn verpligting,

Anders kan ik nu niet meer,

Als maar lydzaam leggen neer ;

Lyden is nu myn verrigting;

Lyden is nu myn gewin:

Dat is nu myns Vaders wille,

Dien ik eere zagt en ſtille,

Daar legt nu myn Godsdienſt in.

4. Heer, dewyl dat gy 't komt zenden,
Neem ik 't ook als liefde aan,

Die door zulken lydensbaan

Wil myn heiliging volenden;

Zelfs de laving die ik nu

Tot verſterking mogte vinden,

Komt van U, die my bemindde,

Alles komt, myn God ! van U.

5. Laat den geeſt maar niet bezwyken

Onder 's Lighaams mattigheid,

Maar doe hem tot aller tyd

Uwe Liefd' en ruſt bereiken;

Laat myns lighaams angſt en ſmart

Noit de zielsverheffing hinderen,

Nog de ruſt in u vermind'ren,

Onderſteun 't vermoyde hart. . .

6, Help my, dat ik heel beſcheiden,

Wel vernoegd, in vrindlykheid,

Heel zagtmoedig ſtil en blyd', ed
rCO(ien
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Vreedzaam op myn bed mag lyden.

Want wie dus in 't lighaam lydr,

Wordt ontheft van veel gebreken,

Die nog dikwyls 't vlees ontſteken,

En gebragt tot zuiverheid -

7, U beveel ik nu myn leven,

En aan 't kruis myn zwakke lyf:

Geef tog dat ik vrolyk blyv'

U volkomen overgeven;

Want dan weet ik vaſt en vry,

Ik mag leven, ofte ſterven,

Dat ik niet meer kan verderven,

Want de liefde reinigt my.

199. Mel. Voor 's Bruid'gomsogen zweven

menſch ! gedenk aan 't Ende,

Die gaarn geheiligd zyt;

De dood komt veel behende »

En ſluyt uw korte tyd:

Aan zulk een ogenblikje

Hangt eeuwig goed, of kwaad ;

Daarom, o ziel ! zoo ſchikje

Daartoe en toets uw ſtaat.

2 O menſch! gedenk aan 't Ende,

Ligt zal de dood tot u

Zig nog op heden wenden ;

Daarom bereyd u nu, *

Om rekenſchap te geven, -

Van 't geen gy hebt gedaan,

- Opdat
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opdat uw eigen leven

U dan niet klage aan.

3. O menſch! gedenk aan 't Ende !

Sterf ſteeds uw' zonden af; •

Wilt God uw' liefde zenden,

En vrees dan voor geen graf,

Zyt vaardigt allen ſtonden,

Houd u aan Chriſtus bloed:

Sterft gy in Jezus wonden,

Zo is uw einde goed. :

2oo. Mel: QBcincit Sc;ttn ſag ich ſtift.

Eſus, myne Toeverzigt,

En myn Heiland is in 't leven ,

Dit is vaſt : dies kan ik ligt -

Tot de vrede my begeven,

Wat de lange ſtervensnagt

My ook voor gedagten bragt.

2, Jeſus, mynen Heiland, leeft,

lk zal 't leven ook aanſchouwen,

En ook zyn alwaar Hy leeft,

Waarom zou ik dan mistrouwen?

Laat een hoofd zyn lid ook ſtaan

Dat het niet zou met hem gaan ?

3. Ik ben door der hope band

Nauw en vaſt aan Hem verbonden,

Myns geloofs verſterkte hand

Wordt in Hem gelegt bevonden,

Dat my ook geen ſtervensban

Eeuwig
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Eeuwig van Hem ſcheiden kan,

4. Ik ben vlees, en moet dies vry

We'er tot aard' en aſſche keren:

Dat belyd ik, dog zal Hy *

My verwekken, tot zyn eere, i

En opdat ik t aller tyd

By Hem zy in Heerlykheid.

5. Dan zal juyſt dit zelve vlees

My omringen, zo 'k betrouwe,

Met dit lighaam zal myn geeſt 1

God in klaarheid dan beſchouwen,

In 't verklaarde vlees zal ik -

Jeſus aanzien eeuwiglyk.

6. 'T oog, daar 't lighaam nu door ziet,

Zal dan kennen myn Beminde,

Ik, ik zelf, een vreemde niet,

Zal zyn Liefdegloed bevinden,

Slegs de zwakheid om, en aan

Zal van my zyn afgedaan.

7. Wat hier krenkt, en zugt en ſchrayt,

Zalzig heerlyk daar bewyzen,

Aards, word ik hier uitgezayd,

Hemels, zal ik weer verryzen;

Hier ben ik natuurelyk,

Geeſtlyk kom ik in Gods ryk,

8. Zyt getrooſt en hoog verblyd,

Jeſus draagt u, myne leden !

Geef geen plaats de treurigheid,

Sterft gy, Jeſus roept u weder,

Als de laatſt bazuyne klinkt, Di

- 1C
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Die ook door de graven dringt.

9. Zyt maar niet voor 't graf bedugt,

Nog ook voor de dood of helle,

Want gy zult eens in de lugt -
Uwen Heiland gaan verzellen; i

Dan zal zwakheid, angſt en pyn

Ver van u verdreven zyn.

ic. Als gy maar geſcheiden leeft

Van u zelf en d' aardſe luſten, ,

En u Hem, heel overgeeft, iſ

Daar gy eeuwig by wilt ruſten: .

Zend uw harte nu alleyn - - - - ”

Daar gy eeuwig wenſcht te zyn. - - -

2o1. Mel: QRun ruhen affe ſetſber.

of: O Bloedige verzoener. -

Dood! wien wilt gy ſchrikken? "

JMyn Jeſus wil verkwikken ,

Als gy my hebt gerekt,

En legt in d' Aarde neder,

Zo word ik levend weder , -

Wanneer des Heeren Geeſt my wekt,

2. Wat treurt gy, myn beminden ?

Ei wilt uw druk inbinden !

O ja, ik ga maar veur!

Daar ik nu reize heden,

Moet gy ook henen treden, - .

Door deze duiſt're Stervens-deur.

3. De Aarde is myn Kamer,

- Daar
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Daar ik veel aangenamer,

Als hier, uitruſten kan :

Niets zal my daar vermoeyen,

Myn vrede is aan 't bloeyen,

Tot dat des Heeren dag breekt an,

4. De aſſche van myn leden, , 4

Geeft God my alle weder,

Wanneer myn Heiland al

Myn beenen overtrekken,

Met vlees en aders dekken,

Ja heerelyk doen blinken zal.

. Daar 't lighaam van beneden,

o glinſt'rend heen zal treden,

Als Jeſus Leden zyn:

Dan zal ik niet meer wenen,

Maar helder zyn doorſchenen,

Van Goddelyke Zonneſchyn.

6. Dies kom, ô zoete ſtonde!

Dat my uit mynen monde,

De laatſte adem vaart;

Als 't lighaam zal verſtyven,

En ik een tyd moet blyven, -

In myn beſtemde Huis, in d' Aard'. '

7. Dan zal ik veilig ſlapen, -

By Jeſus lieve Schapen:

Tot ſchimp van die my kwelt! -

Zy, die myn ſtof bewaren,

Zyn zyne Engel-ſcharen,

Die Hy tot Wagters heeft geſteld.

8. Als dan myg ſlaap zal enden,

e
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Mids God zyn Stem wil zenden,

Zo zal ik weër opſtaan:

Gelyk myn Heer voor dezen,

Is van de dood verrezen;

Zo zal ik ook eens vry uitgaan.

9. Dies als ik zal verbleken, - --

blyft “# myn-Grafteken, - ;

Uw Zeege-vaantje dog:

Dies wil ik my uitſtrekken, -

Gy zult my wel verwekken,

En in den Hemel halen nog.

no. Nu, goede Nagt, geliefde !

O dat geen druk u griefde !

Ik hebbe ruſtens luſt:

Na nog maar weinig dagen,

Zal men my henen dragen, -

Na 't zagte bedde myner ruſt. , ,

I 1. De zoete Graf-gezangen, - - -

Geleiden myne gangen, - - - -

Allengskens tot het Graf:

De koele ſchoot der Aarde,

Wordt my een bed van waarde:

Myn geeſt vindt God, die hem ook gaf.

Q

2oz Mek Myns hertens Jezu myne laſt.

Ik weet dat myn Verloſſer leeft,

Dat zal my niemand roven:

Hy leeft, en wat Hem wederſtreeft,

Moet ſchandelyk verdoven.
j - " Y - Hy

r
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Hy leeft voorwaar, die ſterke Meld,

Zyn Arm, die al zyn haters velt,

Heeft ook den dood bedwongen.

2. Dies ben ik hartlyk zeer verblyd,

En kan geen vreze vinden, -

Voor Hem *, die alle vlees verſpreid,

Als kaf voor ſterke winden.

Schoon hy myn vlees, en been, en bloed D

Ten duiſt'ren Grave dalen doet,

Wat kan hy daar door ſchaden?

3. Myn Heiland leeft ! al moet ik dan

Met ſtof my laten dekken,

D# Hy my gewis daar van,

ier namaals weër verwekken.

Hy zal my rukken dra van daar,

En uit het Leger, daar ik maar,

Een weinig heb geſlapen.

4. Daar zal ik met dit lighaam dan;

En even deze leden,

Die elk nu aan my vinden kan,

En wat ziggins en weder,

Van aderen en ſpieren vindt,

En nu myn lighaam t” zamen bindt,

Geheel volmaakt verſchynen.

5. 'Tiswaar, al wat de menſch maar heeft,

Van vlees, of bloed, of ader,

Wordt, als hy zig tot ſterven geeft,

Verteerd, vergruiſt, te gader,

& * Vaa

of, De Dood, -
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Van wormen, motten, en al 'r geen

Hem doorknaagt tot op merg en been:

, Dog zal 't niet ſteeds zo blyven,

6. Het zal nog alles weder ſtaan, -- --

In zyn voorgaande wezen ; . . .

Wat neder lag, zal God voortaan,

Verheffen en genezen, -

Wat de verderving heeft verheerd,

En de verrotting uitgeteerd,

Zal alles weder komen.

7. Dat heb ik t aller tyd geloofd, e

En vind een vaſt vertrouwen, * -

Dat ik myn Eeuwig Opper-Hoofd,

Zal in myn vlees aanſchouwen.

Ja in het lighaam dat hier ſterft,

En in de ſlyk met ſtank verderft,

Zal ik zien mynen Jeſus.

8. Ik zelf zal in zyn Gedlyk Licht,

Hem zien vol vreugd' en ruſte:

Myn ooge zal zyn Aangezigt,

Aanzien met diep verluſten;

Ik zal Hem zien tot myne vreugd,

En eeuwig dienen zeer verheugd,

Ik zelve, en geen vreemde.

9. Ik daag nu alles, dat het mag

Myn hart vreesagtig maken,

-

Schoon nog zo ſterk, en vol ontzag,

Dog kan 't myn vreugd niet ſtaken,

Men dryv', en ſpanne nog zo wyd,

Zark, Graf, en Dood, dog blyft al##d
- 2,
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God, myn Verloſſer, leven d”. •

203 Mel. Ik heb den resten grond gevonden -

Je Sterve daaglyks, en myn le".”
Geſtadig na het Graf toe vaart »

Wie kan my tog een Borge geº"
Dat ik nog morgen leef op Aard'?

De Tyd verſlyt, de Dood komt aan »

Ach mogt men altoos vaardig ſtaan !

2, De Menſch, omringt met veel gebre

- ken, .

Is ſtadig ryp voor Zark en Graf :

Een Appel, daar de Worms in ſteken, .

Die valt eerlange plotslyk af - -

Het oud verbond ſlait niemand uit.

Myn vlees is ook een Wormen buit.

3. ''T kon zyn dat ſtraks iets openbaarde,

Dat van den morgen anders waar... .

Ik treed met d'eene voet op dº Aarde,

Met d' and're op de Dode-baar.

Daar is maar een toeval van nood', '

Zo legt myn lighaam koud en dood. .

4. Ook zend de Dood niet altyd Booden

Hy komt zeer dikwyls ongemeld, *.

En #ſcht ons in het Ryk der Dooden. . .
- Wel hem, die hart en huis beſtelt. s

Want vreugd' of pyn in eeuwigheid ,

Dat hangt maar aan een blikje tyd.

- - 5. Heeg
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5. Heer aller Heeren! Dood en Leven,

Alleen in Uwe Hand beruſt.

Hoe lang Gy my nog tyd zult#",
Dat is, en blyft my onbewuſt.

Help, dat ik jeder Klokke ſlag,

Aan mvn' verhuizing# mag,

6. Een ſlag alleen breekt alle banden,

- Als ſlag en dood zyn by malkaèr;

Dies ſla, ô Heer ! met Vaders Handen,

En ſluit in Jeſus Dood my maar ,

Dat, als de Aard' het vlees ontvangt,

De ziel' dan Jeſus Kruis aanhangt.

7. Miſſchien kan ik geen woord voordraë.

en,

Als#k , gezigt, en al legt neër,

Dies bid ik in gezonde dagen: r,

Myn geeſt beveel ik U, ò Heer !

En als myn mond geſloten zy,

Dan roepe Jeſus Bloed voor my.

8, Als ik de myne niet kan zeeg'nen,

1

|

t

Zo zegen gy hen meer als ik.

Als vele ttaanen om my reeg'nen,

O lieve Vader ! zo verkwik,

En hoor de gene, die dan ſchreid,

Wanneer gy my van hen afſcheid.

9. Dringt my de laatſte ſtuip door 't harte,

Ontſluit my dan het Hemel ſlot.

Verkort ook myne Stervens ſmarte,

En haal my dus tot U, myn God;
Zo zal myn 'Afſcheid gene pyn, w

" en "grºen" wa
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Wel Treurig, maar dog Zalig zyn.

* 204. Mel. Als voren,

O Heere ! Gy kent al myn' dagen.

Gy ziet, dat ik, uwzwakke kind,

Den ſchat in zulken vat moet dragen,

Dat men zo wiſſelvallig vind.

Daarom zo maak my t'aller tyd.

Tot Sterven vaardig en bereid,

2. Ei! leer my na die kennis ſtreven,

Dat Gy myn leeftyd hebt bepaald,

En dat myn ganſch onzeker leven,

Miſſchien zeer dra ten Grave daalt,

Leep my der dagen klein getal,

# ik van## zal.

3. Ik heb, zo lang ik leef, te leren,

Om alle zonde uit te gaan,

En my van 't Aardze af te keren,

Door ſteeds na 't Hemelze te ſtaan,

Mids men in 't Sterven zuiverſt ziet,

Wat Chriſtelyk geloven hiet.

4 Ik moet dog na die Woning tragten,

Alwaar ik eeuwig blyven kan,

Dies leer my op den Hemel agten,

Die als myn Erfdeel merken an :

Zo word myn Huis hier op de Aard”,

En in den Hemel wel bewaard.

5. Myn harte is om hoog verheven,

Daar is de Schat van awn sºme :
- J1e
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Die Jeſus my heeft toegeſchreven,

Daar is het my beloofde goed.

De Wereld is my veel te ſlegt,

Hier boven is myn Burger-regt.

6. Wel aan! dan wil ik daaglyksſterven,
En leven oft' ik leefde niet ,

En alzo kan ik niet verderven,

Als my den Dood door 't harte ſchiet.

Myn einde wagt ik vry, en bly, -

Want Gy myn Jeſus leeft in my.

7. Doods Bode kan my niet verſchrikken,

Die al des Werelds luſten ſpilt,

My zal hy hartelyk verkwikken,

Mids gy door hem my halen wilt.

Indien men met hem is bekend,

Wordt al zyn vreeslykheid gewend,

8. Ei kom, gy aangename ſtonden,

Kom, haaſt u, myn Verloſſings-dag,

Dat ik van alle nood ontbonden,

Door Dood ten Leven dringen mag; .

Dan vind ik in des Hoogſten Hand

Myn Eden en Beloofde Land.

9. Dog, Heer, ik wil my overgeven, is

Aan U, wiens eigendom ik bin,

Gy, liefſte Jeſus, zyt myn Leven,

En Sterven blyft dog myn gewin,

Ik leev of ſterv' U, wat gy doet,

Zyt gy maar myn, dan heb ik 't goed,

1o: Wilt Gy my langer laten leven,

Zo wil ik lydzaam ſtille zyn5

- - - Y 4. -
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En moet ik nu den Doodſnik geven,

Uw Willekeur is zoet voor myn.

Wie uwen raad regt kend, en eerd,

Is tot het Hemelryk geleerd.

er 1. Doe U, My, en de VVereld kennen,

U, als myn AI en Erfenis,

My, als die dra tot ſtof moet rennen,

De VVereld, datz' een Kerker is,

Wie U, Zig, en de VVereld kent,

Maakt een gelukkig Teſtament.

Wien tydiglyk de Dood betragt,

Dien koomt de Dood niet onverwagt.

2o5. Mel: O Zalig Heilig Bethlehem.

KE voor 't Toneel des Sterfbeds

ſtaan,

n ziet met aandagt voor u oogen,

De kleine Wereld eens vergaan,

Met al haar dryven, en vermoogen,

2. Al was 't belange nog zoo #!
't Beſlag, 't beſchik , 't bedryf , en

woelen, -

Van hant, van voet, van oor, en oog,

Van ſnedigheid en wyſlyk doelen:

3. 't Valt alles weg, en word te niet,

Daar blyft niets over van het weezen,

Het geen ons vleeſlyk oog beziet,
i - - En

v
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' En dat de Weereld heeft gepreezen.

- 4 Alleen de onſterflyke grond ,

De wortel der verborgentheden, » *

Waar op die kleine Wereld ſtond,

Met alle zyn omſtandigheden:

5. Die blyft voor ons verhoolen ſtaan :

De Ziel , uit Godes Mond gezonden,

Want die kan eeuwig niet vergaan, -

Maar blyft niet d' Eeuwigheid verbon:
en. . . . . . . . . . . . .

6. 't Zy in de Duiſternis, of 't Ligt,

Na dat zy in 't vergandlyk Leeven, '

Haar koers en oogwit heeft gerigt, , ,

En haare laſt heeft in begeeven. , ,

7. Daarom waak op, en maak geen ſtaats

Geen toeverlaat, en geen betrouwen »

Op 't geen dat eindelyk vergaat,

En niemants Willekeur kan houwen,

8. Geen Staat of Stand vind hier een wykr

De Beed'laar kan het niet ontloopen •

En met des Konings ganſche Ryk,

Is deeze ſlag niet af te koopen.

9. Men trekke dan zig zelven in,

, Van de uitgedeeltheid, in dit Leeven,

En zett' een vaſt en diepe zin,

Op 't geen dit Leeven heeft gegeeven.

1o. Als eens de Groote Weereld ſterft,

(Gelyk hy op zyn tyd zal ſterven)

Dan zal het deel dat nu verderft,

d'Opſtanding uit het Graf verwerven,

: - - - - - Y 5 II. En
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r1. En weder's huis der Zielen zyn,

Om eenwiglyk niet weer te ſcheiden,

Gezuivert als een Kriſtalyn, -

En alſ onzuiverheid ter zyden.

12. Maar anders koomt het in de kuil,

op dat de Ziel het weer bewoone,

Een huis van naarheid en van vuil,

Dat niemand weder kan verſchoonen,
33. Daarom maak nu eenieder ſtaat,

Dat # door## zinnen,

Ener volgen van den beſten Raad,

Het Beſte Deel voor eeuwig winne,

14. o Beſte Deel! wat zyt gy groot!

En alderwaardigſt, om te erven ! .

3 Slegtſte Deel ! wat zyt gy ſnood,

bat wy om 't beſte moeten de #en:
15. Waar is dan ſchaade voor den Menſch?

'Als wy d'onvaſtheid laaten dryven,

Die dog niet blyft na niemands wenſch,

Ma: 't Hemels Erf zal eeuwig blyven,

XXVI. Van



l

2c6. Mel: ARcin Q3after ittige infdjetta

2. Die zal zy

5 r5

XXVII. Van de Jongſte

Dag, en het Gerigte

Gods. A

Of: Slegts lyden zy ſiw werk,

' - - r.- - - - - - - - A

Ie in den Jongſten Dag, des Heeren

Stem mag horen, - *

Gelyk als Lazarus die hoorde van zyn

Vrinds - ." - -

Met wien zyn vrome ziel bekend was van

te voren, zº : - - -D , .

En die hem en zyn huis van harten had

bemind. . . . * * * * - --

7

n hals en hoofd vrymoedig

e opwaards heffen, . . . . . . . . .

. Gelyk de waarde Mond ook eldersheeft

gezegd; . . . . . arts 5 - ,

Want vreez' der ſtraffe zal ?topregt ge

tu., ' moed niet treffen, net zº. : - - -

Nog laſt van#voor de Throon

van 't Hoogſte Regt. ' .

3. Wat is het# 3#sa, eaties
D# ontmoeten, . .

ie redding ( beid' in gn.nſt) en in vere

:' mogen) heeft l. 8 Wat

»
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Wat is 't elendig , 't kwaad van agt

loosheid te boeten,

- Daar 't vreemd geweten maar zig zel

ven heeft geleefd!

4. Want d' onbekende is by God deon

beminde, "

Die noir zyn Vrindſchap in zyn leven

heeft gezogt,

Maar , als een #en Heer , en grove

'Aards-gezinde,

Al zyne vrindſchap aan de Wereld

heeft gebrogt,

5. Men zoek dan Vrindſchap door ver

- - - laten, en verzaken,

(Van 't geen niet redden kan uit d'al

lerzwaarſte nood )

Met d'##7 van 't Hooge

- ſte Regt te maken, " -

Wiens Hand kan redden van het Graf,

- en d° eeuw'ge Dood. -

6. Hoe dat nu 't maken van die Vrindt,

- ſchap moet geſchieden,

Heeft zyne Heilige Mond wel duidelyk
gezeyd; - - - * J -

Alzo, wanneer wy doen na 't woord van

t gg- zyn gebieden, ºf ºm te

Als trouwe Knegten van de Hoogſte

* Majeſteyt. " " -

- - -- - - - - -

* *

- *

- -

- : - - - - - 296, Mel:
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2o7. Mel: SD Cott bit frommer Cöort.

E Dag van Wonder zal ten laatſt

" I. eens zyn gekomen, - ,

Tot ſchrik der Boozen, en tot trooſt van
- alle Vroomen :

Dan geeft het Goud der Deugd , zyn

glans en luiſter wel,

Terwyl de Ondeugd ſmelt, en afvloeid

in de Hel, - - --

2. Heft uwe hoofden op, die zich na

Jezus ſtrekken:

Wanneer de Booz in 't ſtof, haar aange

zigt bedekken. - ,

ô p: der dagen! die 't begin en 't ein

e ſluit ,- - - -

Nu is den loop der Tyd met haar bé.

dryveu uit, >

3. De eeuwige Deuren gaan met haaren

ingank oopen ; -

Dan is het al te laat, om Olie te gaan

koopen t . . . -

Maar die gereet is, werd een aangena

me Gaſt. ' - -- - : : : : : : :

' De Poort des Hemels ſluit, en blyft

voor eeuwig vaſt. . . . . . . .

4. O wee ! ô ach ! waar heen ? waar heen?

gy uitgeſloten ? , . * .

Gy onbekende, gy , verweez'ne. en ver

ſtooten, Y 7 Vera
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Verlieſt uw luſt, het huis en hof van

- deeze tyd,

Daar blyft niet over als de Helze Eeu
wigheid. - - - - s

5. Spyt, boven ſpyt, van dees onnoeme

k lyke ſchaade,

Door ſchandelyk verzuim der nodende

Genaade: ..

Waar is de luſt, z8 hoog van onverſtand

geagt? - . . . .

Verdweenen ! en waar heeft zy haaren

Knegt gebragt? '

6. Stof is de Eer en ſtaat, met al haarwel

* * behaagen;

Roeſt is de Rykdom, Rook, de Vreugd

en Weelde-dagen , -.

Helaas ! hoe onverwagt valt deezen,

- groten ſtrik,

Op 't vryê leeven, tot een hopelooze
ſchrik, ' *

2, Daar 't geen van allen kan ontwor-,

ft'len, nog ontwringen,

Dat is den grooten ſtrik , die niemand."

- kan ontſpringen, ..." * *

Dat had de ydelheid, die trouwe raad
- - veragt, - - ' - * * * 3 -

En door te zorgeloos, zoofwaarlyk
niet bedagt.

8. Maar gy, 3 Kind'ren Gods, wy zal

- s

genoegzaamdroemen,
*.* . - , Uw

/
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Uw ſtaat van Zaligheid ! wie zal uw

welſtant noemen!

Gy, die met traanen, en met zugten,
t - hebt gezaaid,

En nu de vrugten van uw wyze Land
l- bouw maaid! , -

9. Gy, die het Heil des Tyds verſmaat

hebt, en verſmeeten,

Op dat het Eeuwig Heil dus van u wierd
bezeeten, t- -

Nu is de tyd van ſtryd en worſteling

voorby, . . . . .

Daar 't vol geniet der Hoop u tegens

woordig zy.

1o, Verheft uw Lofgezang, en pryſt des

Heer der Heeren,

Gy zyt beveſtigt, en geen leet en zal u

deeren, " * *

God is # Vader, en uw Broederen zyn

Veel , -

Wie telt uw Rykdom, want elk is u

een Juweel. - * -

1 r. O Menſch ! ô Menſch ! ſtaat ſtil :
verzamel uwe kragten, . . g

, op 't punt van deezen Dag: vergader n
gedagten, 2 . . . . .

Tot wyſlyk overleg; legt op dit doel.

wit aan, " - ,

Op dat gy niet, als 't koomt, verloo

ren mogte gaan. ' ' -

12. Dit
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12. Dit is het waardigſt', en het nodigſt'

aller dingen,
-

Van alle zaaken die u dagelyks omringen,

e

J

6 Menſch! ô Menſch weeſt wys, draag

dodelyken haat, - -

Op 't gruwzaam onheil, dat genoemd

word, ALTELAAT.

208. Mel, o Die alles had verlooren -

Of: Ondoorgrondelyk regeeren.

[Dan van 2 verzen een vers. ] . . . . .

VE: u alle gy Vroomen,

Maar vreeſt ook die God'loos zyt :

Want eens zal over u koomen,

't Einde van al deeze tyd. : r.

2. Een valſtrik voor alle quaade, - ; ; -
Die niemant ontkomen zal :

Een toekomſte van, genaade, t . . . . .
Den vroomen in 't Traanendal.

3. Dan zullen de volken huilen, .

Dan zullen zy Schaamroot zyn,

Nergens konnen zº haar verſchuilen, . . .

Voor dit allesziend aanſchyn. -

4. Dan zullen zy, die hier branden, zº b

En dorſten na 't eeuwig goed,

Op gaan heffen hopfſt, en handen,

Met een vrolyk bly gemoed,

5. 't Wonder zal zig dan ontſluiten, 3

Dat zoo lang verzegelt was; n
- OO

----- j
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Dooden zal men zien uitſpruiten,

Uit der aard' als kruit en gras.

6 Dan zullen alle die waaren,

Van hoogen, en laagen ſtand 1

Voor duizend, en duizend jaaren

Wederkoomen voor de hand.

7. Dan zal worden regt vernomen,

't hoogſt en wigtig ondersheid:

't Welk tuſſchen den ſtaat der vroomen,

En 't Goddeloos weezen leid.

8. Dan zullen be bange zugten,

Al der Vroomen kruis en leet,

Voor 't geopent heyl weg vlugten,

Daar men nooyt van weenen weet.

9. Maar ook al de aartfe luſten,

Weelden kort, en lang, van duir,

Daar de Weereltling op ruſte,

Zullen ſmelten voor het vuir.

1o, Al het ſchoon dat wierd gepreezen,

Al 't lieve dat wierd bemind,

Ach wat zal het anders weezen, w

Als kaf voor een felle wind.

11 Maar het edel zaat der deugde,

Zal vertoonen zyne vrugt,

Tot voetzel van eeuw'ge vreugde,

Daar zy veel na had gezugt.

12 In de wolken zal verſchynen,

D' Rigter met zyn heerlykheid,

Met veel duizend van den zynen,

&! Magtige Majeſteit !
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-,

13 O Menſchen ! wilt overweegen,

(Yder koomt dog hier prezent)

Hoe veel u dog is geleegen,

Waar voor gy dan word erkent. -

14. Dan zal zig 't heel mensdom ſcheiden,

En een ider na zyn ſtant,

Ter regter, of linker zyde, -

Van 's Regters hoogwaarde hand,

Dan zullen de Majers koomen

En ſcheiden het onkruit af:

Van het koorn , (dat zyn de vroomen)

Voerende ten vier, het kaf. '

16 Dan zullen de dwaaze maagden,

In haaren verzuimden ſtaat -

Waar meede zy God mishaagden,

Dan ach ! dan komen te laat. '

17. Dan zullen zy Vrugt'loos hoopen,

Voor een toegeſlooten deur,

P# niemant en doet haar oopen, '

aar pogen gaat af te leur.

18 Wie kan den donder verdraagen,

GAAT WEG IN HET EEUW'GE

VUIR 3 -

Waak op Mens in deeze dagen,

En bereyt u tot dees urir. -

19 Maar ô Zaal'ge hoop der Vromen !

Van wegens het liefſvk woort,

't Welk haar noden zal te kormen,

In 's Hemels ontſlooten poort.

2o. ô Menſch ! wilt u dog verbeelden

't Uit eynde van alle ding : Wat -
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Wat helpt u een weinig weelden,

Na dat zy als rook verging.

21. Ach 't HEEL-AL zal ganſch vér

Werren ,

eel verbreken en vergaan:

Den Hemel met al zyn ſterren

Met t” zamen de Zon, en Maan.

2-2. De Aarde met al haar weezen

En alle verganklyk goed

Waar in dat den menſch voor dezen

Gewurmt had en gewroet.

23. Ach! wat blyft dan na deez' tyden,

Als alles verſmolten is, -

Een eeuwigheid, van twee zyden,

Van LIGT , en van DUISTERNIS

24. O Jammer ! o vreeſlyk klaagen

Den genen die onbedagt

Het goede had in zyn dagen,

En 't eeuwige had veragt.

25. Zyn Zonne heeft uitgeſcheenen,

Zyn Maan is ondergegaan, \

Zyn Hemelryk is verdweenen,

't Is alles met hem gedaan.

26. d' Vroomen zullen dan betreden

Dat Zaalige Paradys:

Een Luſthofvanvreugd en vreeden,

Een ſchoonheid van Lof en Prys

27. Dan zullen zy 't zamen#
In 's Vaders oneindig goed :

Dan zullen zº queelen en ſpeelen;

Oneindig uit God gevoet. 208.
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zo9, Mei: O grootheid van Gods Liefd'.

D" Weereld ſtant in vnir , de beide

Poolen rooken,

De Hemel ſweet van angſt, de woeſte
. Golven kooken,

De Stroomen drogen uit, het Aardryk

heel verſchrikt,

Berſt bevende van een, de Sterren moé

geblikt:

2, Staan doof, en zonder glans: de Rig

ter in de Wolken,

Roept al de Weereld t'zaam, daagt al

- derhande Volken, -

Slaat VVet, en VVeetboek op, wyſt ſtreng

den zondaar aan,

Daar wat hem ſtond te doen, hier wat

hy heeft gedaan.

3. Laat zig van geenen ſchyn verblinden

... nog verdooven,

Ziet Sebepter aan nog Schup, ziet Hutten

aan nog Hoven,

Maar keurende na 't hert, elx uitter

lyke daad, -

Zegt tot de Schaapen KOOMT, en tot

de Bokken , GAAT.

209,
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2 IO.

Ie altyd met het oog der Wysheid

- -
voor Zig zag, *

Op &#sººn in van d' alderlaaſte

3g 2 -

Daar ##, zienlyk is in zynen loop

zal ſtuiten,

En al 't bedekte zig voor oogen zal

ontſluiten.

2. Op dat die groote Zeef, het goed van

't quade ſcheid,

Tot een verſmyting, en tot hoogſte agt

baarheid, - -

Wat voor een ligtheid of de dingen

niet wel kreegen, -

Die by de Menſchen nu zoo zeer ge

wigtig weegen. :

3. En haar beletten, door beziteing van

het hert, - - -

Dat zulk een groot belang daar uit ge

ſchoven wert: -

Om in dien Dag, zyn hooft blymoe

- dig op te heffen ; -

Wanneer de ſlag van ſpyt, het agtloos

hert zal treffen. -

4. Is dat niet waardig, dat de Menſch

zyn leeven lang, -

Van Jeugd, tot Ouderdom, zig zelven

dring en prang, Dat

ººk
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Dat zyn gedagten dit altyd de voortogt

geeven,

Van alle dingen, die jeets weegen in

zyn leeven? -

ij Wyl alle dingen al gedurig agter ſtaan,

aar hem dat eene ding ſteets tegemoet

koomt gaan; -

Het welk een einde maakt van 't drayend

rad der tyden,

En met de Eeuwigheid de voortgang

af zal ſcheiden.

6. Op dat een ieder in zyn eeuw'ge vaſt

heid ſtaat ,

Van 't eindelooze Goed, of 't eindeloo

ze Quaat.

Weeg dit met alles wat gewigt heeft

om te weegen,

En oordeel dan waar u het meeſt aan

• is geleegen.

211. Mel: Voor 's Brnid'goms oogeh

ſweeven,

K denk aan Uw Gerigte,

Gy Rigter van 't Heel-Al!

t d' Aardsgezinden ligte,

Ter zyde ſtellen zal,

Uw Woord , en myn Gewiſſe,

Toont my klaarblyklyk aan ,

Dat Gy na Regt zult ſliſſen,

- - Wat
J
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Wat ieder heeft gedaan. :/:

2. Ik hoor Bazuinen blazen,

Op eenen hogen toon,

En zie ook , met verbazen,

Den groten Regter-Throon,

Op welke Gy zult komen ,

In Uwe Heerlykheid,

Als 't Veldgeſchrei, tot ſchromen,

Des Werelds eind voorzeid. :/:

3. Myn geeſt beſchouwt de Schaaren,

Voor ## Regter-Staf,

Van al die Menſchen waren ,

Van 's Werelds aanvang af;

Hier moet zig ieder ſtellen,

Om uit Uw Oordeel Boek,

Van U te laten vellen,

Zyn Zegening, of Vloek :/:

4. Daar gaat het aan een ſcheiden,

Gy laat ter regterhand,
De lieve Lammers weiden, - - ze.

Die gy regtvaardig vandts -

De Bokken gaan ter ſlinker,

Van Uw zoet Aangezigt,

En moeten daar verzinken,

Berooft van trooſt en licht. :/:

. O gy ter regter zyden!

Wat roept men mildelyk:

Kom, gy gebenedyden!

Beërf myns Vaders Ryk ;

Dewyl gy my kwamt ſpyzen,
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Met drank en kleed voorzien,

En aan my gingt bewyzen,

Wat Broeders kwam geſchiên. :/:

6. Dog wat voor Donders, vallen,

Op 't volk ter ſlinker hand !

Die, als vervloekten, alle,

Gelyk een Hellen-brand,

In d' eeuw'ge Vlammen rennen,

Want Jeſus wil hen niet,

Uit hun geloof erkennen ,

Daar men geen Liefd' in ziet.

7. Zo komen dan d' Opregten,

In 't Eeuwig Vreugden-Plein,

Dog deze Satans Knegten,

In louter Helze pyn,

De Zaligen erlangen, - A

Der Eng'len Broederſchap,

De Boze zyn gevangen,

In 's Duivels ongemak. :/:

8. Laat, Jeſus ! dit Gerigte,

My ſteeds voor oogen ſtaan,

Om voor uw Aangezigte,

Eens vrolyk in te gaan,'

Geef my nu zulken Leven ,

Dat zyn geloof bewyſt,

Leer my# ſtreven,

Na 't geen gy zo hoog pryſt. :/t

9. Geef dat ik my regt ſchikke,

Tot dezen laatſten Dag,

En alle ogenblikken,

,
-

Daar
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»Daar toe bereiden mag, n

Mids reeds de tekens komen,

Dat d' Aard' ter ſtraf is ryp, - 2

Dat ik met vreez' en ſchromen,

Myn Zaligheid nog gryp'. :/: *

1o. En als het is voor handen,

Dat d' Aarde zal vergaan,

Laat my dan niet met ſchanden,

Voor uwen Zetel ſtaan;

Dat mv van alle pyne, -

Uw dierbaar Bloed bevryd',

Stel bv uw Schaapen reine,

Ook mv ter regter zyd'. :/: -

11. Het Zwaard in Uwen monde, -

Zy my een groen Lauwrier.

Verſtoot in Helzen gronde, - w

Den Duivel, en het Dier ; . . . . . .

Wilt my by d'Uwe leiden, , . .

In 't regte Kanaän ,

Daar niets ons van U ſcheiden,

Nog ooit verleiden kan. :/: -

12. Ach ! kom tog mvn Ontlader! .

- Met Uwe Heerlykheid;

De Wereld word ſteeds kwader,

Ach! kom tog nu ter tyd.

Roep dra, na ons begeren:

Kom , gy Gezegenden !

Zo willen wy U eeren, i

Met alle Heiligen. :/; - .

Z 212. Melt

- !



53o VAN DE Jos GsTF DAG,

212. Mel: ô Eeuwigheid, ô Donder woord !

O## , mvn geeſt, verwek u nu !

Den Dag des Heeren nadert u,

Die d'Aard met ſchrik zal dekken,

Die vol is van gewetens pyn,

Voor die niet wel bereid en zyn:

Dies laat u tog verwekken,

Op dat u dezen groten Dag,

Niet onbereid verraſſen mag.

2. Gy weet dat Godes wond're magt,

De ganſche Wereld heeft gewragt,

Dog dit Gebouw vol eeren,

Zal eind'lyk ook zyn einde zien,

En dat zal zekerlyk geſchiên,

Na 't vaſte Woord des Heeren :

Dat Aard en Hemel zal vergaan,

Zyn Woord alleenlyk blyven ſtaan.

3. O onbedagtzaain blind gemoed !

Wat is 't , # u vertrouwen doet?

De Wereld, die vergaan zal,

En dat wel ſnel en onverwagt, .

Die zelf met al haar glans en pragt, v.

. Maar korten tyd meer ſtaan zal ? -

Wanneer die nu word neêr geveld -

Hoe is het dan met u geſteld?

4. 'T is daarom niet met u gedaan,

Al moet dit groot. Heel-Al ver gaan,

t

- “ Met zyne ſchone zaaken,

Schoon
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Schoon Aard en Hemel ſtaat in vlam,

Elk Element te ſmelten kwam, -

Met ongelooflyk kraken; -

Nogtans vergaat uw ziele niet, 1

Die eeuwig onverganklyk hiet. .

## dode Lighaam zal opſtaan,

uit het Graf der Aarde gaan, -

Zig met zyn Ziel verbinden,

En van dit ogenblikje aan, » - ,

Na 't geen in 't leven heeft gedaan,

Genaad', of ſtraffe vinden . . .

- De Hemel-vreugd, en## -

Zal wederzyds voor EEUWIG zyn.

6. Ach ! wat een aangename luſt,

Zal Jeſus Volk, met diepe ruſt,

In eeuwigheid dan ſmaken!

Daar tegen de vervloekte Schaar, .

Zal door de Duivels altoos maar,

In nieuwe kwelling raken,

Die, ſchoon zyganſch oneindighiet,

- Den Doemeling dog noit verniet.

7. Wilt gy die grote nood ontgaan e

Zo moet ## ernſtig daar na ſtaan,

Om 't kwade te verlaten; -

Gy moet tot Jeſus, uwen Heer,

Boetvaardig nemen uwe keer, - .

En zyn verdienſt omvaten. . .

Wie daar in waarheid deel aan krygt,

Gewiſſelyk ten Hemel ſtygt. -

8. Om Gods wil, ei verzuim 't niet meer !

Z 2 - Het

-
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Het grote Oordeel zal ligt eer, ,

Als gy meent, zyn verſchenen,

Dies waak geſtaag en zvt bereid, .

Dan hoeft gy uw zoetvoerighheid,

Niet Eeuwig te bewenen:

En gy wordt in Gods vreugd' gebragt,

'T zy dat het Einde komt, of wagt.

XXVIII. Van de Eeu

wigheid, en van 't Eeu

wig Leeven. | | |

213.Me': SRtine et le riſt en ruim

' VRAAGE. - -

At is tog het onderſcheid,

Tuſſen TYD, en EEUWIGHEND:

Hoe lang zal wel zyn 't verblyden ,

En der Goddeloozen lyden,

Zeg my eens het onderſcheid,

Tuſſen Tyd , en Eeuwigheid.

ANTWOORD,

2. Tel de Hemel-ſtarren al ;

oe veel Regen dat 'er val ; -

Hoe veel Water-droppels mede, I

R
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In den May-douw daalt benede.

En in Waters, groot en klein, "

Vyvers, Bronnen algemein.

3. Hoe veel Vlokken heeft de Sneë? "

Hoe veel Klaver waſt 'er n e? ?

Tel de Korreltjes der Zanden, .

In de Zee, en aan haar Stranden, .

Maak de Bergen ook tot zand,

Met de Dalen, en het Land.

4. Tel de Vrugten, die men zait, ..." »

2

En daar na van d' Aarde mait, A.

'T groot getal van hare koornen, s

Al de ſtekels' van de Doornen ; *,

Ook de Diſtels, en al 't ſcherp,

En daar nevens ook aanmerk: A

5. Alle Boomen in het Woud, ' . . .

. Met hun bladen, groen en oud, - . 5 ºf

, Die zy hebben ooit gedragen, - i

Zelfs van Adam, tot deez' dagen. .

Alle Grasjes, ieder Bloem, -

Alle Brood en Kruimtjes noem.

6. Alle Veders met het Haer, ' . . .

Dat aan Vee en Vogels waar, ' ſ ' -

Al de Schubben aan de Viſſen, " » 'ra

In de Waters zout en friſſe; o . * : ,

Alle Wormen groot en klein, v

Laat in dat getal ook zyn. '

7. Ook het Mytje niet vergeet, ' : «

Dat zo menig Kaas uirêet; i "; . . . .

Met de draaden aan de Doeken, --

4 Z 3 En

T

:
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En de bladen in de Boeken; . . . /

Waar geſponnen heeft een Spin,

Al die draaden tel meê in ;

3. Tel Minnuir en Uuren net, -

En ook elke Bloeddrop met,

Alle Woorden, en Gedagten,

Alle Zugten, alle Klagren;

Tel het ſtof om laag en hoog,

Alle Wind die ergens vloog,

9. Tel elk doov en vuur'ge Vonk,

Alle Droppels die men dronk ;...

Alle Letters die gedrukt zyn',

Alle Dingen die miſlukt zyn,

Alde Steenen aan de wand,

Alle Deugd en ieder Schand.

'ro. Alle Kwaad, en alle Goed,

Wat Verdriet, of Vreugd aandoet,

Wat wy zien, en wat wy Dromen,

Wat de ſcherpe Naald komt zomen,

Wat zy nait, en wat zy ſteekt,

Stel dat al op deze reeks. -

11. Zet de Vlieg en Muggen al, - . t

Mede by dit groot getal, ,

Al de , klein en grote Dieren,

. En daar onder ook de Mieren; -

Alles wat men bindt, en klooft,

Alle Hairgn op elks hoofd, }

12. Maak de Sem, en zeg my vry:

Hoe veel dat te zamen zy ; . . . . .

Dan wil ik u open leggen,... . . . . .
f, : Als
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Als gy maar gelooft myn zeggen,

Wat daar zy het onderſcheid,

Tuſſen TYD, en EEUWIGHEID.

# Hoe veel Jaar daar zullen zyn,

Namaals in de Helze pyn. - -

Zo gy zulks niet wilt ervaren, #

Moet gy nu de Boet' niet ſparen,

Of gy kunt in eene ſtond,

Varen in der Hellen-grond,

14. Daar men telt geheel geen Tyd,

Want het hiet daar EEUWIGHEID,

O dat elk dit overwege,

Daar het al aan is gelegen !

Dat hy kiez den weg der Deugd,’’

Die geleid tot d' Eeuw'ge Vreugd'.

Jeſus! f##15. Jeſus! geef dat dit beklyv'

# my# tot Bidden dryv',

» Help my dit wat veel bedenken, .

1 En den geeſt het vlees te krenken; .

Help 't Geloof, 't is nog zo teêr,

Maak ons vrome Kinders weer !

16. Dat wy voor der Hellen gloed, !

Veilig worden in uw Bloed, -

En den Hemel, na het ſterven,

Uit Genade mogen erven. -

'k Bid dit in Uw Naam, ò Heer! .

Jeſus, ei beaem het weer! º. '

5 , Z 4. 214 -
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- 2 I4-.

O Eeuwigheid ! gy Vreugden woord,

J Dat my verluſtigt voort en voort !

O. Aanvang zonder Ende !

Q Eeuwigheid, vreugd zonder ſtryd !

Ik weet door hartens-vrolykheid,

Ganſch niets meer van elende.

2. Ter Wereld is geen Heerlykheid,

Dat niet verdwynt met dezen tyd,

En ganſchlyk weg moet dryven:

Maar d' Eeuwigheid en heeft geen perk,

Dryft voort, en voort, haar vrolyk werk,

Zal onveranderd blyven.

## zo den Heil'gen Petrus zeid,

y nimmermeer verderft nog ſlyt.

3. O Eeuwigheid, gy duurt zo lang,

Al is 't my dan op Aarde bang,

Myn eind komt dra te voren.

Dies als ik d' eindeloze Tyd,

Bedenk in zyne Zaligheid, * * * *

Die niets niet kan verſtoren,

Zo agt ik alle lyden niet,

Dat nauw een ogenblik geſchied.

4. Wat is tog aller Chriſt'nen kwaal,

De pyn der Mart'laars altemaal,

Met al hun kruis en lyden ?

Als men het al te zamen hegt,

En alles op de Schaale legt, E

- El

1
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En ſtelt op d'and're zyde, - - *

Des Eeuw'gen Levens. Heerlykheid,

Wat zal die overhalen wyd. | | |

5 Ziet men dan de Verdoemden an,

Hoe lang hun pyne duren kan,

Hun gruwelyke plaagen,

Hun eeuwig ſterven zonder dood,

En leven in de hoogſte nood,

Hun worm van vürrig knagen. - 2

Wat is het dan een Heerlykheid, .

Te zvn van al dat kwaad bevryd ! '.

6. Hier boven leeft de Chriſten Schaar,

By God veel honderd duizend Jaar •

Heel zonder moeilykheden:

Zy houden zig by d' Eng”len digt,

Zy zien altyd Gods Aangezigt,

Genieten diepe vrede : . . . .

Daar Chriſtus geeft, zo Hy ons wyſt,

Het Manna, dat de Eng'len ſpyſt.

7 Ach ! hoe verlangt zo vuirig nu,

Myn afgematte hart na U , -

O Overzalig Leven!

Ei! wanneer kom ik nog eens, daar . . .

Myn arm gemoed geſtadig naar '

Met luſt na u gaat ſtreven ? - "

Ik wil het Aards vergeten ganſch,

En hygen na des Hemels glans. . .

8. Vaar weg dan, ſnode Zugt en Pragt,

Gy zotte## Kleeder dragt ,

Waar weg gy zondig Wezen,

-- Z5 Gy



538 VAN DE FErw1GHEID,

€y vals ontvonkte Liefde ook,

€y Goud en Zilver, Rykdoms rook,

En 't Werelds uitgelezen,

Al was 't haar eenig Hoogſte Goed !

Het Eeuwig geeft my blyder moed.

9. O Eeuwigheid! gy Vreugden woord,

Dat my verluſtigt voort en voort,

O. Aanvang zonder Ende , -

O Eeuwigheid, Vreugd zonder ſtryd,

Ik weet van gene treurigheid, - -

Als ik my tot u wende,

Heer Jeſus, geef my zulk een zin,

Geſtadig, tot ik kom daarin.

215. Mel: QBerbe munter mein gemute.

Of: Pſ. 42.

, Ch! hoe heerlyk is het Leven,

- 'T welke God na dezen tyd,

Aan zyn Volk belooft te geven,

In de zoete Eeuwigheid!

Dat moet onuitſpreeklyk zyn,

Vry van alle nood en pvn,

Wanneer breken myne ſtrikken ?

Wanneer zal men my verkwikken!

2. Daar is Rykdom, die beſtaan zal,

Daar is Blydſchap, daar is Licht,

Eere, welke noit vergaan zal,

Overvloet, daar 't al voor zwigt,

Welzyn, dat geen welzyn miſt - -- -* 9 gee D Liefde,
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r

d

A

-:

Daar is Lafenis, en Weide,
p Z 6, -

Wysheid, welke niet miſleid,

Liefde, zonder valze liſt,

Vreugde, van een duirzaam wezen,

Kragt, die noit onmagt kan vrezen,

3. Vryheid, zonder dienſt en banden,

Klaarheid, zonder donkerheid,

In de ſchoonſte levens Landen,

Daar ons alle ding verblyd:

Daar is alles ſchoon en fris,

En vry van verderfenis:

Daar zal Rufte, zonder vrezen,

Eere, zonder laſter wezen.

4. ,,Daar is Blyven, zonder Scheiden,

Daar is Leven, zonder Dood:

Lof, bevryd van vals benyden,

Zaligheid, en ganſch geen nood:

Vreugd', die door geen leed verſlyt:

Grote Schatten, onwaardeerlyk,

Eeuwig Welzyn, Vaſt en Heerlyk.

5. In den Hemel wordt gevonden,

Een gezelſchap, dat zeer groot,

En in Liefde is verbonden,

Maar van alle zorg ontbloot.

onzes Konings. Aangezigt,

Ziet men daar in 't hoogſte Licht;

Dit ſteeds levendige Leven, •

Kan , en zal ons alles geven. | | |

6. Daar is Eere, en Verblyden, - -

Ruſt, en Veiligheid altyd,

'w
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Daar is louter Zaligheid:

Daar is Glans en Roem alom,

If des Hoogſten Heiligdom.

Paar is 't goed, en zagt, en ſtille,

Lieflykheid vult daar den wille.

7. Kom! regtſchapen vrolyk Leven »

Dat met ware Heerlykheid,

Luſt, en Blydſchap is doordreven,

En in Eeuwigheid verblyd:

Hemels Leven, daar gewis,

Geen regt leven buiten is,

Haal my ſpoedig van beneden,

In Uw Eeuwig Zaal'gevreden. -

216. Mel: o Göottcg Stabt / SO gnſoneg

* * T &icht.

Eklemde geeft, word opgewekt,

En laat uw lange klagen,

at u maar moed en kragt onttrekt. -

Gy moet het nu eens wagen,

U als een Arend op te dwingen,

En in des Hemels glans te dringen,

Ver boven Starren, Zon, en Maan,

DaarJeſus voor u is gegaan.

2. Wilt gyu Hagars oogen maar,

Op uw” elende houwen?

Wat wonder dat gy voor als naar,

Geen kragt hebt, nog vertrouwen.

Wend uw gezigt van zulke zaaken, Di
* *- w- - - - IG:

-

A
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" Die uwen ſtryd maar zwaarder maken,

En keer gelovig uw gezigt,

Waar uwen Heiland Tenten ſtigt.

3. Is u het Kleinood nog te klein,

Den Bloed ſtrvd door te treden,

Daar gy Gods Erfgenaam zult zyn,

En zyner Heerlykheden.

Gy zultze niet van ver aanſchouwen,

(Als Mozes Kanaäns Landsdouwen)

Gy woont daarin al voort en voort,

Wat# heeft, u ook behoort.

4. Angſt, klagen, jammer, pyn, en ſtryd,
Zal als een rook verdrvven. -

Gy zult den ſchoot der Eeuwigheid,

Tot uw Ruſtplaatze krygen. - ;

De traanen die gy gaat vergieten,

Die zullen daar niet verder vlieten.

Het zweet, dat d'angſt na buiten jaagt,

Word van Vader afgevaagd -

5. Daar word men tot die Zee geleid,

Wiens grond men niet kan weten,

En ziet een overvloed bereid,

Van al wat lief kan heten. . . . .

Nu moet gy u met droppels laven: ,

Dan moogt gy in de Gron der gaven,

Te gronde zinken in een vloed,

Die u, ò Geeft, zo lieflyk voed.

6. Daar zult gy zien uw Vader lief,

Uw Oudſten Broeder vinden:

Dat u hun glans en## doorgriev's.

- 7 Uwr

-/
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Uw hart en tong ontbinden.

Gy zult geſtaêg in Liefde blaken,

Op 't zien van zulke ſchone zaaken,

Waar by all' Aardze pragt en ſchyn,

Niet meer als dove koolen zyn.

7. De Engels zullen in Gods Ryk •

U Broederlyk begroeten,

En u, ô geeſt, zeer zoerelyk,

Van alle kant ontmoeten.

Ook zullen zelf de Cherubinen,

De grote Bruid des Lams bedienen ,

Terwyl de Koning, die haar lieft,

Haar met zyn eigen glans door grieft.

8 Daar zult gy zien uw Middelaar,

Ge-eerd van 's Hemels -Chooren,

Uit welker mond men voor als naar •

Zal Heilig ! Heilig! horen,

Daar zult gy treden in het midden,

En d' Opper Majeſteit. Aanbidden,

Des Vaders lof, 's Lams Heerlykheid,

Zal Eeuwig door u zyn verbreid,

9. Wat zal daar niet een zoete vloed,

Door al uw leden dringen: -

Hoe zal nu uw benauwd gemoed,

. Hier namaals vrolyk ſpringen :

Dog 't geen de zinnen gaat te boven,

En dat men niet genoeg kan loven,

Is, dat derzelver Glans en Schyn,

Zal Eeuwig I Eenwig! Eeuwig ! zyn.

1o. Op, op! mijn geeft, beſluit nu tog •

- J - Tot -

-

*
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Tot in den Dood te ſtrijden.

Breek door het geen u hindert nog,

Of wil doen zien ter zijden.

VVilt gy den Kraws der Eeren dragen,

Zo moet gy wat veor jeſus wagen

Des Levens Kroon zat maar allein,

Op 't Hoofd des Overwinnaars zijn !.

217. Mel: 2Bie wcbſ iſ mir/ o Sreunt
ber Sec'en. -

D*# is nog eene Ruſt voor handen, ,

Op moede hart, en word verligt,

Gy zugt hier in benaudheids-banden,

Uw Zonne is uit u gezigt

Zie op het Lam, dat met verblyden,

U namaals voor Zyn Throon zal weiden;

Leg af uw laſt, en loop derwaard.

, Dra zal de ſchone ſtryd zig enden,

Dra zal u bange loop zig wenden,

Dat## ten Hemel vaart.

2. God heeft een Ruſt voor ons verkoren,

* Een Ruſt die nimmermeer verſlyt;

Want eer nog jemand was geboren,

Heeftz ons de Liefde Gods bereid. -

Het Lamtje wilde gaarne ſterven,

Om ons die Ruſte te verwerven ;

Het lokt, en roept nog ver , en wyd:

Vermoeide Zielen, en gy Vromen,

Verzuim tog niet, om nu te komen,
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Tot myne Ruſt, vol Lieflykheid. "

3 Kom Zielen, afgemat van 't dolen,

Die menig pak en 1aft verdrukt , " .

Kom vaardig uit u bange holen,

Ga niet meer krom en zeer gebukt. -

Gy hebt de laſt des daags gedragen,

En nu laat u het Lam gewagen : *

Ik zelf wil uwe Ruſte zyn;

Gy zyt myn Volk, gebaard van boven,

Hoe Zonde, Wereld, Duivel pogen,

Kom maar gemoedigd in tot mvn. -

4. Wat kan wel beſt een Zieke Haven, iſ

En een vermoeide Wandelaar ? * *

Krygt d' eene# een Bed ten gave,

Om zagt en ſtil te leggen maar ; -

Als d’# zitten## - k

En zig met koelen drank verſuſten !

D## ze beide wel voldaan ! ".

Dog dit zyn korte vreugde-fronden; *

Daar word een andere Ruſt gevonden, T *

Waarin men eindeloos blyft ſtaan.

5. Dan zal men Vreugde-ſchooven brin- *
gen, - . . 1', i t e -

Na 't Traanen-zaad van nooden kruis,

Wat zal 't gejuich dan ſterk doordringen, ,

Tot zoete klank in 's Vaders Huis: ,

Smart, zugten, dood en diergelyken,
Zal eeuwig van ons moeten wyken. ' ''

Wy znllen ook het Lam daar zien, -.

Welks Levens-ſtroom ons zal ver", -

- - - - al

..."

s

:

w
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Dat onze traanen af zal wiſſchen,

Wie weet wat daar nog zal geſchiên?

6 Daar zal geen ſpyz' nog drank ont

breken,

Want de verkwikkings-tvd is daar.

De Zonne zal ons niet meer ſteken,

Maar 't Lam is zyn Beminnaars naa,

En wil Zelf ſtadig by hen wonen,

En hun getrouwheid ryklyk lonen,

Met Licht, Vertrooſting. Prys, en Eer'.

Daar zullen bloeyen onze beenen,

De grote Sabbath is verſchenen,

Men weet daar van geen moeite meer.

7. Daar zal ons Ruſt en Vrede voeden,

* Men leeft er heel van zorg ontbloot ,

Omhels dit dierbaar woord, gy moeden,

En leg u in des Lamtjes Schoot. '

# kom en ſpoed u als met vleug'len,

En laat u langer niet beteug'len, -

Daar wagt ons reeds de blyde Schaar.

Kom ſnel, myn geeſt, aan 't jubileren,

Omgord u om te Triomferen ! -

Op ! op ! daar komt het Jubeljaar ! -

's.

2 18. Mel: {afkt ung ben ſperren prcijen

Emel-Glans! wilt my verhoren,

- Leid ter Paarlen-poort my in,

Licht van Licht, tot Licht verkoren,

Voor des Werelds aanbegin!

1.

Haaſt
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Haaſt U , Lief! om t' Huis te leiden,

Myne Ziele, Uwe Bruid,

Die gy U in 't Huuwlyk ſluit,

Laat ö, klaarheid my verblyden,

Om door genen zonden nagt,

Meer in angſt te zyn gebragt.

2. Ik leg reeds in Uwe armen, -

Door 't Gelove wel bewaard,

Zo dat door Uw zoet erbarmen,

Uwe vreugd' my openbaard,

Ja die welluſt my komt dekken,

Welke gy in Eeuwigheid,

Voor mvn' ziele hebt bereid,

Dog komt deze luſt verwekken,

Dorſt, die gy alleen, ô Heer !

Grondig kunt verzaden weêr.

. Ik begeer nu te beſchouwen,

Zonder dekzel , Uw Gezigt,

En my vry van zond' te houwen,

Zuiv're Jeſus, in Uw Licht ,

Dog ik wil U niets voorſchryven,

n mijn Hemet is reeds hier,

Als Gy, mynes harten Cier,

Maar met my vereend zult blyven:

Want hoe kon my buiten U,

's Hemels luſt vernoegen nu?

4. Gy zyt myne Vreugden Bronne,

Als my d'angſt bedroeven wil.

Myn hart noemt U zyne Zonne,

En myn Zurgens-zee word ſtil,

Door
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Door U liefelyke blikken,

Welker aangename ſtraal,

Weg dryft alle nagt en kwaal:

Gy# kunt my verkwikken.

In U heb ik Hemels-vreugd',

Buiten u maar ongeneugt.

5. Boom des Levens ! laat my blyven,

Uwe Spruit in Eeuwigheid,

Die, als hem de ſtormen dryven,

Zig in vrugt en kragt uitbreid',

T# alle hinderniſſen;

'n verplant my na de tyd,

In het Land der Eeuwigheid, n

Dat ik my in U verfriſſe,

Als des lighaams dorre lof,

Weder opſchiet uit het ſtof.

6. Stort terwyl in my, Beminde!

Uwe zoete Levens-vloed,

'T Leven dat ik my verbinde;

Dat Uw Liefde myn gemoed,

Gunſtig lave, en regere.

Zyt, en blyf tog ſteeds de Myn,

Ik wil Eeuwig d'Uwe zyn. -

Jeſus zvt myn Schat en Fere;

Ik agt Hemel nogte Aard', * *

Indien Gy niet by my waard. - v

219. Mel.
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219. Mel: Onze Vader in 't Hemelrk.

Z# Jeſus, hoe myn' ziele ſchreid,

Zy zugt na U, en d' Eeuwigheid.

Ach, zie hoe angſtig is myn geeſt ,

Eer hy ontſlagen is van 't vlees.

Zie wat een brand en dorſt hy voelt, ..

Eer Uwe Levens wel hem koelt. '

2. Ach, God! hoe vroeg ben ik gejaagd! -

Van Wereld, en de zond geplaagd !

Hoe menig ziel- en lighaams-nood,

Bedroefden my tot aan den dood?

Gy weet het, wat gy in Uw kind,

Al velerleye zorgen vind. - ; *

ij Maar gy zyt dog myn zielen Ruſt,

ies haaſt zy tot Uw Bron met luſt. *

Hoe lieflyk is Uw Aangezigt ! -

Hoe ſchoon Uw allerklaarſte Licht ?

Hoe ſterk Uw Vaderlyke Hand ! ! !

Hoe ſchoon der Levendigen Land! __.

4. Gy leeft , ô Heer! en ik ben d' Uw,

Geleid my dan ten Leven nu ! . ''

Wat ik hier leve, is een dood.

Zelfs myne vreugd' is angſt en nood.

By U is leven, zonder ſtryd, - .

En welluſt, zonder bitterheid.

. Ik zal eens voor Uw Aanſchyn ſtaan,

n zien met grote blydſchap aan,

Den Vader, die my zeer bemind,
DeR |
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Den Zoon, die zig voor mv verbind,

Den Geeſt, die trooſt en wysheid ſchenkt,

Gelukkig die dit regt bedenkt ! - .

6. Zo dikwyls als myn geeſt beſchouwd

Den Tempel, die gy hebt gebouwd, "

Den Tafel, die gy hebt bereid, .

En alle (Jwe Heerlykheid ; . . .

Zo welt en roert myn bloed zig nu,

En zugt, 8 grote God ! na U.

7. Nu, Heer gy kent myn hart en zin,

Hoe zwak, elendig, arm ik bin.

Gy hebt de dagen lang geteld, e

Die ik in druk zal zyn geſteld. 's

O Levens-wagter! is de nagt - - -

Der angſt en nood ſchier doorgebragt ?

8. De Lydens-dagen zyn voorby, \ .

Geëindigd is het angſt-geſchrei.

Myn Jeſus komt, en haalt my daar,

Ik by Hem zyn zal voor en naar.

Daar is een verze Water-val, ..."

Daar ik my Eeuwig koelen zal. *

-

22o. Mel: Voor 's Bruid'goms oogen

ſweeven.

En blikje van het leven, --

Der zoete Eeuwigheid, - -

Kan meer verkwikking geven,

Als dezer yd'le Tyd,

Vergaêrde welluſt-ſtroomen, E

- Il



55o VAN DE Eeuwigheid,

En wie na 't Hemels ſtreeft,

T# maar geheel t'ontkomen,

Al wat de Wereld geeft.

2. Wie U maar mogt beſchouwen,

Met eenen blik, ô God!

Hoe wies dan zyn vertrouwen,

Al 't Aards was hem een ſpor,

Met al 't verganklyk wezen,

Zo heerlyk, en zo rein,

Zo lieflyk uitgelezen,

Is uwer oogen ſchyn.

3. Den waren God t' aanſchouwen,

Dat is de zaligheid,

Wie zig Hem hier vertrouwen,

Hy eindeloos verblydt,

Dies trooſten zyne blikken,

Den Abraham alzo,

Hy wenſcht zig te verkwikken,

Aan U, zyn A en O. . . .

4. Sprak, met triomf en pralen,

De lieve Jakob niet : -

Ik heb gezien Gods Straalen,

En Aanſchyn, dies 't verdriet,

En d' angſten zyn genezen ?

Hoe zeer blonk Mozes niet,

Toen zyn by Godewezen,

Van Aanſchyn was geſchied ?

5. O rykelyke Looning, "

Van 't Uitverkoren tal !

Hoe lieflyk is de wooning,

>

N

Daar
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Daar zig de Godheid zal,

Zo zigtbaarlyk bewyzen !

O heerlyk ee d'le Dag!

Alwaar een Zon zal ryzen,

Die 't al verlichten mag !

6. O Eeuwig Licht der Lichten,

U is geen Nagt bewuſt,

Geen Nevel doet u zwigten!

Gezelſchap ryk van luſt,

Daar God, en d' Engels komen,

Met ons in vriendſchap rein,

En Eeuwiglyk de Vromen,

Gezegend zullen zyn.

7. Volmaakte min komt brengen,

Een nieuwe vreugd altyd;

Uit d'Eeuw'ge Liefd' moet ſpringen,

Een Eeuw'ge Vrolykheid.

God is de Blydſchaps-Bronne,

Is zelf der Liefden Prys,

Is zyner Kind'ren Zonne.

In 't vrugtbaar Paradys.

8. Zyn Licht zal in ons lichten ?

Zyn zoete Balzem-kragt,

Zal onze tongen rigten,

Ten pryze zyner Magt,

Met Schoonheid hoog van waarden,

Zal men doordrongen zyn, -

En ſpieg'len de gebaarden,

In zynen klaren Schyn.

9. Wat wenſcht gy voor genaden, G

y
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Gy zultze vinden daar ,

En zult u zelven baden,

In Rykdom voor en naar:

Want God , die Scepters, Kroonen,

En Paarlen maar beſpot,

Zal zelve in ons wonen,

En wy in onzen God.

1o, Ach ! wanneer zal ik komen,

Tot zulken Heil. Fontein ?

O dat ik opgeuomen,

En reeds by U mogt zyn !

Och Jeſus, myn Beminde!

Neem tog myn ſmeken an,

Tot ik U zelve vinde,

En klaar aanſchouwen kan.

221. Mel: O Kersmagt ſchoonder dan de

dagen.

Eloften van het Eeuwig Leeven,

Door 't Woord des Levens ons gege

ven, -

Dat als een Stroom van Wysheid vlood,

En bragt een volle Zee van zegen,

Hoe nodig zyt gy t” overweegen,

Wat is uw waarde ſchoon en groot.

2. Te meer, wanneer men 't Eeuwig der

ven,

Vereenigt met het Eeuwig ſterven,
Van eind'loos kwaad voor eind'loos

goed, Van
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Van God, en Hemelryk geſcheiden,

Elendig, zonder maat en tyden,

Dat is een ſpiegel voor 't gemoed,

2. Op dat de zinnen hier vergaaren,

Zoo alle hondert duizend jaaren

, Van Ooſt, of Weſt, een Vogel kwam,

En van het gruis der ganſche Aarde,

Die God door zyne Schepping baarde,

Alleen een eenig Zantje nam.

4. Dat zou nog aan een einde loopen ;

Maar die op zulk een eind moeſt hoopen,

In jammer en verdriet van tyd, -

Hoe zou zyn hert in wanhoop zinken,

Uit zulk een bitt'ren kroes te drinken,

Dat 's maar een blik der Eeuwigheid;

5. Een ſtip, een puntje, en nog minder;

Want Eeuwig vind geen einde-vinder,

Ach dat het ons ter herten gaat! -

Ons gaat het aan, ons zal het treffen !

ô Onderſcheid ! om op te heffen,

t Van Eeuwig GOED , of Eeuwig

KWAAT. -

6. Schrik Menſchen-kind , en rep uw

voeten, A

Op 't Pad van waare Deugd en Boete,

- Den Tyd van overleg is kort:

? Wie zalz' aan 't einde weder haalen ?

Niet lang te dreigen, en te draalen,

Eer dat de deur geſlooten word.

8 7. Wie hier op Aard' is in elende,

4 Aa Hoopt
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Hoop door het Sterven op een Ende,

Van dag op dag, van uir op uit; - -

Maar in het Eeuwig Hels verderven ,

Daar kan der zielen grond niet ſterven, -

Zy is een vonk van Eeuwig Vuir. : -

8,M: aatze haar na God hier beel

- den, - - . '

Dan ſmelt haar ſtrenge magt in weelden,

En zy word dus des Hoogſten Bruid,

Haar wonden worden hier geneezen,

Van 's Heilands Bloed. & Nooit volpree
zen, ſ ' . . . . . . y tº - - ,

Dierbaar geluk ! wie ſpreekt u uit!

9. Ach Eeuwig Weldoen! Zalig Leeven,

Dat God aan jeder ziel wil geeven,

Die zyn Beloften neemt in agt,

U Waard is nimmer uit te ſpreeken,

Om dat Gy einden zult, nog breeken, -

't Is hoog en diep, wie dit betragt,

1o. Indien w” aan u een uitgank kenden,

Dat Gy nog eindeling zoud enden,

Al was 't met 's Weerelds laaſte zand,

Na zoo veel hondert duizend jaaren,

Zoo zou 't een onvolmaaktheid baaren,

Maar Eeuwig ſchuift dit aan een kant:

11. Daarom is dit het groot belooven ,

Dat al, en alles gaat te booven,

Dat ons den Mond der Waarheid zeid,

Iksef: Schaapen 't EEUWIG LEE

EN - - - -
Dr.

t Een



EN vAN 'T EEuwIG LEevEN. 555

Een waarde! nimmer op te heven!

GELOOFT ZY GOD IN EEU

WIGHEID. - -

222. Mel: QBachet auf / ruiftung be

k ſttintme. - :

Of: O Jezu, Heiligings Fonteine. .

Ir N# mag deez' Woning van beneden,

Wel worden in de grond vertreden,

Een ander Huis word ons gebouwd:

* God zelf wil dit Gebouw voltrekken,

Met eeuw'ge Hemels klaarheid dekken,

- Daer men niet onvolmaakts aanſchouwt;

* / Weg al het Aardze goed !

& - Myn hart en ganſch gemoed,

Vliegt van d' Aarde,

Omhelſt dit woord, , - - - - - - -

En is zo voort, - - - - - - - --

Reeds by de Zaal'ge Vreugden-poort.

2; Geen Voorhang hindert ons in 't lopen,

Het Allerheiligſte is open'

O zaal'ge W## , die ons verblyd!

Hier geeft zig inniglyk te kuſſen,

En te genieten met verluſten, | | |

De Heilige Drie-Eenigheid. " " -

Hier geeft zig aan ons ganſch,

Der Engºlen ſchone glans,

. Alle Vromen, - ,

Omhelzen U,

A a 2 Regt

n
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Regt innig nu,

O ziel'ſ verblyd u zonder ſchuw.

. Hier is maar klaarheid en verblyden;

Men kleedt ons nu met witte zyde , |

Der allerreinſte Heiligheid: «

Wy dragen louter goude Kroonen,

. Wy zitten hier op gulden Throonen,

Hier is geen wiſſeling van Tyd.

Zyt, zwak gemoed, te vreên,

Waar wilt gy eind'lyk heen?

Stille I ſtille!

Ga ruſtig daar,

Alwaar God unaar,

Zal Alles zyn in Altegaêr.

XXIX. - Morgen Liederen.

223. Mel: 98erbe munter mein 3cmute.

Of: De 42. Pſalm. | | |

Of en Dank zy God gegeven ,

Wyl nu wykt de duiſt're Nagt :En wy weër den Dag beleven, N- »

Dat zyn Gunſt ons nog toelagt,

Dat dan alles, ö myn Ziel !

Voor dien God eerbiedig kniel,

Wilt met loven, danken, zingen,
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Alle Roem aan hem toebrengen,

J 2. Looft u ſtuk vroeg met den Morgen,

L 'T kleine wakk're Pluim-gediert',

Eer zy voor hun voedzel zorgen,

Moet Uw Lof eerſt zyn geviert?

O ! wat was 't dan lof gedaan,

Dat ik hen hier voor liet gaan, -

Want myn Pligt om God te loven,

Gaat de haare veel te boven.

3. Indien ik bedenken konde,

Wat al voor gevaarlykheën,

Ik in myne levens ſtonde,

Zo veelvoudig heb geleën,

Ja wat nog voor ongeluk,

T' aller tyd en ogenblik,

Zo lang als ik hier zal leven,

4 Over my al dreigend zweven.

4. Ach ! zo zoud' ik regt erkennen,

1 Wat al goedertierheid, -

Gy ons Menſchen mild koomt gunnen,

Ook wat al barmhartigheid,

" Gy aan my reets hebt gedaan,

T'elkens als ik was belaên, -

Door my hulpe toe te zenden,

Als myn raad ganſch was ten enden: .

5. Laat dan myne kragten alle,

Met uw Lof ſteets zyn bevrugt,

Myn Gebed moet u gevallen,

- Als een Offer zoet van lugt,

Geef ook gunſtig dat deez Dag,

*

Aa 3 My
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My gelukkig worden mag,

Laat ikz in Uw vrees doorbrengen,

Laat ik in niets kwaads my mengen.

6. Geef dat ik mag overwegen,

Al wat my myn pligt gebied,

Al het geen dat daar is tegen,
Laat my tog beginnen niet,

Myne zinnen en verſtand,

Stuirt Heer ! regt na Uwe Hand,

Dat ik trouw myn Ampt verrigte,

Vrolyk voor Uw Aangezigte. ''

7. Zoud ik heden ergens blyven,

Daar ik veel gelegentheid

Kreeg, om zonden te bedryven,

Zoo geeft dat ikz' alle myd'.

Wil ook 't vleeſch verzoeken my,

Koomt 'er Eer- en Geldzugt by,

Zoö laat my tot niets verleiden,

Dat my van U af kan ſcheiden.

8. Kwam het dat ik iets voor name,

Waar uit eerſtlyk Uwe Eer,

Of des Naaften voordeel kwame,

Of iets anders na Uw Leer;

Zoo bevordert tog zulk werk,

Maakt my daar toe kloek en ſterk,

Al myn Arbeid krygt Uw Zegen, "

Als ik wandel op Uw Wegen.

9. Van my zelfs ben ik onmagtig,

Te bevord'ren Uwe Eer,

De begeertens zyn énkragtig:

-
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En wy zeffs zyn zwak en teêr, .

. Zwak is myner zielen kragt, - ..."

't Lichaam zelfs ook klein van magt,

D' ondernemingen gevaarlyk, . . . . .

En 't uitvoeren ook bezwaarlyk ,

1o. Laat dan al myn doen en laatens.

Heer bevolen zvn aan U , .

Leid my op des Levens ſtraaten, , . .

Maakt myn Hert voor 't kwade ſchuw.

Zegent tog myn zwakke vlyt, .

Dat uw Trooſt my 't hert verblyd',

Toont my regt hoe ik moet handelen"

Leid my waar ik heen moet wand'len.

11. Mogt een Val my overylen,

Ach zo helpt my weder op : ' . .

Dekt my tog voor Sathans Pylen, 3,

En voor 's Wyands grooten Trop:

Valt een Qng'luk up my aan, . . .

Wil myn Scheepjen ondergaan , . . . . .

Zo laat my uw Hulp bevinden,

Doet al 's Wyands magt verzwinden. -

12. Wilt gy my een Kruis toeſchikken,

.f. Zo maakt dat ik 't uit kan ſtaan: ,

Wil myn Werk my niet gelukken,

En na myn:genoegen gaan,

Zo is 't myner zonden ſchuld,

Schenkt dan Heer hoop en geduld, T

Alle Ong”luk kont gy wenden, k .

En my weêr Geluk toe zenden. . . . .

13. Wil m een Leugen my opdigten,
A a 4. Of

|
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Of iet Kwaads my zeggen na: ,

Regt zult gy. Heer alles rigten,

Voor u ben ik vroeg en ſpaë;

Dat ik ſlegts vermyd de Daad,

Zo is voor de Leugen raad,

En een goed Geweet kan maken,

Dat het kwaad ons niet kan maken,

14. Zo 't U heden mogt behagen,

Dat ik op het Ziek-bed kwam:

Geeft dat ik dan zonder klagen,

My na 't End ſchik als een Lam.

Blyft dan by my in die Nood,

Zo ontzie ik Nood nog Dgod,

Want gy hebt den Dood verſlonden,

En al 's Wyands magt gebonden. ,

15. Hier op wil ik met genoegen,

Myne Arbeid vangen an,

Gy God Vader wilt het voegen,

Dat het wel gelukken kan ;

Jeſus Chriſtus zeeg'ne my,

D' Heil'ge Geeſt myn Hert verbly,

God in Uwe Hooge Naamen,

Laat ik 't eerſt en 't laatſt doen. Amen.

l : : : : : J :

224. Mel Pſ. 25. . .
is - } : : : : '- * * *

Myn Ziele looft den Heere,

Die het aangenaame Ligt ,

over ons doet wederkeeren ,
W -- -

- - - v -

* * *

'i

r

w
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En zyn wond'ren voor 't gezigt. ,,

Wond'ren die met een akkoord,

Ons tot onzen Oorſprong nooden,

Zynde 't albevattend Woord,

Jeſus, 't Eenig Kind van Gode.

2. Jeſus, Morgen-Ster in 't dagen,

ON des Levens, Eeuwig Ligt,

Glans van 's Vaders Welbehaagen,

Zaligmaakent Aangezigt :

Weeſt Gy onzer Zielen Dag,

In het oog der vaſte Hoope,

Dat zy in 't Geloove mag,

Deeze Levens-dag door loopen.

3. Hoop' op 't weezen aller goeden,

Hoe verheldert gy den dag! -

Tot een laafenis en voeden,

Van het God-begeerig ach!

Want gelyk men 't ſteeds bevond,

Hoe het duiſter wierd verdreven ,

Door de ligte Morgenſtond, -

Zoo verwagt men 't Eeuwig Leeven:

4. 't Eeuwig Leeven, zonder ende,

Daar men Nagt, nog Schemerings

Wolk, nog Schaduw ooit en kende,

Daar de Zon nooit onder ging:

Aller aangenaamſte hoop,

Op dien. Oorſprong aller Dagen,

Hoe verſterkt gy onzen loop, .

Wyl wy zulken Kroon bejagen. - -

A a 5 5, Gy
- -

- *,
w
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5. Gy dan Vader aller Ligten,

Die ons weder 't Ligt vergunt,

Trek ons innerlyk gezigte, 1, -

Tot der Ligten Middel-punct: "

Dat is Jezus, 't Herte Gods,

Steets van Eeuwigheid gebooren;

Die zy ook het deel myns Lots,

Als des Vaders Uitverkooren.

6. Uitverkooren van mytſ leeven,

Jeſus Chriſtus myn Robyn,

Rood als Bloed aan my gegeven,

Tot een eeuw'ge Levens ſchyn : "

Dryft de dikke## -

Van het tegenwoordig leven, "

Dat een# der# is. ' ,

Eeuwig Ligt ! verdryſt gy deezen.

p, Dryf####
Damp en Nevel, aller zugt,

Die in 't vlees haar voedzel haalen,

Uit der zielen oopen lugt.

Hoed ons leven deezen dag, -

Van de kwaalen die ons dreigen:

Dat de ztigt des herten, (ach !)

Zig geduirig tot U neige.

8. Tot U neigen met verzugten,

Is het uitgeſtrooide zaad,

Tot een Oogſt van ſchoone vrugten,

En een overvolle maat.

Jaa Gy zelver zyt het Brood,

Bron en Oorzaak allergoeden,

-

Wyl
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Wyl Uw Heil'gen Geeſt ons nood,

Om met Godlyk Brood te voeden.

9. Weeſt dan daag lyks onze Spyze,

#”,,
Dat wy dog met alle wyze,",

Eeten van u Vlees en Bloed, -

En ons herte zbo gelooft,

. Dat wy eeuwig niet en ſterven,

se## dit feeven rooft,

"# een beter. Leeven erven.

ro, Heere, die##koomen,

Oyer 't Menzelyk geſagt," ,
Weeſt#### Vroomen *

En verdryft haar naare Nagt: - ,,

Uwe Kerk en Heiligdom, T !

- -- In uw gunſt en hooge waarde, -.

Hier en daar verſpreid alom, - -

Op #n en mesteit der Aarde: d: &

aan grºeien van gedrukt.
O Jeſus ! zoete Licht, nu is de Nagt

En # - n ft mvº
En uw. Genade , glans heeft my op 't -nie beſchenen, # ºp 't Z

L 1S at aan my is, heel ui

## ## is
En heeft nu met begeert tot U zi,

- ' s uitgeſtrekt. “N . . . . .

2. Wat zal ik U dan nu, myn &od! !
. Offer ſchenken? - te -
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*k wil my heel, en al, in Uw Genade

zinken,

Met lighaam, ziel”, en geeſt, nu dezen

ganſchen dag: -

Dat zal myn Offer zyn, mids ik niet

meer vermag.

3. Daar hebt gy dan myn ziel', & God?

myn harts Beminde;

Zy word uw eigendom, wilt u met haar

verbinden,

In uwe Liefde - kragt: daar hebt gy

, mynen geeſt,
Wilt u daar in dan zelf verklaren aller

meeſt. -

4. Myn lighaam zy dan ook ten Tempel

U gegeven, - -

Ter Woninge, en Huis: Ach allerliefſte

Leven ! -

Ach ! woon, ach leef is my, beweeg

en ſtier my nu: - - - - -

Zo is geeſt, ziel en Iyf, geheel ver

eënd met U. -

5. Het lighaam heb ik nu, met dekze!

gaan bekleden, -

Laat in myn ziele zyn Uw Beeld geprent

in vreden,

1n ſchoon Geloofs- cieraad, in Uw” .

- ## •

Die alle Vromen ſteeds eert , kleed, en

regt verblyd,

» ' 6. Myn
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6. Myn Jeſus ! cier my tog met wysheid
en met minne ,

Met kuisheid en geduld , door Uwen

Geeſt van binnen,

Wilt , met ootmoedigheid vooral my

kleden aan,

Zo ben ik wel vercierd , en koſtlyk

aangedaan.

7. Laat ik U dezen Dag, ſteeds innig

ondervinden,

Laat Uw Prezentie my, geheel aan U

verbinden, :

p dat in al myn doen myn hart,

verſtand, en mond,

U P:#nisyk , myn God, tot aller

On

8. Ach ! zegen 'tgeen ik doe, ja wat ik

- -__.. ſpreek en denke,

Wilt door Uw's Geeſtes kragt, zo ſchik-

en en zo wenken, -

Dat alles - maar geſchied' tot Uws

Naams roem alom,

En dat ik onverrukt , verblyv' Uw

Eigendom.

- - - - -

zie ook in 't Bloemhofje rot 1.

Aa 7 xxx. Be
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- ; 7 e , 't - ,

XXX. Beroep, en Ar

, beids Liederen. '
't - - - « |

- - nei, 3

226. Mel: O grootheid van Gods Liefd'.

is * * *

- - - -
14 -

Om, zegen van omhoog, geleid tog

al myn werken , tºt ºp -

Geef, Jeſus ! waakzaamheid, wilt geeſt

en lighaam ſterken: 5 ,

En maak regt vlytig my: Blyt ſteeds

maar aan myn zyd', ' . .

Dat Martha wel het lyf, den geeſt

Maria zy. : .

2, Gy, ziele, noer my niet uit Gods

bepaling wyken,

Nog tot verwarring , in het geen ik' s

doe, bezwy ken : ron,

Beſchik gy naar uw Huis, en ſterf u
teffens af, t - 1

Op dat geen luſt, nog angſt, u ooit

bewegen mag. -

3. Dat alles vriendlyk zy , ootmoedig

wat ik zegge,

Hoe klein ook van belang , , en lievet

onderlegge,'' -

Als dat myn. Naaſt om my , zy door

-- myn ſchuld, bezwaard, D
» t

-



-
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Dit geef, Heer, op dat Gy roem van

uw kind ervaart.

4. Waar mvne voeten gaan, wat myne
handen werken, - V r

Daar moet ik U aanzien , Uw lieflyk
r Aanſchyn merken,' , w

Daar gy door 't ſchepzel my Uw wil"

wyſt en beveelt, " . . .

3 En U vertoont , Ik zie ſteeds voor

- , en Tegenbeeld. . . . . .

227. Mel: o grootheid van Gods Liefd'.
- ' -

- Met Jeſus vang ik aan , met Jeſus

wil ik enden ;

Al wat ik ooit maar doe, waar heen ik

, my mag wenden,

Daar zal myn oogemerk maar enkel

* . " Jeſus zyn; '... 7 º . . .

Ach dat in 't harte niets als Jefits'

woon allein. -",

2. Als ik maar Jeſus heb, wat vraag ik ,
dan na d' Aarde ? --

Myn Jeſus helpt my ſteeds uit al wat

... my bezwaarde ; . . . . . . -

Zyn'. Vaderlyke Hand maakt alle laſt

tot ſuſt ;- . . . . .

'Dies zy myn ziele niets als Jeſus

maar bewuſt. "

3. M:## waak ik op, met Jeſus ga

- - pen; Myn
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Myn Jeſus kan alleen de ziele ruſtig

- naken:

Met Jeſus ga ik ook verheugd ten gra-,

ve 1n ;

Niets kan my ſchade doen, als ik maar

Jeſus min. -

4. Heer Jeſus! leid my tog, zo lang ik

hier moet ſtryden; -

Laat ik nooit zonder U , en door my

zelf my leiden ! -

Leid ik my zonder U , dan ben ik

haaſt verleid; - -

Als gy my zelf beſtiert , doe ik uw

wil met vlyt. . -

5. Gy zult het goede werk, dat gy hebt

aangevangen, * . . .

Niet laten onvolbragt , Ik blyve aan u

hangen, -

Gelyk een klis aan 't kleed ; Ik wyk

niet van uw ſtaf. -

Eer dat uw zegen, Heer, daalt gun

ſtig op my af. - -

6. Ik offer u geheel, myn hart, al myn

beginnen,

Myn ganſche menſch, myn doen, myn

laten, al myn' zinnen:

Ach! neem dat offer aan, laat 't Ube

haaglyk zyn, e

Doe met my wat gy wilt, Uw wil is

ook de myn'.

- " - 7. Zo
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7. Zo veel my moog'lyk is, wil ik ge

ſtadig pogen.

Dat ik, als Uw lief Kind, my alzins

dragen moge:

Ik wil gehoorzaam zyn, in vreugde,

en in ſtryd,

Zo lang gy my nog hier wilt hebben

in de tyd.

3. Als het dan Uwen Raad, myn Jeſus!

zal behagen,

Dat ik ontbonden word , en by uw

Volk gedragen ! -

Dan volg ik vrolyk na: Ach Jeſus !

kom tog maar!

Mogt het tog nu geſchiën ! Ach was

ik reeds aldaar !

e 228.

I"# Naam, die Heil-Fonteine, -

I reed ik nu weer myn arbeid aan,

, O datze worde HEM gedaan !

Zyn arbeid heilige de myne, ? ,

Zoo is ze ryne. · -

2 - Het is de vrugt van myne zonde, ,

Dat ik niet Moeyte werken moet,

Die doe ik 't williglyk in boet,

Wel dan, zoo ik het laſtig vonde,

K ſnaak dus de zonde

3. Help Heere, anders is 't niet richtig,

- Houd
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Houd my, op dat ik kleef aan U .

Ei raad, en ſtiert, en ſterkt my nu,

Die arm ben kragt'loos, onvoorzigtig ,

Maak mv omazigtig. -

4 Laat my in U doen myne werken,

Gelyk een regt geaardet Kind,

Dat zig in 's Vaders ooge vind,

Geev' myook moed en trooſt in 't werken,

' Om my te ſterken

5. In allen ik U volmacht geve,

v Breek mynen gantſchen wil in my ,

Op dat ik maar Uw werktuig zy !

U naar de Oegen zie, en leeve,

In ſteets aankleeven, -

6. Wilt niy 't eenvoudig onge" geeven,

Dat nimmer zoekt naar ſchat- of eer;

Maar te behaagen zynen Heer,

U te gevallen, U te leeven,

- Zy.myn, beweegen. ... . . . . . -

7. Laat my door zulk een drift bewoogen,

In ſtilte, myne zaaken doen,

In onruſt Uwe Ruſt my voên ,

Bedagtzaam, zyn, en ingetoogen,

Als voor Uw oegen. - e

8. Hoe Gy'het ſchikt, door doen of laaten,

Of met, of teegen mynen wil,

O dat ik regt ootmoedig ſtil, -

By ruſt, of onruſt g'lyker-maaten,

. . My vind gelaaten,

:9. Ach wilt myn herte, zwak, en reeder,
--- -- I#e
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Bewaaren voor verdrietigheid, .

Voor toorne, en voor driftigheid,

Of, zo myn ziele zig buigt needer,

Ei! roept ze weeder.

1o. Leer my op Uwes Geeſtes roeren,

Aandachtig zyn in al myn werk,

Dit zy de regel in myn perk ;

U oog en hand my ſtille voere,

En dikwils roere.

11. O aller dingen Grond en Leeven ! "

Myn hert zy ganſch tot (3 gezind,

Laat in het geen myn hand dan vind,

Myn geeſt geduurig opgeheeven,

U eere geeven.

12. O dat by jeder ademhaaling,

Een ſtille zugting uitwaarts ging,
Die kragtig in tij: herte dring, ,,

Behoed my Heer, door U bepaaling,"

. Voor groote dwaaling. -

13. Ei! wilt my raad en wysheid geeven,

Als ik met menſehen om moet gaan,

Dit word ook in Uw Naam gedaan,

Geef , dat ik tot 't zagtmoedig leeven,,

Mygantſeh begeeve -

14. Dat Jeſus Beeld uit myn#
Zyn Zin uit woord en wandel bleek,

En dat myn Naaſtets hert wiert week,

Op dat hy kryg een nieuw gezichte,

- Doet my zoo lichten !

15. Laat ik niet zyn, of ooit gelyken

, - - - - - Hen,
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Hen; die weer keeren tot den drek,

O dat niets daar van, my bevlek •

Of dat ik, met de dwaaze ryken,

Van U zoud' w ken.

k6. Ik ſchuw die ingebeelde ſchatten,

Die ook zoo ligt en haaſt'lyk vlien

klier Jeſus Lieven, daar hem Zien,

Dat zal de roeſt of mot niet vatten,

Als d'and're ſchatten.

7. O dat gehechtheid zelf niet hind're,

Aan't geen, dat Gyaan my , ô HEER,

Hier geeven mogtet, min of meer,

Om uit te deelen aan U kind'ren,

Ja zelf aan mind'ren.

18. By druk ofleet, die mogt bezwaaren,

Bevorder Gy uw werk in my,

O dat het myne toeleg zy,

Myn herte voor U te bewaaren,

Laat Gy 't niet vaaren.

19. Tot ik de onruſt word ontnoomen,

En vry van moeite, zorg, en pyn,

Het eeuwiglyk myn werk zal zyn,

U te aanſchouwen, lieven, looven,

Volmaakt daar booven.

XXXI,
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XXXI. Avond Liederen.

229,

De nagt is voor de deur,

Zy legt al op de aarde,

Mlyn Jeſus! kom tog veur,

En maak het klaar, myn Waarde.

By u moet Jeſus ! zyn -

Steeds held're zonneſchyn.

2 Geef uw genaden-glans

In't duyſter hart o Waardfte !

Dat in my brande ganſch

't Geloofs vercierde kaarſe,

Verderf der zonden nagt;

Die my veel kommer bragt.

- 3. Ik hebbe menig dag

In ydelheyd verdreven,

Gy hebt den overſlag - -

Gemaakt, en opgeſchreven,

Ik zelf ſtel my daar door

Een zware reek'niug voor.

4. Indien myn ſchuld nu dog

Mogt wezen aangeſchreven

Ach dat uw gunſt die tog
Dan heden nu uytwreve: A

Uw rozynverwig bloed - ,

Maak alle reekening goed. . . I

- - 5. Ik
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5. Ik wil, myn Heil ! nu voort

Op 't nieuw u zyn verbonden,

Tot volging van uw woord, -

Te vlieden 't vuil der zonden.

Uw Geeſt my ſteeds regeer

En ſtier ten goede, Heer.

6. Welaan ik leg my bly

In uwen naame neder,

Ey roep des morgens my

Tot uwen dienſt dan weder;

Want Gy zyt dag en nagt

Op myn profyt bedagt.

7. Ik ſlaap', waak Gy voor my:

Ik ſlaap in Jeſus Naame,

Aeh blyf my tog na by

Spreek hier toe Ja en Amen!
En aldus ſtel ik U

Tot myn Behoeder nu.

23o. Mel: ïtein Scfit ber bu. .

Us is nu wederom

Van myner dagen ſom

Een dag verſtreken:

O met hoe ſnellen treed,

En ongemerkten ſchreed

Is hy geweken ! 1

2. Nauw was den morgen na,

Of d' avond was er dra

Met ſchaduw weder :
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n

Die reeds voor alle tyd

Wie of den loop der tyd, * *

En ſnellen haaſt, beſtryd, -

En legt ter neder. - - . .

k Neen zy verzuymt nog zwigt ; 2

og keert oyt haar gezigt

Een ogenblikke: - - - - - - ,

Haar voet ſtaat nimmer ſtil, | | |

Wie haar gebruyken wil,

Zig in haar ſchikke. . . . . . . .

4. Zy vliegt , gelyk een pyl, . . . . . .

Na 't doel, en toeft geen wyl'; -

Eer men 't zou denken, . . . . . .

Of zig bezinnen mag, '

Heeft ons de laatſte dag . . . . .

Aan 't graf gaan ſchenken. -

5. Ey, wat droomt gy dan nog ? . .

Myn geeſt ! verwek nu tog : : : :

(Jw trage zinnen, " - ;

Om in de ſnelle tyd . . . . . .

Tog voor de eeuwigheid -

Wat grond te winren. . . . . . -

6. Hoe menig dag is heen , -

Die voor uw oog verdween º .

Met ſnelle gangen ? ,

Daar gy om 't waardſte Goed: , 12

Te zoeken, hebt, met ſpoed .

Nauw aangevangen. . . . . . .

7. O Heer der eeuwigheid! -

:

Hebt al myn dagen,
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Ook zelf voor hun begin ,

Geboekt na uwen zin ;

Hoor myn gewagen:

8. Uw Lydzaamheid vergeeft 't

(Gelyk zy 't altyd heeft

My laten proeven)

Dat myn onagtzaamheyd

U in voorleden tyd

Veel Ging bedroeven.

9. Maar geef tog wakkerheid,

Om voorts myn levenstyd

Zo aan te wenden,

Dat ik myn laaſte dag

Eens vrolyk ſluyten mag

En zalig enden.

1o. Help my ook door deez' nagt,

En zyt altyd myn Wagt,

En Vreugdenbronne!

Een held're Dag en Licht,

Als 't ander ſchynſel zwigt,

O Jakobs Zonne !

231.Mel: Xd, was ſolid fünter machen.

\ Ch, myn Jeſus ! zie ik trede,

A Mids den dag nu heden neigt,

En men 't duiſter weder krygt,

Tot Uw Thoon in den Gebede.

Neig nu ook tot uw invloed,

Myn' gedagten en gemoed,
w - 2. Myne
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2. Myne dagen gaan gezwinde , ,': '# .

Als een pyl na d' Eeuwigheid,

En de allerlangſte tyd, , , zº

Zuiſt voorby, gelyk de winden, . . . .

Vloeit daar heen, gelyk een vloed,

En een ſterke ſtroom zig ſpoed.

3. En, myn Jeſus! zie ik arme, ;

Neem my dog niet regt in agt,

Dat ik u by dag, en nagt,

Hartlyk zoeke, myn Erbarmer!, e-r

Menig dag gaat zo voorby, i # #

Dat ik niet regt wakker zy. . . -

4 Ach! ik moet my hartlyk ſchamen,

Gy beſchermt my, en gy voed, . . . 2.

ag en nagt zo gunſtig goed, G

En ik word dog niet bekwaame, 2 ,t -

Dat ik, zonder veinzery, . . .

U daar voor regt dankbaar zy. . . .

5. Nu ik kom dog met verlangen, zº

O myns harten Vriend! tot U ,

Neig tot my uw Schynzel nu,

Mids den Dag weêr gaat zyn gangen: ,

Zyt gy zelf myn Zonne-licht, "

Dat daar voor, Al't duiſt're zwigt'. A

6. Leer my myne dagen tellen,

Die gy my nog gunnen zult: ,, ,

Maak myn hart met U vervuld, ..."

Zo zal my niets kunnen kwellen, ºf

Want waar gy zyt Licht en Dag, 't

My de Nagt niet ſchaden mag. ..... ,
- - - Bb 7. Wilt

t
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7. Wilt dan, waardig Heiland! waken,

Waak voor my in deze Nagt,

En beſcherm my met uw Magt,

Laat uw' Liefde my vermaken. "

Maak my zelf ook waakzaam, Heer,

Schoon ik in den Slaap leg neer.

* - - - - - -

- - - - - - 232, - .
t - - - ,1 - ,

En dag verteert,., Myngeeſt begeert,4

De ſchoonſte aller Dagen. ...

Die ons regt volmaken zal, - - - , »

Vry van alle plaagen, -

2. DeN# is daar. Zyt gy my naar,

O Jeſus! met Uw klaarheid: -

Dryf tog uit myn harte weg, zº

Aller zonden naarheid. *

3 Der Zonnen glans.. Verdwynt nu ganſch;

O ongeſchapen Zonnel - - -

Kom, verſchyn ons met uw Licht,

Zyt myn Vreugden-bronne

4. 'De ſchyn der Maan. Die komt nu aan,

Om Duiſternis te mind'ren:

Ach! laat niets veranderlyks,

Mynen voortgang hind'ren. - -

5. De Starren weer ... Tot Godes Eer'.

Den blauwen Hemel dekken;

Wel dien, die op Aarden kan, " ,

Veor een Leid-ſtar ſtrekken. ' , * :

6. Al wat ſchier rept.. En adem“#
--- "I, ‘ t . UR

:

t

t

*, .
» «
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Ruſt nu van zyne, werken; ! ni!;-H

Laat ik, Heer, in ſtille ruſten. o .

Uw werk in my merken. , ºft, li'ij

7. Een jeder wil . Nu gaarns ſtil: ar. O

De zoete ruſt genieten: zoo"ebai,

Laat de onruſt dezer tyd, -

Jeſus, dra vervlieten.

8. Ik wilook met ... Zeer gaarnop 't Bed,

Na myn gewoonte, ſtygen; i or-,
Laat myn harte, zig tot Ud, i, e A

Als zyn Ruſt-plaats, neigen. ,,Eig

9 Houd gy de wagt, ... Dat in de Nagt,

Geen ſmart myn geeſt bezware, is iGE

En laat uw Engel ſchaarse 1:22 : 'J

Steeds myn Bed bewaren. " . o : ,e

ro. Maar ach wanneer as. Zal eens niet meer,

Het Licht voor 't Duiſkenſwyken ?tegy

Als d' Eeuwige Dag eens verryſts zei,

Zonder zyns gelyken ei g: 5 ºf 75g

11.In d'and're Aard'. Alsdeez'wegvaart

Die Sion houd in pynen,' - ; . .

Zal nog zevenmaal zo klaar, 1 - 1

Zon, en Starren ſchynen. . . . . .

12 Het Zonne-licht. . Zal van't gezigt

Jeruzalems niet wyken : : ,,N

Want het Lam is zelf haar Zon e.. i .

Die haar glans komt reiken, er . . .

13. Halleluja!. . Was men daar dra!

Daar 't al van vreugd' moet ſpringen,

En men ſteeds zal ongeſtoord, ' .
- ºf Bb 2. Hein

1, -

*.
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Heilig! Heilig te zingen, ... .

14: O Jeſus zoet ... En alſ myn Goed! #

Wilt pmy daar ſpoedig halen, v ..'
Om### ::', r, -. ,

Eindeloos te pralen: 2 : 272 S -

- bv : 12sel 2, two 2b : : : J.

223, v + B -

, b2- : Goir ºf - 33, er se ! . . . 3

Ot hier toe zyn onze dagen, 1 %

- Als d' Arend door de lugt," * * *

EMet alle welbehagen , is ilt zi fºrs & A.

Van haar geplukte vrugt, wº tºe t

Die zy ons hebben gedragen, - .

Vervlogen en weggevlugt. " ! ! !

2. Zoo zal 't ook eindelyk weezen,

Met al de Levens tyd, w tºt 2

Gelyk het was voor deezen, 2': ”

Dies zyn wy zeer verblyd, " 'e . *

Dat in ons nu is verreezen, " N

't Begeeren der Zaligheid. , " "

3. want ach! wat zou het ons baaten

Dat wy om 't quaad ſtuk vleis,

(Daar wy gevangen zaten) | | | | | | |

Zyn dierelyke eis, - . * * - - - -

zoo ſchand'lyk hadden verlaaten,

Die waardige Zielen-prys ? et: *

4. Is veelen dat overgekomen,
Van zulx te laat te zien, v . . . . .

't Werd dan in agt genomen, , ,

Om 't zelve quaad te ontvliën,
:: 24 C (- - En
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-=

En met haar niet heen te ſtroomen,

Al gingen wy ook allien, :: saw !

5. 't Is beter zyn voet te ſtellen,

Op 't Spoor van Eenzaamheid,

Als met veel Speel-gezellen,

Den wegſ die luſtig leid, R. ts

Te wandelen na der Hellen,

Daar 't naberou Eeuwig byt : " * *

é, De Wysheid heeft- andtre oogen; , b,

Als 't Vee dat graaſd en weid,

Steets voor zig neêr gebogen, , , 2, I

-. Tot haar het Moord-mes ſnyd, 2, 3

Verſtandigheid heeft na 't Hooge,

Zyn herte ſteets uitgebreid. : : T

7cNu zullen wy weêr gaan daalen, ... >

In 't voorbeeld van het Graf,4

Om weder te herhaalen, iſ gew:..3.

Het leeven dat God gaf: ' , '

Dat duirt zoo tot aan zyn paalen 3 e

. Dan ſcheid, de Ziele daar af to lof 3

8. Dan zal het Lighaam gaan ſlaapens

* . Tot aan den jongſten ſjog, 't

Maar 't Zieltje zal Manna raapen,

Tot zy den Morgen zag, 1 e rno

Dat alle Graven weêr gaapen, oa 1 :: 3

En 't Lighaam verryzen mag. '

9. "Dan zal 'tezig wederom paaren, iſ

Wat in den Dood zig ſcheid,

En groote blydſchap baaren, '' ,

Tot in der Eeuwigheid, g: - --

% '- 9b 3 - Daar

--

\
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Daarom ò Menſchen ſtaat vaaren

Al wat u van God verleid.

tie" , e . ow ºwv 7 - 3

Lied Avond Aandagt. * * * *
ri | | | | | |" , 1 ra - f.

234- Mik Amarilli mabella.

-- '- 't - - - , ". -,

,

s

-

- - - *

Met ons Leeven is heenen, . . . .

Met deezen. Dags en alle and're Da

gen,” tig ! :: * :: 5 tº 1 e A

Die wy op Aarden zagent Ton 2 a 2

Gelyk een Droombso en Nevel wolk ver

dweenen, 1 ft te d i i2d - ºf

De zugt in God alleene, 1 x

Gaak niet verhooren, maar blyft voor nos

behouwen; . . . . . . . . . i

Eeuwig Weezen, Eeuwig Weezen, Eeu

# WEéezen, ons betrouwen,- ! !

2. Adderhoogſte gepreezen, w - is 5 : “I

Bedek onsdog met ſchaduw Ulwer zeegen,

Daar wy in ſlaap en, tº s Si - 3

Behouden zyn, door Uw Alwezend Wee

O ezerti, sº f.#e ty : 1 -

m voor geens , té vreezen; ;

En uit genaaide# wyi't gevaar ontraG

ken, zº ging, ſtºf dºi ! " . .

In Uw Liefde, in Uw Liefde, in Uwr.

Liefde, weer ontwaaken, 1

# Vlugtig, vlugtig, is 't leeven, - .

Gelyk den dag van heeden nu vervlooten,
er #ſt "- Al, 4 ºf
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WK

. Al 't voor'ge heeft beſlooten: ' •

Zoo zal de Dood, eens aan zyn perk ge

dreven , ... : - -

Ons laaſte dagje geevens, gi, ,,s . . . .

Dog hoe gelukkig, zoo wy uit daezeban

: o den, 5 e . : 't , t: 1. #

Zaligvallen, Zalig vallen. Zaligvallen,

in Gods handen. . . . . .

3. Ach knyn ziele, myn ziele ! . . .

Gy ziet dan klaar het niet der Aardze

l dingen, ei - - - - - - - - -

gºla uw beſpiegelingen, is 3 - - - #

Daar Stant en# voor de oogen

lg", zº hiele, . . . . . . : . . 1

De Weezens die haaſt viele: ,

Het vaar dan heene, uit onzen geeſt ver

Een 'ſchoveh, Ee - E- • ,, ' ,

wig , Eeuwig, uwi • uwigs

Eeuwig, Eeuwig#ons boven.

4. Jeſus Chriſtus. Beminde, is

Leid ons dan voorts, by Uw genadigheden,

Op 't ſpoor van Uwe treeden, .

Op d:wy dog den weg des Leevens vin
- f. iden, . . . . . - 3 . . . "

En ons aan U verbinden: 1 - 2.

Dat Uwe woorden der W.aarheid, in ons

e

- blyven , * * . - . *, 1 - , 2.1 w J

En voor Eeuwig, en voor Eeuwig, en

*- voor Eeuwig vaſt beklyven. '4.

5. 't Smalle Wegje der Vroomen,

- Bb 4 Daar:
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Daar Uw Genaad ons zalig van liet hoo

ren, - -

Is beter uitverkooren,

Als met de reſt van 't algemeen te ſtroo

- - - - - men, . - - -

Daar 't ſmal na 't breed zal koomen:

o zielen-Hoeder, behoed ons voor dat

quaade, . .
In Uw Wysheid, in Uw Wysheid, in

Uw Wysheid en Genaade.

6. Eeuwig Leeven van vreugde,

Hoe nood gy ons met Uwe Deuren oopen,

t. Om wel gemoed te loopen, ... -
alangs 't Heilig Spoor van 't ſmalle Pad

der Deugde: -

-. Ter eindeloze Jeugde, -

omnooit te vallen in oudheid en verderven,

En voor Eeuwig, en voor Eeuwig, en voor

-, o Eeuwig niet te ſterven. -

7. Hoe gelukkig, ò Menſchen !,
waar uwen ſtaat, zoo gy 't geluk woud

agten , -

En hertelyk betragten, -

wyl alle heil, en meer als gy kond wen

ſchen, . . . .

- 2 Ver boven u gedagten; - ,

Uw Levens-wortel van God word aan

2 - 2 geboden, " - . . .

Met een vriend lyk, met een vriend'lyk,

, met een vriend lyk nooden;
- - - - 8. Laat

* *
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ºn - "Er:" of

8. Laat dau vaaren die dingen,

Die uw gemoed van 't Hoogſte Goed onts

houwen, - - - - - - -

• Want 't zou u namaals rouwen, ºf 2

Dat u om iets, dat niets is en geringe: ,

Zco grooten goed ontginge, ' "

Nu mag 't u beuren, nu is 't u tyd van .

- zaayen, - - * " , ,

Om dat Eeuwig, om dat Eeuwig, om

dat Eeuwig Goed te maayen.

9. Ga myn Jezus! myn# - . '

Geleid my voorts door myne leevens dat

geh, 2 - ; 2. -

Na 't Heilig Welbehaagen,

Tot dat ik koom van hier, in UweWoos

- ning, - -- / - -- - -

En - al Uw Heils betooning: - ,

Laat ik terwyles my in Uw Ligt verluR.

- - ten, " A e", t . ,,t: 7 in a

En in Schaduw, en in Schaduw, en in

Schaduw van u ruſten. "
tº , 1 r. - 2 t... . . . .

Een gestººr Kranke Avond -

,, Aandagt. , , , 's
- fº : El j zº a : - o -

23; Mikikidºden regres grondgevonden:t :: 12 à ti'. 13, S . . 1.4 7 % ! i tot

Ik wil nu na de Ruſte tragten, " .

Mids my de Ziekte moede maakt, »

Ik wil by Jeſus overnagten, . . .

*

« f: - ! : : : : : o, 't

v
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Die zelve by de Kranke waakt. "

. - Ik denk terwyl aan mynen God, .

Dog teffens aan het Stervens-lot.

2. Als ik myn Kamer toe kom ſluiten,

En alle Venſters make yaſt, -

Op dat men niet, myn ruſt zou ſtuiten,

r: En, ny geen vyand aan en taſt. ,, .

Myn liefſte Jeſus! kom en doe

- 2 Myn hart dan voor al 't Aardze toe.

3-## ik nederkniele,

Vergeefſ, à ;Jeſus ! myn misdaën,

Verkosy en geinig myne ziele, -

Om onbevlekt voor U te ſtaan,

En U, à Vader, Geeſt, en Zoon !

- - ,,Te loven Eeuwig voor Uw Threon.

. Ik denk, wanneer ik my ontklede,

Zoo zal men my eens kleden uit,

Als ik uit deze Wereld trede, 2 : :
En men my in de Kiſt beſluit. ,

r: t. Waar heen, myn Kleders, mids ik

Wect 4 - ; ; ; ;, ,, . . .

Dat ik in Jeſus ben gekleed. \

3. Ik denk, als ik het Licht omkere,

Wyl 's Nagtsgeen arbeid word gedaan,

Zo zal, als 't Lighaam moet verteren,

." Myns Levens. Lampe ſnel uitgaan.

-## myner zielen Licht,

Verkies ik niet uit myn Gezige. . .

é. De Bedden zyn als ſtille Graven,

Myn Bed en Graf legt my in 't *#
- 4 | | | * og:
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º

Dog als my Jeſus zelf wil laven, -

En ik met Hem vereenigd bin,

Zoo ſlaap ik heel van zorg ontbloot,

Eu ruſt zeer vreedzaam inzyn Schoot.

7 In 't Dekken denk ik, zo zal mede,

My d' Aarde dekken ook voorwaar,

En moog lyk in een ſpoedig heden, -

Dog heb ik U, ô Jeſus! maar,

. Ik leg in 't Bed dan wel te vreên,

En ook wel onder Zark en Steen.

8. Ik denk oºk E,E,
Als 't Duiſter voor de Zonne zwigt; -

Ik zal uit d' Aarde gaan in vreden,

Als Jeſus, myner zielen Licht, ..

y opwekt tot de Zaligheid,

En in zyn Vreugd en Glori leid.

9. Dit is een nuttig Mediteren, *

En daarop Slaap ik zagt en rein, Q

Niets zal myn hart van j us weren,

Ik wil in Slaap ook#". -

O zoete Slaap, ó held're Nagt, ,

Als Jeſus hond in 't hart de wegst

- . . . . . - ; M. .. k

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

- -

* * *

. s t e vs te i

ze ' ' 't t - 2,
- - . - ; * * * rº - is

* 1 - f: ; ' t / - ; - d ... > . - - - - * e

r- - * * -

* . t C : : : : : : : : ,

-

*

- - - -- -- "- -

- - Bb 6 XXXII, -

V
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XXXII. Pelgrims Liede
s ren. - -

vreemdelingen, , -.

In Aardſche Dingen.

236. Meh Uit Liefde koomt groot lyden.

. Of: Ik ging op eenen morgen.

Is Vreemdelingſchap geboeren,

Gequeekt en opgevoed,

Quam ons## te vsoren,

Een Land van Eeuwig Goed,

Dies maakten wy ons op de gang,

Om 't zelve na te ſpooren,

Ons ganſche leeven lang, "

2 Dus gaande onderweegen,

Quam nu en dan ons by,

Een Pelgrim zoo geneegen,

En zoo gezint # wy,

Pat maakte zoete Maatſchappy,

Om 't Land van volle zeegen.

Te zoeken zy aan zy.

3 Den eenen koomt van 't Noorden,
Den and'ren koomt van 't Znid,

Van allerhande Oorden 9

't Geboorte Landſchap uit:

- Afs
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Als Vreemdeling van Vriend en Maagd,

Wyl hem met óns bekoorden,

Het Land dat ons behaagd.

4. Als uit een Net ontvlooden, -

Verheugd zig haaren geeſt, -

Als blydeg:##
Op zulk een Hoogen Feeſt;

Terwyl de Weereld ſchimpig lagt,

Maar zy veragten 't ſmoode,

Als 't Droomen van een Nagt. -

5. Om EEN die zy beminnen, . . . -

Beminnen zy malkaar,

hoop van t” overwinnen,

Al 't prykel en gevaar,

En 't Eeuwig duirend Jubel jaar ,

Alreede te beginnen,

Dat Eeuwig duirt voor haar. -

6. Dus gaande met malkander, º wi -

Door 't Land van deeze tyd, 's

Verteld den een den ander, '

Van zyn gelegentheid, -

Van waar hy quam, en hoe 't hem ging,

Op Bergen, en in Daalen,

Zoo vreemd en zonderling.

7. Zy Trooſten zig te zaamen, - . . .
Hoe 't Wegjen kort zal zyn, t .

Gelyk zy wel vernamen,

Zoo klaar voor oogenſchyn;

Van haar, die in een korten tyd,

Het aards gezigt ontquamen, - --

- Bb 7 Weg

rºt
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. Ver weg in de Eeuwigheid.

8. Gezaligt moet gy weezen,

Die voor ons heenen gingt,

In ſchoonder dag verreezen, -

Die uit Gods Weezen blinkt:

Vaar Eeuwig wel, wy volgen na, :

Op dat wy t'zamen zingen ,

Dat ſchoon Haleluja. - * --

9 Haleluja den Heere !

Den Vader, en den Zoon,

En Heiligen Geeſt ter eeren, . -

Den Goddelyken Throon, | | | |

Haleluja, met al die geen, - . ' te

Die in Gods Ryk verkeeren, ' '

Zoo ſchoon en ongemeen.” 77 - - ,

1o. Wel aan dan Reisgezellen.'

Wel aan, hebt goeden moed,

Wyl wy maalkaar vertellen, '

Van 't eindelooze goed,

Daar onze Reis zoo fnedi

vr

»

ig ſpoed, -

Dat ons geen onruſt quelle, 's

Maar Gods ons ſpoor behoed. * * * *

1-1. Nog maar een weinig dagen, -

Dan ſcheiden wy van hier, • :

Na 't Land van welbehaagen,
En laaten 't oude dier: T -

Wel aan, wel aan, het is maar kort,

Dat onze weg van pl - -

Zoo ſchoon geëindigt# »

12. O Jeſus! hoog verheeven, - -

- ; , Gy
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Gy hebt het ons belooft,

Dat hy zoud: Eeuwig leeven,

Die in U heeft gelooft :

In U, o God! gelooven wy, . . .

O Brood van God gegeven, zº : '

Zet ons ſteets voedzcl by: 2 : . ri

- # x . . .

237. Mel: Uit Liefde koomt groot lydens

Een die gaat 't Reizen waagen,

En is ſchoon 't regte Pad,

Gelukkig ingeſlaagen, tºt 1 - 2

Word daar op wel eens mat, w. o
t

Of ſlaat een kwaade By-weg in, - '

Of ietwes houd hem tegen, ººs

En ſtuit zyn eerſte zin. ;

2. Somfyts wil hy wat ruſten,

Somtyts wat zagjes gaan, ... !

Somtyrs zyn 't vreemde kuſten, … -

W)ie hem wat ſtil doen ſtaan, -

Somtyts ook valt hem d'engte bang, c ºf

En roept, vol van onluſten, -,

O my ! wat duirt dit lang. v.

3. Somtyts keert hy eens weder,

Door ſmert, of tegen luſt, . . . . . .

Hy voelt hem ſwak en teder, ,,, ! o 2 vºl

En kieſt zyn oude ruſt, of , 1 -

Dat moey'lyk Reizen vol verdriet, . ''

En ſtaag Berg op, Berg nedert - 2 -

Te gaan, gevalt hem niet. . . . .
j er 4- O.
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4. O Spiegel overſchoone ! -

Voor die God waarlyk zoekt,

En ſtreeft na 's Levens Kroone, .

Op dat hy zig bekloekt, o ; ; ; ;

Den regtenweg ſteets op te treen,G Cº .
Niet omzien na die ſchoone - o 3 -

## , om zig heen.

''s
choon 't vlees, wat wederftrevig, e

e
omtyts wat ruſte zogt; -

En ons de Zinnen hevig, 2 -
Afmaanden van die togt,let : . . j

Als waar die laſt ons nodeloos; 5 à 'u' -

Houw maar uw voeten ſtevig, tºe",

Op 't ſmalle Pad altonsswº tº 1: " ' -

6. En ſchoon veel ſlingze paden, t iſ

Door 't ziel verloktyk groen, - .

Ons vleyen, en ten quaaden, ' t

't Vermaak der zinnen voên ? ? Jarrod

Schoon ons de Weereld derwaards rood,

Ach! laat u niet verraden, en ori 21''

Want z'einden in den dood, vººr

. 7. Maar 's Levens weg te lopen, is !
Geeft waare Zielen-vreugt, # : C

Want daar uit mag men hoopen, e

De vrugten van de Deugt,
t

By God in 't zalig Ruſte dal, ' t K'

Daar zig een Eeuwig Oopen,
Vol Heils ontſluiten zal. - a 2 -

8. Wel, Heere! geef dan kragten, "

Stort Wysheid in ons hert, - -

-- -- Op
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Na 't Land van Vreugd en Vreede, -

Op dat wy 't al veragten,

Wat ons van U ververt,

Geef ons een ziel die hong'rig is,

En nimmer wil vernagten,

In 's Werelds Wildernis. "

9. Zoo zullen wy eens koomen,

Daar Gy, ô Liefde! zyt,

Alwaar men zonder ſchroomen,

Zig Heer in U verblyd,

Zig koeſtert in uw Liefde-zon,

En baden in de ſtroomen, -

Der eeuw'ge vreugde-bron.

--

De Hemel-Reis. ,

238. Mel: Hoe dus bedroeft Leuwrik:

- *# na Vreden-ryk , ,, ''.

en Land zoo ſchoon geſtegen,

Dat nieuwers heeft gelyk, . . . . . .

Vervuld met alle zegen, 2 - 1 a ,

Gepreezen zyn de wegen, in 2 a 3 -

Tor zulk een Heil-geweſt,

Dat ſchoon mag zyn verkreegen,

Van al die ſtaan na 't beſt,

2. O Reisgenooten ach ! - -

Waar is de ryd van heeden, 1 -

Zoo wy een ieder dag, . . . . . .

Gelyken by een ſchreede, ' s , 5

Zoo doen wy wyde treeden, - . . .

Van hier na d'Eeuwigheid

2

Den
|
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Den Vroomen toegezeid. . . . . . . .

3. Hoe kort os Tydjen of, . . . .

Wat zyn wy veel voor deezen, . . .

Gedaalt in 's-Slaapens-graf, .. -

En wederom verrezen : : ,, .. ;

Gods goedheid nooit volpreezen : " ,

Die doe ons eindeling, . . . . . . .

Ontwaaken in dat weezen, . . .

Daar 't ligt nooit onder ging. -

4. O Dag die nooit verdwynt , ... . .

O Dag van welbehaagen, ... - a 4

Die van Gods Aanſchyn ſchynd, ... ,

Fontein van alle Dagen, -

Zou ons gemoed niet jaagen,

. Om na deez' Leevens-Nagt, º 2

En alle duiſt re vlaagen, " a -

. Te woonen in Uw Kragt. . “ - .

5. Gy Groove Majeſteit ! . . . . it ! !

En Heere der Heirſchaaren ! : i- .

Die ons in deezen tyd, tv & 'z: : : :)

Van Engelen laat bewaaren, i

Voor p'rykel en gevaaren, -

Houd gy der zielen wagt,

Tot haar die Dag zal klaaren, -

Daar zy na 2ugt en tragt. ,

6. Ach! alderſchoonſte Dag!

Van Eeuwigheid geſcheenen,

Die nooit beginzel zag, - - - - - -

Gy zyt het, die wy meenen,

Daar gaat ons zugten heenen, he
. - e
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Hoe vrolyk zal hy zyn, - - -

Die uit dees Nagt verdweenen,” v

Verklaard word in Uw Schyn, . . .

7 O Schyn! die Jeſus heet, iſ g . .'

Gy Kind van Vreugd', en Vreede,

Wiens Grootheid niemand meet, .

Fontein van Zaligheden ! ! ! -

Geëert en Aangebeden, . . . . . . . . .

Wy hoopen nog eerlang, -

Ons Pad ten eind getreeden, 2 -

Te zyn aan uwen Rang. | | |

8. Dat dan Uw Heil'ge Wagt, is 7

Gy. Herder aller goede, 's A

Ons in deez' Leevens Nagt, . . . . .
Bewaare en behoede: " . . . . .

Op dat wy mat nog moede, , 2

Niet koomen tot beſwyk, is -1.

Maar IJwe Kragt ons voepe, vººr 1 º I

Tot in Uw Zalig Ryk. . . . .

9. Ach ! Heere Jeſus, ach ! . . . . . . .

Gy Koning aller Eeren, 2 '

Wy hoopen op dien Dag, . . . . . .

Dien Eeuw'gen Dag des Heeren, . . ..

Dat wy na ons begeeren, . . . . . v oºs''

Uw Weezen zullen zien, ! nee zo 4.

En met de Engelen eeren, zº ei as: '.

Gebogen op de kniën. - - - ' : G.

1o. Wy hoopen dat U Ligt, -

Ons tot een Zon zal weezen,

In 't vrolyk Aangezigt, -, ,

: - Van

3
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Van droeven trek geneezen, 3 - 3

Dan zy Uw Naam gepreezen, | | | |

O Hooge Majeſteit, 1 in Laſ V

Van alle die voor deezen,, ! 2 (r we

U: zogten in deez' tyd. # # # # # 3

11. Wy hoopen Heil'ge God, zº t /

Dat wy (J ! zullen vinden, ni . -

In ons, tot een genot, . : : : : : : : : ?

, Van Ega, en Beminde, a y

Op dat Gypns verſlinde, t . . . . .

In Uwe Liefdens-gloed, : a s t

'En wy den Hemel vinden, . . . 2

Rondom, en in 't gemoed. ' t .

12. Ach ! alderſchoonſte Hoop,

Ach ! rykdom van Geloove, ' .

God zegen onzen loop, . . . . . ?

Met zyne kragt van boven, zº

Dat wy door 't Aardſche ſlooven, . . .

Gemoedigt heenen gaan, , ' t zo tº

En ons geen onluſt doove, . . # .a

## is voldaan. . . . . . .

'J 2, oop) wat zyt gy groee, # # #

'o,#v: des geevens • 1

Zoo vriendelyk genood, zo - ,,

Tot een Fontein des Levens. " ,

Waar is er iets verheevens, ' . .

Dat by die waarde lykt, - - - -

Daar alle weelde tevens, :

Voor bleek word, en beſwykt.

14 O Bront die Eeuwig vloeit,
-- . Uit

w
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Uit God, in God gebooren, º

En 't ganſche Hof beſproeit, ! - 3 .

Van al de Zaal |ge Kooren, ... >

Wanneer wy van 'U hooren, t - ‘I

Of denken in 't gemoed, vol iſ vºl -

Koomt Gy ons koel te vooren, ºa : ,

Hier in der Zonnen gloed. * * * * *

15. Heb moed, ò Ziel ! heb moed, 7 ºf

Niet om alleen te drinken, te 2

Maar in een Zee van goed, 32 : A gt

Tot overt?t hooft te zinken, Hi 2G

By 't Vaderlyke winkea, o?! #2 :at i tºt

Van alle Vriendlykheid, e', tis a r; }

6 Weeld! om aan te denken J - - '

Wat zyt gy breed en wyd ! ! - 0 .

16: ô Reisgenooten, ach ! o E : : : :

Door 't Land van dees Obeſtyne, tº

In onze Levens-dag, 5 ' 1 o .as

By d'heere Zonneſchyne: Li 2 e 3

* All' onheil zal verdwynen, 21 e r .A

- ,,Vergeeten is het leet, . . .

Als God met al de zyne, - º - ; i.

Ons vriendlyk welkom heet, oc - 3

17. Dan zal 't gejaagde Hert, tºt in is:

Berg op Berg neêr gedreeven, 1 -cli.

Beangſtigd en benert,

Niet meer voor Honden beeven,

Maar al 't gejagt ontheven,

In graas'ge Beemden zyn,

En in# leeven,



598 PELGRIws LIEDEREN:

#

By 's Leyens-Spring-Fontein. -. U

18 By 's Levens Water Bron, ºr a 3 . .

Gelegert, in de Bloemen, 3 's 7

Beſcheenen van de Zon, " - ºf

By 't looven, en by 't roemen, 2,5

Van al wat is te noemen', zº s t 2.

In zulk een Vreugde dat, . . . . .

Daar vreeze voor verdoemen, ... -

Geen vreugde ſtooren zal tot

19. Als Schaapjes zal men zyn,
7

De Herder zal ons weiden, vo . .

In Tym en Roosmaryn, 3 tºt 1 º (i

En aan de Beekjes leiden, : ' s . . .

En alle goed bereiden, , , ... . . . . .

O welgelukkig Lam , d . , v - ,

Dat ra Woeſtynze tyden, azi. ,, 6 - 2 -

In zulk een NLuſthof quana.j 1 ook:

2o. ô Luſthof aller vreugd! - exao di

ô Volheid :van Gods Weezen! , k:

& Woonplaats van de Deugd ! ! ; A.

ò Zalig leet geneezen ! . . . . . . .
|

Daar nooit iets is te vreezen , . . .

& Groote Heerlykheid ! . J.

Die nimmer word volpreezen, s t -

Hoe Heerlyk dat gy zyt. *
'T - - - - - 2 . . .

. . . . . . .

: « - - - - -

« | | | | |- - - -
' -

- - - - - -
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Het wys en welbedacht gemoed,

- - - - - - - - - - - - - - 7 e

': : : : : i

Schept uit de Bron van't eeuwiggoed

&

| 239. Mel. Dat sybemind dat minik ook,

Of: Courante la Bare. . . . . . »
i: - ;

W El aan myn ziel, met goeden moed,

De Pelgrims weg van 't nieuw ver

kreegen leven, '

Dat God u weder heeft gegeeven, zº z.

Bewandeld met een onbezweeken voetſ: ,

Al ſcheent gy aan het eind des reis,

Als voor de Poorten van het Paradys, '

Dat nu weêr lykt, in 't ver verſchiet ze

wyken, - -

Gv zult eerlang, : : : : : : :

- . i Doch 't eind bereiken, zº ,

Van des levens gang

2. Wat is 't gewigt van weinig jaar,

In 't overweegen tegens 't eeuwig leven;

Daar zich 't gemoed na heeft verheven,

Niet anders of 't een oogenblikje waar:

Diestreed maar wel gemoedigt aau', '. 3

Daar is er menig voor u heen gegaan,

Die ook (as wy) hier zuchten onderwegeur

- Waar zyn ze nu ? : : : : i

In 't land van zegen, of -

En verwachten u. - r)

3. Voor

N
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3. Voor dezen was 't eens anders tyd,

En nu is 't onze, die dan ook eerlange •

Geweeſt zal zyn, na 's levens gange,

Zo zyn wy ook het pak#ert.
De Zon des levens, 't hoogſte goed,

Beſchyne ondertuſſchen ons gemoed,

Om 't als een vrucht, doer zegen ryp te

maaken , .

.' Op dat de mond,

- Van 't God lyk ſmaaken,

Zyn begeeren vond. .

4. Zyt dan getrooſt, en gaat voor uit,

fa: gy het aangezicht van 't Godbegee

ren, zº

Voorzichtig quaamt na toe te keeren',

Terwyl gy 't weet wat zulk een weg be

duid ;

Hoe dat zy door dit land der tyd, .

Zich ſtrekt na 't Ryk der zaal’ge eeuwig

heid, * *

En onderweeg den Koning van behaagen;

Zo waardig zy, is

In 't hert te draagen,

Wereld gaat voorby.

5. Ach Jeſus! overſchoon en trouw,

Die in de woeſterny van dees ellende,

Woud met ons zyn tot 's werelds ende,

En door uw gunſt, geen wezen laaten

wouw: . . . . . . . . .

Ons meenen ſchikt u dan niet vert,

- , . MJaar
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:
-

Maar ſluit u in de kamer van ons hert,"

Daar gy belooft hebt in te willen woonen ;

Ach Bruidegom! * * *

Myn lief, myn ſchoone! -

Goede Jezus kom. ! . . . - .

6. ô Morgen-ſter van 't eeuwig#
6 Dageraad! ô ſchoone Zon der

Van eeuwigheid, en niet begonnen,

Hoeheug'lyk is uw vrind'lyk aangezicht:

Verlieft op uw” alwaardigheid, ,

verſma,myn ziel, het aanzicht dezer

tyd: - - - - - -

Op dat ik u voor myn beminde houwe,

- 6 Esuwig goed ! | | | | | |

En zalig trouwe, * . . .

Vorſt van myn gemoed, - - - - -

7. Verdwyn, ô ydelheid, verdwyn !

Gaat van ons weg verſierde tydelingen,

Der haaſt verdorde aardſe dingen,

Als rook en miſt voor deze Zonneſchyn:

Want alles wat het oog hier ziet,

Is voor de ziel de rechte weerga niet,

Noch 't waare voedſel, dat haar kan

verzaaden, ' . . ' - - - -

Zy word daar mee , -

Maar zwaar belaad en, . . . . .

In de plaats van vreê. -

8. Het hoogſte goed van Gods natuur,

Als 't Eeuwig kind van 't vaderlyke

ſ!!

baaren,

C c Is

nnen!
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Is 't rechte wezen om te paaren,

Als Ega met het eeuwig zielen-vnur: -

- --

Die twee zyn Bruidegom en Bruid, -

En by dit wezen heeft de ſchaduw uit,

De bruilofts Hemel-ſpys en drank van

dezen; 2 e . . . . . . . . . »

Zo hoog beſteed, ' , ' ,

Is 's liefſtens wezen : ' . . . .

- Dat men drinkt en eet,

Ach! Jezus ſchoonſte Jezus myn!

Zo hoog van ſtaat, tot 's menſchen heil

genegen, : ,,

Tot wien gy bragt dien grooten zegen,

Ach ! laat my ookdoch uw bemindezyn:

Ach ! laat my baaden in uw bloed,

En woond # in den grond van myn

' gemoed. . . . . . . . . - -- --

g 9 - - - - - - - - - -

Op dat wy doch in eeuwigheid nietſchei

, den, -

Laat uwen geeft, te

De plaats bereiden, -

Tot het Bruilofts Feeſt. . .

ro. Wél aan myn ziel, verheft uw hoofd,

En geeft het hert daar liefde-vonken

branden, ºf ' .

In Jezus uitgeſtrekte handen; -

Hy is getrouw dietrouwheid heeftbelooft:

Of dan de vyand pylen ſchiet,

En maakten 't Houw'lyk garen gants te

niet, -

- 9- Ei

- A
- -

- --



PELGRIMs LtEDEREN. 6o3

0)

ſt,

ſt

5

3

Ei laat u doch zoo licht'lyk niet vert*

zaagen, - - - --

Of God uw ſchat, , 2

Zo haaſt mishaagen,

In zyn minnaar had.

11. 't Bezoedeld rokje dat hy ziet, " ?

Daar 't rein gemoed tot laſt mreè is ons

hangen: *, -

Beſpat met 's werelds moddergangen,

't Is waar, dat haagt zyn heil’ge oogen
niet: : - - - ,

Maar Hy die geen getuigen hoeft, t

Is die door alles hert en nieren proeft?!

En kend den grond van 't waare Gods

begeeren, -

Dat acht ! en tracht, r!

Na beter kleeren , ' ' s . . . .

Tot een Bruilofts-dragt.

12. Dies zinken wy met ons gemoed, ...',

Het aardze ſlyk der ydelheid ontheven,

Om in het herte Gods te leeven, t .

Als in een zee van grond looseeuwig goed:

Met vaſt vertrouwen dat hy 't al, is

Wat ons bezoedeld eind'ling ſcheiden zal;

En neemen ons in zyne liefde armen,
Tot over 't hoofd : I. , ,

In 't groot erbarmen , " ! " )

Dat hy heeft belooft. " )
- - - ' 7

-

w Cc 2 24o. Mek
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240. Mel. Van de 10 Geboden.

Of: Nerea Schoonſte van u &c.

Of: Reveilles vous.

Oe zucht een Pelgrim in dit leven,

EI Gelyk een Balling in 't vreemdeland,

Die uit zyn Vaderland verdreeven,

Vaſt doolen gaat, door bos en zand.

a. Hy zag den dag zo dikmaals klaaren,

En telt zo menig avond ſtond,

En noemt een heele ry van jaaren , .

Dat hy zich onderweeg bevond.

's. Ach! denkt hy, hoe lang zal 't noch

- duuren,

Eer ik myns Vaders aengezicht,

Naa zo veel overzuchte uuren,

Aanſchouwen zal in 't heilig licht ?

4. Ach Vader! vriend'lyk boven maaten!

Al liet een moeder ook haar kind, -

Noch zult gy 't wormpje niet verlaaten,

' Dat zich op aard' in 't ſtof bevind.

5. Al moet het nu elendig bukken,

En zuchten onder vreemde macht,

Die 't deerlyk zoekt te onderdrukken:

Gy ſlaat het echter gaad en acht.

6. En zult het al zyn quaad onttrekken,

Gelyk de ſchoone Zonneſchyn,

Een ſierlyk bloempje weet te wekken :

Uit meſt en ſtank, en ſteld het rein,

.. - --. - "- - 7. En
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7. En klaar, met ſchoone geur en verwen,

In vryheid van de open lucht. Y

Zo groend een leven uit het ſterven •..’

Zo geeft de dood een ſchoone vrucht. :

8. ô ! Pelgrim trooſt u onderwegen,

# ,, Alſchynt gy noch zowyd van huis,
d, er is zo ver niet eens gelegen, --

. Aan 't endjevolgd de ruſt, voor 't kruis.d 9 Hoe willen wy ons eens verheugen,

* . Als wy in 't zalig vaderland," t

Daar ons geen Turbaas raaken meugen,

Als lieve Broeders, hand aan hand, - ,

, 19. Gaan wandelen door de Engle Koo
º ren; - .

En ſpreeken van de Pelgrims reis,

En wat ons God daar heeft beſchooren,

Zyn grooten naam tot lof en prys. w

# 11: Dan zal het ons daar niet berouwens

* - Dat wy hier voor een korten tyd

- Deydelheid niet wilden trouwen,

# Die haaſt vergaande ydelheid.

* 12. Wech wereld met uwydel weezen, .

Gy zyt ons Pell'grims veel te min,

. Hoe ſchoon gy ook werd aangepreezen, ,
' , Wy zetten u uit onzen zin, -

13. 5: is er een die wy beminnen,

* . En die beminnens waardig is,

Die ſpeelt ons altyd in de zinnen.
r Zyn trouw en liefd is ons gewis:

# 1 k: Hy zal zyn minnaars niet begeeven:

Cc 3 Ges

:
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s Gelyk als gy ô Wereld doet,

Die haar, in 't eindje van het leven,

Verlaat, en ſchoptze met de voet.

15, Maar Hy, die ons het hert doorgriefde,

Zal ons naar 't uurtje van de dood

Eerſt recht omhelzen met zyn liefde,

En zetten zacht in zynen ſchoot.

16. Daar op, zo willen wy het waagen,

En doen de Pell'grimagie voort,

En ons hier onderweeg zo draagen,

Als vreemde gaſten toebehoort.

17 Niet moet ons op den weg bekooren

Van ſchoone ſchyn of vleyery,

Men ſluit zyn oogen en de ooren,

En gaa het al haar recht voorby.

18. En of ons langs de vreemde wegen

Veel ſtryds en tegenheid ontmoet,

Daar is zo veel niet aan gelegen, -

Na 't bitter proeft men beſt het zoet.

19. ô Eeuwig zoet! daar wy op #n,
Gy zyt het immer, dubbeld waard,

Dat wy het al om u verkoopen.

Ach! Vaderland zo ſchoon van aard,

ao, Hoe zal uw morgenſtond opdaagen,

In 's Pell'grims nieuw ontlooken oog,

Dan denkt men om geen regen-vlaagen,

Noch ſtorm, die boven over toog.

21. Al moet men hier een weinig ſtryden,

En zukk'len in het vreemde land,

De ſchoone hoop kan ons verblyden, E
* - 3 - - Il
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En ſchuiven 't alles aan een kant. . .

27: ó Zonneſchyntje van Gods herte,

Wanneer gy aanbreekt in 't gezicht,"

Dan balzemt gy des Pell'grims, ſmerte.

'# En al 't geleeden leed is licht. . . . .

23. Een hand vol levens, met verlangen,
l Met ach! en zuchten door gebracht,

En dan een eeuwig heil t” ontfangen ! -

Gelukkig, die het neemt in acht) is

24. Hoe menig is er al in vrede,

En ruſt zo lieflyk en zo zacht • -

Die dezen weg ook heeft betreeden,

En ons in 't Vaderland verwacht. ::

25. Hoe vriend'lyk zal de Welkomſtwee

Z€h, - -

Van lieve Broeders onder een, -

Hoe loſlyk, ſchoon, en uitgeleezen : : :

D' onthaalinge, en al het geen 3 J.

26,,Wat aangenaam worduitgeſprooken: ,
" . Wanneer het broederlyke hert, , "

" Door 't heilig Liefde vuur ontſtooken,

Tot een Fontein van reden werd. -

27; By's ſpreeken wil het noch niet blyvens,
: De Lofzang weld ten boezeminit,

'. Om op een ſchoone maat te dryven, -

#” Met onuitſpreekelyk geluid. " ,

* 28. Hoe zoet zal 't woordje Jeſús toone, 7

Door 't lof van 't hoog verliefd gemoed.

" Ach Jeſus! bloem van al het ſchoonei

Ach Jeſus! bron van alle zset ! ,
É * . CC 4. 29, 9



fo8 PELGRIMs LIEDEREN.

29. ô Wereld, wech met al uw' weelde,

Gy werd te klein by 't eeuwig groot,

Wat zou men zich in draf verbeelde,

Daar God de ziel te bruiloft nood.

3o Een Bruiloft ! ryk lyk overgooten

Met onnadenk'lyk goed en zoet, ' •

By duizenden van Speelgenooten :

Daar elk den ander lief ontmoet: *

31. Daar elk zich in des and'rens deugde,

En ſchoone gaaven hoog verblyd, . s

Daar een Fontein van volle vreugde,

Geduurig weld in eeuwigheid. 1

32. Daarom, ò Pell'grim op der aarde,

Weeſt maar geduldig, ſterkt uw moed,

Het paareltjen is hoog van waarde,

Daar gy de Pell'grims reis om doet. .

33. Het zal zo lang nieteens meer duuren,

Uw weg kort al geduurig af,

Door'?t ſnel voorby gaan van de uuren,

Tot dat de vlees-klomp valt in 't graf.

34. Dan is de ziel de kouw ontvloogen

Die haar onthield de vrye lucht,

En jaaren lang heeft neergeboogen,

Waar in zy veelanaal heyft gezucht:

35. Wech oude huid, men zal niet treuren,
Om uw verlies en zwaare band, f

Wat beters mag de ziel gebenren,

In 't alderliefſte Vaderland.

36. o Pell'grim trooſt u onderwegen,

Al ſchynt gy zo zo wyd van "g
- ' - et"



PELGRIMs LIEDEREN: 6o9

h

Het is zo ver niet eens gelegen, e -

Aan 't eindje volgt de ruſt voor 't kruis,

37. Dan valt gy in een volle zegen,

(Uit al dit wereldze gedruis)

Door 't bloed van Jeſus ons verkreegen,

Uw Vader in zyn armen t' huis.
w

Voor Vreemdelingſchap van korten

- tyd,

Een Burgerſchap in eeuwigheid. -

241. Mel: O Heilig zalig Bethlehem,

Of: Twee verzen voor een, Pſalm 138.
+

ºr

w B# die de Pelgrims ſtaf,

')

-

j'

D Ter grooter reis hebt aangenomen,

n u met moed tot wand'len gaf,

Om eens in 't Vaderland te komen. ，,

2. Hoe hebben wy malkaar ontmoet,

Op 't wilde veld van deez woeſtyne,

Gezelſchap maakt het wand'len zoet,

En doet het eenzaam naar verdwyne,

3. Al is 't er doºr , 't is 't vrye veld,

Wy zyn een bloed’ge ſlag ontloopen,'

Daar 't koſtelyke halzen geld,

Voor geld efgoed, niet weêr te koopenS.

4, Al gaan wy dan, berg op berg neêr,

Al koſt het ſteenen ende zuchten, -

Den grooten oorzaak ſuſt het weer: . .

.. - T Cc 5 ’’ Vati
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Van waar, en waar na toe, wy vluch
- UCIk - -

5. Was iemant in een ſchoon Paleis,

Daar alles zich aanvallig toonde,

En wierd het ondertuſſen wys, ...,

Dat hy by goochleryen woonde;

6. Daar 't masker van behaaglykheid,

Een valſen Add'ren angel dekte,

Hoe keek hy om, na plaats en tyd,

Op dat hy 't loos bedrog ondekte.

7. En was hy dan ter poorten uit,

Hoe zouw hy zyne voeten lichte,

Belaaden met een grooten buit, *

Van vryheid, buiten 't vals gezichte.

3. à Wereld ! ziels gevangenis,

Krioelig neſt van ſpookeryen,

Wiens Opper-hoofd die kwaadsaard is,

Die door de Slange weet te vleyen:

9. Geloofd zy God, het eeuwig goed,

Die ons,# met open oogen,

En om deed kyken in 't gemoed,

Op dat wy uw beſtek ontoogen.

zo. Wie gruuwt niet voor een hels geſpuis,

En haald zyn rug met yzen t'zaame?

Zo vlucht een bange jeugd na huis,

Op dar zy's moeders ſchoot bekwame.

'11: Ach ! onzer aller moeder ſchoot!

Fontein, eh Wel bron aller dingen,

Al vullend' al, oneindig groot,

Tot wien wy met ons anchten#
v. * * # : - M2 , •

-

:
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&

-

2

Na 't weſten dat men oorlof gaf,

12. Beminde, zyn wy noch niet thuis,

wy zyn de flaaveray ontloopen,. ," C .

Een keten met een yz're kluis, ... . .

Nu dryven wy op 't zalig hoopen,

13. Roey aan, 8 vogeltjes, roey aan!

Van onder 't looze net ontheven,

De liſt des loerders vry ontgaan s.

Om in de open lucht te zweeven: . ,,

14. Beminde, zyn wy noch niet daar,

, Wy zyn op 't ſpoor om daar te komeſis

Dies ſlaat de handen in malkaër, ... !

Van vreugd en blydſchap ingenomen, zº

15. Zie eens van dezen heuvel af, ,,

Te rug, van waar wy zyn#esden

En dan na 't ooſt van eeuwige vrede: .

16. ô Reisgenooten, weeſt gemoed,

Al ſchoon wy ons een wyl vermogyenas

Gedenk aan 't onbedenklyk zoet,... "

Daar vresd',en eeuw geruſt zal bloeyen

17. Een wand'laar zet al voort, en voort »

Al ſchynt het hem maar pas te luſten,

En denkt op 't oogwit daar hy hoo:
Dan hoopt hy by zyn vriend te ruſten, 2

18. & vriend! balderliefſte vriend!

Die ons zo vriend'lyk tot u nodde, 2 :

En die 't met ons zo hert'lyk miaads

En zo veel heil hebt aangeboode, -

19. Wy komen op uw toezag aan, , d

Door wilderniſſen, en woeſtyne 2,- .

2 - C c 6 Laatw
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-

Laat uw geleide met ons gaan,

Op dat all' hinderlaag verdwyne,

2o. b Vriend! ò alderſchoonſte vriend!

Om u beſtaan wy dit verlaaten,

Van 't land, daar 't volk uw vyand diend,

En u, ò Koning Jezus, haaten.

2 1. Dat woordje ſpeeld op onze ziel ,

En roerd de ſnaaren van 't beminnen:

O Brood, dat uit den Hemel viel, N

Tot ſpys van vrienden en vriendinnen.

22. Beminde, wyl wy over veld,

Ons t'zaam als Reisgezellen vinden:

's Is heug'lyk dat men wat vertelt,

Van onze ſchat, en hoog-beminde.

23 O-Koning Jezus, Majeſteit !

Het luſt ons van U op te haalen,

Wyl gy ons groote voorwerp zyt,

Oneindig, zonder maat of#,
24 Waar is een ſchoonder aangezicht,

Als dat den eeuw'gen dag doet klaaren?

Dat 's God, dat vtiend'lyk liefde-licht,

Een eeuwig kind, van 't eeuwig baaren.

25. Des Vaders vuur, dat nooit begon,

Heeft onbegin lyk licht gegeeven,

Dat is Gods Zoon, die klaare Zon ,

Waar in de zaal gen eeuwig leeven,

26 O Jezus eeuw'ge dageraad,

Van lieflykheid, en balſemingen,

Die eeuwig uit den Vader gaat,

Wat zal men u ter eere zingen. -

, ' . 27. Wy
-

»

w

t

*,

s
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27 Wy dorſten na den water-geeſt,

Dat hemels koelen, en verzachten ,

Die 't eeuwig lichaam is geweeſt,

Van 't geeſt'lyk werken uwer krachten,

28. Hoe dorſt de eeuwige natuur,

( Met deze wereld overlaaden,

Die groote ziel, dat geeſt'lyk vuur,)

Om zich in deze zee te baaden.

29. O Zee! van helder kriſtallyn, .

Oneindig, zonder maat of paalen,

Wat zal de geeſt gelukkig zyn,

Die in u adem- tocht zal haalen.

3o. O Koning Jezus, diepſte zoet, f

Bemin'lyk hert in 't eeuwig wezen,

Oneindig, eeuwig, hoogſte goed,

Geloofd, geheiligd, en gepreezen,
31, Gy zyt de Goddelyke ſpys, •

Van God den Vader ons gegeeven,
De ſchoonſte Boom in 't Paradys, •

Op dat de geeſt zouw eeuwig leeven:

32, Gelyk gy ons dan hebt genood,

Als op uw# tot Bruilofts-gaſten,

O God, ô overheilig Brood !

Wat zyt gy waard om aan te taſten.

33. Geſpeelen, denk op zulk een goed,

Wat dat ons eind'ling zal gebeuren,

En zyt getrooſt, en wel gemoed; *,

Want dat is balſem voor uw treuren.

4. Wanneer den jongen wereldling, -

Ter aardſe Bruiloft is gebeden, -

- Cc 7 Wer
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Verheugd hy zich in 't ydel ding, * -

Al eer hy daar is toegetreeden.

35. Hoe zouden wy ons leeven lang,

Ons dan niet onderweegverblyden, |

Op 't ſpoor van zulk een Bruilofts-gang,

En ons ter hooger feeſt bereiden,

36. Dat zal de rechte Bruiloft zyn,

De Heil'ge vreugd zal eeuwig duuren,

In 't lichten van Gods Zonneſchyn,
-

Met alle zaal'ge kreatuuren.
37. O ! Vriendelyke Maatſchappy, t

Der menſchelyke lievelingen,

Vereenigd met der Eng'len rey, -

Vervult om 't eeuwig lof te zingen:

38. Wie is de Bruidegom en Bruid?

De Godheid, en het zielſe leven,

O Zaligheid ! wie ſpreekt u uit !

Wie zal u lof na waarde geeven ?

39. Wat is de paerel ſchoon en groot,

Die wy in onze reis be oogen,

En deze wereld klein en ſnood,

En laag van waarde, by dat hooge.

49. Al wyft men ons dan achter na,

Als dwaaze, die geen weelde achten,

Wat leit er aan, dat is geen ſchaa,

Wy weeten wel wat wy betrachten.

41. Zo laat ons maar met goede moed,

Den vreemden Pelgrimsweg betreeder,

En zoeken God, het hoogſte goed,

In 't Vaderland van vreugd en vrede.
* - , "- - vs 4** Wel l
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42. Wel aan dan Maatſchappy, wel aan,

Laat ons vervolgen 't voorgenomen,

En hier in pelgrimagie gaan,

Tot dat wy aan het einde komen.

43. Wat in 't verſchiet benevelt letd,

Komt eindeling heel klaar te vooren,

Zo ook de zaal'ge eeuwigheid,

Daar wy hier onderweeg na ſpooren,

44. O Heere Jezus! blyf ons by,

Dat wy niet van de weg verdwaalen,

Uw goede Geeft zy ons geley,

Tot dar gy ons komt t” huis te haalen,

45. Al zyn wy dan in een woeſtyn,

Wy zyn van 't Egiptenland ontkomen:

't Zal eindeling een Kanaan zyn,

't Beloofde land van alle vroomen,
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'Trouwhertige waarſchouwing aan alle

geruſte Zondaars.

241 •

ACh Zondaars ach ! merk op, gy loopt

- na d' eeuwigheid ,

Koopt uit den korten tyt , en maakt u

dog bereid,

Ziet voor de deure ſtaan den grooten
menſchen Zoon, v

Den een gen Regter van de levenden en
doôn.

2. O Dwaaze zekerheid ô naare ſluime
ring, f, Y

Waak op o ſlapende! ach dat u eens be

V1ng, :

Een #fge vreez: werk dog u heyl

met beven uit

Op dat gy uwe Ziel nog reddet als

- een buit. - i

3. Hoe is het dat de menſch dit niet regt
merker aan ?

De dag die nadert ſterk wy kan, wie zal
beſtaan ?

Uit 's hemels hoogte koomt een blext

mende vlam,

De Glori van Gods Soon, de gram

ſchap van het lam. 4. Hoe



61o GEEsrELYkr LIEDEREN.

4. Hoe zal een ſtroo-halm ſtaan voor zulk

een heete gloed,

Een loſſe zantgrond, voor dees ongeftuine

vloed?

Hoe blyft een ſtoppel oyt, voor eene

felle wind,

Het dorre blad geſchud, vervlieget zeer

- , geſwind. ' – -

5. Waak op 5 menſch ! en vlied tot Jeſus

" - met der haaſt, - -

Eer deeſe gloed, en vloed en ſtorm-wind

op u blaaſt, +

Vlieg als een tortelduif, berg u ter

goeder tyt,

In deeze Rots, op dat gy eeuwig zeeker
* - - zvt. º -, -, -

6. O e#menſch, ik waarſchouw u nog

- - - eens ontwaakt,

Bedenk u ſtaat, eer dat de doot tot u ge

naakt, - -

En ziel en lighaam ſcheid: onzeker is

die ſtond,

Doorſoekt u nauw, God koomt, eer

dat gy 't denken kond,



GEESTELYKE LIEDEREN. 62t

-

4

Nog een ernſtige waarſchouwing van

dezelve Natuur.

443

WAst: menſchen waakt dog op ! het

- zyn de laaſte tyden,

Waakt op, waakt op, het onweer dreigt

an alle zyden,

God koomt met blixem ſtraalen

Om Sondaars te betaalen.

2. Waakt menſchen waakt dog op! kunt

- gy nog Zorgloos ſlapen?

Waakt op, waakt op, aangrypt des Gee

ftes ſchild en Waapen .

Laat uwe ligten branden . . . .

De Bruid'gon is voorhanden. -

Waakt, menſchen waakt dog op! men

hoort Bazuinen klinken

Waakt op, waakt op, eer g' in 't verderf

- - moogt nederzinken

Verſchynd met boetgezangen,

Wild gy genaad erlangen,

4. Waakt, menſchen waakt dog op ! ge

vaarlyk zyn de tyden

Waakt op, waakt op, en maakt u vaar

dig om te ſtryden

Want die uw ziele haaten

. - Zyn
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Zyn woedent uitgelaaten,

5. Waakt menſchen waakt dog op! Zyt

nugt'ren in gebeden

Waakt op, om ſmekende voor onzen God
te treeden . - -

De Weerelt ſchut met kraaken,

En dreigt den val te maaken.

6. Waakt, menſchen, waakt dog op ! de

heyl-deur ſtaat nog open,

Waakt op, waakt op, gy kond nog op

enaade hoopen,

Vleid uit der Zonden helle,

Tot Jeſus 's Levenswelle.

7. Ach! menſchen waakt eens op! ont

waakt verſtokte ſinnen, -

Waakt op, waakt op, wat wild, wat

kundt gy dog beginnen,

of wild gy 's Heeren werken,

Niet hooren zien of merken.

8. Ach menſchen! ach ! waakt op! ter

wiel u God koomt lokken,

Waakt op waakt op, en wild u herte niet
- verſtokken , - -

Of 't heyl werd u ontnomen,

God zal als Rigter koomsa.

244. Mel:
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244. Mel: QReine Seefe wiſt tºt rubit.

of= Sille Godlyk weezen Gy. t

Y - - - - s. ' s 'A - *

Z## wilt gy zeker zyn - *

En bevrvd van vreez' en pyn ? - ºf

Ach? zo heb tog geen gedagten,

Met uw” betering te wagren.

Op, God roept zo mild tot u.

Haaſt u, Haaſt u, koem tog na !

2. Haaſt u, Sodom brand al hard,

En ontvangt de zwavelſmart,
Met degramme hemelſchigten: e

Zoek een Soar voor dat zwigten.

Op, God roept zo mild tot u:

## u, Haaſt a koom tog na ! .

3. . Denk vry, dat het ſchade doet,

Als het trage vlees en bloed | | |

Na de éygen wil durft leven,

Mids hen ſteeds wordt tyd gegeven.
Op, God roept zo mild tot u: v.

Haaſt u, haaſt u koom tog nu. . . -

4. De verſtoorders van Gods werk,

Uwe zonden, worden ſterk, . .

Die 't geweten zeer belaſten,

En den ſchat des tooras doen waſſen.

Op; God roept zo mild tot u: -

Haaſt u, haaſt u koom tog nu. . . . . .

5, Uwes harten hardigheid,

Klimt en waſt van tyd tot tyd.
Wat
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Wat u nu kan wenend maken,

. Zult gy dra met ſchimp wel laaken,

Op, God roept zo mild tot u: :

Haaſt u, haaſt u koon tog nu:
6. Óf het kwaad, dat in u ſtak, -

word gelyk een oude tak, | | | |
Welkers kromte men door pogen,

Nimmer ſchier zal buigen mogen:

Op, God roept nog mild tot u !

Haaſt u,E# koom tog na.

7. Haaſt u, want dra komt de dood,

Dan oºtſtaat er angſt en nood, ºf -
Als gy onbereid, vol ſchromen, n

Zult voor uwen Regter komen. S

op God roept nog mild tot u: -

Haaſt u, haaſt u koom tog na. ,,

8 Éi gebruik deez goude tyd 1 - 1

Want de holle eeuwigheid, 2

Komt gelvk een ſtroom aan barſten,

En den dam in ſtukken parſten. 'ſ

op, God roept nog mild tot u:
Haaſt u, haaſt u koom tog nu. Ya

9, Haaſt u , gy zyt verſtroomd,

Toen gy hebt zo naar gedroomd.

Zoek het weêr te regt te bringen,

En met ernſt nu door te dringen,

op, roept God nog mild tot u:

Haaſt u, t is de tyd nog nu!

- Ern
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Ernſtige Opwekkinge aan geruſte
Zondaars. . . . . V

24s, aid. o Grootheid van Gods Lied':

Ch, zondaar, keer tog om, den He*

mel ſtaat nog open, -

Ga niet in zonden voort, gy hebt nog

gunſt te hopen.

Ach, zondaar, keer tog om, en val

uw God te voet ,

Beween, beklaag uw zond', doe tydig

ware boet'.

2. Ach, zondaar, ween tog nu, zie, gy

gingt God bedroeven,

En in verſtoktheid met veel boosheid. Hein

- beproeven,

Ach, zondaar, ween tog nu, beween

der zonden juk,

Dat gy op u hier naamt , uw grote* ſtraf en druk. w

3. Ach , zondaar, bid tog nu: Wilt, gros

te God verſchonen,

Ach God ! ontferm u myns, en wilt na

't werk niet lonen. , , -

Ach,zondaar,bid tog nu: Myn God! .

houd met my aan, -

En wilt tog niet in toorn , Met my in

't oordeel gaan.

4. Ach
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, V

4. Ach, zondaar nu geloof, God wil zig

, uws erbarmen,

Vertzaag tog niet, maar vlied, In Jeſus

- , open armen. -

. Ach, zondaar, nu geloof, En gryp na

Jeſus bloed,

God neemt de zondaars aan, Daarom

heb goeden moed.

5, Ach, zondaars, beter u, Uw zeden

en uw leven,

Moet nu ganſch anders zyn , Na ware

* vroomheyd ſtreven.

Ach, zondaars, beter u, Ach, beter

UI by tyd,

Opdat gy komen moogt Ter zielen za

ligheyd. -

Heere waar zouden wv heenen gaan

Gy hebt de woorden des geuwi

gen leevens. Mat: 16.

*46. Mel Koomt laat ons worden Kinder.

Of: Qcorr Gibriſt ter cinig Göotteg.

Oop ſnel ! myn hart, ten Hemel !

Loop ſnel na 't Lam met luſt!

Hier in dit aards gewemel -

. Is voor uw hart geen ruſt:

Daar 't Lamtje zoet gaat weyden,
F- - - -- --

Hy
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iſ,

Komt u met witte# D.

Hy ook uw plaats bereydde :

Daar, daar is uwe ruſt ;

Loop ſnel na 't Lam met luſt!

2. Voelt gy u nog gebonden,

Ontruk maar fris uw hart,

Het Lam heeft overwonnen

Wat nu uw ziele ſnaart;

Hoe zwayt het nu zyn Vaane

Daar op de Zeegebaane;

Nu bloeyt reeds uwe ruſt;

Loop ſnel na 't Lam met luſt! . "

3. Hoe gloert het Vadersharte -

In heete liefde-gloed!

De ſcherpe ſtervensſmarte,

Het zeer onſchuldig bloed - -

Des Lams, wierp d' gramſchap neder,

En won, door ſtryd, ons weder • -

Verworw ons onze ruſt;

Loop ſnel na 't Lam met Iuſt!

4. Nu haaſt zig, met erbarmen,

Den Vader zelf tot u, ,

Wil eeuwig u omarmen,

Stelt u tot cieraad nu,

-

Geregtigheyd, bereyde ;) .

Dat geeft dan diepe ruſt;,

Loop ſnel na 't Lam met luſt!

5. De Volheyd der genaden

Geeft zig aan u ten goed : -

Hier kan uw hart zig baden

D d 2. Sneeuw
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*

Saeêuwwit in 't Lamtjes bloed,

Ook zyn alhier de gaven,

Oan 't harte regt te laven:

Licht, leven, vreugd” en ruſt,

Loop ſnel na 't Lam met luſt.

6. Hoe groot is uwe hoogheyd,

Verkoren ziele, wel !

God zelf u met zyn oog leydt; -

Uw Lam Immanuel,

Uw Bruydegom, en leven,

Heeft zig u ganſch gegeven

Ter eeuwig zoete ruſt,

Loop ſnel na 't Lam met luſt!

'7; Neem Hem met duyveoogen

Het hart, en leg u ſteeds

Dat u zyn borſt mag zogen,

“ Dien ſtroom van gunſt, die reeds

Vloeyt als kriſtalſe vloeden,

Die ziel en geeft doorzoeten;

Hier is de zoetſte ruſt;

Loop ſnel na 't Lam met luſt !

8. O Lam op Sions heuvel !

Wat blinkt gy heerlyk ſchoon ?

Ach! had ik Arendsvleugels,

Ik vloog na u ter woon !

Daar met triomf en pralen

De uwe u onthalen,

In hoogvolmaakte ruſt,

Loop ſnel na't Lam met luſt!

9, O kon ik u beſchouwen,

- . . . - " Harts* • • - - -
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Hartsbruyd'gom, die my nam ! -

Stond ik op uw landsdouwen,

Reeds by u, liefſte Lam ! -

Met die gy daar komt weyden, . . . -

En zelf aan 't water leyden, , -

Ter Bron der eeuw'ge ruſt,

Loop ſnel na 't Lam met luſt!

1o. Nogtans zal myn verlangen, 4

Zyn in Uw wille ſtil,

Myn hart zal U aanhangen,

En doen ſteeds uwe wil; -

Ik wil hier wagtend blyven, -

Tot Gy my dus zult dryven:

Loop ſnel tot uwe ruſt,

Tot my , het Lam, met luſt !

Zend uw Ligt , en uw Waarheid,

dat die my geleiden, &c. Pſ. 43. '

V -

247.

Ve: my, Heer, myn Licht | | |

Ik ben my zelf verborgen,

Heb van my geen gezigt: i

Ik merk nogtans wel klaar, 1 * *

Ik ben niet zo ik waar;

Dog voel in overvloed,

Dat ik niet ben zo 'k moet.

2. 'K was in zoetvoerigheid,
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Ik leefde zonder zorgen

Voorheen, dog nu ter tyd,

Ben ik vol nood en druk,

My zelf een laſtig juk,

Wat my eerſt vreugd aandeed,

Geeft my nu harten leed,

3. Ach ik voele ziele-weën,

Het komt nu uit myn harte,

En dringt door merg en been.

Dit doet my meeſt maar an,

Dat ik niet weten kan,

Of ik in U ge-ent,

En gy myn Jeſus bent.

4. Het is niet zo gemeen,

Een Chriſten zyn, als hieten:

Ik weet dat die alleen, -

Dien naame waardig draagt,

Dieu 't geen hem meeſt behaagt,

Door Chriſtus kragt verliet,

En, leeft zig zelven niet.

5. 'T is zelf-bedrog, 't gemoed,

Met dezen waan te voeden,

'Al# 't gelove goed, - - -

Wanneer men maar daar by,

Is van de zouden vry, -

Die ook een Heiden kwaad,

Uit vreez' voor ſchande , laat.

6. Die toont maar Chriſtus aan,

Die uit zig zelfs kwam treden,

Ei zynes vleeſches waan,
art t - Vcr
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Vermogen, luſt, en raad,

Goed , eer', en eygen-baat,

Van harten haat, en zegt: -

Maar Jeſus leid my regt! * * *

7, Dat is 't gelovig woord, zº is ,

En dorfrige verlangen: º . . . . . .

Herr Jeſus! zyt my voort,

Verzoener, Heer, en Schild,

En leid my zo gy wilt, 4

Ik geef my zo 'k my vind, * *

Ontfang my voor uw kind.

8. Wie dit niet grondig meent,

Die heeft geen regt gelove,

Die blyft voor God verſteend :

Zyn grond der hoop is zand,

En houd in nood geen ſtand.

'T Geloof heeft maar ten grond,

Het vry Genaê-Verbond. ' ,

9. Hier, zorg ik, ſcheelt my 't nu, .

Myn liefd' is nog niet zuiver , r .

Die ik, ô Heer! tor U, . "

Nu drage, mids ik dog,

Ben ſchier een Chriſten nog,

En d' aardze laſten meer

Bemind heb, als Uw' Eer'.

1o. Myn hart ! gryp nu met luſt,

Ik moet het trouwlyk wagen,

Ik kom niet eer tot ruſt:

Ei, zeg dan nu , de aard',

En wat het vlees is waard,

Dd 4 Rein

-
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Rein af, neem Chriſtus aan,

Zo is u zaak gedaan.

'11. O aardworm ! zoud dan gy,

Dien Koning u ontzeggen,

Wien alles dient zo vry,

Die alleen wys, en ryk,

En alles is gelyk,

Die zelfs de ganſche aard'

Eerſt ſchiep, en nog bewaard ?

12. Biedt God nog zyn Verbond,

Zo wilt Hem 't jawoord geven,

.Zeg, lieve ziel' terſtond :

Ik offer ganſchlyk nu,

O God ! myn loop aan u.

Met highaam, geeſt, en bloed,

Luſt, eere, haav', en goed.

313. Doe met my Uw begeer:

Komt Gy van my bereiden,

Maar tot uw roem en eer',

' Een vat der heerlykheid,

Bekleed met reine zyd,

Geheiligd voort en voort,

Wel my. dan is 't zo 't hoort,

Myn
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- Myn Vrind is myn, en ik ben

de Zyne. Hoogl: 2: 16.
,

* - w,

- 248.

K ben verloofd, de Schoonſe aller ſchoº
raen -

Heeft mynen geeft door zoeten dwang

gevryd, *,

Zyn lief Gezigt, dat Hy aan my quana

tonen , -

Maakt dat myn hart zig voor zyn

voeten leyt.

"- yn jawoord is gegeven;

Om tot zyn dienſt te leven,

1 Bedoel ik nu geſtaeg, . . . .

Ik wil vortaan alleen maar daarna ſtret:

Veſ) , - - -

Dat ik myn Bruydegom op 't beſt be
haag'. -

2 Ik ben verloofd; weg ſatan, wereld,
- zonde!' | | | |

Gy vryt vergeefs myn ondertrouwde hart;

Wat is 't, dat ik aan u beminnen konde)

Wie u omhelſt, be erft maar dood en

- ſmart. * * * - - -- -

Ik wil my van u keren; | | | |

1 . Ik ſpot met uwe eerena - '
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En al uw zotte luſt.

Zó gy u kragtig tegen my wilt weren,

Bog ſtoort gy niet myn diepſte zielen

TUit, -

3. Ik ben verloofd, en u, myn Heyland,

eygen,

Geen nood nog dood breekt onze vaſte

band.

Myn hart zal zig nu voorts tot uw hart

- neygen ,

Daar blyft het by; hier valt nú hand,

in hand. *

O hooggeprezen ſtonden?

Die my met dien verbonden,

Die zelf is 't hoogſte Goed.

In U,# Schat ! heb ik 't nu al gevon

Crl,

Dies ruſt in U volkomen myn gemoed.

4. Ik ben verloofd, de dag is reeds be

ſcheyden, -

Dat my myn Bruy'gom op het nauw:

- fte trouwt,

Hi: ,

i

En in zyn huys voor eeuwig zal geleyden',

Daar Hy met zyne bruyd de bruyloft

houdt. . . . . . -

Kom dag van hoog verblyden;

eynde van myn lyden,

. . Begin van ware vreugd'.

O kon ik my

, den,
- e. - - - - - -

- '- - - - En

reeds in uw ſchynſel wey

s
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En zuygen myns Geliefden borſt verheugd!

249. Mel: Stom Otmmelſdijer regen.

K om, hemelſe Lantjeſ vervultos myn
-

harte

Met hemelſe min, ,, !

En buyg mvn verlangen in trooſt • en in

ſmarte. . . . -

Maar hemelswaards in, -

Gy ziet het, hoe my nog de aardſe ons

ruſt -

t. Verhindert in 't dringen,

Ons opwaards te dwingen,

Ter hemelſe luſt. e

2 Kom, levendig Lantje ! doordring nu

met leven, -

Het ſtervend gemoed, .. E -- --

Dat van zo veel dooden, die hem nog
omgeven, 1 g .

Zig nauwlyks ontdeet; " -

Gy zyt het, die alles in 't leven dog

bragt; - .

Zal ik niet vervleeyen, '

VZo laat my beſproeyen . . .

Uw' levende kragt. ' . .

3. Kom lieflyke Lawntje t om 't hart tº

doorzoeten, - -

Dat gy hebt gelaafd. -

Laat my het genoegen eens weder ontº

moeten3 Das --

-
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- Dat gy my eens gaaft t

Toen gy# ## met vreugde

bedeeld.

In 't ſmeken, myn Schoone!

1 Gy klaarlyk my toonde

Uw lieflyk Beeld. -

4! Kom trooſtende Lamtje ! gy ziet het

: hoe bange

Myn' ziele veel is: . . - !

Zy zugt dan met traanen, het valt haat

9 º zo lange, - - "

Als zy u zo miſt; -

Zy wenſcht een verzekerde plaatſe, om

VOort , * * *

Aldaar, zonder ſtoren,

" Inwendig te horen ,

Uw trooſtende Woord.

5. Kom , ſterkende Lamtje! nu moeſt ik

: verſmagten,
«x

Als gy niet verſcheent . . .
Zoudt gy het verderven der zielen niet

, ' agten?.

, Waarom gy dog weent, - -

Ik viel indien gy my geen byſtand be-
Weeſt. -

Ik zink byna neder! -

* * Dies ſchenk my tog weder . . . . . '
U w ſterkende Geeſt. e

6. Kom, terende Lamtje ! ik mag niet

meer horen . - - - -

- - « : Als t

v
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verd; Fºor wat zig nog onziyvers beë

Als enkel van U?

y brengt my de nuttigfte leeren te vo

ren,

Zeer kragtiglyk nu.

Gy maakt u de zielen in 't binnenſte

kond; .

Wat zy niet doorſchouwde,

Aan haar dog vertrouwde

Uw lerende mond.

7. Kom, heerelyk Lamtje! en ſchenk my

uw' klaarheyd,

Die mynen geeſt mint,

Opdat hy , na wenſchen, de godlyke

waarheyd,

Volkomen bevind',

De zonne ſchynt allen, al ſcheelt ons 't

gezigt:

Dog laat gy in 'r duvſt're

'. My langer niet kluiſt'ren,

O heerlelyk Licht! --

8. Kom, heylige Lamtje! om my van het
kwade

-

Nu ganſch te ontſlaen,
-

Dus zal 'k de voley dinge van uw ontla
den - ºf *

Dan waarlyk ontfaen." " " -" ti &

vindt,
* -

Bv dº yzend bezwaren .

Zo werd ik doºr garen - ,
1. t i) + 7 3 efw

- -

-r
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Uw heylige kind.

9. Kom, kinderlyk Lamtje ! my moede leyd

mede

Ter hemelſe baan ; -

Laat gy dan myn zugteit om godlyken
vrede

Geen antwoord ontfaēen ?

Geef dat tog het knegtelyk vrezen ver

ſtuyv',

Dan heft zig omhoge

Myn zugtend gelove

Zo kinds als een duyf. -

1o. Kom trouwelyk Lamtje ! gy hebt myn,

beloven - - -

Gehoort en bemerkt; -

Geef dat ik 't Verbond tog niet breken

en moge /

Waardoor 't is verſterkt.

Ziet gy dan dat myne getrouwheyd nog
zwigt, " , - e

Dat immers uw goedheid ... : "

Dan ſteeds myn gemoed leyd' -

Getrouw tot myn pligt. -

11. Kom, ruſtige Lamtje ! en maak, my

regt ſtille -

By vele gewoel,

Dit is# uw, opzet, ik weet dat uw !

wille -

. De ſtilte bedoelt. .

Wie anders, als gy, ſtilt het bruyzen der
de - 3GG & Ach



GEFSTELYke LrEDEREN. 639

Ach laat myn gewiſſe

Ten laatſten verfriſſe

Uw ruſtige vree. -

12. Kom, lievende Lantje! ontſteek uwe

vonken

Der liefde in my ,
Die e# en eeuwig van u zyn geſchon

gen

Genadig en vry :

Myn lauwe geſtalte doet waarlyk geen

goed,

Doordring en geneze

Geheellyk niyn wezen

Met hemelſe gloed.

13. Kovn, vrol)ke Lamtje ! myn hartever

verblyden,

Na velerly pyn:

Ik wil dog veel liever hier ſchreyen en

, , ſtryden ,

' Als werelds bly zyn:

De vreugde der aarde veroorzaakt maar

ſmart,

Uw godlyk bedroeven

\ Baart liefde in proeven

/ En blydſchap in 't hart.

14. Myn Een en myn Aties myn Lantje vol

komen ! -

Ik vinde u nu.

Gy hebt my voor lange reeds 't harte

ECOOIJ1CIl
& i TNa

r
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Nu neem ik het Uw. '

Wanneer word ik vreemd van het aard

ſe gebouw ?

Gy lieft my, ik Lief u

Ik bid u , Ey ! maak nu,

Maak, Lamrje! my trouw.

Verzugtinge na de Verloſſing en Vry

making door Jeſus Chriſtus van

de natuuri eke Driften.

25o. Mel: {aſſetting ben ſterren geijkt.

Of: De x, Geboden. dan van een vers twee.

G# Luſt en Ziels Benainde,

I Emanuël vol lieflykheid;

Gy die Uw trouwe wilt verbinden,

Die volgen daar Uw Geeſt haar leid;

Hoe gaarne liet ik my opwekken,

Om met de Maagden op te ſtaan,

'K wil any al and're Liefd' ontrekken,

Om U, het Lam, maar na te gaan.

2, Gy eiſcht een hart in zuiv're waarheid;

Maar wie tog ſchept, of geeft het nu,

Dat het geluk een kaars in klaarheid,

In luſt en liefde brand na U:

Ik weet geen Merſch heeft hier vermogen,

'fen zy t'w Washeid ons bereid,

En g? ons door Uw Geeſtes oos"o -

- - - p
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Opregt, en in de Liefde leid.

3. Dit is de hulp voor Adams ſchaaden,

Liefd' is de beſte Artſeny,

6eef Gy, ò God! Liefd' uit genaden,

Dan weet ik dat men zeeker zy,

Voor alle valſche Liefdens kragten,

Daar zond en ſchande uit ontſtaan,

En voor des vyands liſt en magten,

Die 't teere leeven doen vergaan.

4. Giet uit Uw Balzem in myn leeven,

Uw vuurs kragt dring inwendig door;

Wilt zuivring en verloſſing geeven,

Van doode werken ; Ai verhoor !

Verteer de drift der kwade luſten ;

Uw Godlyk Ligt breek door voortaan;

O die in zuivre min kan ruſten, --,

Al andre honger zou vergaan.

5. Grypt Gy de aangebooren boosheid, -

Niet in den diepſten wortel aan;

Zoo blyft ze in 't duiſter door haar loos

heid, /

En agter 't ligt verborgen ſtaan,

Het tederſt Goddelyk beweegen,

Word onvermerkt in 't vlees vermengt,

Zoo niet de Geeſt mºet kragt daar toegen,

Ons tot Gebed en Waaken brengt. "

6. Wat kan ons het gevaar doen myden,

Als zuivre liefd des geeſt alleen ?

Wil zig het hart hier toe bereiden,

Zyn trek is hoog en ongemeen, -

16
n
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Die leid dan zyn gevangen wille,

Tot het genot van vreugde en vree, |

Daar word de luſt zoo innig ſtille,

Al roept het vlees ſchoon ach en wee- j

7. Als gy myn God! geen beeld laat bly

Ven, - - - - -

Nog nevens U in 't harte duld,

Dit moet al ydelheid verdryven,

Wyl gy als God het al vervuld. -

Daar word diep na den Schat gegraven,

De Paerel ook met zorg bewaard,

Geen Dier heeft deel aan Fd'le gaven,

Die God heeft voor zyn Bruidgeſpaard.

8. Die Ieſus Liefd' ten grondveſt zetten,

Is Hy den Hoekſteen van 't Gebouw,

Wie is 't die hier ooit kan beletten,

Dat men in Hem niet waſſen zou., .

Hy dempt de drift in de aardſche leeden,

Behoud de kroon der kuiſche kamp;
Wyl Hy de vlam der ydelheden is

## ZOO## een damp.

9. Zoo Triumpheert het Godlyk Leeven,

Nog in het vlees der ſterflykheid,

Geen kleinood wierd er dan gegeeven ,

Was niet den vyand nog bereid; .

Waar# de zorg om 't kwaad te my

en ? - - -,

Hoe hielt men in 't Gebed zoo aan; .

Indien ook niet by bloedig ſtryden,

et
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ſ",

Het ernſtig worſtelen kwam te ſtaan.

12. Een korten Stryd opregt geleden,

Brengt ruſte onuitſpreeklyk zoet,

De diepften van Gods heimlykheden,

Uit Sion, vloeyen in 't gemoed.

Zoo zig van alles te onthouwen,
En niets aanroeren; maar als dan

Ben Bruidegom de zorg betrouwen,

Dus ziet men wat de Liefde kan.

g1. De Liefde kroont 's Lams Reine

Maagden,

En leidze voor des Vaders Throon;

Die 't zuiver hart alleen behaagden,

De Liefde word der Kuisheids loon;

O wie maar Jeſus kan beminnen,

Die heeft genoeg, en 't alderbeſt,

Schoon dat het Vuur als brand van bin- ,

nen, - -

Die Hitte word in tyds geleſt.

251. Mel: 2d, wasſeſidfurter maden.

Elfheid, grootſte der Afgoden,

Die byna bezit allein, -

Al wat God gewyd moeſt zyn,'

Alles volgt ſchier uw#geboden ;

Denken, willen, fºſfaak, en daad,

Al na uw beſtiering gaat. *

2. Heer! verdalg tog dezen naame,

En ontdek al d' eigenheid,

Tot
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Tot in 't diepſte daar zy leid;

- Werp tog haar geſlagt te zamen,

D' Eigen-liefd', en d' Eigen-eer' ,

D' Eigen-baat, en alles neêr.

3. Ach ! laat ik niet die Kameelen,

Nog met Laban geven ſtro,

En die Dieren voeden zoo;

Nog myn Zielen heil verſpelen,

Door in 't volgen myner luſt,

Pragt en ſmaak, te zoeken ruſt.

4. Laat ik in de Schepzels, Heere,

Myn verkwikking zoeken niet,

Dat nog al te veel geſchiedt:

Maar uw' zuiv're Hemels-leere,

Volgen ſteeds, en maar in U,

Mv verluſten ſtadig nu.

5. Wilt my tog maar voort opdryven,

Als myn ziel' nog zoekt ſolaas,

In een vreemde leger-plaats;

Laat ik ook niet hangen blyven,

Door de luſt in eenig ding,

Al was 't nog zo zeer gering.

6. Laat ik niet het myne zoeken,

Maar alleenlyk Uwe Eer”, -

Die niet ben myn eigen Heer: -

Ja leer my met ern? Tvervloeken,

Alle zelf-behaag'lykheid,

En wat ſchaad'lyk my verblyd.

7. Laat ik niet my zelf betreuwen , .

- Nog



-r- - - - -

GÉESTELYKE LIEDEREN. ' 645

Nog myn ſnode eigen-zin,

Mids ik vol van dwaasheid bin:

Maar op U myn oogen houwen,

Dat ik nav van Uw' genaad',

Als een Kindje, leiden laat.

8. Hoe zou ik my iets toeſchryven,

Wyzer willen zyn als Gy,

Welkers eigendom ik zy?

Dus zoud ik U van mv dryven:

Neen, de knegt moet zwygen ſtil,

En niet werken wat hy wil.

9. Dog wie wil het hart doorgronden,

Opgevuld van Slangen-liſt,

Daar de bron der boosheid is !

Men werpt wel de ſchuld der zonden,

Gaarne op den Satan nu; -,

Neen, ô Menſch, het legt aan u!

1o. Gy komt zelf de hand uitſtrekken,

En vergeet wat God gebiedt ! -

Satan konde Eva niet , -

Met geweld tot eten trekken:

Hy geeft maar gelegenheid ,

Gy hebt keur, of gy 't vermyd,

11. Dog zo gy u laat verherden,

En verſtoot de Geeſt, en Man ,

Die zig biedt ten Leider aan :

Zo kunt gy verzegeld werden,

Menſch ! in uwe eigenheid,

Wat gy zoekt, is u bereid.

12. O myn Koniug, God en Heere!
'T.

1
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'T komt U toe in Eeuwigheid,

Dat Gy myn Beſtlerder zyt:

Neig my dan tot Uw begeren,

Dat ik, ongedeeld en vry,

Steeds U onderdanig zy.

Zugtende Overgeving des harten aan

Jeſus.

252. Mel. O Chriſtenen wilt neerſtig
- hooren.

Of; De x Geboden,

O Jeſus! Koning hoog te eeren,

? Gy hoog verklaarde Godes Zoon,

Verneem genadig myn begeeren,

Ik werp my neder voor Uw Throon,

2 My drukt den dienſt der ydelheden,

Ik ben verſtrikt in vreemde magt ;

Ik kan zelfs in den ſtryd niet treeden,

Schoon ik geſtadig wil en tragt,

3. Ik word'# veel regen wille,

Nu hier, dan daar, geſlingert nog 3.

Ik voer niet uit gelaten ſtille,

Het goede dat ik minne dog.

4 Ik zit aan dit en dat gebonden,

Schoon ik na vryheid zugtend ben,

Ik raak verſtrooit, en kryge wonden,

Hoewel ik my aan U gewen.

$. Ik mag my oefenen en dwingen,

ik
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ſ;

Ik vinde nergens ruſt ; daar tee
De Eigenheid in alle dingen, A

Vermengt zig? wat ik immer doe.

6. Die eygenheid maakt my zoo bange,

Dies ik om die t” ontwyken ſmeek;

Ach Heer ! het valt den Geeft zoo lange,

Tot Uw gend dit Jok verbreek.

7 O Jeſus! Ziet wanneer zal 't weezen,

Dat gy my uyt die banden leyd? -

Wanneer zult gy in my geneezen,

De breuke die my van u tcheyd ?

8. Neem in myn hart, ik wil 't u geeven,

Voor Eeuwig tot uw Eygendom;

Ik wil my zelfs niet langer leeven,

Myns harten koning Jezus kom.

9. Kom neem myn hart n ganſch tot eigen

Dat u behagen my regeer, -

Beveel myn Heer, en ik zal zwygen; -

Ik leg my willeloos ter neër. -

Mo, Ach! dood wat voorts in my mag fee

Ven, - -

Ik geef het Heer in uw gerigt,

Laat buygen al mvn wederstreeven,

Voor uwen Glaas en aangezigt. k

1. 1. Myn hart wilt tot uw Troonbereiden,

En woon dan Eeuwiglyk in my ;

Met uwe oogen wilt my Leiden,

En maak dat ik gelaten zy.

12 Aan u behoort dit hert alleene,

't Zy u ook toegewyd van my; - -

4 Geeg
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GeefHeer en Koning, dien ik meene

Dat ik GJ trouw voor eeuwig zy.

Nuttigheid van 't Kruis.

253: Mel: De X. Geboden.

of: Staat op myn Bruid, &c. -

Oorwaar de Liefde vreeſt hier niet,

Veel arbeid, laſt, en moeilykhede:

Zo dat het Kruis hoe zuur 't ook ziet,

Dog nooit de Liefde laſt aandede.

2. 'T word alles Kruis, 't geen Liefde

ſtaakt,
-

Ook zyn onzuiver onze werken,

De Liefde die volkomen maakt,
-

Geeft hen hun wezen, licht, en ſterkte,

3. Hier is geen ruſte buiten 't Kruis,

oek maar: waar meent gy die te vin

- den ?

Dies brengt het groot gevaar in huis,

Zig# uit Liefd' aan 't Kruis te bin

en. -

4. Als 't Kruis niet in uw Huis regeert,

Moet vrolykheid uw Hutje myden:

Schoon 't bitter is, als 't tot u keert,

Zal 't u, als gy 't maar mint, verbly

den.

5. Als ik in Liefde tot u neig,

- Dan
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r

Dan toont gy, kruys, u my niet bitters

Maar als ik weerzin in u kryg,

Schynt gy zo ſtrenge, dat ik ſidder.

6. Zeg ik op 't kruys eens ja , of neen e

Ga ik 't beminnen, ofte haten ?

Het mengt zig dog door alles heen, t

'T omcingeld my op alle ſtraaten,

y. Keer ik ter ruſte in myn cel,

Opdat ik zekerheid behaalde,

En ſluyt myn deurtje digt en wel ,

'T dringt door als 't printje van een

naalde. - -/

8. Kruys, wie u zoekt, gy ſteeds ontgaat;

Zoek ik u niet, gy laat u vinden: ,

Dies weet ik ons geen beter raad,

Als dat we ons willig zoet verbinden,

9 Heer, geefmy kruys! die gave groot

Wordt ider, die U volgt, gegeven: ,

Maak my van my, en alles bloot, *

Om maar met U bekleedt te leeven,

1o. Ik, die geheel verloren waar, ')

Als gy, ô kruys! niet waart verrezen,
'k Ben 't kwade door u wonderbaar

Ontrukt, en in den grond genezen,

11, Gy koſtlyk kruys, dat ik bemin,

En tot myn meeſteres wil kiezen; .

In u ik altyd kragt gewin,

Als ikz' in alle ding verlieze.

12. Kruys, als ik na u zoeke, dan

Schynt al uw ſtrengheid weggeweken;
E e Tot
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'Tot ik u min, lokt gy my an,

En laat my dan bedrogen ſteken.

13. Kruys, ſchoon uw faft my wakker

raakt, ... . . . ,

Zo wilt nogtans niet van my lopen:

Ik voel u, en word dog vermaakt. '

Ikfiev u, ſchoon ik 't duur moet kopen.

14. Gy zyt, 0 Kruys! rnyn Eeren krans,

ik wil u pryzen en u loven; . .

u myn naam met groten glans

"E,# boek#ven.

15, o koſtlyk kruys! gy ſt: # #":
* Gy doet meinumyn grond beſchouwen :

Gy zult myn licht, en leydsman# - -

By nagt, waardoor ik 't leven houwe.

'16: 'Wie buiten u de ware ruſt, . . .
o dierbaar Kruis! hier meent te vinden,

Die is bedrogen, ja zyn laſt

En glorikroon zal ganſch verzwinden,-n

J.

standvaſtigheid in Geeſtelyk Lyden.

! ! ! 254. - --

'Heer wat is een Ziele die beſtendig

* U aankleeft, waardig dat ze u be- t

min! , -

dig

- , v. -

- - - - - *

Zy is vernoegt afſchoon na 't oog elen,

Na dat uw glans drong tot haar herte

in.
- - 'Den
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Den Bruidegom als die een goed gezigte

Vertoont, dan lacht zy hem weêr zoe

* ... ... tjes toe; . . . . . . . . . .
Maar# hy haar ontneemt van deze Lich

- - - - en * . - wº . - 3 - 1

Zoo is ze in haar Iyden wel te moe

* 2. Schoon dat gy u van haar wel ſchynt

3 - 't omtrekken, , " . -

Haar moed nogtans verzwakt niet in
* - ; T. . . . . + -

, die ſmert: . . .

Want na dat gy a zelfs haar kwamt

* - E. ontdekken, . . . . . . . . . . . . .

- 3 zoooopent zy voor n aftyd haar Hert,

. Wat lydingen dat haar dan mogen drak
- - - - ken, - : » - - R

- De vreede die gevoelt ze t aller tyd;

- Dewyl# geen Schepzel kan ont

.. -.- ; rukken, . . . ; -

Haar God, ºa wien dat zy is toegewyd.

3. De droefheid en zwaarmoedige gedag
| | | |ten, . . . . . -

Zyn wangeſtalten die ze ſtadig vlied,

- Aanziende 't leet (dit kan de ſmert ver

zagten) a iſ a r

# . ,,Als dat van God tot haare nut#
k, ofſchoon natuur raakt ſomtyds an 't be

. ,, Weegen, . . . . . . . . . .

# . En dat #yat van Golven overſtort

6 : Zoo is 't dat haar ſtandvaſtigheid daar te

* • gen -

- - Ee z ver

:
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. Verdubbelt, en 't geloof te vaſter word.

. 4. Een kruys dat niet gelaten maakt en

Stille, ee 1

r. Dat komt niet op een goede plaatzeneer:

wat dienſt zal#* daar 's menſchen

eigen wille . . . . . . . . . . . . .

- Het herte dryft, onruſtig heen en weêr ?

Neen, waarlyk neen, O deezen boom

des Leevens, -

Geeft nimmermeer als enkel goede vrugt:

Als God de Ziele kruyſt zoo waft daar
neWenS » * *

- De liefd' in haar, ook zonder veel ge

rucht. -

5. Somtyds zoo mag men vreylyk wel eens

, klagen,

Maar dog legt hier, 't gevaar veeltyds

heel na: . . . . . . . . . . .

Dewyl de menſch, heel licht verdicht in

, * * 't laage '

Zig neerzet, tot zyn eigen meerder ſchâ.

'T genoegen dat, men neemt om veel

te ſpreeken

van 't geen men lyd, gevoelt, en ſmaakt

in nood; - -

. Isve: van het rechte kruys geen tee

en, -" - - - - -

Dat wykt er door, het valſche word ver

- groot. *

6. Dikwyls verdicht, is 't lyden, Zonder
voordeel. " » Ons

, 1
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Ons eigen Geeſt is 't dan, die 't lyden

maakt -

Word onze ſtaat benadeelt na onsoordeel, .

Waar door de drift gevoelig word ge
' ' - raakt ? - -

De Hoogmoed zelfs brengt ons veel ſmert
- te wege, : 2 -

Die God dog niet veroorzaakt dat

''º 3men 1yd; er is . . .

't Is by gevolg ook ydelheid den zeege

Tehaalen, van een zulk gewaanden ſtryd..

7. Het doodelyk en zielebrakend ſtryden • .

Dien afgrond zonder peil of ſteun in

nood, - . . . - ,

Die duiſternis oneindig, (O wat#
“ En worden als de ſchaduw vande dood,

Dat ſtelt alleen die zielen die geſtorven

En ledig zyn van al haar eigen wil, o .

Volmaakter, en daar door word kragt
verworven , - . . . t

Als 't onweer en die golven worden ſtil.

8. Wanneer men ſtaag verdiept word als

in ſmerten, . '

Dan dringt daar by de liefd' ook dieper

til

En God ondekt aldus den grond des her
- ten, -

En 't heymlyk kwaad, van Eigen wil
en Zin.

Dit zyn als dan de middelen en wegen, .

. . . . E e 3 * Waar
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waar voor dat elke ziels ſchrikt en
beeft 5 .. -

Dág dit geſchrey brengt heil en waase /
zo + 5, ºf

-eg t zeegen 5

ve# God zelfs deeze zust in

3 geeft ... ---- -- --

9. O Heer ! gy die getrou zyt in ons

- z.. lyden, . . . . . .

En die doorgrond wat ons mag het
7 of 7- dig zyn, '' ' t Y - º

In E#elfs van onze angſtisarr
tº : den, de ' ! ! ! !

-

-k

. Verdubbelt gy uw Zorg voor o", pyn.'

Hou tog O Heer! onz' zwakke Ziel in

( , banden, - - -

Y - tº: , »,

En Eaak dat haar het ſterven zelfs

4 behaagt, ' - ,, , " -",..

Hoe#uw Godlyk vaur kan
w : : : : branden, p TI. b 1 . . ': * : ! -

Hoe minder dat men over 't Lyden

' ſ klaagt: 2 . . . . . .

: 2 - - - - - - - - - - - - - “

- - tie- , ' t ,

n: i . . o Li: 2 x ºf 12 : - -
z

*.

-

».

**

--

: - - - - - - - - - - - - - -
-- -

7ed ! ton -5 - 's : ze zº
r - -

-

- -- 4 % t 4

''.

'n

. . . . . - . - - - - - -
- :

iſ. ,, e- - 1 COrifl,
- - - -- w

|
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r; - w

1 Corin. 1. Vr; 28. ; ' ,

Het geene dat Niets is, heeft God r

4. uytverkoren, op dat hy zoude te

niete maken, wat iets is. -
ºn

255. Mel:O Geeſt van boven ſtam onsaan
- - - - - - of: Pſ; 9 I. ! ! ty I

- - -

-- * * * . . . . . .

Ls ik het NIETS nam wel in agr,.

En my daar in quam geven,

* Werd ik ten regten Grond gebragt,
Waar na ## moet ſtreven; ,

# Ik wierd toen levend in dea Dood, t

O Wonder boven maaren! ... 4

Ik kreeg het hoogſte Goed in God, fºrs

Toen ik 't myn had verlaaten. ,

* Zo haaſt ik Luſt, en Eer, en Goed,

,,En 't Schepſel ganſch liet varen,

Toen kon myn Geeſt vol liefde gloed, -

Zig met het EENE paaren, ” ’t

Ik heb erlangt na langen ſtryd, »

,,T geen myne Ziel begeert heeft, zº
» 'K: leef ſteets in vreugt en ben verblyd, .

Nu God my dit geleert heeft. -

3. Ook wyl ik blò en nietig bin, ,

En alles ligt laat' zinken, : ,

Zo vind ik God in ziel en zin, -
ſh E e 4 -
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-

Die my zyn Ligt laat blinken,

Zelf Duiſternis wierd my tot Ligt,

Toen 't Niets my 't Hert doorgriefde

Want 't Niets dat opent my 't Gezigt,

*T Niets voert in 't Land der Liefde.

4. Niets kwelt (hoe zwaar en vaak be

proeft)

Hen die in 't Niets ſteets woonen,

Wyl 't Niets is 't geen een Menſch be

hoeft, 's

Die God met zig wil loonen;

Wilt met 't zuiv're Hert God zien
\ * D

Houd anders niets van waarden,

Daar 's niets dat ſtilt der Zielen Pyn,

Als enkel 't Niets op Aarden.

5. Het Niets en zoekt in deeze Tyd,

'T geen IETS is niet t' aanſchouwen,

#T Niets is 't dat zig in God verblyd,

*T wil anders op niet bouwen,

Wel my dat ik in deeze Kluft,

Gelovig word bevonden,

w# door 't blinde Onvernuft,

ragt loos is en gebonden. '

6. De Liefde kan dus met haar Goed,

*T welk God is alzo leven,

Dat 't Niets door zyne Vlam en Gloet,

Zig meet in 't All' begeven,

?T Niets is zo. Arm gering en klein,

?T kan zig met niets verbinden,

Digs zoekt het zyn Rykdom allein,
:, t zº - In

Rew
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In 't enk'le. Niets te vinden. . . . .

7. Toen 't Donk're Niets my heeft be

a ... h**## ... .
E- Te wand'len op zyn Wegen, .

# Wierd ik van 't geen niet meer geplaagt,

# Dat anders my ſtond tegen: " " "

* Ik kon by 't Niets en zyn Gewigt,

Niet Creatuurlyks lieven,
W Wyl ik in 't Schynſel van Gods Ligt,

# Myn Tyd bly kon verdryven. w

8. Geleerden koemt ook tot dit Niets,

Gy moet anders verdwaalen, . .

* Zo gy nog tragt en zoekt na 't Iers,

Ze moet gy wis'lyk faalen, - -

* - Niets is 't wat buiten 'e Niets beſtaat,

- In 't Niets moet 't Iets verzwinden,

In 't Niets voor die zig welberaad,

Is 't Iets alleen te vinden. -

9. Het enge ſmalle Levens-pad, - .

Van Chriſtus hoog geprezen, . . . . . -

Trok my van 't Iets, heeft my dien Schat,

Ik meen het Niets gewezen, -

Want hy die zyne Ziel verlieft,

Te grond in 't Niets verzonken, .

Die is 't die hy tot d' Alheid kieſt,

- -

En word daar in verdronken. "

1o. Voorwaar uit 't Niets koomt alles
voort, t

| Wat diep was en verborgen, - - -

'T Niets word ook zo niet meer geſtoort,

' . - . Ee 5 't Niers

ver
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z

't Niets heeft voor niets te zorgen, -

Hy is de rykst' op # Aard' : -Die Armſt is in 't begeeren, zº ºn

Want wat zy meer*# iets houd waard

Kan hen van 't Al afkeren, al iſ
IT. Het# Arm, het Niets is ryk,

Voor alle and're Dingen, . :

3T âgt alles Drek, en ook gelyk,

Het Niets kan niemand dwingen, ...

Het Niets dat ſpreekt, het Niets is ſtom,

Zyn roepen is ook zwygen, , ,

Zyn heele Leven om en om, , .

Is zig tot God te neygen. . . . . . . .

12. Het Niers ruſt ſteets, 't Niets loopt

- en ſpringt,... . . . . . ; - - - -

Zyn Loop is ſtille blyven, - ,

'T Iyd alles willig hoe men 't dringt, I
Niets kan## 1 - 2

*T Niets is het zwaarſte van Gewigt', ,

En is dog ligt te dragen, ... . . . .

# linde. Niets heeft 't klaarſt' Gezigt,

- Niets weet van niets te klagen,

13. 'T Niets is ganſch los ganſch bly en

riº: er zit wel sleven,eer en zak, RIVV en 2 - ; ,

H#o:# .
'T kan 's Y:## verdryven, e

Het Niets is zelf zo gel van Aard, "

Geen Tong kan her uytſpreken, -

Wat zig met 't Niets regt heeftser: -

- - - - n
3: v. - º -



GersreLyke Lieper EN, 659

Kan voorts an niets ontbreken. . -

14, 'T Niets maakt den Menſch altydte

g

vre'en,

Waar heeft n” oyt

Een ſtorm die over 't Niets vaar

Moet haaſt tot Ruſto komen, "

Het Niets alleen treft# het Wit,

Als 't Iers niet uyt k

Zo kan het Niërs, hoe vreemt is

Dog allé# ált fligten.", ".

n rigten,

zulks# tº

t neem,

dit

-

ſ

15. Hoe wein ge hebben 't Niets regt ligef!

'T is, wyF men 't all moet laten,

ant wie aan 't Nietsma

Die moet zig zëiven haaten,

Men vind ſchier niets, dat Niets wil zy

Het niets heet iets op aarden,

Het is voor 'tiers de

,6"BENE hoe

Kan 't Kaf van Ta

De Kwade keert dit Werk voor mis,

rwe ſcheiden,

Hy kan 't in 't Hert niet lyden,

Het Iers is by het Niets niet wel, ts

Wyl zulks hen ganſch is tegen: 2

Dat men aan niets, niet kleven zal,
- - - - - - - - ---

Leert men

- z,n VEheid moet afſterven,
Daarok zo zoekt hy

-- -- E C 6

p deeze Wegen. ,,

17 'T Niets leyd daar heen daar
"ftand.'

- ! rº ei

wiſſer-Pand,

ers de grootſte Pyn, ,

Als het 't Niers moet aanvaarden. I

ongeagt het is, ,

ar iets wat geeft,

!

het vee.

in VS .a

En

w
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En tragt het Niet te erven;

Niets kennen, maakt het al bekent, -

-- --Niets zien, doet klaarlyk ſchouwen,

Doer'. Niets word men van 't Aards ge

.' ' went -

Omn in God te VertrouWen.

18.T” Vertrouwen daar wysheid ontbreekt

Strydt tegen onze Zinnen, -

Natuur, 't Vernuft hoe wys 't ook ſpreekt,

Hond dit als dwaas beginnen,

": 't Niets geeft egter zekerheid,

een Keur is daar te ſpeuren,

Leed is als Vreugd, en Vreugd als Leed,

Want 't Niets en kan niets deeren.

:19. O Zalig Niets hoog pryzens waard,

Gy Rots om vaſt te bouwen, -

Zy klimmen hemel verſt van d' Aard',

Die u zo waardig houwen,

Door u verkrygt men 't hoogſte Lot; “

Men kan door u regt leeren, <

Dat hy die lief wil zyn by God,

Moet Niets te zyn begeeren.

256. Mel:: Staat op myn Bruid enz.'

of: De x. Geboden, des Heeren.

En ziel die werken wil en leeven,

-A# door Godes geeſt

oet ſteets tot wagten zig begeeven,

En Hem ook volgen onbevreeſt.

* Zy moet zig houden in opwekking,
A k- - - - - - - - -

6. - G - - - - Tot



GeestEEyke L1EDEREN. 66i

Tot Hens aandagtig uitgebreid:

Om tot zyn Goddelyke trekking,

's Zig nooit te vinden onbereid,

#f 3. Niet datze met ## zou tragten,

In haare driften 't al beſtaan:

Of werken in haar eigen kragten,

Dat zou haar maar te rug doen gaan,

4. Maar zy meet door een zoet gezigte,

Van 't ooge des geloofs verſterkt :

Beſchouwen zaaken van gewigte '

Die God nog in haar binnenſt werkr.

5. En dat erkennen en hem danken is

d Voor 't minſte dat Hy aan haar doet

En zien ofzy niet is een ranke -

t Die van den wynſtok werd gevoed

6. Spreekt God doorzaaken, of door

f woorden

Of eenige verborgentheid t : " ,

l Zy moet Hem trouwelyk antwoorden

" . En volgen met gebuigzaamheid.

oet, daar op ag-7. 't Geen Hyverſtaan
ten, s

Gevoelen, 't geen hy voelen doet:

Zoo niet, ſtil zyn , geloovig wagten

En zien zyn komſte tegemoet.

8. Als Hy verheft , dan zyn verheven; V
h Als Hy vernedert, nedrig zyn: -,

Als Hy ontfonkt, dan vlamme geeven;.

Als Hv verbryzelr, lyden pyn.

9 Wil kiy de Ziel tot ruſte brengen,
- Ee 7 Dat

| | |
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Dat neer die ruſt zv zig vereên,

Laat dan zyn Ooly wel doordringen, -

In 't binnenſte van merg en been.

1o Maar, zoo Hy wond, zy moet dit al
willen, ' t . . . - 3 l

En foute lyden, Ha zelfs ſmert:

Zoo Hy verrukt, zoo moet zy ſtille,

God laaten werken in het hert,

1 1. Moet dan de ziele werkzaam weezen

't Is daar in, dat zy tyden meet,

Ed in die daat zelf word beweezen,

Dat zy meer lyd, als dat ze doet. ?

12. Begrypt zy dit, zy laat zig leiden,

Van Hem die heilig is, en goed,

Tot z' eind'ling zegt, ik wil verbeiden,

- Wat g aan myn ziel, ef Lighaam
doet. . . . - ºf

13 Die ziele zal veel beter vaaren -

Als doe, wanneer de overvloed " "

Raar vrengt en blydſchap quam te baa
ren, . . - - - - ,

En zy als vloog door groote ſpoed

14 Want zoo de wind des Geeſt's gaat ..
t keeren, * er - -

En door die Eb u ſteld in pwn,

Wat raad dan Ziel, zoo u begeeren,

Niet was met God een wil te zyn ? " .

15. Ha zoo het God wouw, dat de da- - -

gen, e

Veranderden in naarsheids nagt: ' ſ
* . . . A -

-,

Moe
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Hoe zoud gy 't op zyn naame waagen,

Indien gy dit niet en betragt. -

16. Het ongedult kan niet dat ſchaade,

- Het hooft verzwakken, en het ker: -

En zoazy meint dat door haar daaden 7

P## werd -

oo zalze veel gedagten ſmeeden,

an ieets te konnen, Zoo het ſchynt; -

f ſpreeken tot zig zelf van vreed,

't Welk ganſch niet helpt, maar haag

verdwynt. . . . . : : :

18, Die Zief zal dan maar dorder bly

,, VCIl, f, " “S. . . . . . . - "

'Meer ongeruſt, en meer bedat »

Als haar ſlºgts eigen driften diyven, . . .

En zy 't maar uitzig zelven put,

19: En dog wat kond gy, uit u zelven, , 2

Hoe groot is niet u nagt'loosheid?

Gy, moogt wel alle hoogmoed delven, a !

Afwagtend niet ootmoedigheid,

2o. Of weet men niet dat d'Heil'geſchrif-e

ten , . - - - - - - - - - - -

Steeds zeggen, dat men zelfs niets heeft I

Bººges gedagt, uit eigen driften,

Alaar dat God zijn alleen geeft. -

2 ,,la dat God geeft in haar #ies.
Haar leerd , wat dat ze bidden moet: "

Dat nieurant van verborgenheden. .

Als God z' hem niet bevatten doet,

** Wie liep ten waare dat Hy"#
- - - . W1G

- -

2. . . »

17

V

-
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Wie quam ln 't wynhuis, dan geleid F. '

Meint niet dat u gebied zig ſtrikke, 1

Over de zond', of Heiligheid, - .

23. Maar zegt men: ziet de wet verbindet

En daarom is 't des menſchen pligt t

Doet hyze niet, de ſtraf hem vindet,

Heefr haar bedreiging geen gewigt »

24. 't Is waar, maar durft den mens
betrouwen,

Die aan zyn onraagt is bekend,

Door eigen kragt die t” onderhouwen,

Daar hy tot zond'gen is gewend ?

25. God geeft ze hem om aan te wyzen,

Des menſchen onmagt en gebrek:

Hem als Tugtmeeſter t” onderwyzen,

Op dat 't hem tot verned'ring ſtrek.

26 En hy zoo zoeke Gods genaade,

Iaa ganſchelyk uit zig zelven gaa;

En op die rietſtok (tot zyn ſchaade)

Van eigen kragt, niet langer ſtaa.

27. Die niet kan bidden, dog met eene

Voor God brengt een vernedert hert.

Behaagt hem meer. als wel die geene

Die bid, en niet vernedert werd.

28, Vereening paſt veel meer in 't lyden

Als in 't verheffen van de ziel: - - -

Wyl ongeduld dan is te myden,

Meer, of haar niets dan trooſt toeviel,

29. 't Erkennen van zyn Nietigheden,

Geeft tot vereening groot gewigt:

- .. Gelyk
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d

Gelyk ook in zyn dorrigheden,

Vernedert zyn voor Gods Gezigt.

> 2o. Gewis, zoo 't goed was in zyn oogen3 » y gen,

Dat daar zº is in zoo laagen ſtaat,

Zy, beter was in vlam, en hooge, -

Zou Hy 't niet maaken met 'er daad?

31. Maar God vind goed dat 's heeft ge

zigte, -

Van haar onmagt, en nietigheid:

En daarom in de plaats van ligten,

Zend Hy haar dikwyls duiſterheid.

32. God wil niet hebben, nog gedoogen!

Dat z' hangt aan Hemels Ligt , of

ſmaak,

Daarom onttrekt hy haar zyn oogen,

En zyne borſten van vermaak,

33. Hy wil niet dat 's Afgoden ſmeede,

Van haare vreugt, of zoetigheid:

Van haar gedagten. of gebeden:

Of van# luſt tot Heiligheid.

34, Is dan de Ziel, ryk, of ontblooten

Van ſmaak, van zoetigheid, of ligt,

't Is Godes wil, die 't al vergrootet,

Na dat ze die krygt in 't gezigt,

* x * x

3, Maar ach de wereld 't vlees, en 't

booze,

Beſtormen ook een zulken hert: D

- - e
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De zond begint haar lief te koozen,

Waar door zy zeer bezoedelt werd,

36. 't Is zoo, dat beurt wel in de ſtaa

- ten, * * * * - * * * * - : -

Maar zeeker 't niet geſcheiden zou: -

Zoo God niet wilde zulx toelaaten,

Op dat Hy haar, nog laager houw.

37. Zelfs Pauwlus moſte het wel draagen

Dat d'Engel hem met vuiſten ſloeg,

Hy kond' daar van niet zyn ontſlaagen,

Dewiel God wilde dat hy 't droeg.

38. Hy moeſt met groot geduld, en zug

- ten,

Verdraagen deeze booze geeſt,

Die lange was om hem te tugten,

Een dooren in zyn vlees geweeſt. , ,

39. God gaf tot antwoord in zyn beeden

Dat zijn genaad hem was genoeg, t .

(Schoon Satan hem verdriet aan deede)

Die ging te boven 't geen hy droeg.

4o: De Ziele moet zig dan gewennen,

Toc proeven, en tot Lydzaamheid ,

Zoo God 't zoo wil, en niet ontreinen,

Het Kruis dat haar word opgeleid. . . .

41. Maar als God haar koomt Kruis op

- - leggen, - * * -

Het zy dan Ziels, of Ligbaams pyn,

Zoo moet s haar nedrig voor Hem leg

genH, - - 1

Ootmoedig , en ook dankbaar zya.

" . 42. Kan
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42. Kan zy d' ontroering niet beletten,

Stelt zelfs de zond haar in gevaar,

Zoo moet zy door 't gebed beletten, , , ,

Dát zoo z', ontfangt , nogtans. niet

- a baar. o zº ſ t . . . . . . . s 4

* A, dan en moet zy haar niet ſtee

. ,... K% ſn, -

In eenzaamheid, nog in Diſpuit,

Zoo lange met den Satan ſpreeken, ...

Want hier koomt geen verwinning uit,

, *## beſt ten eerſten maar geweekſen -

iet door toegeeven, maar belet,

Van 't geen het quaad meer zou onte

ſteeken, - - .

En zyn op goetdoen vaſt gezet-,

45 gEn zoo nog in dit trou betragten • .

'van 't# te ontwyken, en van

e prikkel nog behield zyn Kragten,

### eeven# s",

-,

r

-

* *

46. Dan moetze met geduld verdraagen

De quaal en pvme dieze lyd, t , 'T

En in verºugten niet vertraagen : 3 , ºf

En zo5 volharden t' aller tyd.. ,

47. Zy kan niets beters onderwinden ,

Dan wel te lyden in die ſtaat; - "

De meeſte hulp zal zy bevinden, is er

. Als zº in vernieting verder gaat. :

48. ln 't Bidden moet zy niet vertraagen

Maar roepen. Jezms hulpe in, ... . . .

- ' ) - '- Hem
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Hem moet zy alles voor gaan draagen,
of dat Hy in haar overwin.

49 Ia bidden in de ſwaarſte plaagen, . -

Tot God, in haare droeve pyn,

En zig zoo lydſaam, Hem opdraagen, .

Is 't middel om verèent te zyn.

5o. Zoo haar de Helle, jaa de zonden,

Beheerſcht, of dat het maar zoo ſcheen ,,

Z' en kan nogtans niet zyn bevonden,

Ontbloot van Geeſt, op vaſte reën, '

5 1. Want dat zy klaagt, lyd, Treurt, en 8

dugtet,

Dat z” in haar ſtaat misnoegen toond,

En zy gedurig daarom zugtet,

Zyn blyken dat God in haar woond.

52. En dat dit groot en geeſt'lyk lyden,

Haar valt Zoo hard, om uit te ſtaan,

Dat konde zy het maar vermyden, .

Zy nooit ging op onneffen baan.

53. Dat zy in 't quaad haar wil niet vin

et,

Maar in het binnenſt' van haar geeſt,

Het quaad wel voeld, maar niet verbin

et

Maar als verderflyk ſchuiwt, en vreeſd. -

54. Pat 't herte blyft daar over zugten, .

En ſlegts door afkeer tegen gaat:

Dat zeg ik, zyn nog waare vrugten,

Dat God haar nog niet heel verlaat.

55. Dat in haar ov'rig is gebleven,

- - - GMG
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Wil het ſchatten, luſt en pragt

(Hoewel zy 't met de daad niet doet)

Een vonkje viers, een eenig ſtreeven;

Na God zyn EEN, als 't hoogſte goed:

56. Dat is een ongetwyvelt teeken,

Dat zy in de genaade ſtaat, - -

Bevónden wierd, want 't is gebleeken,

Door werking van 't genaade zaad.

257. Me!: QReincn Scjuinſag ich nicht.

N9: blyf ik ſteeds bv U. . . . .

M. n Verloſſer, myn Genoegen !

Ik begeer hierna en nu, º . :

My maar aan uw borſt te voegen. "

Mynes levens Cieraad nu! .

Nogtans blyf ik ſteeds by u.

a. Uw genadens ſterke hand -

Heeft my lieflyk opgenomen,

Toen ik moeſt in 't vaderland

Van de ſtervelingen komen, i

Al bclaagd my ſatan nu,

Nogtans blyf ik ſteeds bv u.:

3. Zoekt des werelds boos geſlage

My uyt uwen arm te roven, . . . -

º
-

My, na wereldswyz', beloven:

dan zeg ik haaſtig nu:

ogtans blyf## u. -

4 Prikkelt my myn vlees en bloed, -

Om myn Jezus te verlaten, | | |
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Dan zo kryg ik verſen moed,

Hem nog vaſter aan te vaten, , .
En dan# nu: '

Nogtans blyf ik ſteeds by u. -

5. Komt des kruyſes ſtorm op myn, '
, Overvalt iny angſt en lyden: -

Zo vermag dog gene pyn . . . . . .

Mv oyt van myn Hoofd te ſcheiden:

Want ik ſchryf myn keurſpreuk nu:

Nogtans blyf ik ſteeds by u - -

6. Zelfs in 't duwſtet dal des doods

Blyft de vrindſchap ongeſcheiden, -

Ik bevind my buitensnoods . . . -

Als my's levens Vorſt wil lyden,

Stervend' roep ik zonder ſchuw !

Nogtans blyf ik ſteeds by uw,

7. Nogtans blyf ik ſteeds by u, ,

Daarby zal het eeuwig blyven.

Uyt uw vreugd zal (hoop ik nu),

Eens geen vyand iny verdrºyen,
Daarom zing ik reeds ook nu:

Nogtans blyf ik ſteeds by u.

258 Mei:2(fwas ſolºchſonbaar#
of Toen ik myn verkwikte Leden &e.

H# I uſt en hertsverſloegen o

-- Uytverkoren zielen Bruid gom,

Die uvt d' hoog in Henei quam,

Ach wilt my die Kragt toevoegen, Da
- - Uat

TN

W
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Dat ik u mag hoog verheffen, "

Driemaal heilig godd lyk Lam.

2. Gy zyt voor myn Arme Ziele,

Een verkwikkent ryk gezegent, -

Luſt verzadent Paradys,

Wat er dan ook zwaars voorviele, ' s '

Als ik u in 't Hert maar hebbe ,

Zo vult gv 't al om met Prys.

3 Openbaart gy uwe Kragten,

O hoe magtig en doordringent,

Overmeeſt’ren zy het Hert, s . .

Doet my ſteeds op uw Geeſt wagten, -

Die ons vaardig boven 't Zirn lyk op

voert rot - u Aemmel wert. - - - -

4. Gy zyt de Magneet der Liefde,

Die met vuur ge liefde Lonken,

Zielen trekt en ook ontfonkr,

Als diez' Kragt hun 't Hert doorgriefde,

Konden zy van u niet duuren, . - .

Tot dat gv u v Hert hen ſchonkt..

5 Ach gy hebt my ook getrokken ,

Blaaſt de vlam dan uwer Liefde ?

Steets aan in myn Ziel vol Hoop,

Sterk kan uwe Liefd ons lokken,

t Daarom ſnell' ik tot de Welbron :

" " Als een Hart in volle 1'Loop. ...

6. D''heele Wereld met haar Luſten,

Spuw ik uyt myns - Herten Grond

uyt als vergifte Lekkerny,

Doet myn Ziel in u ſteets ruſten,

Voed
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Woed my met uw Zuyv're Liefde, #

Die mya Hert maakt vry en bly.

7. Ach ! gy zyt myn een 'ge Eene,

Myn Erbarmer en Verzoener,

En der zielen heerlyk Ligt,

Op wien zou men anders leenen ?

Gy ô Jozu zyt het enkel ,

Waar voor's Viands Krygsmaagt zwigt, -

8. Hoor ey hoord de Liefd' eens woelen,

Hoe de Ziel ſpringt en huppelt ,

En vol blydſchap jubeleert,

Als ik u zo trouw gevoele,

Blyft dan by haar altyd duurent,

Tot datz eeuwig Triumpheert.

259. Mel; Pſ. 24.

Ls eind'lyk eens eer 't Sion denkt,

Godons die dierb'e Uur' eens ſchenkt,

Dat hy ons zal verloſſing geven,

En zyn Gevang'ne maaken vry,

Van 't Vlees en 's Sathans Slaverny,

Wat Vreugt zal men dan daar beleven.

2. Die plots lyk aangebroken Tyd,

Die overgroote Zaligheid,

Zal ons voor Oog en Zinnen zweven,

Wy zullen zyn als droomden wy,

Verbaaſt of 't ook wel waarheid zy,

En of wy 't waarlyk zo beleven.

3. Hoe zult gy daa ô lieve Mond,

- - Met

i
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Met acht en wee ! zo lang doorwond,

Met vrolyk lachen God genaken,

De Tong met klaag en bitt're rouw,

Zo lang vervult, zal nu de Trouw ,

Van God door Lof ſteets grooter maken.

4. Dat Volk dat nu zo ſchimpig lagt,

Ons dierb're Hoop ganſch nietig agt.

Zal dan met vreez' en angſt belydens

Dat Sions Hoop was vaſt gegrond ,

Dat hun Gebouw op 't zand niet ſtond,

Gelyk zy 't laſt'ren in deez' tyden,

5. 't Ganſch Menſchdom zelfs zal tuige

zyn , - - -

Als de # eeuw'ge Vreugde ſchyn :

Dat lieve Erfdeel zal beſtralen,

De Heere heeft wat groots gedaan,

Aan hen, dat elk nu zien kan aan,

Dat zal 't een Volk het aêr verhalen. '

6. Veel meer zal Sions Bondgenoot,

Al roement Gods Werk maken groot,

En bly dat Hallelujah zingen, -

Wat groots heeft God aan ons gedaan :

3 Dies zyn wy vrolyk, laat ons gaan, .

En Eeuwig Hem dien Lof toebrengen.

7. Maar lieve Heere, ach hoe lang,

5 Moet men nog lyden Babels dwang,

Verloſt ons tog uit haare banden ,

Die immers voor Uw Almagt ligt,

Onz druk koom voor Uw Aangezigt,

Toont dra de ſterkte Uwer Handen

% Ff 8. Dog
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8. Dog 't is na Uw genaden Raad ,

barm eerſt moet zaayen Traanen Zaad,

Zalm ooit den Oogſt 'der Vreugd ge

- nieten, -

Nu dragen wy nog na uw will',

Dat eed'le Zaad al lydent ſtil,

Twelk men al treurend moet begieten,

. De Winter is haaſt heen gegaan,

De blyde Lente breekt reets aan,

Maar weynig Dagen zyn te tellen,

Zo koomt den ganſchen Hoopt verhengt,

En brengt zyn Gervent' huys met vretigt,

Daar ons geen Vyant meer zal Kwellen
: f,

*

26o. Mel Den X, Geboden van een veel
UWCê,

N; J. Loey uyt in my o levens Welle,

h

Gy die uyt 's Heniels Rots ont

ſpringt,

Laat uw Gena'e zo hoog opzwellen,

: Datz' overloopt en in my dringt,

Doet my in uwen Doop verzinken,

(Ach toont uw onbepaalde Magt)1 • --- 1 --! - - • • -

Laat d' oude Menſch daar in verdrinker ,

Met al zyn liſtig erf. Geſlagt.

2. Ga over Enklaau, Knie en Lenden,

Ja over 't Hooit heen, o Iordaan,

Breyd uyt uw vloed aan alle Enden,

Dat hy zig nergens bergen kan,

A- - . - -
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h

#! -

OZond' vloed! koomt, wilt overſtroomen,

Het Vleesch en alle vleesches Luſt,

Uw Vloed ga over Berg en Boomen,

En delge alles, eerze ruſt. . . . . .

3. Dat uwe Golven diep en hooge,

Maar bruyzen over 't Zondlyk heen,

Want dan eerſt zal de Vrede-booge,

Ganſch heerlyk in de Lugt voort treen,

En Noach God dank Offer brengen,"

Hoe zal ik dan met bly Geſchal,

9, ºf:# Lofleed'ren Zing #. vA.

Als gy my ſtelt by 't zalig Tâl.

4. •#ndes#bloeyen,
Aan deeze ſtroom op beyder zyd, T

'T Loof zelfs zal tot genezing groeyen,

Met Vrugten der geregtigheid,

Zal pralen en beladen blyven, ..

'T nieuw Schepſel, als den Luſthof deed,

O Heyl! mogt dit op mv bekiyven, »

Zo wierd geheelt der ſlangen Beet. '

Beid der Chriſtieke Kuisheyl.

,, * . - . . n

25 I, I - ; 2

(T) Lieve Ziele koodgy Leeren,

C U als een kindje te vernseren;

Ik weet gewis zoo kwam hier nu,

God, en het Paradys in u. »

2, Een kindje is gebuygzaam ſtille,

F f 2 Hoe
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Hoe zagt gelaten is zyn wille, -

Het neemt wat hem de moeder geeft,

Terwyl het onbekommert leeft, -

3. Men neemt het op, men legt het nee

- Cler,

Men maakt het los, men bind het weeder,

Wat dat zyn moeder dienſtig acht,

Het blyfr vernoegd en zoete lacht.

# Vergeet men hem het is verduldig,

lyft altvd vrindlyk en onſchuldig,

Door ſmaad geen kwaad an hem ge

ſchiet,

Op Lof en eere denkt het niet .

. Een kindje kan in aardze ſchatten,

og andre zaak, geen luſt opvatten,

Men #ar het arm, men maak het

D

Het # hem altemaal gelyk. -

6. Des menſchen aanzien of vertoning,

Geld niets; hy acht geen vorſt nog koning,

O wonder! en een kind, is dog -

Zoo arm , zoo zwak, zoo kleyn ook

DOOR- -

7. Het #d ganſch niet geveinſt te wee

zen, . . . . -

Men kan het uyt zyn oogjes Leezen;

Het doet eenvoudig wat het doet,

En denkt van andre niet als goed.

8 Met veel diepzinnig overdenken,

Kan zig een kind het hoofd nietkier:
' - - GT
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Terwyl 't vernoegd eenvoudig leeft, '

# By 't geen het tegenwoordig heeft.

9, Een kindje leeft ook zonder zorgen,

* In 's moeders ſchoot geruſt verborgen,

Het laat geſcheiden wat geſchiet,

* En denkt vaſt aan hem zelven niet. "

# 1o Een kindje kan niet ſtaan alleene,

1. Veel minder gaan, dies het met weenen

# - Zig tot de lieve moeder keert:

- Die draagt het waar dat zy, begeert.

; 11. Zoo 't eens door zwakheid viel ter

aarde,

Geen ongeduld zig openbaarde,

* Men neemt het op, en waſt het weer »

# Het gaat dan niet alleenig meer.

* 12. Een kindje zonder tegenzeggen,

Dat laat zig heffen, dragen leggen;

Het denkt aan ſchaade nog gevaar,

# En blyft in overgeving maar.

# 13. Een kindje dat weet van geen zaaken,

Wat andre doen, wat andre maakens

'T geen hem voor d' oogen word ge

daan,

r? Dat ziet het ſtil eenvoudig aan.

14. Zyn liefſte werk en hoogſt vernoe

l; gen,

Is, zig in 's moeders armen voegen 3

Haar aan te zien in bly gemoet,

En dus t” omhelzen zagt en zoet,

iſ 15. Het acht an 's moeders borſt te ruſ

ſ? ' ten, F f 3 Veel
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16, O zoet eenvoudig kinder weezen,

Veel beter, dan al 's werelds luſten :

erwyl het daar zyn noodruft weet,

En raakt in ſlaap, en 't al vergeet

Uw wysheid is my uytgeleezen; . . .

Wie u bezit is hoog geleerd,

Dit is het dat de Heer begeerd,

'17. O kindsheyd! God behaaglykleeven,

,, Dat Jezus Geeſt alleen moet geeven;

,,. Hoe zegt myn hert en ziel dat gy

,,,... Q Jezus, teeld in beeld in my.

18. O Jezus dat u Geeſt op Aarde,

,, My tot dit kindſchap wederbaarde:

,, . . Ik weet gewis ik kwam hier by

2, God, en zyn Paradys in my

Aandagtige Overweginge, en Lof

v

. . van Gods Goedheid.

, 's gräinen. -

G"# is God, die ons zoo goed is,

Trouw geſtaag, 's -

zo:Aile daag: de rºl

r werkzaath ºt gemoed is :

Zend, tog## Geeſt van boven,

's Herten grond,

En myn mond,

bJwe goedheid loven.

- - - - { : - 2, Gy
(-

26s. Mel: Sarum ſcſt id; mid) benn
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:

;

#
ri

2 Gy hebt 't Lichaam meer gegeven,

Als voor my, - -

* . Nodig zy, . . .

Tor het tv dlyk leven: - - - - ,

En myn Ziel met veel genaden, 5

Overſtort, ' -

Dat ik word, - ,

Heer als overladen. -

3. Toen ik, Heer, U nog niet kende,

Aardsgezind, e . . .

Dood, en blind,

U de rugge wende ; -

Daar hebt gy bewaard myn leeven,

En aan 't graf, -

, My tot ſtraf ,

Nog niet overgeeven.

4. Was ik Heere toen geſtorven,
Op dat pas: 's

Eeuwig was, :

Dan myn ziel verdorven; , -. -

Uw Gena kwam my ontmoeten,

2

Die my zeer, 1

- Innig , weer -

Wekte op tot boere. e

Riept gv tog,

Stadig nog , 3

Dat ik komen zoude:

Eind'lyk wierd gy myner magtig,

Uw Genâ, . - -

Ff 4. R7e

5. Toen ik ſchoon giet hooren woude,

n
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Riep, ay ſtaa !

Vlied niet meer vreesagtig.

6. Eind lyk moeſt myn harte breeken,

En alleen,

- U, en geen

Ander, 't Ja-woord ſpreeken:

O Genaden-tyd, en ſtonde,

Daar ik U,

Eeuwig nu, -

Wierd myn God verbonden.

7. Daar ik al het zondig leven;

Aardſche vreugd,

En geneugd,

Afſcheid heb gegeveu:

Daar myn geeſt als voor Gods veeten,

Innig weer,

Boog ter neer,

Om myn kwaad te boeten. .

8. Ik ben wel niet trouw gebleeven,

Zoo 't behoord ,

Om U voort,

Lieflyk aan te kleeven: ”

Maar nogtans blyft Uwe trouwe,

Stadig nog,

'Dat ik tog, -

My regt dankbaar houwe!

9. Als ik zint Uw Geeſt bedroefde,

Gaaft gy Heer, " "

## ik weêr, - - - - -

Uwe Liefde proefde:

- '- Dus-
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-T

Dus ben ik dan weer gekomen,

En myn ſmart,

Brak Uw hart, e

Ik wierd opgenehen.”

1o. O Gy zorgd ſteeds voor my armen,

Dag en Nagt,

Houd gy wagt,

Groot is U erbarmen :

Loop ik weg, gy haalt my weder,

Vaderlyk, • -

Zoo ik wyk, ' t - - - - - - -

En als zinke neder. : " A

11. Uw gena die ſteets zal duuren,
Die ſtond iny, s

Dikwyls by,

In myn## trairen: - -

9 hoe vaak ! hebt gy myn harte,
Trooſt en kragt,' . . . . . i . r

Toegebragt , " " . . . . . s'

Als ik lag in ſmarte? :'i -

12. Uwen trek des Geeſts may leide,

Die ik gaa, - . . . . . .

Innig naa,

Zonder af te ſcheiden ;

Als ik ſtille ben, en merke,

Blyft ze my, . . . . . . . .
- Trooſt lyk by, - , i 2 -

Steets in al myn werken. . . .

13. Als ik zwerv in donkerheeden,
Dan behouw, . . . s

- Ff 1 Uwe

- - - - ---

- '
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Uwe trouw,
My tog voor unis reden,

Dat ik my#
Stil, mits AE , : : :

/ - ,

* -

ſt-Eſ: 'ſ: eg, iſ zat, s . . . . .4. t#### t , { '

14. Gy hebt ook getooat fuy Blinden,

Hoe m'U. Ryk,

-Inni 32 2 5. -- . .

In het## vinden:

Hoe men bidden moet, ga ſterven
Als## - - - - - -

Worden ſtil, º 2: H, + , . . . .

EnUw Ryk #ven | | | | |

15. Lof ben ik Uw goedheid ſchuldig,

# trouw, :

MAYfbehOlkW, . . . . . . . . . . . . . -

In den# #uldig. Got I'

U zy nogmaals dank voor allen, T

Dat ik tog, - . . . ! : : :'',

, Stan als nog, # : : : « -

Dië zoo ligt kan vallen. , , e

16. Dan door kruis, dan vreugde, beide

Arm en Ryk 5 en 3 a 4

Wondeſkyks 1,3. ,t cd -!!! zit . .

Was 't dat gy my leide 3x 1 tºt

Heer ik prys Üw welbehagen; T

## r: ' t ri : -

f genaad, t . . . . . . . . . .

En Ü# ſlagen... v. cd is 1

e-, CJ ti - 17. O.

'2 -- -

, st C - -
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17. O hoe groot is Uwe goedheid;

* Trouw geſtaag, . . . . -

Alle daag, ' , - 2

Tot Uy Lof 't gemoed leid: ,

'Ach hoe lief zyn my U wegen; *

• Ziel en lyf,' - - “7. -

, Feuwig blyf, . . . .

Tot Uw dienſt genegen. --

18. Dat Uw kennis door mogt breeken!
Elk met Inv, '... . : - -

Dankbaar zy, "

En in liefd ontſteeke : " ! !

Laat my Uwe goedheid loven,

ier & Heer; . . . .

Dat ik meer,... ;
Dan zal doen hier boven, " ,

- ; x 2 1 b 9 tv op 1 :: •

& T zulx. d- rºz is 3 - 1 oi

k3. Met Pf. iob. ' t .

of Dsziele chriſty heyrge hy: »

Laap zoet en goed, ſlaap kindtje nu;S## de## L' ## ſe

wel:####ſchyn ziet,
Zy waken hier, ei ſluymºren niet. "

2 Gyſlaapt, en legt zo zagt èn moys'

Uw! Heiland lag op ſtro en hoy, - ,
In# , op##n, s ::

By legt in 't wiegje veylig heen.- - Ff 6 g 3. Uw

-
4
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3. Uw ſlaap en ruſte niemand ſtoort 5

Hem kwam veel duizendkwaad aanboord:

Gy leeft heel zorgeloos en zoet :

Daar Hy veel jammer lyden moet.

4. God zegen tog uws moeders ſchood:

Neem toe, gedey, en word dus groots

Godvrugtig, aan uw ziele ryk,

In wysheyd. Jeſuslief gelyk.

b God geve u genaad en licht,

at gy aan and're goeds verrigt,

En wordt een boom, die ſchaduw geeft,

Gv plantje, daar God luſt aan heeft.

6. God is een ware Kindervrind,

Als Hyz in wysheyds ſchoole vindt,

Zo wel als Jeſus zynen Zoon,

Die kinders kuſt en zegent ſchoon. , ,

7 Zeg: is de vreugd der eeuw'ge tyd

Niet eene kinder-heerlykheyd ?

Zeg ? wie in Chriſtus ryke dringt, 53,

Dan die het als een kind ontving.

8. Een kind weet niets van boosheyds

Van lange tGorn en ongeduldt

' Van wraak, vyandſchap, haat en nyd,

Van hebluſt, woeker, twiſt en#
9. Zyt als het zoete Jezuskind,

Opregt, getrouw en God gezind!

Dit kindtje ging der deugden baan,

En was zyn ouders onderdaan.

zo. Uw God, verklare ſtadig nu

Zyn
*,
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E

5 Zyn lieve Jeſuskind in u,

º Dat Hy uw ziel te kennen geeft,

Wat zy aan 't kindje Jeſus heeft.

1. Wat Jezus is, en hiet en doet , -

8. Dat is en doet Hy u ten goed . -

W Uw' groot” elende maakt alleyn,

Dat Hy een kind, als gy, moeſt zyn,

12. Al wie het met dit kindtje houdt,

Voor zulke is het ryk betrouwd, -

Die zal, hy zy dan groot of kleyn ,

# Met Hem gelyke ryke zyn.

13. Hoe dra is hier op aard' verrigt,

Waartoe ons onzen God verpligt: "

*T is met een korte lydens-baan, .

En met den laatſten ſlaap gedaan:

14. Dra wekt ons der bazuynen Thoon,

wel haaſt klimt Chriſtusop den Thoon,
i En wie met Hem hier in gevaar,

l Verfchoven, arm, elendig waar.

15, Slaap, lieve kind ſlaap ongekrenkta

Als God verſtand en jaaren ſchenkt, "
Was geeſtlyk op by nagt en dag,

Tot God u beuwig zaal'gen mag.

. . . . . . . . .'
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Kinder School.

24. Mel: O Kersnagt ſchoonder dan d
t dagen.

W# is de School, wie is de vinder,

tw# worden groote Mannen Kin

er ,

En kleine Kinder weder groot »

Waar is die School van 't Liefde leeven,

Daar m' alles moet tot School geld gee

Ven, -

Fn gaat ter Schoole arm en bloot ?

2 Waar leer ik, daar ik 't myn ontleere,

My van my zelf en al afkeere,

Alwaar een Kind ec» Meeſter hoord?

ja hpord maar een, en zoekt een Zaake,

Daar een zig een gemeen wil maaken,

3 Door 't hooren van het innig woord?

. Alwaar m” ors leerd geſtadig geeven,

n zonder eygen leeven, leeven,

# zonder harten leet ? : -

In alles volgen, zonder vragen,

Aan hem die vraagt, zig op te dragen,

Tot alle proeven ſtaan gereet ?

4. Waar leerd m al zwygend voedzel

zuigen,

Beſchonwen, bidden, en zig buigen

- Heel ſtil, door Liefden zuiv're gloed?
Waar

A
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V

Donkerheid. Op 2 Chron. 6: 1.

Waar leerd men God alleen aankleeven,

En niets te doen, als overgeeven ,

Waar leerd men als een Kindje doet ?

5. Waar zie ik van die School eens bly

: ken , - . . .

De plaats: daar tyd , en plaats moet

wyken, ... . . . . . '- 's -

Daar men in 't nu ſteeds ruſten wil ?

Stil Ziel, uw vraag en zorg laat vaa

ren, . -

God geeft, en wil 't u openbaaren, 3 x

Als hy uw Zielen-grond maakt ſtil.'

. 2 ºf ' t t ". v . . - . - . . . . . . .

- 3, of: . . . . . . . . . . . . . . .'

265, Mtik O Heilig zalig Bethlehem!

'g b" . . . . . . . . . -- ... - - - - - t

rTY ! Heilig, Heilig, Heilig Licht!

O G onnaſpeurelyke wysheid! ! !

Die ook 't verſtandige gezicht, .

Bedwelmt, en al uw Schepzºlen wys

t leidt tºt ni : : : : : : v .

2. Ik buig oottooedelyk niyn knien, t

Dat zig uw trºf.dheid tºnlywaars keere,

En geev: dat ik U zonder zien

Aanbidd', en Godsdienſt-pligtig eere.

3. Uw Knegt ging in de Luiſterniſs'(a),

(a) Exod. 20:21.
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En daar alleen waard Gy te vinden :

Wiens woonplaats in het Donker is,

. Om alle ſchepzelen te blinden.

4. Gyzyt een Ligt, en woond in 't ligt (b),

('t Is waar) maar daar geen menſch

kan toe gaan,
-

En daar het ſcherpſt-ziend oog voor

zwigt,
-

Dien Gy een blik van verr' wild toe

ſtaan.

y. O ! zaal'ge blindheid ! Duiſternis ! :

Voor t koſtelyke Ligt te kieſen !

Wie zoud niet beid zyn oogen wis,

Dankbarelvk daar voor verliezen !

6 Mynliefſten Heiland, diedaar woud (e),

Myn regter-oog als 't in de weeg is

Verblindet hebben, 't ſlinker ſtout

Met regt ook na dat oordeel veeg is.

7. O zaal'ge Dwaasheid!daar op eerd(d),

' Wat wys is, 'zig in moet verliezen:

En niemand is de wysheid weerd

Dan die, die Dwaasheid kan verkiezen,

8.. Als my des Heeren wysheid geeft,

Te zien de reden van haar wegen,

Ben ik haar dankbaar, en beleefd,

Prys die, en ſpreekze nimmer tegen.

9. Maar

- (b) : Tim. 6: 16. (c) Matth. 5: 1 :

(d, 1 Cor. 3: 18. ) , 5: 19
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9. Maar als het haar ook niet en luſt !
Dan# ik blind'ling al haar dade,

En vind my (dunkt my J meer geruſt,

Dan als ik na de Reden rade.

1o. Wat peilt een ſchepzel 's Scheppers

werk, -

Of 't reedlyk is, en 't wit kan raken?

Dewyl den Schepper wys en ſterk

Het, met zyn doen, kan Reedlyk ma

ken.

21. Den Hemel werke wat Hy wil,

Dewyl Hy d' Eeuwige Beſluiten

Uitvoert : en 't Schepzel zwvge ſtil,

En ſluite. Reed', en Wysheid buiten,

14. Telt op uw ving'ren vry, wat regt

Wat or regt zy, in 's Heeren daden,

En luiſtert wat de Reden zegt :

3 Dit baat de wer'ld, en dat zal ſcha

den.

13. O! dwazen menſch ! voor dezenwas

Ik ook zoo wys: maar na den Afgrond

Van deze wysheid mv genas,

Ik haaſt van al die dwaasheid af ſtond.

14 Doe was 't myn Hemel ( dagt my) van

Al Godes daden Reên te wyzen:

Nu is 't myn Hemel, dat ik kan,

Al zie ik 't niet, die wysheid pryzen.

15. Ei ! Pryzen! Pryzen is myn pligt,

Niet vragen wat er goed of quaad is.

Wat kan het anders zyn als Ligt,

't Geen

1
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't Geen d uitvoer van, den eeuw'gen

e- Raad is.

16. Wat doet der zº alºge Geeſten ſchaar

Al juichende door Edens paden »

Als pryzen 't geen door d' uitkomſt haar

Verkondigt werd van d'Eeuw'ge Raden.

17 Zoo veel heb ik te doene met

De wysheid blindeling te pryzen,

Dat ik geen tyd en heb zoo net,

Wat goed of quaad ſchynt,aan te wyzen.

18. Den Hemel ſchiep my tot zyn Eer,

Niet tot het Oordeel van zyn werken:

Blykt my geen Reden, dies te meer,

Kan ik myn eigen dwaasheid merken.

19 Kort om: zegt my den Hemel oyt

,Den waarom, zoo zal ik Hem roemen,

En werk, en Reden beid voltoyt

- Alpryzend Gode-weerdig noemen

2o, Weet ik die niet, om dat het uit

- De Goedheid komt, is 't goed te noe

u - men;

En, want het uit de wysheid ſpruit,

. Als on-verbeterlyk te roemen.

21. Wie is er niet die billyk ſchat .

Dat Reden hier maar enkel waan is?

En 't Werk be pryzen, meeſt om dat

. Het van de Wysheid zelf gedaan is.

- " - - - - - -

-

- - - - IDe
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Te Gerade-Volhied in Jezus.

! :: . ' 266.

O ruſt myn Hert in Jezu Bloed en -

Wonden; - -

Daar waayd en zweefd een zagte Lief

de-Wind;

Ik ben met herten zin, aan Hem gebonden,

Wyl ik daar enkel Heyl voor my in

vind:

Dies ben ik gaarn gezeten,

Jn zyne Wonden reeten,

Tot myner Zielen weyd',

Daar ben ik ſtil, ſchoon alle Onweërs

kreten, . - - * *

En ruſte zagt in zyne Oop'ne Zyd':

2. Myn gaan, en ſtaan, myn arbeyd, bid
den , zingen, - w

Zy nu voortaan naar Jezu Zin geſchikt,

Nog vreugd, nog leed, zal my van Jezu

dringen ,

Die uyt zyn Welluſt-Stroomen my ver

kwikt : ' ,

# Waarom ik alle Leven

Ook over heb gegeven

Dat my niet Jezus geefr,

Ik wil als Rank, aan Henn den Wynſtok

kleven. -

- - Tot
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Tot zyne Kragt alleen maar in my leeft.

3. Myn Geeſt vloeyd weg in Jezu Angſt

zweet droppen,

En zingt en ſpringt, ja als in Vreug

de leefd,

Dog kan my ook het herte dikmaal klop

- en,

Dat #. zelfs Spot en Hoon, verdra

gen heeft:

Ik vinde Vreugd daar inne

... Als ik het regt bezinne,

ſDog is 't my veel te groot:

Gy blyft, O God ! myn Digten en Be

ginnen, -

Fn uwe Liefd' myn Trooſt in alle Nood,

4. Ik agt den Zatan nu gewis verſlagen, '

Wyl 's Werelds Held hem heeft zyn

Magt ontdaan ;

Die kan ook ligt zyn ganſche Heyr ver

jaagen, - *

En doen verſtuyven die Hem tegenſtaan:

Aan Dezen wil ik kleven

En my heel oveegeven,

- Wat my ook ſchaden zouw',

In Hem zal ik voor alles zeker leeven,

Hy is myn Heil, myn Schild, dien 'k

my vertrouw”,

5. Ach ! kom, myn Heyl, my van my

, zelfs bevryden, - --

Ach ! zie my hier in myn Ellenden aan ;
N. Ver
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Verbreek myn Banden die my zo doen

Lyden ,

Zo dring ik door tot uwe Vryheids-Baan

O laat ik niets meer weeten,

En alles maar vergeeten, -

Behalven U alleen ! -

Weg Wereld. Vleeſch, weg Luſt, hoe

lief gezeten,

Myn herie, Jezu! zy met U te vreên!

6. Hoe wel zyn wy , als wy in Chriſtus

Leeven, -

Fn Dood, en Vloek, van ons zyn weg

gedaan,

Waar meê wy zeker blyven nog omgeven,

Zo lange wy in eigen Kragten ſtaan:

Wy moeten alles laaten,

Wy moeten alles haaten,

- Het zy ook nog zo goed,

Dat Jezus Kragt niet eniglyk kan vaten,

En nog zo veel in eigen Willen doet.

7. Hoe zwaar is 't ons, wanneer wy zel

we willen, -

En poogen in Gods Wegen in te gaan,

En zynen Eyſch, en ons Gemoed te ſtillen,

Door ons daar toe geſtaag te zetten aan,

Zo lang ons niet het Leven

In Jezus is gegeven,

Waar door de Ziele leeft ,

En wy gewis niet onbetuygd van bleven,

Zohaaſtons Hartzig aan hem"#
- , tiAOC
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8. Hoe wys zyn dog alzulke lieve Zielen,

Die in haar. Niet zo diep zyn ingegaan,

Dat zy geheel in Jezus Liefde vielen,

Om maar alleen in zyne Kragt te ſtaan,

En lieten alle Waaren -

Van ganſcher her en vaaren

Die men om IETS nog koopt,

Om maar alleen dien Rykdom te vergaâren

Die ons OMN# van zelve tegen

loopt.

9. Hoe goed is 't ons, als Jezu vryé9 Goedheid, - J y

Ons van de Aard Raet Liefde-Zeelen

trekt,

En zyn Genaâ zokragtig in 't Gemoed leit,

Dat z'ons vanzelv tot na te loopen wekt

Ach, Jezu, Liefde-Wezen!

Kom zelve my genezen, - .

O ! 'k geef niy in uw Magt:

't Geen 'k van U heb gedagt, gehoort, ge

lezen,

Dat worde ney een ware Levens-Kragt.

zo. Gy: en Deel van alle Arme Zon

ge!

Gy Hulp voor elk die zig Ellendig vind!

Gy Weg en Baan, voor Zwakke en On

- mond'ge! ' - -

Gezigt en Licht zo haaſt men is Ver

blind ! -

En aller Afgejaagden,
- - Ver
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Vermoeyden en Geplaagden,

Raad, Leyds man, Vreed en Ruſt!

Wat meer ? wat is'er dat U nog behaag

'Ik de, - -

En door Uw Trouwe Liefde wordge
- kuſt ? wºn

1 1. Zozyt Gy Heer, zo heb ik U ervaaren,

O Hert, vol Snert, Ook wegens my

ne Nood !

Ik wil dit Pand wel zoeken te bewaaren ;

Het blyft mvn Grond en Steun ook

in de Dood.

' " Ik wil van niets meer weeten, ... ?

Nog my ook iets vermeeten,

Als Armoede en Ellend, -

. Maar 't al van ganſcher herten gaarn ver

- - geeten 5. - - - -

Wat my niet bloot tot NIET ZYN

henen wend.

2. Want dit is 't dat de allerklaarſte zaa

ken - -

, Voor die zig maar den Heere aanver

- trouwd,
- -

Verduyſtºren kan en onverſtaanbaar maken

Als men nog wat Beſtaan in zig b-houd ,

En wil in 't let-zyn Leeven,

' En zo geduurg ſtreeven, , ' -

| | | Te Groeyen dag aan dag; -

En min zig zoekt om Grond van Grond

te geven, - . . . . . . .

- Als
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Als dat de Grond in 't Ooge vallen mag.

13. Die weet hoe zeer de Liefde word

gedreven, w- -

En zonder ruſt de Zielen zoeken gaat,

En cfzy ſchoon wel kent het wederſtreven,

In hal en Loop haar dog niet ſtuiten laat:

Die is al zyn beginnen

Dat hy maar, Hert en Zinnen,

Van 't Iet zyn, ledig maakt,

En zyne Ziel verlieſt, om haar te winnen,

Daar hy in Jezu Huys en Leyding

raakr.

14. O Liefde , nooyt volprezen in uw

Wegen !

O maak U dog aan allen openbaar!

E., het Verbond in uw Genad gelegen,

In onze Herten en Verſtanden klaar!

Dat wy erkennen mogen,

Hoe zeer Gy zyt bewogen

De Zondaars hulp te biën,

En dat G' in Liefd' word ſterk tot haar

getogen, A

Zo zy maar willig zyn, en tot U vliën.
15. Zoud ik in 't minſt voor uw Ge

trouwheid vreezen,

OfGyuw Pligt ook wel vergeeten zoud!

Neen, eer vergaat al het Geſchapenwezen,

Als dat Gy niet een yeder helpen woud,

Die naauw'lyks word gebeden,

Maar gaat met ſterke schieting
Wy
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#: 2- . Uw arme Schaapen naa,
a Gy komt, en roept de Zondaars tegen:

Vrede !

, , En # #y naauwlyks ſpreeken, zegt

Gy: Ja. - - - - "
: 16, Och # Begin en Eind' van 'tzwak

,,,,,Gelove! ” –

't Welk# uw Trouwe haaſt de Sterkte

V1nd, - - -

Dat het niett denkt om zig u weer t'ont

| | - - roven , - - , . --

* Dewyi't de Vrees en Schroom reedi

! , ... overwind. . . ' . H

wie hier #e is gekomen, " -

Die baad zig in de Stroomen,

Der diepe Liefde Gods,

Zyn Heiland word hem ook niet meer

j ontnomen,

Hy ziet zyn Hert , en *t blyft zyn

| , vaſte Rots,,, . . . . . . . *

17. Zo ruſt myn Hert in deze Steenrots

Klove ! - ii---- - - -

Myn ganſche Wezen kleeft alleen Hens

aan , - ' . . .

Het le:##kt. en dringt, zig zelf

' ",Hein, in wien de zaligen beſtaan,
Myn Hert is te geringe, F

at ik van U zou zingen, . :

Of dat ik ſpreeken zouvº

Gg Van
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Van Uwe groot en wonderbare Pingen
Die ik# tellen kan, hoe gaarn ik

- 'wouw”. · · · · , - ,

8,Zozy dan vry en buiten alle dringen

*####'A## #
g...,. Genaad', *,

Gezien, geprezen aan niyarme maad',

Q dat maar alles ſterve,

- Dat nog wil iets verwerven

. Met Eygen"#k

ſk wil om niet het Deel der Kind'ren
erven; - - - - - - - - - -

En bid om een Veel verwig Kleed al
leen. -

t - - - - - -

| - Bernardus Lofzang.

; ; ; ; 1267, Mel: Pr, sco. - . . !

Of O Seſil €briſt mºns kerne ſist.
- * . . . . . . . . . . . . . . . . .

:
g? - re', ' t 2

Zoete Jezu! hoogſte Goed, -

# van het zugtende gemoet,

# Zoek U met traanen vol van ſmert,
En 't innig# van# hert -

. GY. zyt, myn 's, herten zoetheids-bron
### - --

Die alle vreugt te boven gaat, .

En 's zielen wens alleen verzaat.
- - - - - - - - - -

* . . - 3. Wan
w

* *

- - - - - - - - -

---- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -... of

Die worde alleen, ook in de minſte dingen,
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gi

-S

; Wanneer Gy in ons herte daalt,
ba, word 't met waarheids-lij beſtraalt:

Deyd'le weerelt word verfoeyt, "

Daar Uwe Liefd? van binnen gloeye:
t Geef goede Jezu! dat ik bevind,
kwe Liefd waar mee# bemij d:,

Toon my aw Tegenwoordighei * 2

“ De luiſter van uw Majeſteyt: " -
#.. Dien uwe Liefde dronken ſnaakts,

Die weet hoe lieflyk Je#s ſmaakt t; ",,

Gelukkig, die zo word verzaät,,, i

Daar is geen wenſch die hoger g t?

6: O Jezu roem der Engel.ſchaal !" l 1

Voor 't oor de zoetſte Öyter ſnaar ;

Wiens zoetheid honigraat verwind;

Daar 't herte hemel-wyn ih vind,

Zº ººk Wens duizend maal naarU met pyn
Ach wanneer zal uw komſt eens zyn !

Ach, wanneer maakt Gy my eens blyf

Dat ik van u verzadigt zy,

#. Ik voel nu 'tgeen ik zogt wel eer,

'k Geniet nu mynes herts begeef -

Ik ſmelt van Jezus Liefde gloed, ... -

Die t ganſche hert ontfonken doet.

2; 9 Hemels viert & Zaal gebrandſ,
Het eind der wet, volmaaktheidsband

9 Lief verquicken, want 't is ſchoen

Te minnen Jezus Godes Zoon! -

:9: 't Is Jezus, die de ziel vermaakt,

.' . A.

't Is Jezus, daar de Liefd' na haakt,

Gg 2 ô Daar
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& Daar myn roem en heyl in Ieid, r

Is Jezus, 's weerelts zalf #" i .

's 1. Gy zyt de waare Hemel vretigt, ,

O Jezus, die myn ziel verheugt,
“ Die 't bitt're in dit traanendal, ,

Verzoet, myn trooſt, mvn Al, in Al.'12,5## kroon, i.

O maagde-bloem, onwelkbaar ſchoon,

ô Zuiv're Lely, vol van glans,

G9 overwinnaars, Glory-krans :

13. Ey hoor 't gebed 1 van die alleen,

ij ezu zoekt, en anders geen, . . .

" Die, zig alleen daarin verblyt, , S

Dat Gy Heer Jezu, koning zyt.

De Ruſte in God.

« | | | | | | | | | |

': 2 - 3 268. | | | | | | |
* *

-

-
- -

-

' ' . . . . . . . . * * * * *

N God verborgen Leeven,

Hem maar aankleven, " ' '

In God verborgen leven,

O Schoone ſtand ! 1.

Zig ganſch aan Hem te geven,
Met hart, en hand. * - , we

2. Myn ziele zingt zo lange,

Haar wierd zo bange,

Myn ziele zogt zo lange,

Nu ruſt ze uit;

* .

Ik
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. . * - - - - 5 - ,
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Ik vind 't geen, ik verlange, ,
in Huis de buit, " ' ,

e#Schepſel# verſwouden,

#3af, dit gevonden; ,, ! ! # # oºg
Het ſchepſel is verfwonden, s.

M Fn. God naby » , - - - - - - - T

De Geeſt is Hem verbonden :

" Ep eeuwig vry. , ,,a iſ ..

f, Hoe is de ruſt zo zoete. - Er

ie ik genieten 1: ,,J . ' cb it tº - ; ;

Hoe is, de ruſt zo zoete, : t1 o ti: 5

- In Stillen grond! - - - -, '; r ; . :

Daar ik aan Jezus voeren . . .
Zit, t; aller ſtond. . . . . . )

3. Wie deeze ruſt wil vaaten, ... .- - -

* * * *
-

Moet alles laaten; :

Wie deeze ruſt wil vaaten, . . .

- ... Moet innig zynt

God Lieven, en zig haaten | | |

,,Volſtandig zyn. -

6. God zuiver en afleine, i
In alles meine ; " " - - - - -

God zuiver en alleine, | | |

Zy al uw goed. . . . . . .
Eenvoudig, Stil en kleine

Y.

- - - - - - -
- . . . . . i T

Gy worden moet. " .
-

-

-

, - - - -

« i . . . . -

, st? " :# # :

*#ry
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opwekking tot Zingen

is pſ: 57, 8 -

269. Mek Hemelingen, wilt gedogen.

Ere-koning,, Die uw woning,

Hout ver boven 't ſterre hof!

'k Buig my weder,, fmeekend neder

Menſchen Zoon? ik zing u lof

Laat u vinden,,. Laat u vinden, " .

Van een nietig aſch en ſtof.

2. Hoor genadig,, Heer weldadig ! .

Neig myn hert dat het u eer -

Gy alleene,, Zyt die ººk meene, .

Die# #fgeko## #Heer!
Laat u vinden,, Laat u vinden -

Neem my weg, en geefm'U weer.

3. Niets, hoe heerly #ºssen,"
5 - -

In dit ondermaanze

Dan Üw goedheid, zo vol zoetheid .

Die uw volk genieten zal. . .

Laat VJ vinden, Laat u vinden ,

-

wie U#,'#e"Ai
4. Doe uw ſtraalen,, op my daalen

Hemel.zonnet Godes Lam ! !

Zegens-zaat van Abraham.

Laat u vinden,. Laat u vinden ,

Sterke Helt uit Davids ſtam.

zao 5 o 5. Ho

---'

-

zº t t

?k Zoek u hert lyk, kwagt u ſmertlyk



GEEst ELvKE LIEDEREN. #
5. Hoer koe ſmeekend ,• Hoe hertbreken

Zingt myn ziel, die U bemind

Hoe vol demoet,, Angſt en wenmoed

Klinkt de ſtemme van uw kind: ,

Laat u vinden,, Laat u vinden,

Eer de droefheid my verwind, ..., .

é. D' Idelheden,,, Hier beneden ,,, !

Daar de weereld zig meè vleyd," zº

Zyn, maar ſmerte, want myn herke

-# alleen naar de eeuwigheid

Laat u vinden,, Laat u vinden

Groote God, ik ben bereid. -

inroeping van den H. Geeſt

" 27o. Mak P8 77.

K oog & Geeſt van boven daalen,

\

Koom ons zingende beſtraalen:

rmen Vader, kom verryk

Met uw gaaven ons gelyk.

## Ligt der herten, ... .

Trooſter in de Zielen ſmerten,

9 Gy waare Zielen-luſt. , ,
'Met uw gaaven ons toeruſt

2: Ey kom dog in yder neder!

Sproey de plantjes Iong en wederd . .

Met nw.heyligzalig nat, , ,

'Stier elk in het regte pat. . . . -

Leer ons 't waare# kennen,

, ' - - , G'g 4 Lees
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Leer ons hert aan God ewennen, -.

Dat onz' heele leeven lang, *.

Zy, met God een ommegank. . . . . . .

3: Toon onz' Jezus ope'ne wonden,

t Waar in Leven word gevonden: -

| Dat zig daar elk heene wend,

, Die zig regt elendig kent. ' * *

leer ons door uw Ligt van boven | |

n: inJ# bloedgeloven . . - .

o, dat niet ſlegts't hooft, maar 't hert

Regt daar van doordrongen werd.

4: Dat des Heylants bloed en wonden,

Ons zoo reynigen van zonden, ’’ t

Dat de vreemde Heerſchappie. .

Ganſch in ons gebroken zy.' -

Vader ! Zoon ! en Geeſt#leeven! -

Wilt ons deeze bede geven f

-

Maak inyder voor zyn Doed, -

Uwe Naame dog eens groot,
* ** * * * - - - - 4

27: . . .

Jº AMEN, zeg ik, al wat gy Heer,
toe gaat zeggen, . . . . : * *

Zy Amen, in u Ja, mogt ik 'er my op

#38;"> , . .. .. .. .. ... !

Dat ik in geloof en liefde ſtadig by !

u bleef, ... . . . . .

Zo was 't ontwyfelbaar dat uwen Geeſt

my dreef, ' - n -

--- -- - ' '
- |

|
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ze ººk

#

2. Uw Throon zy myn gemoed, myn

hart een bank der voeten, •

D' ootmoedigheyd den grond, die alles

kan verzoeten, r . * -

V. Al was ik# de hel, dog hield #hend
Vaa TG., . : so tº ott

-YO myn Immanuel, zo gy dus by my
Waart. is i ſ 33 - 4 ;

- - - - -

3. ik de Era, als een miskoe
'ren, dorſten, c 3-26 too

*K te:#anºever, weg

vensvorſte ! - , tºt -

* Ik vind ook nergens iets dat myºf be

geert vernoegt, vocº - *

\"Totdat uw' volheid zelf zig in myn
- honger voegt. , 21 d o --

4. Als gy, myn Éen en All komt uyt

n grond te wykerſ, ".

louter niets, en kan ook hieri
- - bereyken 19 in 12 Er ob "rºw

Dat is een duyſternis en afgrond zen

n". E": - - - - - -

« Die ſtrengen honger heeft, die nergens
wordt verzaad, c't , 5- ... o "

5. O wat een duyſtºre hel is eygen wil-en

minne ! * * * -

Wat heeft de ziel verbaasde ſterke##
' Ti van binnen 2 - 1 ºf2 tº Ai . *

Zo lang ik buyten u, door 't Eygen

word geleyd. Gg 5 6. Wel

«
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6. Wel blyf dan tog, in my, tot dat Gy
-- moogt volenden | | | | s

Het werk,# heyliging, waartoe u God

kwam zenden, ” TT,

- Per zielen donker vuur wordt in my
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