
Over dit boek

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

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

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

Richtlijnen voor gebruik

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

Verder vragen we u het volgende:

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

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

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

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

Informatie over Zoeken naar boeken met Google

Het doel van Google is om alle informatie wereldwijd toegankelijk en bruikbaar te maken. Zoeken naar boeken met Google helpt lezers boeken uit
allerlei landen te ontdekken, en helpt auteurs en uitgevers om een nieuw leespubliek te bereiken. U kunt de volledige tekst van dit boek doorzoeken
op het web viahttp://books.google.com
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E X 0 D. 15: 2.

De H E E R is myn kragt en liet,

en Hy is my tot heil geweeß: Deze is

myn God, daarom zalik Hem een liefyke

woning maken; Hy is myn vaders God,

dies zal ik Hem verheffen.

- P & A L AM 87:7.

De Zangers , gelyk de Speellieden,

[mitsgaders] alle mynefönteinen, zullen

binnen u zyn.

PS A L Ä4 138: 5.

Ende zy zullen zingen vände wegen

des Heren, want de beerlykheit des He

ren is groot. -

«. OP E N B. 14: 3.

Ende zy zongen als een nie gezang

voor den Troon, en voor de vier Die

ren, en de Ouderlingen ; en niemant

konde dat gezang leren, dan de honderd

vier en viertig duizent die van de aarde

gekagt waren.
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HEIL es zANGLIEvENDE
- L E ZE R. z

GÄ 'er vele heerlyke goederen, na

de verhoging van Chriſtus, aan de

kerke worden toegezegt in den 68 Ps: zo

zoude volgens het 26ſte vers het genot

daar van zo verheugende wezen,dat zy

danalstereiezoudegaanzdezangers voor,

de/peellieden agter, en in het middem de

trommelende maagden, Dezet'zamen een

opgeheldert ingezigt hebbendegekregen

in de gangen van God als Koning in

zyn heiligdom vs. 25. enhoe de Mesſias,

als zegevierend Overwinnaar over doot,

duivel en helle, in heerlykheit, tot heil

der zyne, triomfantelyk was ingeredent

gevoelden zig met zo veel vrede en

vreugde vervult, dat zy, gedrongen

door de liefde-van Chriſtus, (die jui

chende was opgevaren. Pſ 47: 6.) zig

ook in blyde vreugdetekenen lieten ho

ren, en hare blydtſchap als om ſtryt

uitgalmden, blyde zynde voor zyn aan

gezigte, tot opfpringens toe. zie Ps. 47:

7. 68: 5.

Vreugdegalmen die zeer goet waren,

en hoogſt betamelyk. Pſ. 147: 1. Want

hadden de morgenſtarren t' zamen vro

lyk gezongen, en alle Gods Kinderen

gejuicht, toende Heer de aardegrondde:

Job 38; 7. hoe zouden deze dannu kon
of 2, - - 1EIM.
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nen zwygen, daarde Heer, de Adonaai,

de grontſteen der Kerke, voor haaraan

gezige was gelegt, en tot een Hooft des

hoeksgeworden: dit was van den Herege

ſchiedt,en wonderlyk verheugendeinha

reogen. Nu zoudealles in eendoor Chri

ſtusworden nieu gemaakt, Gods goeder

tierenheit op Hein gebouwt, Pſ. 89: 3.en

°s Hemels liefde in Hemeeuwigbeveſtigt

zyn. Rom 5: 8. Hy was haar zaligheit,

een God van volkome zaligheit, en by

dien Here,den Here warenuitkomſtente

gen den door. Gevoelden zy zig in zig

zelvente zyn een hoop der elendige, Pſ.

74: 19.(patienten dienhetaan alles ſcheel

de) zy waren zyme elendige, die veiligop

Hem hopen, in hope zig verblyden, en

met Maria zig verheugen mogten in God

haren Zaligmaker, en dus in hope Zalig

zyn. Wilde de Koning David, toen hy

ſlegts de toezegging hadde gekregen van

deoverwinningezyner vianden,ſtraks zelf

van vreugde opſpringen; moeſte ganſch

Paleſtitiatoenöverhemjuichen: Pſ. 6o: 8.

1o. hoordemen de Joden, enen bornput

in de woeſtyne hebbende gewonden, dit

liet opzingen:/pring opgyput, zingt daar

vanby beurte: Num 2 : 17. wat lof, en

vreugdegalmen, welke ſtemmen des ge

juichs, mogten ’er nu in de tenten der

regevaardige gehoort worden over den

Here Meſſias; die zyne Iocooden hadde

verſagen Hoewelzoudehetrymen,ay
- Z1I



Ä opquamen, Triomf/ Hy kame

enrykt den glorie-boet, triomf de/ang

ligt onder zynen voet ; triomf die Helt

ontfang devrede-groet van zyn' beminden,

ofzingen zy liever gelyk geſchreven is

1 Kor. 15:55,56. doot, waaris uwprikkel?

belle, waſ is uw” overwinninge ? deprik

keldes dootsis dezon.de,en dekragt derzon

deis dewet, maar Gode zy dank , die ons de

overwinninggeeft door 7ezus Chriſtus on

zen Here.

Oja,de Leeuuit deſtammevan Judahad

deoverwonnen,deftrytwasvervult,deon

geregtigheden verzoent,’tware heiligdom

ſtondt open. Nuzoude aan haar dubbel

worden wedergegeven vooralleharezon

den. Jez. 4o: 2. Hy was geſtelt tot zege

ningen in eeuwigheit, en zoudezyne er

fenifle ſterken, als die was matgeworden,

engaven mededelen onder de menſchen,

ja ook aan wederhorige, om die by God

te doen wonen. Numogten zy Hem, ook

als zy door het dal der moerbezién gingen,

totenefonteine ſtellen, totene gezegen

de ſpringader van heil, en daar uit met

vreugdewater ſcheppen: wateren diezeer

verquikkendeen verheugende waren, en

zo verrukkent aangenaam, dat die ſpron

gen tot in heteeuwige leven. Joh. 4.: 14.

Zogroot als deze blydtſchapen vreug

dezangen dan mogten zyn, die niette

hoog konden gaan, mits, om herzoeens

uitte drukken, degeneraal bas (die het

* 3 fou



fondamentis vandeMuzyk)ikmeen deer

kentenis van eige laagheit haar bybleeft

zoalgemeen zouden die ook wezen, vol

gens deaankondiging des Engels Luc. 2!

Io Ik verkondige ugrote blydtſchap,die alle

den volke wezen zal. Trouwens, zo was

het ook uitdruklyk voorzegt Jez. 42.

want de Meſſias aldaar, als het welbeha

gen des Vaders, ende de trooſt van zyn

arm volk, zynde voorgeſtelt, zo als Hy

tot hunnen enigen Heilant van den Va

der was verordent: worden daar op vers

Io, 11, 12, alle natien, talen en rongen, in

heteerſte vs. onbepaalegelaſtom op Hem

tezien, kragtigaangenoopt, omgelyke

Iyk over Hem in 's Heeren lof uit te

barſten, zingt den Here een mieu liet,

zynen lof van't einde der aarde: gy die ter

zee vaart, enal wat datarin is : gy ei

landen, ende hunne inwoonders: laat de

"woeftyn, ende hareſteden deftemmen ver

heffen met de dorpen, die Kedar bewoomt sº

lautzejuichen, die in de rotſeenen women,

en van den top der bergen af/cbreeuwen :

laatze den Here de ere geven, ende zy

nen lof in de eilanden verkondigen.

Zomoeſte niet alleen de ganſche aar

de (Pſ 96: 1, 2,) enal wat adem hadde, ja

dat maarjuichen konde, en man, en vrou,

en kinders, hunne longenen tongenroe

ren, en in allerlei talen hunne vreugde

liederen vrolyk opzingen: maar deze

wonderen zouden ook in den Hemel ge

----- - TOEII.
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roemt worden Pſ. 89: 6. Ef. 3: 1o. Endus

hemel enaarde zig teffens verenigen in

den veelvouwigen lofdes Heren, en Hem

die op den troon zit, en den Lamme, in

enen adem grootheit geven volgens Jeſ.

49: 13. 7uicht gy homelen; en verheug u

gy aarde, gy bergen maakt gedreunmetge

juich: want de Heer beeft zyn volk ver

trooſ, en Hy zal zig over zyne elendi

geöntfermen,

Gelyk.de zaligehemelſchaar, juichen

de in Edens paden, in deze vreugdegal

men dan geduirig bezig zyn, en nimmer

gedaan werk hebben, vindende in des

Allerhoogſtenlof, waar toezy verheven

zyn, altyt weer nieuwe en eeuwige roe

mensſtof; zowenſchen zy dat de ganſche

aarde, die dicheil byzonder raakte, hen

helpen mogte, en ook vol zyn van Je

hovahs heerlykheit Jeſ 6 3.

Een wenſch die volgens Gods toezeg

ging ook zekerlyk op des Heren tyt ver

vultzal worden. Chriſtusmoet togals Ko

ning heerſchen, van zee tot zee, van

de rivieren tot aan de einden der aarde

1 Kor. 15: 25. Ps. 72: 8. God heeft Hem

tuitermaten zeerverhoogt, enenen naamge

geven (éxagoraro met deuiterſte toegene

genheit en gratie) welke boven allen maams

is; opdat in den maam' van 7ezus zig zoude

buigen alle knyedergenen,die in denHemel,

en die opdeaarde,en dieonderdeaarde zyn,

en alle totge zoude belyden, dat Hyde
- P 4. Chri
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Chriſtus is tot heerlykheit Gods des Vaders

Fil. 2: 9, 1o, 1 1. Daar dan nietsis uitgela

ten, dat aan Chriſtus nier zoude moeten

onderworpen zyn,en mede inſtemmen in

zynen lof; zien wyegter nog niet;om uit

Heb. 2:8. telpreken , dat Hlem alle din

gen onderworpen zyn. Wat zyn ?er

menige volken, die zyne gerugten miet

gehoort, ofzyne heerlykheit gezien heb

ben! Ieſ. 66: 19. En hoe vele antichris

Ren zyn 'er in de werelt ? ook onder de

naam belyders; welke, niet willendedat

Chriſtus Koningzy, hunne harten verre

houden, zig alleen onderwerpende met

ſtukken zilvers. Ps. 68: 31. terwyl hun

niets meer en dodelyker regenis, dande

openbaring van Iezusleven. z Cor. 2: 16.

LVaar men danalom in de werelt nogzo

een' doodſche ſtiltebeſpeurt van Chriſtus

alsofhetaanpryzen van Hem waseen ver

boden taal ein gezang; moeſte immersin

de gemeente der heilige zyne getrouheit

worden geroemt Ps. 89: 6. en in zynen

Ä Hemeen jegelykeregeven Ps 29t

9, eh zy die geloven, welken Jezus is

dierbaar geworden 1 Pet. 2: 7, (hoe

dierbaar ſtaat'erniet, des onuitdruklyk

dierbaar) opkomen, als ſpruiten zyner -

plantinge, en’t werkzyner handen, waar

door de Heer verheerlykt zoudeworden,

en Hem dienen met blytſchap, en voor

zyn Aangezigte komen met vrolykgezang

vogens den gehelen 1 Soſten “ eſ
* . . . " - y
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Byzonderyk, daar het geklank des Ko

ningsnogbyonsis,en'erenemenigtezan

gers zyn voorgegaan, die hunneliederen

hebben agtergelaten, gevolgt van vele

ſpeellieden, boodſchappers van goede

tydingen, ik meen Godtzalige Leeraars

(Ez. 33:32 genoemt liederen der minne)

die van tyt tot tytenenblydenophefma

ken, naar de mate der genade, van het

heil des Heren, enzynen zegen over zyn

volk, zeggende tot zion, uw God is K0

wing lez 52: 7.

Danach! in de plaats dat hier op veel

hartendans gevoelt, en blyde vreugde

galmen onder hen alom befpeurt zouden

worden, volgens Mae. 11: 17. en de trom

melende maagden, die Iezus liefhebben,

Hog. 1: 3. zig luſtig zouden laten ho

ren, ende zyne uitmemende liefde ver

melden, en roemen in Hem: Jef 45: 25.

hoort men nu meermalen de blyhartige

zugten, en dat de vreugt der trommelen

ruſt, het geluit der vrolyk huppelende

ophoudt, en de vreugt der harpe ruß;om

de woorden uit lez, 24: 7, 8, te gebrui

ken ; zynde 'er vele kinderen Gods in

de verſtrooijinge, en met den verlorenen

zoon' verreiſt in een vergeiegen lanr,

Omſukkelende in de werelt, als wel'eer

Paulus in de Adriatiſche zee Hand 27:

18, 19, 2o. zonder in lange enige verligren

detoeſtraling van den Hemelte gerieten.

Zozit men doorgaans ſtom en ſtil, als

* . OUT



outtyts Israël in Babel, miſtrooſtigneder,

hebbendedeharpen gehangen aan de wil

gen, als was 'er van den Here niets lof

lyks meer te melden;enis dus zig zelven

meermalen elendig tot enen laſt Job. 7:

23 altans wegens de laagheit en God ver

fmadende geſteltheit, en afkerigheit des

harten, diep verdoemlyk voor God,mo-

gende naar de wet eeuwig regtvaardig

wurden afgeſneden, als die niet zyn om

Godsnaamte vermelden Hoewaarſchyn

lykzulxook zomtytsmagvoorkomen Pſ.

31:23. en de viant het toeroepen: Pf 3:

3. Godzal hen dognooit verſtoten 1 Sam.

12: 22. Pí. 89: 34 des het in zion ook

niet gezegt mag worden: de Heer beeft

znyganſchengaarvan zym volkgeſcheiden:

ik ben een dorre boom, Jez. 6: 3. aan

gezien de Heer zekerlyk uitkomſten

redding geven zal Pſ 68: 14. Jer. 30: 7.

hoe afgeſneden en hopeloos het 'er ook

mag uitzien Rom. 9: 28. Wantzozekerals

hetis,dat wy met onsdoen de verdoemenis

niet konnen ontvliedenzliggendealsonder

dezondebeſloten: Rom. 1 ; 32. zozekeris

hetook,dat.de verbeurdezaligheit, enalle

Ä zegeiingendaartoelcidende,

oor den Here Jezus volkomen wederzyn.

verworven; en dat de genade door Hem

heerſchen zal, 8«rasvºré, als Koning het

oppergezegen gezagh houden, bovende

kragt der zonde, de aanklagten des za

tans, deveroordelende conſcientiej de

- vloe--



vloeken der wet, tot in het eeuwige led

ven Rom 5:2 r.

Zo zyn in Chriſtus, in dien nu in heer

lykheit gelukzaligen Zaligmaker, ons

grote en dierbare beloften geſchonken.

2 Pet. 1: 4, die niet, naar onze geſtal

ten ofongeſtaltens, ja zyn en neen: maar

voor heilbegeerige vragers eeuwig ja in

Hem 2 Uor. 1: 8, 19, 2o. Hoe atmen

elendig de godtzalige dan ook in zigzel

ven mogen zyn, zomtyts uit en inwen

dig 2 Cor. 7: 5. en hunne voeten, als die

van Jozef, in den ſtok, en deziel (gelyk

"er eigentlyk ſtaat) in de yzers Pſ. 165:

18, 19, zy zyn dog ryk in Gode, welge

lukzalig in Chriſtus, als erfgenamen der

belofte ('t grootſte dat Paulus noemen

konde Heb.7: 6) en door die beloften?

in Chriſtus gelukkiger, dan Adam zonder

die in den ſtaat der regtheit in het

Paradys. Moeten zy, de eerſtelingen des

Geeſtes maar hebbende ontfangen, hier

zugten in zig zelven, bezwaart zyndeover

het lighaam des doors: zy mogten ook

welleren met Paulus tezeggen: ik danke

Goddoor 7eſus Chriſtus onzen Here, Rom.

7: 25 en zullen geſterkt met Abraham

in het gelove, alleen ziende op God

die het heil belooft, en Chriſtus, die

het verdient heeft zonder haar eigen

geſtel aan te zien Rom. 4: 19, 2o: on

der het gevoel van 's Hemels liefde,

naar mate eigeonwaardigheit meer
- - * 6. WOrf
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wordt erkent , te meer in Goden zy

ne vrye barmhartigheit in Chriſtus moe

tenroemen (ziet Zach.9:9.)en met de Ker

ke, die, onder her harderyk geleide van

den Heilant, wonderen hadde gezien,jui

chendezeggen: wie is een God gelyk Gy

enz Mich.7: 18, 19, 2o. vergel. vs. 4,

15. en volgens den 149. Ps. zig verbly

den in Hem, die haargemaakt heeft, en

verbeugen over baren Koning, zynen na

me loven op de fluite, Hem Pſalmzingen

op de trommel en harpe, ja van vreug

de op/pringen en ſuichen op bare lgers,

Zowenſchelyk als het voor des Heren

volk wezen zoude, zo eens wederte mo

gen komen, en op de hoogten van zion

te juichen; ja dat hunne tong ge

maakt wierde een loftrompet van's He

mels glorie: zo ſmertlyk is her in te

gendeel, dat zy, het gevoel der genade

miſende, menigmaaloverzwakkeninon

eloove en moedeloosheit; ziende hun

oelheiten atkerigheit des harten, en

hunneonverbeteilykenatuirenz.dus om

eige boosheit de eeuwige Goetheit ver

denkende, ende wet hebbendeovertre

den, degenadeooktekort doende, even

of Godsonveranderlyketrou door hunne

ontrou wastenietgedaan. Och, datmen

waardig her Euangelie wandelende,

eens leerde achter Chriſtus, die zig zo

gewilliginonzeſchult heeftgelegt, voot

den Here meer in de ſchult te komen,

-- - EN.
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enzyneigen oordeel, als in Godstegens

woordigheit, vertekenen ? ein met lief

de der waarheit erkennen: met regt mag

ik verſtoten zyn: ondertuſſchen teffens

innerlykhygendenaargenade in Chriſtus.

Dus doordroefheit, en het ondraaglyke

van de verdere afgeſcheidentheit, naar

Godgedreven, en uit de donkerheit op

ziende Jel. 29: 18. wegens elenden kla

gende Jer. 3. 21. Zach 12: 1o, 14 en

uit de diepten roepende met den digter

van den 13oſten Pſalm, zoude de fontein

ook voor ons haaſt geopent zyn Zach.

13: 1. zie ook Ps. 13: 1-7. Althans ver

ootmoediging, en hetarmoedigopkomen

voor God in Chriſtus, is de enige en de

regte weg tot onze verhogingen herſtel.

Lev. 26:41, 41. 2 Sam. 22: 36. Pl. 72:

11., 13. 136: 23. Jez, 3o: 18.57 18. Ez.

16: 63. Hoz.5: 15 Mich. 7: 9. Luk. 15:

17, 19. 2. Kor. 7: 6. 1 Pet. 5: 5, 6. Zyn

vele 'er veel te hovaardig toe, om zo

armoedigte buigen: het iszeker, dat

niemant te vervallen ofte verdoemlyk

wezen kan; dien. Chriſtus niet magtig is

om te konnen, engereetom zote willen

verloſen. Jel. 38:20. 53.: 2.54: 6, 11.

61: 3. Mat. I 1: 28. Luk. 15: 2, Hand.

13: 39. verg, Pſ. 51:18, Deeinden deraarde

wordengenodigt !ez.45:12 ja met de ver

hoginge van Chriſtus is 'er een algemeen

ardon uitgeroepenvogens Rom: 1o: 13.

Ä wy, die öp dit baluine ge
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klank eenby een behoorden vergadert re

worden Jez. 27: 12, 13, dan vliegende op

komen en ons haaften Jef. 49: 17 6o: 8.

Hoz 1 : 1 1. lopende Jez, 55: 5. wande

lende Hoz. 2: 6. 11: 1o toevloeiende Jer.

21; 12. wemelende Ez 47: 9. krupende

Mich.7: 17. verg, Lev. 11: 21. Zo dat:

tog niemant ſcheneagtergebleven tezyn.

Vindt men zig tot die overkomſt zo on

geſchikt, als een blinde, lamme, zwange

re, barende, die zouden mede optrekken

volgensJer. 3 : 8.terwylde Heer zelfhen

zal voeren vs. 9. wanneer de krupende,

zowel als de vogelen konnen opvaren

naarboven Jez 4o:31, Hand 10:12, 16 O

mogtmen zig danmaaraanmelden, enzyn

onder de elendige, die daar roepen. Pſ.

72: 12. het geroep, hoe twyfelmoedig

uitgebragt, zoude zeker gehoor vinden.

Pſ. 31: 22, 23. Kont gy wegens de dui

ſternis niets ordentlyx voortbrengen, of

bidden gelyk het behoort ? de Heer zal,

naar het aanhalende van zyne vrindelyk

heit udewoordenin denmontleggen Hoz.

I4: 3. willende daar toe zynen Geeſt ge

ven Luc. I 1: 13. aan alle, zonder aan

zien van perſoon, vs. 8. die 'er Hem om

bidden, en zogeven dar uw werk in

waarheit zy Jez. 61: 8 ein dus hel,bende

begerig gemaakr, U grootlyx verryken

Pſ. 65: 1o Ja gelyk Hy regens genoeg

heeft voor ieder kruit des velts Zach.

Io: 1. Zozal Hyzegenen die Hem vrezen,

de
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de kleine met de grote Pſ 1 15: 13. daar

de kleine vooraan ſtaan, zowel als die

verre zyn Ef 2: 17. Jes 57: 19. keert

gylieden weder tot de ſterkte, gy ge

bondene der hope, die alle boop dog niet

geheel kont weg krygen, God wil den

Trooſter de twede Getuige wedergeven,

Zach. 9: 12.

Daar men dan, hoe kreupel en blint

ook , zo liefderyk gedwongen wort

Om in te gaan, Luc. 14! 23. en de Heer,

lerende wat nut is, alshet warezugt om

gehoor te krygen Jeſ 48: 17. moeſten

wy immers wel ernſtig nazugten, dat

Hy, zyne goedertierentheit zo gewel

dig makende , de kragt daar van ook

aan ons deede gevoelen, en ons doen

naderen, met dekerke Jer. 3: 21, 23. vol

gens Jez. 49:9. Hebr. 4: 16. Altans wy

mogen nietalleen wederkomen, hoever

reook afgeweken Jer. 3: 1-7. 8:4. maar

moeren komen,en, volgenshet Euangeli

des Koninkryksingehoorzaamheitdesge

loofs door Chriſtus onsuit het elende la

tenredden Heb 5. 9. 1 Joh. 3: 23. Joh.

6: 29 Gelyk hetagter blyven, met wat

fchym van reden ook bekleedt, een He

meltergent, Luc. 14: 21. een zielbe

dervent, Heb. 1o: 39. en een verdoem

lyk quaat is, Joh. 3: 36. Zo is het we

derkeren, heilrykenzalig voor ons,enby

den Herezonderlingaangenaam ; zullen

de zelf de eerſte neiging daar toe, „de
- - wenſch



wenſch om weder te worden aangeno

men, opmerkingen toeſtemming vin

den Ps. 1o: 17, 18, gelyk David zohaaſt

niet zeide ik zal belydenis doen , of de

Heer vergafde ongeregtigheit zyner zon

de, tot aanmoediging van andere aan

getekent Pſ 32:5, 6. Zozal de Heer, in

zyne heerlykheit verſchynende, uit de

hoogte zyns heiligdoms nederzien, om

het zugten der gevangene te horen, en

los te maken dekinderen des doots, en

zig wenden tot het gebet der gener, die

gan/chontbloot zyn, hebbende gene ver

dienſten, prysofwaarde; zoweinig als de

heide , gelyk dat woort is overgezet

Jer. 17: 6. en dit is beſchreven Ps. Io2:

17, 19, 1o. voor het navolgende geſlag

te, voor verflagene zielen, dien, geroert

doorhaarelende, dit wourrook raakteen

aanging,gelykuitdrukkelykwordt gezegt

Zach, 9:11, 12. Uook aangaande, O zion

enz. Zytgyzoſlegt, dat gyu zelven niet

genoeg kont verklenen, beklaagt u dan

met Efraim, zig vergelykendebyeen onge

wendtkalfer. 31:18.(Azafnoemde zigeen

Behemooth Ps. 73:22.) odieklagtenzou

de de Heer welhoren, en umet de inner

lykſte toegenegenheit noemen myn troe

telkint ofvermakingen,ziet Spr 8: 3o. daar

het deoneindige liefde desVaders omtLent

zynen enigen Zone vertoont verg.Joh. 17:

23. Gelykzoook de Here Jezus, gevraagr,

ofHyhetHozannaroepender kleine,Heer

be



behoudtogl ofbehoudnu! welhaddege

hoort, antwoordde: Ja; opentlyk verkla

rende'erzomedete zynopgenomen, dat

Hyhet telde onder den lofHem toe bereit.

Matt. 21: 16. verg. Jer. 31: 7. O mogt

gy gelovig opkomen, vervrymoedigt

door den Geeſt; die wederkerende tre

den, gegrondt opde bereitwilligheit van

het Euangeli des vredes, zouden by

den Here Chriſtushoogſt-aangenaamzyn

Hoogl. 7: 1, Ef. 6: 15 engyin zyneogen

als de dageraat, en als het opgaan van

de zonne en mane Hoogl. 6: 10, 13.

Wierde de verloren zoon, wederke

rende, bly verwelkoomt, de mont hem

als toegekuſt, en Hy vreugdenryk ont

haalt: de Heerzoudeonsook, ootmoedig

in Chriſtus naderende, met gejuich ont-

moeten, en de geregtigheit, die uit God

is, doorhetgeloofweder geven Iob, 33:

26. laat dan uwehanden niet/ap worden, .

e Zion, de Heer uw God is in het midden

van u, een Helt die verlaſſen zal. Hyzal

over u vrolyk zyn met blyd/chap , Hyzal

zwygen in zyn liefde; Hyzal zig overu

verbeugen met gejuich. Zef. 3: 17 Durft

y, kont gy (hoewelde ſchrift zo duide

yk ſpreekt, en alle bedenkelyke zwarig

heden oploſt, verzekerende dat God die

wil wegnemen) evenwel het voor u niet

geloven; weeſt dan onder, het geſlag

te der gemer, die naar den Here vragen;

als



als die toch in Gods vrye genade een

ceuwig belang hebt, zugtende! och 7e

zur, meent Gy my ook ! roep my dan op

mynen voet Jeſ. 41: 2. doe my maderen

Ps 65:5. roep my als Uw/chaap by name

Joh. 1o 3. Gymoelte altans weten,

dat men by Chriſtus, wiens naam is en

blyft wonderlyk, en die Zig in verge

vende en genezende genade wonderbaar

maken wil,en wien nietste wonderlykis

Zach. 8: 6. ongelooflyke dingente zien

krygt Luk. 5: 26. Ja als Hy ons den

Vader toont, ziet men zo ene verre

gaande en verrukkende liefde, dat de

Zoon zelf, in wien God met ingewanden

van barmhartigheit ons bezogt Luc. 1:

78. Fil. vs. 12. het zelfsſtandige woort,

gene woorden wiſt uit te vinden, om

die naar waarde te konnen uitdrukken.

Joh. 3: 16. terwyl Hy ondertuſchen ver

heugt in den Geeſt Godts vaderlyke

goetheit met zyn Middelaars 7a beve

ſtigde Luc. 1o: 21.

Mogten wy dan ook zo gelovig leren

nazeggen: 7a l'ader zo is geweeſt het

welbehagen voor U, en teffens met alle

heilige bekennende liefde van Chriſtus,

die alle verſtant te boven gaat Ef. 3: 19.

en niet alleen ſterker was dan de doot,

waar toe Hy zig gewillig aanboodr Pſ.

4o. vs. 8. maar waar door Hyhet zelf

een eeuwig leven rekende, als Mid

delaar den Vader te gehoorzannen Joh.

- 12.: FO.
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12:5o. zo een voorregt ’er in ſtellende,

voor de zyne ene offerhandete worden,

dat Hy'er nietgenoeg voor danken kon

de Ps, 4o: 6-12. Mat. 26: 3o. zyndewe

gensher heetgrimmige wraak zwaarr van

God wel getrooſt, om dat Hy daar na

zyn hant tot de kleine zoude wenden

Zach. 13:8. en het leven der werelt zyn.

Joh. 6: 51. Was dan het bekeeren van

zondaars zyn'ſpyze Joh.4: 32. hunnetoe

gekeertheit tot Hemis zyne verzadiging

Jez. 53: 10, 11, zyzyr al zynluſt Pſ 16: 3.

en 't is zyn vermaak, met hun, t' aller

tydte ſpelen Prov, 8: 31.

O eeuwige wonderen van aanhalende

en nederdalende godlyke liefde! o ver

borgenheit des Vaders en Chrifti! waar

in de engelen begerig zyn om in te zien.

Mogten wy 'er bygebragt, en door den

Geeſt der waarheit regt ingeleidt wor

den, en ingaan tot die onbegryplykheit,

dieneindelozenglans, die heerlykheit, die

eeuwigemin! hoe zouden wy geloven

de dan de heerlykheit van God zien,

gelyk Chriſtus dikwyls herinnerde Joh.

1: 4o. en de lieflykheit onzes Gods

over onszyn; zo als Hy als een Zon van

vrindelykheit, en God van zaligheit over

verlorene wil opgaan Jeſ 6o: 1. Eenlicht

waar door onze zielen teffens in liefde

zouden verwarmt worden, en vervult

metblydſchapen gejuich, eneen lofzang

---



by ons zyn, gelyk in den nagt, wanneer

het feeſ geheiligt wordt; en, de blyd

/cbap des harten gelyk enen die metpypen

wandelt, omte komen tot den berg des He

ren, tot den Rotteen Israëls, Jez. 3o: 29.

Deze blytſchap des Heren zoude ook

onze ſterkte wezen, en wy de heerlyk

heit des Heren (zynde Gods goedigheit

Ex. 33:19) in den ſpiegelaanſchouwende,

naar dat zelve beelt in gedaante veran

dert worden 2 Kor, 3: 18. en uit inner

lyk genoegen in God die in Chriſtus en

kel liefdeis, als geliefdekinders de vrugt

des Geeſtes vertonen in alle goedigheit,

Ef. 5: 9. Deut. 28 47. en ene ver

borge ligtigheit, zoetigheit, zaligheit in

de effene en vermaaklyke wegen van hei

ligheit gevoelen Spr. 3: 17. en's Hemels

inzettingen onze gezangen zyn Ps. I 19:

5 F: en hetbetragten van die onshoogſte

feeſt 1 Kor. 5: 8.

Dus gelovig by Goden in zyne goe

dertierenheit blyvende Rom, 1 1: 22.

Hand. r 1! 23. liefderyk en dienſtbaar

omtrentden evenmenſch, zoudemengro

te vrede hebben Ps. 1 19: 165. lei. 32;

17. en vele ontmoetingen van God ge

nietende Jez. 64: 5. ons den ganſchen

dag verheugen in des Heren naam“, en

door zyne geregtigheit verhoogt worden.

Ps. 89. 17. Blyft de verdorventheit nog

over, die laſt der zonde; als die maar

geen luſt wordt, en een geruſt verblyf

krygt



krygt ofgoetonthaal, maargedurig doet

zugten, en vlugten naar Chriſtus, die

7o maal 7 maal 49o maal in een etmaal

vergeven wil Mar. 18: 22. die mag ons

dan leren zeggen: met regt mag ik ver

ſtoten zyn, en onszelvendoen wegſcha

menagterChriſtus Ez,36: 32.enGodsgoe

dertierentheit en langmoedigheit doen

roemen Kl. 3: 22. 1 Tim. 1: 6. die ook

hinkende, en qualyk opdengangzynde,

behoeden wil en verzamelen: Zef. 3: 19.

Mich.4: 6,7. Ueinwendige vrede, ruſten

de op Gods vrye liefde in Chriſtus geldige

en alles verantwoordende geregtigheit,

zal'ertochniet door verbroken worden,

maar onder de vernieude verſchyning

van God als de God van Bethel Gen. 31:

1 3. doen jaichen in den Here en zyne

vrye Vaderlyke liefde.

Zoook onder uiterlyke tegenſpoeden

de kragt van Lhriſtusgevoelende, enbui

gende gemaakt voor God,enzuigendeaan

de beloften; zoude men die duiſterniſten

met blytſchap konnen doorwandelen,

meer opgenomen met Gods eer en raat,

dan met eigenvoordeel en gemak.

Heeft Jezaias Kap. 5: 1. Gods oordelen

voorziende,'ereenlier vangezongenvoor

zynen liefften,tenblykedat zyn glori hem

liever was dande voorſpoet van deonver

beterlyke Ioodſchenarie: wyzouden ook,

hoe veel de uitwendige verdrukkingen

waren,overvloedigkonnen zyn vaninner

ly

“



Iyke blydtſchap 2. Kor. 7: 4. Hab. 3: 17,

18. en in her midden der benautheden

verlevendigt Pſ 1 38: 7, 8. opzingen;

De Hemel is ons vreugt :

De Hemel ons verbeugt

/Met Algenoegzaamheden /

Zend, Here; wat gy wilt;

Ons hart heeft altyt filt",

Ons ziel eeuwige vrede.

Zal hetenkele genade zyn tot die ſteil

re opte komen; is die voor ons te hoog

Ps. 61: 3.’t zal echter de pligt wel bly

ven, naar meer ſterkte en opgewektheit

te ſtaan, om vrolyk in deshemels vreug

den, heilig in zyn heiligheit, ruſtig, luſtig

voort te wandelen Ps. 84: 8 en by de

beloften alle neerſtigheit toe te bren

gen 2 Pet. 1: 5. 2. Kor. 7: 1. en de in

gezegende middelen vlytig waar te ne

men, om zo verre mooglykte konien tot

de vryheit der heerlykheit van Gods

kinderen Rom. 8: 21. en enigzins tot de

wederopſtanding der dode. Fil. 3: 11.

altans moedeloos werkloos neer te zit

ten, en zig zote bedden in de helle, is

de ganſchonregte weg tot uitkomſten

bevordering: Mit zorgen und mitgremen

und mit zelbs eigner pein, läſſt Godt ihm

gar nichts nehmen, es mu/zerbetenzeyn.

Onder die verordende niddelenofbe

hulpſelen zullen zekerlyk zyn te tellen

de geeſtlyke liederen, en het gezang van

die als zynde dikwyls bevolen Ef. 5: 18,

I9a



19. Kol. 3: 16. Jak. 5: 13. Ps,96: 1, 2. Jez.

12:5. en ook overvluedig van den Here

gezegent. Woonde de Heer outtytson

derdelofzangen van Israël: Hyzal byde

zangersenſpeellieden zynefonteinen nog

weldoen ontſpringen P1. 87:7. waardoor

het hart zonderling verquikt, geſterkt,

en verruimt wordt Pſ. 46:5 om Hem ver

der met liefde en vermaak tederhartig

aan te kleven. Ja hoe menige godtza

- lige zullen onder dit hemelwerk een

voorſmaak van den hemel, en den he

mel in de ziele meermalen hebben mo

gen gevoelen.

Daar dan het gezang zo betamelyk en

nuttig is, en ons hart ondertuſchen

doorgaans laag entraag, gevende weinig

goede reden op, veel weinigergezangen

van den Koning: hadden wy, die ech

ter zomtyts nog enige neiging tot zyne

ere, en het heil onzer ziele gevoelen,

hettoteenbyzondervoorregt terekenen,

dat God in de kerke nog vele zangersen

ſpeellieden heeft verwekt, die ook door

hunne liederen oms zoeken te doen in

ſtemmen in s Heeren lof, ente verwak

A keren in zyne liefde, om zo met en

onder hen opte komen als trommelende

maagden. Gelyk 'ereen groteoogſt van

geeſtelykeliederen, als zovelebehulpze

len, aan ons zyn toegedient, welke alle

egter voor hetgemeen niet algemeen be

kentzyn: dachtemen hetniet ondienſtig
KG
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te wezen, enige van die zo in het kleine

uittegeven, welke dus lichttebekomen,

en gemakkelykzyn medete nemeninge

zelſchappen, of op de reize; of het den

Herebelievenmogte, de verſtorvegene

gentheden van velen op te wekken, en

deze hant volzaat koorn ooknogtezege

nen, dat de vrugt 'er van liefyk mogte

ruiſchen.

Wort het gezarg nu meermalen afge

broken, en het een voorregt gerekent

maar ernſtigte mogen zugten; haaſtzal

’er een tyt kcmen dat zy, die dan zug

tende dan ziñgende den Here Ieſus volg

den, en zyne verſchyning lief hadden,

zullen worden bevrydt van rouwe enge

kryt, enopgevoert metalle blydſchapen

verheuging in's Koninks Paleis. Daarzal

het hart zelfdangeven lietop liet, enzy,

voor den troon Gods en des Lams ge

bragt,beglanſtmet zonneſtralen,geſpyſt

met verborgen manna en hier nooit ge

proefdelekkernyen vanene volzalige He

mel vreugde , gedrenkt uit de beke van

Gods welluſten, onder het lieflykſteak

koortgezang der fluggeCherubynen, en

hoge hemel geeſten, met hun den roem

van Godsheerlykheit,enJezus vryeliefde

van goeder harre blymoedig opzingen,

en in het eeuwigjuchent hof den veel

vouwigen lof des Heren eindeloos en

- vlekkeloos mede eeuwig uitſchatteren.

H A LE LUJA

A M E N. -

- -
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DE GEBOORTE VAN

C H R I S T U S,

I,ZÄ Tebies Cempel-reien God

gewpde Choren // Hoeheerlpkt

ooit verſiert/ metſmaaren Ppp/en Bonn/

Hw' galmen zyn te dof; Sit als uw

Pzieſter ſtoln ; // JAu Zemel-reien zig

op hoger toon doen horen.

2. WPat kanuw' Alamoth oſGitthithier

bp halen? // JAu d' Opgang vanom

hoog/ die haaft de pers alleen /

Cotredding van denmenſchen’s Baders

eer' zal treen // Bejüpcht wo?ten ver

eert/ met digt in Eng'le talen.

3. Jãooit huwde Jeſſes Soon / ban ho

gen Geeſt gedzeven/ // Dynº Konink

phe harp aam Goddelpker ſtof/

Als deze die gedaalt uit 's Hoogſten to

nings hof/ // Jem van 3pn' Wpsheit/

trou/en liefde cere geven.

4. Zoo?t! ſtervelingen/hoot! onſterffe

plie tongen // TDie leren H. de wpz'

van Songs nieuwe lfet: -

Epziclendie erkent mpn Jezugliefgebiet/

Als liefdeſlaat de maat amag’t wozÜen

Magez0MJeN.

A. 5. O!
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5. O! vlces-gewozden WBoozt/UDou Gp

ons woogden ſchenken! // CBp deed het

ZSinneon en Auna doo? Uw' Geeſt/

Ei! zend ons unaar een' vonk van 't

eerſte Pinkſterfeeſt; // Dan zullen wp

uw JDaam roemtugtig doen gedenken.

6. Jupcht! Sionskind'ren, jupcht! Hw'

Atoming is geboren // Loomt kusEm

manuël / die wond'ze maagde-Zoom /

TDien Sterken/ die van’t kruis Zal ſtap

pen op den Croon/ // TDien't eeuwig

Pzicſterdom van Godt is toegezworen.

7. TBaar is JWHesſias mu/ Die Bo2ſtvan

*1 heir des Heren. // Pºp wapent zigten

ſryt / zo arm / zo hulpeloos:

CDfTDavid nogeems weèrzpnſlingertuig

verkoos/ / GDm Goliats geſchimp van

Iſr'els halste keren.

8. Poe lukt het onzen Zelt ? ik zie Hem

"t hooſt verbzcken // Pan dien die 't

IDenſchdom trof unetdood'lpk zielfenpn:

IWAariaas DSoonzalons een tWeedt Adam

zpn/ // Een Goël die het blocdder bzoe

d’ren regt zal W2eken.

9. D! horen van ons Heil!6! Bºom der

Zalighedem/ // Periofſer van uw Bolli/

der Peid'nen wenſch het Wigt

Dan ſlåoſeskerk gebaar teuerooſt-baak

opgerugt: // UPees welltem in ons dal/

ontfang ons' nagt-gebeden.

- - - - - - 10. WBp
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1o. UBp komen bp Uw' kribb' Hw'hoge

Godheit eeren / // CD! Bond-kiſt/delt

ſel/ lang beſchaduwt en belonkt

Dan heil'ge Cherubpng/ gp hebt ons’t

eerſt ontfonltt: // 't GDntelb're hemel heir

quam ons hunn' chooztrantleren.

I 1. JAuvlegtmpn'Dzede-Doºft eenkrams

van zege-zangen/ // TDie CDverwiumaar

zal haaſt rpſen upt het ſtof/

TDan rolr mcn galin op galm in't GEeu

wig juichend Zof // G God geliefde

JWHenſch wat hebt gp Peil ontfangen!

ZStem: Wie ſleet heuchelyker dagen.

"HÄ kruiden helptons bomen/

Helpt ons onvermuftig bee!

Helpt ons beeken/b2on / en ſtzoinen/

Helpt ong all' de winden mée;

Bilapt dehanden op uw' wpze

(Tot malkander; maakt geruiſch:

2Zet de ſtem miet dan tot p?pzent

Goël koomt hier bp ons t'huis !

Goël koomt hier bp ons thuis.

2. Grote Goél/ eeuwig WBonder!

Zeg wat liefdepozde Haan?

Dat G' am ren' verloozmen zonder

TDezen dienſt hebt omdcrgaaum

WLiefde zonder einde of palen

Meemt uw hart in vooz den menſch!

Gp bewolkt uw' held're ſtralen/

Booz een wpl on onzenwenſch: Doo Ec.

A 2 3. Dat

-
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2. TDat PI all' de Vollten rocmcn!

Dat H toejuichal wat leeft /

TDatmen H het puſk van bloemen/

TDeugd geloofen lieſde geef:

(Cot een ſerkrans om uw' hairen/

Hit dem hof van’t hart geplukt.

TBatmen I met fluit em ſmaren

JLoof/envooz Amederbuk://:Loofen Ec.

4. Salig tindje/ Hemels (Tcken!

Zegen ons uit uwen ſchat/

ILeer ons wat wp-tnoeten ſp?cken /

KTrek ons mee maar 's loningsſtat.

Declons van uw zalig leven ! .

WBp zyn arme buiten H/

Maar wilt Gp van't uwe geben/

Eettwigzpnwprpkennu.://:Eeuwig Ec.

5. Gadlpk UBonder / TDavids Here! -

Gok zpn Toon/ wat Zeil is dit?

MLaat uw läoningrpſt vermeren;

Cotgeals CDpperheerſcher zit/

CBp den ſtoel van alle volken!

Aard' en Hemel H. Cerbied!

(Tot gp 't regt houd op de wolken/

En Helkals Wiigterziet ://: En H. ellt Ec.

6. Dader Jakob mogt hier wecmen/
GBp ſpn lieve Fachcls graf; A

(Chans is °t 'er net lige ornſchemen!

Abzam zelfkom dunkt mp af

JAet een heir van Bemellingen!

Gin t' aamſchouwen UWEN DAG!

DPpl de Mozgenſtarren zingen/

Daar men’t yieuws geſchapen 3ag!://:
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Z: Daaromroemen wpmog langer/

CDp een Gphel hier geſtigt.

GDP een' uitgelezen zanger /

Die 3pnharpzang ältytrigt;

GBinditioningskintte oben;

Än 3pn ſchoonheit in zyn hragt!

Daarzpn Hpf de krodiſpant boben

Allehronen diemenagt! / Allekronen

8. Deze kotinglphe Herder - -

Reeft geen weerga waar men vzaagt!

Fiede ſtarren / Spwoont verder

Zºchom geboren üſt een' maagt:

Davids dogter/ vzoom enedel;

IPaar geringen ongezien:

Laat uſchºpven op de ſedel/

’t.Moette Bethlehem geſchien://:'t Moet

Abtem; Zoet gezelſchap enz.

I- Zº GBp o Gods metgezel!

- Kºet uw naam/ Immanuël,

Zots God gewis dan met ons;

God is met dem Zondaar een,

. Laetons juichen! wat beletons:

God is met den menſch te vreen.

2 Doegmpnſtemmetd'Englenſchaar
Enik zinge luit en klaar:

Eere zy Godt opgedzagen/

Vreede is 'er op de aard;

In den menſch een welbehagen 9

Godt is weer met Ä' Nepaart.

3 3, e
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3. Jeſus is Immanuël;

WPaar 's uw overwinning hel?

Dar den hemel vam ons ſcheidde!

Zècheid de Hemel van ons af/

Toen Hp/dien ºp lang toezeide/

TD.zen Godt mer ons, ons gaf!

4. Jeſus is Immanuel,

Amen/amen ja; 't is wel.

Ä 's een wel van vzeugde waat’ren/

t’s een zielen zwanendons;

ZSatan/ wilje tegen ſmaat’ren?

Poo? ons heil hiet Godt met ons.

5. Äezug is Immanuël,

Siele/ ſtaak u ſtaag gekwel;

IBiezal kummen tegen wezen/

So de Godheid vooz u is?

Godt zal uwe bzeuk genezen/

Godt/ dooz licht/ induiſternis.

6 'k Sie hier Jacobs ſchone leers

"h Zie hier Godt van boben meer

Zºlaan om laag twee Vaders ogen;

Zenden*t zalig Engeldom

Op/en om 't/ uit mededogen/

TAttverkoren eigendom.

7. 'lt Sie met tooge van 't geloof/

TDat de vzeeſſelpke kloof/

Cuſſchen Godt en ons gebogſten/

WBeggenommen is maar wenſch/

Doo? Desſias Bo?ſt der Boºſten

TBooz Immanuel Godt menſch.

Dºſe
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8. Zie de hemel daalt op d'aard/

Godt in 't vleeſch zig openbaart

Godt heeft zig met ons vcrbonden/

CDIn Godc met ons, als Wel eer /

(Coen?t verbond was ongeſchonden/

Eente maken; ja veel neer.

9. Godt met uns doet bomd en band/

Ban der zielen houwlphs-ſtand /

Zpa onloſſelplt geſloten:

Äp is Man/ en wpzpm B2ouz

Laat 't heel al in ſtuhken ſtoten/

TDit 's een onbecbzeckb're trou.

1o. GB Immanuël mpn deel!

GB Immanuël mpn heel

Senigal, mpn lief/ mpm leben!

Debt Gp H met ons gevoegt?

Dat ons H dan ook 't aankleven/

GEenlik/ eeuwig/ vergenoeg'.

11. WDees Gp mer my, wpl iſt leefs

Met my als 'k den geeſt eens geef;

*kizal dan doot mog rigtdag vzezen!

Äh 3al niet ſidderen vooz de hel/

kom Gp / mpn gejuich 3al wezen/

UBellekom Sºmmanuël. -

Stem: *s Hertogenboſch hou u .

H. erheugt u lievc Chgiſten ſchaar/

Laatons VanVzeugd'opſpzingen!

Godstrooſt'lpk woozt wozt heden waar/

Ei laat ons nu eens zingen!

WBat wonder Spons heeft gewzogt/

DJo? wat een' dierenpzps gekogt/

GP ’t 3pu zeer grote dingen! Ds
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2: Als il: fm 's duivels netten lag/

GEn in den doot verloren/

De zonde bleeftoen nagten dag/

Äp bp/ mp ingeboren; t

ºk zakte altpt dieper in

JNPnzondig hart en bozen zin/

Enſcheen daar in te ſmoren.

3. Wapn goede werken aan mpnzp/

TDie waren gamts bedo?ven/

TDe vzpe wil wag Gods partp/

GEn tot het goed verſto2ven;

Dicns angſt mp tot vertwpff’len dzeef/

TBp doot cn hel maar booz mp bleef/

JAp Was geen trooſt berwogven.

4. ECben rommelde Gods ingewand /

WDanneer Hp mp zag dwalen;

Hºpzondº 3pn Zoon dat dierbaar pand/

Dm mp weer om te halent

kºp went tot mp zpns Paders hart/

En red mpm zieluit angſt en ſmarr/

En laat mpn ſchuld betalen.

5. Coen ſpzak Bp tot zpm' lieben Soon/

*t Js tpd om my t” erbarmen/

Daalneder uit uw' Baders Chzoon/

En wees het hcil der armen/

Gn help hen uit der zonden noot/

Derſla voo2 hum den bitt’ren TDoot/

Endzaag hen in Uw' armen.

6, WPanneer de Bader dit geboot /

ZSo kWann Godts Soon op aardenz

IHP daalde in Mariaàs ſchoot/

GPm vlces cn bloet t' anvaarden; HP



-
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Hºp was een Heer van grote magt/

Maar ſcheen geringen zeer veragt/

Als Hemzpn’ moedcr baarde.

7. Hºp ſpzak totmp: hou mp Inaar baſt/

Skzaluzeker leiden;

CDf ſchoon dood/ hel/ en duivel baſt/

Sal ik dog vooz u ſtrpden;

WPantik ben uw'/engpzpt mpn/

Endaar ik bem daar zult gpzpm/

'CBns zal geen vpand ſcheiden.

8. JlMenzal mp tappen af mgm bloet/

JDen zal mp 't leven roven/

GEn dat om uwent wil gp moet/

TBit vaſtelpk geloven;

IDpa doot zal hier uw' leben zyn/

Hºpm onſchult maakt ubzy van ppn/

Hºw deelzalzpm hier boben.

9. Äk ga mi tot mpm Bader heen/

En noet vaſt van u ſcheiden;

Maar gp mpu Kind'rem zptte vzeen/

WDilt maar mpn' Geeſt verbeiden/ .

TDie u in alles leren zal/

En trooſten in uw' ongebal/

En in mpn waarheit leiden.

1o. IBat fk gedaan hebb' engeleert/

TDat zult gp doen en leren/

Cºp dar mpn rpk mag 3pn vermeert/ .

(Cot Godes of eneeren; -

GEn Wagt u vooz des menſchen vont/

Dant die islos en zonder gromt/

WPit is de wiluw's Heren. -

A 5 Dten :

- --------
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ÄstemVerheugtuChriſt'nenin'tgemeen

I • Wiefde glaet! wic kam uw lof

Enroeln laarWdärde zingen?

Hier is cen eindeloze ſof!

Hier 's weth voo? Hemcllingen!

Bier gloeit Jehova's heerlpkheitl

Die hn zpm kinderen bereit

TBr sº hart zoud' nu nict blaken

2. TPe heilige cn volmaakte Godt/

Hetzaligſte Gpperwezen/

JBef d'alerſmoodſtezondaarß rot/

(Ce lieben uigelezen.

Zwygſtil vºrnuft / geef Godt de eer/

DEpn liefde doef önendig meer/

Dan gy oot kont begrppen.

3. CD liefde! die Gods eigen Soon

So zeer hadd'ingenommen;

TDat Bp uit's Daders ſchoot en troon

ºs hier tot ons gekomen!

ZSpm medzigheit /-zpº krufs en graf/

TDie beelden ois naar *t leven af/

TDe tragt van ’s helands liefde.

4. De werclt lag aan't boos" verſlaaft

ADat zalºgtge in Adams hind'ren?

TBat g' uwen Boom ten beſten gaaft/

GDm hun verderfte hind'ren/

GP hoogſte Goet! wat was ilz meer

- Dan’t heir der duivelen/ o Heer!

Die gp Ten ifgront doelndes » -

- - - - - F. DJou

º

i
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Hou op/ mpn hart! ſtel u te Vzee

ont gp den gront niet peilen;

ZSo werpublind'ling in die zee/

JWDet al uw' zomd” en feilen/

En geef uw hart ten offer dien

THie’t zpneu komt zo willig bién

CBeef hart vooz hart ten offer.

6. G liefſte Pader/ neem het aan !

Geef kragt om u te minnen /

GEn in uw lieſde Voogt te gaan!

Äk geef u zielen zinnen;

Ban boze luſten uit mpn hert/

TDat niets daar in gebonden wert/

TDan ſpzanken uwer liefde.

HET LEVEN VAN

C H R I S T U S.

Stem: Pſalm 31.

I. olmaakte glans van 't God'lpk

WDicop uwlevenlet/ (UBezen!

Bint rimpel/ vlek mogſmet!

WPaar is een deugt ? Gp doetze ons lezen/

*t Spm al Geregtigheden /

WPaar dat H. Docten treden! -

2. Hw reinc Zamt kam mergens taſten/

Mies raakt de vinger aan/ -

Gf't is alwel gedaan!

Än gemig ding de dzift verraſte:

ÄÄÄ lichaamÄ iden.

Pu der van 't quaat geſcheiden. _

A 6 3. TDe
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3. TPe WPpsheit mikt waarheem teſtappen:

TDe Heiligheit treet toe/

En d'pber wogt mooit moe!

Geenwerkof't heeft zyneeigenſchappen 5

“t Poldoet aan 's Hemels Eere:

En wil 3pn' Lof vermeeren!

4. TBezuiv're Sonisbp H duiſter/

GB Helder lebensligt!

WHetfirmament zelf zwigt!

De ſtarren doven bp uw luiſter

Äa ’t heir der Serafpnen /

JWHoet bp uw glang verdwpmen!

5. WDat gloeide Gp in hemelliefde;

Bolmaahte Immanuél! --

IPpl’t Godlplt Waadsbeſtel/

Blw' inmig hart op 't tederſt griefdes

GPm altoos te beanen/ “

’t Geen CBp beraamt had t” zamen!

6. Hw' ſpps was Baders welbehagen

KTe doen met volle luſt!

*t Betrouwen vomdzpm ruſt!

En kom’topden Derbonds-Godt wagen!

Än alles welte bzeden/

All wierd'er veel geleden.

7. Gehoozzaamheit was al Hw leben

G Godskmegt/ altpd troul

JPMooit had Gp maberou:

IlMaar wierd tot loſſers werk gedzeven/

J.Net eeuwig vergenoegen ;

Sin zulken TDienſt te zwoegen!

-

8. WDas

«-
*- --
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8. UDatwaart Gp deftig/ gelpkmoedig/

GEenboudig/ matig /kuis !

Än 't rein gewetent' huis !

Cot’smenſchen heilenhulpſterts ſpaedig

Een ſteum voo? ?e meergebogen/

Äm jamm’ren vol medogen!

9. CD Jeſus vol CDntfermemiſſen/

TDie 't kleine niet veragt /

Zo vziendipk/ goed en zagt!

Gp balſſemt het verzeert gewiſſe!

Gén wie zig zelv' verſmaadde/

CDntfing uw trooſtgenade.

1a. Liegtvverdig was uw vom isvellen/

Liegtveerdigpder daat/

JHaar regelwigt en maat! ...

WDie kan een eenige Ädaat tellen

CDfleet verongelpken

TDaar Gp het regt deed' blpken

I 1. Een'armen zondaarkont GPdzagen/

MAaar roept aan’t veinzen Wee:

Een hart geklieft in twee /

Kon mooit uw zuiver oog behagen 3

TDie in dediepſte gronden/

Peilt's menſchen oze vonden.

12. Gnwaaromtell'iktoguw' TPeugden/

TDie miette tellen zyn?

CD zuiber zonligt! ſchpn

Än mpn gemoet: ſchepligten vzeugde ?

TDat ik mag heilig zingen/

Pam Goddelpke dingen * -

A 7 - 3.

--------
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13. GPp dat ik uw Polmaakte ſtralen/

HW heilig leven kenn'/

GEn regt eerbiedig ben/

Emmpn gezigt daar te bepalen/

JlMet ootmoeten aanbidden:

GP Eerft/en Laatſt/ en lAidden!

14 G oozzaak van mpn Zalig leben!

Schoon voozbeelt zonder ga!

Laat waar tk lope of ſta/

Jºpm Voet ſteeds in uw' voedſtap kleven;

Ennaar uw woozt en wenken/

MBpm ſpgekenzpnen denken.

º, Aisikmietweetwaar heen teſtreven/

2Behommert wat ik zal:

Maat dam mpne aamdagt pal/

(Tot H zig binden heen gedzevanz

CDm een gewoont' tekrpgen/

Ban ſp?eken / doen / en zwpgen.

16. So als gp ons dooz lesen handcl/

Än veel' geballen zegt;

TDe lift aan de eenvout hegt:

Em Ups/en deugdzaam in den wandel/

Als reizigers maar boven /

H eens voitnaakt teloven!

_Stem: Amo te benigne Jeſu.

"HÄ Jeſus! Hemels voozbcelt!

TDer Englen Heiligheit

WDozt als duiſternis veroozdcelt

Bp uwe zufverheit.

Äeſus is mpn onbeſmet

Hooft en Hart: mpu Geeſt, en"e
M

-

-
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Beifig mp// Heilig mp:

Äk moet Jeſus 3pn als CBp /

Heiligmp ,: Ähmoet Heiligzpuals GP.

2. Stille Jefus! die de baren

Ban uw" will’ op den grond

Ban uws Baders wil bedaren/

En ſtil doen leggen kond !

WPanneer zal mpn togt en Wil/

GEens in d' uw' verzinken ſtill

Heilig mp// Heilig mp;

Äh moet Jefus zpm als Gp.

Heiligmp://: Slimoet ſtille zwmalsGP.

3. Wack're Jeſus ! vol van 302gen

En arbeit zonder maat/

Bezig van den vzsegen mo?gen/

Cot aan den avont laat:

's TDaags vooz ſpps met werk beſet/

*s Aagts vooz bedden in 't gebet/

Bcilig mp// Heilig anp:

ºh moet Jefus zyn als GP

Heiligmp://JkmoetwakkerzpnalgGP.

4. Goede Jeſust aktpd minlyk

Än lieffelpk gelaar:

FHevens vzienten vpant bzindipk/

Een pders hulpen raat

Ach! was it als Gp een trooſt

Aller in haar hulpeloos!

Peplig mp // Leplig mp

Ähmoet Jezus,zpn als Gp.

Heiligmp:/: Zlmoer minlyk5PmÄ
F. Zag
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. Zagte Jezus! die zagtmoedig

je allerſcharpſte leet

WDraakloos kond vergeben goedig/

Äa zonder toozne leed ;

JWPaar in pver kond' vergaan /

IWBierd uw Bader ſmaat gedaan:

Heilig mp// Heilig mp:

Äk moet Jeſus zpn als Gp.

Heilig mp://:Äk moet Zagtezyn als GPS

6. Nedrig' Heiland! weerdig t' eercn:

Die alter menſchen lof

Seer ootmoedig kond ontberen:

Gºnza des hoogmoedsſtof

WBikte/ dat het oozdeel klaar

Altpd ſtond in d' evenaar.

Heilig mp// IHeilig my:

Äk moet Jezus,zpn als CBP.

Heiligmp://: ÄkmoetNedrigzpnalsGP

7, Zuiv're Jezus! die de dziften

Dan’t lichgann tomen lond'/

En hetkuiſch van 't onkuiſch ziften.

JWHet hart/ enoog / en mond:

Aluw leden hield' gp net/

Al uw denken ombeſnet.

Äeilig mp// Zeilig mp:

Äk moet Jezus, zyn als GP.

Heiligmp://: Ik moet Zuiver zyn alsGP

8. Maat'ge Jezus! dien de rede/

TPe ſpps en dzanlt toe nat;

Derte naoit in lekkerheden/

Maoit vol/ of over-ſat : " -

- "s Ze
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's Hemels wilte doen hield' Gp

Poo2 uw ſpps en lekkernp.

Heilig mp / Heilig my

Ält moet Jezus, 3pn als Gp.

IHeiligmp: / Jlt moet Matigzpm als Gp.

9. Heil'ge Jezus; dzuk uw leden

Cem leven op de mpn';

TDoet myn voet als d' uwe treden,

JApn oog als "t uwe zyn/

Boben al maak dat mpn hert

Als het uw regt vierig wert.

Heilig mp// Heilig mp!

Äkt moet jezus, 3pn als Gp.

Beflig mp / / Heilig mp:

Ält moet Heilig 3pn als Gp.

H E T LY De N v AN

C H R 1 S T US,

Stem: Auguſtinus ging eens ziften.

I.RÄ van Saron ! zoete leip!

'k Zieuw wziemelen in het ſtof,

'k BTal het ook zo zien dat ik mee lp

JENet BI in dien dzoeven hof.

Sºn den hof is cerſt dezonde

Dan onz' ouders uitgebzoed:

*In den hofis d' eerſte wonde/

H geſlagen iu 't gemocd.

- Ds TDes
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2. TDeze plaats was daar d' olyven

CEertpds wierden uitgeperſt/

WPaar ook onze Jeſus bipven

JWRoeſt/ en 't bloedig zweet uitberft;

TPaar moeſt ºp de wynpers treden

Ban Godts toozn en grimmigheit/

t’Sldd'rem zie ik al zyn lcden7

Dºpn gezigt met bloed bezweet.

3. 'k Sie nu ſtrenge zonden wzeker/

TDat gp zettet aan uw mond/ -

TDen begaldem bitt’ren beker,

Die geen mond op aarden vond:

2Beker die Hemza bemcrd hceft/

TDat hp zpgt ter aarden meer:

Beker die Hemzo geſmert heeft/

TDat Bp niets konlpden meer.

4, 'k Dind zym ziel/ die in het lpden

°t Migchaam onderſtettnen zou /

IHeel bedzukt aan alle 5pden/

Deer bedzoeft en bol van rou;

2Zo Yeperſt dooz ſmert van binnen /

DSo beangſt in zulken moot /

TDat het niet iste verzinnen/

Ja geheel bedroeft ter doot.

F. 't Zpm mpn zomden/ die den Bere

t Bloed-zweet hebben uitgeperſt,

Die benouwden Hean zo 5eere/

Dat Hem "t bloed uit d' ad'zem berſt:

"t Spm mpnzonden die den Zere

Badden dezen dzank bereid/

TDat ºp was benauwt ſo zeere,

En Mpn vloek op Zen geleit. 6.
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6. Ach wat grote liefde dzaagt Gp

Cot den armen zondaar / Peer !

'k Bid H. / zegt mp tog/ wat zaagt Gp

ÄIn den menſche immermeer?

Dat uw' ziele heeft bewogen /

CBm dit lpden t' ondergaan? -

°t UDas alleen uw groot medogen

TDaar Gp mee waart aangedaan.

7. 'lt Die nu dat Gp 3pt die goede,

Äa een hemelſch Pellikaan:

TDie om mp met bloed te voedem

Hwe bo?ſt laat open ſlaan;

CD dien bittcen angſt en bloet zweet!

Hellen angſt, en mare ſmart/

Die Gp/ vooz mp/ in den hoflced/

Conen uw genegen hart. -

8. Schep nu moed/ mpnziel in ruſte/

Gm dat Bp gedzomken heeft

THien dzank 7 die geen meiiſche luſte/

Maar aan u het leven geeft; -

ºk Hoog/dunkt nnp: den Heerweermoden/

kom in mpnen hof, mpn duif!

TDaar gp Van Inp 3pd gevloden/

TDzink mpnuitgeperſte dºuif.

9. TPic zal uwe ziel verſterken

Äm aamegtigheit en ppn;

Äa verheugen in uw werkten /

Emu tot een JDrctar zpn.

Rom en eet tog van olyven,

Det deez' vzugt uw ziel' verzaat/

TDeze zyn her die verdºpven

Kw.vcrgiftenzoudigkwaat. Stent :
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Stem: T’en is nier alle tyt , &c.

I. / pm ziel! mpn vluggeziell die al

- lesonderſockt / // En om de

eeuw voogieen/ het ouden mieudoozb0elik:

Bind ooit verwondering zulk voetſel / als

in’t Werk / Dan Godesdierbaar ZOOM/

in 't bouwen van zpm läerk ?

2. 't Geſchapen beeld verſpilt moed

willig 't Heunelſchlicht: // 't Selfſtan

dig Beeld den grammen Bader in't gezigt

Zegt: Bader/hamdem IAenſchmietdandooz

mpnvalſtaan? // TPaar legtdan't heer

ipk ligt; en ving dat groote werk aan.

(Tans fieek de Henle Uit/ en relt

a naar den ſtal // TPaar in haar

Schepper lag ;maar meeſt naar 't on

geval / / TDat als het eeuwig Wiegt ſpºn

trots veragten wzeelit / / JWHet ramp en

vloekenin't gezegent harte ſteekt.

4. UBat is 'e . o rots! en trocs onbuig

zaam menſchen-hert ! // TDien dit al

raakt/ dat gp niet meer bewogen werd?

Kom/ſiet uw Schepper aan/ doozu van

boven af // Geftoten/enVo02 U gedolN

pelt inde ſtraf.

5. JWapn ziel / die op de diept / van de

ſen afgront ſtaart / // Emzuizelende ziet

geen epnd van liefde Paart // Dzeugd /

en verwondering/ en roept/ CD! Heid

nenwenſch ! / / CD! Jeſus! Jeſus lief!

Wat deed gP vo02 den menſch!

6. TPaar
* -
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.

6. TDaar legt men 't heilig lpf/ dooz

vaak / emppn/ en moeit // Amegtigop

het harde hout/ verblockt/ verfoeit:

MBpm ºeſus op het äruis! cnik op'tzag

te dons // CP SIeſus ; Jeſus lief;

wat deed' Gp al vooz ons?

7. ’t Dermoeide Hooft zoekt rnſt / en

Godes rpken zoon // Dint leider; tot

ſpn peul een' ſtekcligen krocm;

CDmmpn' dooz mocite en ſozgontſtelde

breinin't dons// Ceruſien. Jeſus lief;

wat dede Gp al vo02ons;

8. TBaar ſtrelit men 't ligchaam uit/

daar gaaude nagelsdºpqrs// TBooz hant/

en voeten heen/ met pſſelplt geknars:

TDewpl mpn ligchaam ruft / gezont en

zonder ppm. // WBat deed u Jeſus! UW

ruſt miſſen voo? de mpn?

9. TDaar rigt men 't hout om hoog/en

"s ligchaams ganſch gewigt./

TDatzakten hangt aan verſchc Wonden

en gewzigt/

TDewpl myn ligchaam ruſt/ gezont en

ſonder ppn. // UBat deed’ u Jeſus !

uw ruſt' miſſen vooz de mpn ?

10 TBaar hangt Äp nU bekleed met

ſtpf geronnen bloet/ / / TDat blocit uit

hooft/enſtricm/en.wond/inhamtenvoet:

TDewpl Inpn ligchaam warmen eerlpk

is gedekt. // Bat heeft H/Jeſus lief!

totzo een' min verWekt? I

I Ie
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11. Daarleſchtmen Heminetgalen edh

alszyn boºſt/7 TDoo zwectenboºt

dzoögt/ vaſt zwoege en ſnagt Vandºſ

TGewp mpm tafel ſtaat vol ſppsen

dzamk maar wenſch:
Ä Jeſus! Jeſus lief! wat deed' Gp

voo den menſch?

nºat zal mp/ lieve Peer! voo? H.

temoeipfzpm // UPat laſt of arbeit:

zwaar mat ongemak Wat Pyº

Änjagepk, die ik vooz Knierwilligp

Teic arbeit/laſt/ emppn/en alles d?oegt

boo2 nP.

13 Thans dunkt mp 'tzagte dons / en

't'ſchaduwig goºdpn! / Bpt harte

Krups maar doozn/en p?kelete P

Tºewpm maar enkel gal; de lehkreſpºſe

roet;7/ Het ſierent kleed een Walg/bp

Jeſus dierbaar bloet.

ÄAls mp der luſten eens beſoeen

kömt @ Heer ! // Legt dam H dier

baar krups ſlegs voo2 mgmogeneert

Päw maglen/ wondent hert/_uwººdºo

jen-kroon mpn houft! // So bindik

doozuw ppm mpn luſten all' verdooft.

s. Heuſalik 'tderbaar ärusbooee

wig dankbaar zpm / // Dat doo zºn

vloehmp vzptvoözeeuwigſchand’emPPn

Jaaar meeſt dat ik daar doo? van 's

vleeſches luſten vzp/ // Ben aan deWe

relt gekrupſcht/.de wereltook º MP.

(EN1.
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D Stem: o Kersnagt &c.

I. ek Hemel v?p uw glinſter ligten/

Die wat de boosheit zal verrigten/

DEp go2thaar duiſterlingen aan:

WBantd’afgromtſpert wpt op 3pm kakeuz

CEenſlange neſt/ eem poel vol dzaken/

Heeft het op's werelds Bozg gelaan!

2. UBat immer banU was heeft ºptegen!

De nagtvozſtzelf kommt opgeſtegen /

IWAet hels vergift/ en bitere gal;

Hºp dzeigt zpn force kragt te wagen/

Omenen buit daar heen te dzagen/

WBpl hp het mensdom dzeigt den val.

: Gods gramſchap hevig aangeſtoken

oo?zondeſchuldt/isnu aan't rollen!

Endzingt een allerſcherpſten ſchicht /

Än CBoëls bozſt/ om klaar te tuigen/

TBat dood'lpk zog de ſtraf doet zuigen/

Als "tzondenwerk is los verrigt.

4.TDemenſchenmoozderbzultvamond'ren;

Gok doet de UBethaar bloehtoondond’ren/

Maar de CPppergodheit eiſtzpm regt!

En doet een v2eeglpli Eballoejen!

TDe Wºzaak' gelpft een oben gloejcn!

o Strpt/ o wee/ vooz 's Heren knegt!

5. WDie had bci' helen Hemel tegen;

En bleefom vziendemtrooſt verlegen./

Pan elf verlaten/ hulpeloog !

Als onze Hooftnam / die gebogen

Gler Aarden tag; en boo? 3pue oogen

Geen Hemel maar het ſtof vºr.»
» C3L

- -
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6 TDe ontſtelde ziel zo fel gemepen/

TDoo? pberwzaak zo ſcherp geſiepen/

GEn afgeppnr/ krpgt ſnee op ſnce!

TDe mont zockt ademtogt dooz ’t klagen;

Daar Hp verbaaſt/doozwoutvan ſagen;

DSugt uit ik ben omringt van wee!

7. TDebloetloopſchpmtaam’thart teſtollen/

CPf vooztgezweept dooz angſt te hollen;

Dp vlpmt dooz huit en buizen heen!

't Gerommen bloedzweet verft de ieden/

CDf dzops enzppelt maar beneden;

WDpl "t oog ontlaſt wozd doo? geween!

8. Bezwpkrge ook Jeſus lievc Bo?ge

Jàeen gecmſins 'thartbolduizentzogen/

JWHaar Wel bed2eben in Gods Liaat/

Beet ipt en ſtont; des pleit ºp/ Pader

s’t hedem moog'lpk / 'k bid einader/

at dezen ielk nu bam mp gaat.

9. Hw' wille tochalleem geſchicde/

WPas’twoozt; Pp zogt geenſtipte ontvlic

PanalNenlaſt/van al hctleedt; (den/

JWHaar lag ootmoedig plat op de aarde!

Enom 3pn Sions wil tº onwaarde/

JDet ſchuldt en block als overkleet.

ro. UPatzegt gp dzietalzo verkooren

Bp Jeſus liefde? ochzp/zy hooren/

JHogzien miet/ wat hun JDeeſier dcert!

Sp ſlapen ag! maar hoo! hoe minlpk/

Zoe zagt./hoe teder hoc inwn’lpk

De goede Jeſus tot hen licett;

-

II,
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II. Enzegt/ kunt gp dan mieteen ure/

ZSlegts wakende mp ziem verduren.

Zo grooten jammer/zo veel druk ?

IBaar blpft gp mumpntrollwſtevztenden?

Seg Petrus ? waak en bidt beminden /

't Berzoeken maakt u./let op 't ſtuk.

12. RPaar wcet itt niet UW innig pogen/

CEnhoe u’t hart van mededogen.

Als was verſmelt; hoe rap en vlug

Degeeſt zig reppen zou volpv'rig/

Booz mp en mpne zaak welmp'vzig

MDaar ’t blces is magteloos en ſtug.

13. Ach/ach'tklimthooger: dit heet lpden!

TDit heet in vuur en bloedtte ſirpden!

Tºe Pel ſpuwt koolen uit de vlam!

Dog'swerelts Boghervatzpn ſinekenz

DSo wps/zo heilig tot een telten

TDat ºp was 't willig offerlam.

I4, THit is de gront banonze bzeede!

# dcze WILLE zyn de leden

Dan’t ſtrpdbaar Hooft/geheel bolinaakt.

Gm’t wederſtreven moeſt Pp bupgen/

En't grondſopuit dem ſtraf-kroeszuigen/

So als geen menſch het hadd' geſunaakt,

15. JWHaar zie/ei zie dat Hemels wonder!

Geenmenſchenkint/maareen Berkonder

Dan Hemeltrooſ / een hoog Gezant/

Gm laag gedaalt / om d' innigheden

Dan Jeſus Ziel / zo fel beſtreden/

KCe ſterken dooz een Godpk pant.

B 16. G„T
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16. G duiſtere uur angſt naare ſtonden!

G heimagt/ hoe veel duízent ponden/

Pan ziele ſchult/ van ach/ en wee!

JLRoeſihiercen ſchuldlooshartdoopzangé

GEn op cen blank geweten hangen/

TDat onverdient krygt ſnede op ſmce!

i7: Kom keurelingen van Genade/

ZSla uw natuurſtaat tog eens gade /

Hºfer is de ſchets van uw verdient’t

TBit zoud gp niet een tpt of tpden/

JPaar eeuwig/ eeuwig moeten pden!

GPp 't allerw?eedft en ongezienſt.

18. Hadd' miet Gods gunſtig mcdedogen

Hwelende aangezien/ met cogen

3Pam vzpe gunſt; cm 's Hemels Doon

Doo2 onbegrppelgle trouwe/

H. uit den jammerpocl behouwen ?

GPm zelfte ſterven duzent doôn!

19.Gchmogtik hier mpn'aendagtbinden!

IWApnwalgelpft natuurbeelt vinden/

INDet rode ſchult gantſch overdekt !

Polvluek/bolſmet)verbaaſt/volzwoegen/

*t CDntwaakt geweten ſtaag volwzoegen/

Als op een ppnbank uttgerekt!

20. Enzwpgtditſchoon/'tisergertcken ;

TDe wzaal zal dog op’t einde WZeken:

Gelukkig die zyn elent ziet

ForöÄsblöetenſooptmaar 't hofie/

Betraant/ beanſt/ klein als eenſtofje/

Cot Jeſus als den Heilantvliet.
2 I»
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2r. CD liefdeblam/ o pberbonken/

Zodiep in Goëls boxſt gezonken!

Permeugt gp zulks voo?'t zondig volk!

Sal ik die Wonderkragten loven/

Send mp een zuiv're ſtraal van boben;

’tzinheim een' bodemlozen kolk!

22. Peeftnietmpnluſt uw'zieldoo2ſneden?

JApn hoogmoet tegen 't ſtof getreden;

JApn tegenmorren maakte H ſtil/

IlApm ſlaap dede H geen halmte binden/

IDpn ſchepzels minrooſdek vanvzinden/

JWapn ſatans bziendſchap gaf ’t geſchil.

23. Afſchuwlph hart/zobzautgyrampen

Endoet mpn Heilamt bloedig kampen!

Dervloektezonden/ afgromts quaat/

Blpf eeuwig in den poel verdzonken?

En ik in Jeſus weg gezonken:

Dan lebertons Zpn ſmcrt vcel baat.

24. CH Heiligbloedzweet/ bangetramen/

Hoe kund gp ons ecn heilweg banen!

GEn wogt een balzem op ons leet!

Gp b?engt vermoeging boo?t em vzeugde!

GEn maalt een blos van gloénde deugde/

-CDp uw geſchenk: het witte kleet.

25. Laatmpuwpurp'rezweetdzopbieren

JApn Pzient ! danzal ik eeuwig vieren

Hw zieltriomſ doo? 'tzegemerk!

MLcer mp de bloedbanierte zwaajen!

Als 't zeiſſen ſaat een oogſt te naajen:

Raak MP bp lºg dzuk dan ſterk. “.
M- L, 2.
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–– – – –
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26. Smeeublanke Lelpé der dalen/

WPat mag bp uwe ſchoonheit halen!

Polmaakte olpbentakt/ geplukt

Än ’t ncdzig laag bp d'olpkuipen!

MLaat mirrenzap en op dzuipen/

CPp 't hart dooz zondenlaſt gedzukt.

# Boed tog het ligt der wpzemaagden;

nſchoongeenmo?genſtont nogdaagden/

JlMaalt als een fakkel ſteeds heurlamp!

Bedek met ſneer uw zalvelingen/

Hw perſſing leer hen wond're dingen:

Berei ze tot een' wett'gen kamp.

28. CD ſtille bitplaats/ heiligecnzaam!

IWAaak mp met Jeſus hier geneenzaam!

Ein doe mp ziem de gruwzaamheit/

Bau ſnode ſtege hartezonden/

Danetterige Vuile wonden;

Een walg vooz d' Oppermajeſtcit.

29. Dolmaakte Bo?g/ hier kam ik lezen/

TBereinheit van het Godlph UBezen!

En Hw bekoorlph blank en root/

GPm duizent/ duzent arme zielen/

TDie in den ſtrikt des duivels vielen/

MBierd' CBp beangſtigt tot den doot!

o. EDdierbaar Voo?werpvanons tragten!

at 30Ud' nucn mevens H. tog agten;

TDie ons zo duur hebt v?pgekogt!

ILeer mp de waarde van uw lpden!

De kragt van 'tzegepzalend' ſtryden!

WPaarom Gp ſteets diende aangezogt.

- - -
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31. EB Bondeltje van bitt’re kruiden!

Geen ſpccerp oogſt uit het Zuiden/

Geen roog of leip riekt zo ſchoon;

Als uw gemadeus op het harte

Ban zullie die volzonden ſtnarte !

JAa ’t offer galen van Godts Zoon!

32, Laatilitogſtaag ubwzielſtrptroemen/

En umpn zele loſſer moemen

Doozlugte Pozſt! onwinbaur Zelt!

Wip voo?t op uwen ooglogswagen 5

Cor dat het ſlangen hooft verſagen/

H laat verwinnaar in het Velt.

DE VERHOGING VAN

C H R I S T U S.

ZStem! O Kersnagt.

I. ſ aatons van Godts DZoombeginnen/

Diegedaalt van's Hemelstinnen/

Adams krooſt herleven deed':

En voo? d'ogen zpner tollen/

JPNet een koets van lucht en wolken/

JAaar den hoogſten Zemel reed'.

2. Pp/ Godt zelf/der bºomen wenſchen/

MBoonde bp 't geſagt der menſchen/

J2U verloſt van 't helſch verdziet:

KTot dat Pp / ma 't kozt verbipven/

CPp den heuvel der olpven/

Epne jongſte ſtappen liet.

2B 3 A
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3. Penoch hadd' oprecht gehandelt/

Booz Godts aengezicht gewandelt/

En bleef nag ſtamtvaſtig ſtaan:

Dies de bluge Checubpmen/

Pem in 't licht der Seraſpnen/

Bocrden bovcn zon en maän;

4. Gok Elias/ die Godts winken

Dolgde/ zag den aartkloot zinkten/

Gnall' war beneden lag/

WBant in weerlicht vuur en ſtralen

Doer ºp naar de Pemclzalen

TPaar het Jelizeüs zag:

5. ÄCES HÄS/ bovenzpn' genoten

WAct Godts balſem overgoten/

Hälimt in heerelpker ſtamr/

CDverlaen van ſtarrekronen/

Gp dem hoogſten troom der tronen

Alan Godts rple regterhamt.

6. CPp de vleugels van de winden/

Baurt de STrooft der Godtgezinden/

Ä2aar 3Pn eigen läpktspaleig.

WPat hadd''s Heilants zegewagen/

Een gewigt van heilte d?agen/

EPp die ſmelle Jennelteis!

7. 't Hooft der Paleſtpnſche ſieden

Hemzo npdig zakt beneden/

JW)et de kruin wam Golgotha

Dooz zpn' opvaart/ rpl van luiſter.

Boe verſchillen paal en kluiſter

Ban dees' glorizonder ga!
5 - -- 8.
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8. Thabo? hceft Godts Zoom/ongleven/

JUNetzpm' ſchoudren opgeheven/

TDaar hp blonk van ſtralent wit.

TDaar bp zich de momt der Wetten/

GEn de P2its der ziemders zetten/

JlMaar wat haalde dat bp dit?

9. 'kt mag om d?opvaart hier bergeten/

Joe Hºp Bozſtlpk opgezeten /

CEens zyme intree decd' in Stat

KTocm zyn veulen op gewaden/

Gén geſtrooide dadelbladen/

Stil en ozcedzaam heene trat.

1o. käogts ontſlote Jenteldeuren /

Gpcnt u: ontſluit de getren

Dän her weelig Paradpg.

MLaat de Pader met verlangen/

Spn' beminden Soon ontfangen

En Vercerem met den p?ps.

11. Gp getroubve triſtgeganten/

TDie aal alle Wereltkanteil

’s Heilamts leer verbzeiden zult/

Äg nw Trooſter opgenommen?

TPaar zal weer een ander kommen/

Jºcen/ ei ncem een wp gedult.

12. JESHS zal ook zelf ma dezen/

MPeer verſchpnen in dat wezen/

Daar Äp me maar boven vaart.

Zalig 3p die op 't genaken

Panzpn' toekomſt altpt waken.

't Eeuwig leven is 't we waart.

ZStent!
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Stem: Malle Syme.

I«. Onder Godt ! wat WonderWerft !

ÜJetgraftevinden ſonder zerlt !

Dan Soldaten/ All verlaken /

GEn cns vzeeze weg!

Balzerns opſet zonder bzugt!

Dziendinnen! dat's u voog ter vlugt

JPaar de Stat toe/ Ei mp! wat/ hoe

Mang balt deze Weg?

Hoo?! hoo?! hooº! käomt hier boo?!

Doct er niemant open ?

Petr. UBar getier ägant ons hier

ZSchiepk overlopen? -

Mar. Zºpmon! Spmom! hoogt gp miet?

Petr. 't Spm de Dzouwen/ daar is iet:

Mar. Spmcn! ZSpnion! 3pt gp doot ?

Peer, Sus! ſus! U2eesboo2 geenmoot?

Mar. TDaar is geenredc meer van vzezen;

't bzeez' niet weer.

2. P. B2ou! hoe! dzoomje ? ſlaap je nog?

M. G Epmom! "t is geenſlaap-bedzog.

P. Spn de herſens TBooz veel perſens

Bandendzult berooft! M. JDcen/Meen.

P. Peefz" een ſpook omftelt ?

M. Het is geen nagt-ſpook datons quelt;

P. Gnderregt ons TBan/en zegtons/

WPat beekt „gn onshooft !

M. 't UDas mog nagt/ En fk dagt/

Pk UBil mp ſpôenten grabe,

P. Jºdelheit! CDnbeſcheit

wenn den doden laben: M

4"
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M. 'k WBoud' mpn' Here zalven gaan.

P. Joſef hadd' dat al gedaan/ .

M. Tonen woud' ik ’t lievend hert

P. Tiefde ligt ontſchuldig wert/

En ſtelt im zo een' poos/

Hetherte vzeſeloos. 0

3. M. 't Bandent hert voert oogen Pf

Gezwint ten graab” beid' even fipf:

°t Gzaf was open/ En wp lopen

Ilinks Herwaart aan 3 -

antons Heer en was daar niet.

P. Maria/ zegt gy datº en ziet/

Bipf ik ſtaamde TDzalen / in de

Plaats van 't graf te gaan?

TDat's een d?af/ Cot het graf/

*lt zal ma niemand wagten.

M. En Cepha / TDat’s u na/

WTiefde maakt mp kragten.

ZSpmon! wel wat dunkt u nu

P. lBel J Maria! Wat dunkt U?

M. Spmon Äp is opgeſtaan.

P. Raar JWAarpl wat koomt u aan

M. TDe Hemel / Petre/ zelf

Heeft mp dit kond gedaan.“

4. TD” Engelen van boven af

Die ſpzalien uit het ledig graf;

Ei!eiiſieent niet/ Dzouwenweent niet/

TD' Here is opgefaan:

Petre ſchzik mist/ Ja Sp/ Äp.

Zelve ſtond' daar aan mpnzp.

Dees unpnogeu CDnbedzogen

Sagen Jem daar ſtaan, DB 5 P.
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P. Zeg JWHarp / Hoe wiſt gp

Dat het uwen Heer was?

M. Leg hoe gp WBiſt dat p

Bp tº op het neer was?

P. Pp zeid' ſelf; <h ben*t/ Zft ben’t.

M Een woozt maalt" Zem mp bekent.

P. Boekend' gp ſo haaſtzpm taal?

M. TDenk de wenk in 's Szicſters zaal.

Maria! zeid' ſpn mont/

Gn't hart verſtond' den gromt.

.. P, TDaar'smu’t einde van al denhoonk

. TPaar's nu voo?'t kruiseen Konings

äroon !

GEn ons klagen/ TDzoevedagen

All' gaanglpden heen.

P. TSaar'snuwaar dat ſeldſaam woozt

Danons zoagteloos gehoo?t/

Stap mpn ſpooz na/'t gau booz na

’t Lant Van Galileen.

M. Segget dza Cleopa!

Daar begint uw reien:

P, Hegget dza/ Cajapha!

TPaar begint uw ſchzeien.

M. Bzonen / TPaar's uw Fiots en all

P. Boſen/ TDaar's uw Liots ten vall

TDie met Hem den adem geeſt/

WDie met Hem weer rpſten leeft/

MLeeft en ſterft t' zpnen dienſt/

TDie booz uſterft en leeft,

- - - - - - - Stents,

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

6



VAN CHRISTUS. 33

f

Stem! Pſalm 98.

T. riomf/ triomf in 't hage choo?!

JAPnmagalmdgingdewolkendooz

De Koning vaart maar boven!

Mangs duizenden van Gertrofeen!

JAu paſt ons juichen/ geen geween/

Elk tonglit moet Hem loven!

WBie is als Hp die 't wolkgeſpan

(Ten wagen maakt/ en zold’ren kan?

Als waar 't een marm're bane!

TDiſcipelſchaar zie vºn on hoog/

GEn hegt em ſtrengelt ’t lievemd oog/

Bewaarzpn trou vermamen

2. JWPaar zugt miet dat ºp hene gaat

Daar Hp u 't pant van liefde laatz

Hp 5al den Crooſter zenden !

Zoe onbedzeven zpm wp miet/

Als "tooz niet hoo2ten 'toog miet ziet/

Pet duppen dutten heeft geen ende:

Hoe baak die GTroomreis was voozſpelt/

Dp hadden ’t utt den zin geſtelt/

En hleefden aan ’t verkeeren;

Die honigſtem / die zegenmont/

WHun hart met liefdezelen bond"

't Bertrek viel bangte leren. -

3. Hogtanszyn zoghaarmooitberlaat

Cerwp Bp pashetoog ontgaat/

Sent Pp 3pn' Upftrauwanten !

Cwe mammen in het wie gekleet/

Ban skioninks wege/met een weet/

Als Waar "taan blocdverwanten; - -

- - B 6 Jºlie
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ZAfet met ontzag maar vziend'lplt blp:

Gp Galileërs wat ziet gn

So treurig op naar boven .

Tºie zelbe Jezus wis komt weer/

GDFPannen/ laat u’s Zemeis cer/

En's menſchen Heil doen loven.

4. Hoe ſtapt Äp als een GodtShelt op!

En wogt ten overwinningštop

Als op cenſchilt geheven!.

°t Peelalmaaktruimbaandaar Epvaart!

WPpl 't onweer zwigt! de wint bedaart!

De lugt met lof beſch2eben/ -

ZSig meerblpt daar zyn voetzool raakt!

Demaan/ de ſtarren die Äp maakt/

De zon/zou 't al niet knielen;

Als Hp hun' legers ſtapt voozbp!

Als Äp ze telt op oz.de en rp!

En voogtſtuvt op hun' wielen!

* L JPaarwat/watzou'tvernuftlooßdoen.

p kommen 'toogwit niet beb20en 5

Derbeelt u's Hemels zangen!

De juichtaal van der Eng’len rei!

Deel hoger als in Bethlenns wei:

GB Iſraëls verlangen!

Mu meteen quptbzief in de hantl

JAu ruſtig / luſtig in een ſtant

Ban volle heerlpläheden!

*tºsHOOGTYTvoozder zaal'genſchaar:

De WBonderraat is openbaar/

Des wozt 3pn lof beleden. .

- -- « au
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6. Muziet men't hels gebangenhuis,

Pet d?alieneſt en't magtgeſpu#7

Als aanzpn' wagenweien

Geſcheurt/ geplettert als een roof/

So bek als t bzullend' ongeloof

Setrooſt in 't zelfs vermieſen.

Deſchamp're Giek/debitſe Jood

Beruſt/ gezuſt on Jezug dooſ

ZPerfomt7 en ſtopt zºne.oren:

SDat Pp Gadts Soonwassnu klaar

Die werk is grooten wonderbaar

Hºog willenzp't niethogen.

7 Stap Zions kind'rennu bºp baſt/

En moedig' ais 'taan helden paſt/

LPP ’s Pernels effen' bane

ºP/.gp deelt aan den voozlogt meé:

Daal u tot Hemel-werk tog ree/

Peil dieptens van genade!

Een wonder dat zig hier ontdckt!

SEen blpdſchap die u’t harte weit!

Dehanden t” zaam' doet klappen!

ºpn Bader! Bader 'kooge Una/

Äh roep miet dwaag kcerom7maar ga/

älim op uwe eere trappen

3. Maar Werp ons Hunen mantelmeer

WPP wagten naar uw gaben zeer/

Ein dooz Aw' Geeſt te ſpzeiten:

w' v?ede 5p op ons geſpzeit/

ÄÄÄGeef hier van blpken tehen! -

B 7 Das

«
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TDat wp dooz enembant verknogt;

Staag wozden doo een' Geeſt bewzogt/

Cot Hemelſche bedzpven:

En eedeler van zinen aart/

't Hart ſchihken tot een Hemelvaart/

GPm ſtaag bp H te blpben.

9. G Gp mpn Hooft 6 Sielebzint/

WDat is 't a dat ik bp H. vind'!

Jèu Gp met lof verheben /

Dertrapt al’t aardsen hels gewelts

JAogtang Hw voll bp namentelt!

De elendige doet leven:

Een armenhoop ontfermt Gp H.

CEenkmiklient riet behout GP Mul

Gp d2pft um eigeſchaPen/

Än enen beemt van liefpkheit;

Terwpl. Gp ze aan de ſtromcn leit/

En bp Hw' ſtaf doet ſlapen.

10. Suzukt Gp Isrels leger wis/

Baakafgemat/ den regen fris/

Den koclen dau doen ſcheppen!

JAu zult gp gaven vanom Hoog

Deerzenden! en een gunſtig oog/

Zèlaan op ong doen/ ja rePPent

Mauzult Gp ſchitt'ren met een gloet

Dan Hemelbuur! onn’t kout gem0et

(Te helpen aan 't bewegen.

JAuzal "er man en honigraat /

Sok wpnen melk op onze ſtraat/

Keervloeien dooz Aw zegen,
- - -

2 - » --
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I. (Trompet mu v?p de mieuwe JWHaan/

GPok zal de Zom mooit ondergaan'

t Is dag aan alle kanten!

Petgrotezabbatjaar begint!

Tăe vzeemde en huis-heer ruſte vint/

IAen mag den ſtandert planten/

Aan d' oevers van de woeſte zee/

JAaakt zig het heidendom miet ree

CDm willigzig te buigem

Ce knielen onder zullt een' Dogſt/

Die alle kromen t” zamem tozſt/

TBaar ban de Heem'len tuigen

2. GBp dan mpnziel uit moddzig ſpk!

Doeh ſchatten/ maak u eel en rpk;

Jºaar boven moet gp ſtreven/

Spt gp van 't God'pk Hooft een lit?

Deem vaſt in hoop met Hem't bezit;

Ä met Hem ſtaagte leben!

2aag zogg dat nimmer aarde ofdzek/

Halseen laſtzp op den neks

H ſloven doenen ſlavcn.

Berbeuzel nooit dem koſt'len tpt/

Dat gpz' im pdelheen verſpt; -

JWMaar ſtap in't ſpooz der bzaven, -

Dtem: Mariaas Lofzang. . .

E> uldezegenmont!

TDie honig ſtozt in 'trout/

Booz all' Hw' lievelingen!

Blum evensweg is nau/

Ä ZP VPÄ 'er dau;

I DOLZL 920 UNEN«. – ––

en der sº viele sagen - was
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2. WBaar Gp uw' voetſtap zet/

Bind' ift een' heil'ge wet/

CDf trooſtende beloften !

't Geen ons tot pligten dzpft/

JWAet een ons voozregt ſtpft:

En kroont de v?pgekoften.

3. TBeharp van Szais zoon /

ZSloeg vaak een heil'gen toon:

JWPaar ſchoonder rolt de bzede/

Dan Jezus Hemeltong!

IBaar aan het leven hong/

Perbeurt in't luſtbaar Eden.

G Als 't Lonligt weſtwaart daalt/

e naſleep gloeiten ſtraalt /

Gebolgt van goude beken:

Zyn's Heilands affcheits recn/

Deelmeer gcen diepe zeen?

En flonkerende ſtrehen!

5. Bolmaakte Äezus! ga/

Gp laat ons v?ede nä/

All 3pt g' ons oog omtweken!

Gp gingt met eigen bloet /

De Godtheit in 't gemoet !

WDie zalonz’ ondaat wzeken.

6 TDehooynen van't altaar/

Zpm afgebaagten klaar/

JDen mag 'er v?p na grppen:

't Geweten vuil beſnet/

Zpn wzoegengp belet;

GHeen.PZäng Maghet, nu.nppen.

- - - - 7. TDe.
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7. TDeſmeeu van Libanon

Geſinolten dosz de Son /

Die levert geen rivieren/

Geen wateren zo fris/

Als v2ede in Jezus is;

TDie wp in 't feeſtjaar vieren.

8. Gp geeft 't geen Kwes is:

G Beilgeheimemis:

Dozſtfoozzaak van de vzede!

Bezitter/ eigenaar!

WHoe valt de blpde maar/

Als balzem opuw' leden.

9. All wat men zegen noemt/

All wat men vzeugde roemt/

IBilt Gp van boven zenden;

Het dobble van Hw' hant/

De Trooſter tot een pant/

TDat CBp 't ons zult volenden:

Io. All wat uw Pzieſterbee

Zdkaag uitwerkt / deelt Gp mee z.

(Cen hogen Troon geſtegen/

Gp leid ons tot de ruſt?

GEn haat ’t gewoel van luſt/

Entwedzagt op Hw' wegen.

1r. WDat is 't een Godlpk zoet

Än 't binnenſte van 't gemoet/

Als Gp daar vºee kommt ſchºpven!

Als Gp 'er honig plengt/ .

TDie nerdus talzem mengt /

JWHet op vanolpven. -

12, e
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12. CD't gecm Gp eenmaal zegt

TBozt meermaal overlegt /

Hw Goddelpke rede /

Hw heil'ge bingerwps

GDpt bpbelmerg is ſpps/

Bp 't wierook vam gebeden.

13. TDan werpt de levensboom

Dpm bzugten bp een firoom/

CDf doet granaten plulilien:

Al traant het oog uit fulart/

TPaar huiſt een kalmte in ’t hart;

Äa vaakt een ſtil verrulken.

14 Js niet de ſchult bp ons/

Dar w' im de zagte dons

Dan ruft niet nederzpgen;

TBp zwerven op en neer/

En doen ons zelven deer ;

GBm dat wp omruſt krpgen.

15. UBp bcedlen winten waan/

Enzyn met luſt bevaan/

STot daf en pdelheden;

TBaar Jeſusons betuígt /

TDatmen die heil niet zuígt/

JPiet bint in 's Werelts WZede:

16, TDat's ſchpn/maar’t is geenzaak;

CEem loltaas met een haalt/

GPm zielente vermoozden

Än 's werclts rozegaart

UDozt 't adderjong gebaart?

CDe flang krupt langs de boozden.

- --- I7.
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ü

17 CDch Here geef dan ſtaag/

Dat iſt ma v2eeöe vzaag/

TDie bp H. is te vinden!

Guthou miet die genâ / A

WPaar dooz ik ’t dwaas' verſinà 3

Enzoek het bp uw vzinden:

18. En leef met hun vereent/

Ban eigenzin geſpcent/

Än uwe zaligheden!

Gcruſt in ’t ſtil genot

Dan een volzalig Godt/

Al jagende naar vzede.

ZStem: Triomfeer Batavieren.

I.Z nu vzolpk Eng'le ſcharen/

Zingt nu vzolijlt Sions volltz

Staroogt niet meer op die Wolk;

WPant Hw Godt is opgebaren/

't Äuicht Jemal ban vzeugde na/ -

Singtzpmnaam hallelujah/halleluj.hall.

2. TDat Godts Volk metzegezangen -

Spnem Godt en Heirvogſt eer; -

Wºp komt zegep?alent Weer

Cn neemthcl en doot gebangen ; -

Ja Hp hoet des werelts ſcha/

Zingt Hemdan hallelujah/hallel./halle)

3: 'lä hoo? geem wzede wolven huilen/

JDeen die hebben uit gewoet; -

?lt zie mpn kruishelt vol van noet

TDen olpfberg thans verruilen

Dooz het gii'lig Golgotha/

Äuicht danvºp hallelujahz hallel./ Ä
4.
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4. Hooz hoe ſchat’ren klift en duinen/

Jeſus is t die 'tal beheerſcht/

Al’t geſchaap'ne juicht om’t zeerſt/

Dions ſteigercnde kruinen

WBedergalmen booz en ma /

* Dzorke hallelujah/ hallelujah" hallel.

# ºf Léal dan oolt myn' koning zingen/

ie zo wpt 3pn grenzen 3et; -

"h Zal dooz t gront der veittrompet/

Zpn doozlugte. glorp wzingen:

IWHaar ik wagt op 3Pm gema.

zzing daneerſ hallelujah/ hallel./hall.

6. CD mpn Heilvoxſt laat dan boben

TBaar gy 3pt mpnhart ook 3pn:

En hoe ſchoon de werelt ſchpn'/

Taat s” uw glaus tog nooir Verdobert t

*k zaldan zingen vzoeg en ſpa -

MLooft den Heer hallelujah/hallel./hallcl.

Dtem : Sus &c.

I. u is ons hart dees garde moe:

JAu wilhetmaardehoogte (oe.

Taag' aardſche ſchepſels vliet/

Hwhoogte luſt ons miet;

WLaatlos/ei laatonslos/uw.diepeveinzerP

Kanonsdogkluiſt'remniet/muzpm WPV2P.

2. UBpzpnaan Jezus vaſt gehegt/

Cºns’ hart is met Hem opgeregt/

WPant onlangs lag het laf

Mºet Jeſus in het graf: (kragt

HºetJeſusſtondhetopenkreegweerlevens

Als Jeſus tot den top/ons' Heilvolb?agt.

3. WAaac
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3. Maar 'tkreeg een' hoger heiligheit.

Als "top 't CDlpfgebergt geleit

JWPet Jeſus zoete mont

Jn ſtille reden ſtont:

EnJeſushene voer, omsogezaghetaan/

TBoo2lugten wolkenheen:enlietonsſtaan,

4. Toen hielden wp ten Hemel heen/

Gms' ogen met een blp geween/

Cn met ong' oog ons' hart/

En met ons' oog ons'hart (ſus baſt/

Zondenwpmaaromhoog; PetWasaanje

DZo lieten wp bcneën ots aartſchen laſt.

4. JAu is ong' ziele daar gehegt

TDaar hare ſchat is weg gelegt;

Haar over diere ſehat! -

IHaar over diere ſchat! (renzoon?

Enkentgeenſchattenmeer/danGodesdie

Salient geenheerlpkheit danzpmentroon,

6. Sp heeft geen ruſt dan deze ruſt:

Dp hceft geen luſt dan deze luſt.

Die maalde trilt en beeft/

(Tot dat zp 't JRoozden heeft:

TDe maalde van ons bart heeft hier nog

ruſt mog ſtamts

(Tot dat zy deze Star valt in den hant.

7. WPatluſionsvuilevleeſch ons biet/

Dermaakt nu onze ziele niet:

De luſt van ſpps en dzank

ºsenkelgalen ſtank/ (teſtmaakt/

Bp’s Hemelsmectarzoet/dathieronghar

Dat in't verqulliken voet/ en dzoefheit
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8. Jèu zyn de ſchigten doofen doot/

TDie vleeſchelpke minne ſchoot.

CDns zinnelpke min// CDns minnel. zin/

ZStpgtlugten wolltemdoog/enrukt ten He

melin/ (ons' Min.

En ncemt ons' hartem meed’ daar's nu

9. Als d’aarde mat en dozredzoog

IWAet reden ſchzeit ten Heinel hoog

CDtn 't opgetrokken nat:

Zo dogſt ons' ziele mat (bevreeſt

(Cot dieten Hemel toog/en zeit: Zyt on

Ik ga, maar zend mpn Bo?g: Gnszend

dien Geeſt.

ZStem: Toenikwas in'tbloejen van &c.

I« » twpffel/ofde Hemelopdeaard,

gekomen is beneden/ (in,

Danofd'aard gerukt isten hogen Hemel

WPanthet Heil dat met ons in het vleeſch

dees aarde had betreden/

Daartten Pemeloptotons herelpkgewin.

Alsdelpdens magt// Alleshadvolbzagt/

Pem de Hemel in ceuwig juichen wagt.

2.'s Badersgunſt zoſchilkelpft bedekt/

als onzeſchult hemdzukte/ (moet:

Eiettenemeuſten jem vziendepte

's Hemels heir datecuwenlang in wenſch

naar deze diepte buhte

ZSpeelt/ en juigt/enzingt, en Hem Ze

melſch hulde doct. -

GodesZonewaart// CDpdewolken baart.

KEn Ziet daar i§de Hemel op de aard'.

- - ZO
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3. °C is ons bleeſchaan Godes dierbaar

Zoon / onſcheidelpk gebonden/

TDat Hºp als het 3pn' dooz de lugt en

Wolken d?aagt:

°C is ons Hooft / dat wp vooz uit op

winſt/ Paar’t vaderlant toezonden/

(Tothponsterhulp weer inlugten wolken

TDe§ der Song'ren oog/ (Daagt/

Jàaar den Pennel bloog /

WBant ziet daar Vaart de aarde naar om

Hoog.

4. Als de Benel's Hemelgdierbaar Zoon/

Än liefdekoomtontfangen/

EnZenophethooftzeteen'herelpkekroon

Seid ºp dat de vzede met den menſch/

maar 't Paderpk verlangen/

Dol op is gemaakt/ en beveſtigt in dien

Gn als Godt t' onswaart (Zoon.

So 3pn gunſt verklaart;

Is dat dan miet de Hemel op de aard.

5. JAu oms hooft geſtegen dooz de lugt /

geraakt ten Hemel binnen

Zit in 's Hemels heir en omzingelt ban

den lof/

Zendenwp ook Pemel-waartsons hart/

onszang/onszugt/onszimmen/

Leggen boo2 of dºingen tot in het He

TDie ons Hooft optoog/ (melshof.

(CTTcht ons hart en oog /

Enzietdus Vaartdeaardenaarom Hoog.

6.
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6. Godesbeeltinhovaardpverwoelt, dooz

medzjgheit herkregen/

IWRoeſt ons Van 0m hoog op de aard

gezOnden 3PM.

Godes Soon ten Zemel opgeligt'/ Stozt

Wegenen Van Zegen/

't Dappig vogt van Geeſt/ en des He

mels reine wpn/

Godes beelt en aart/

IHet den menſch weer paart.

GEn zietdus daalt de Hemelopdeaard.

7. JDaulpks "t vutºr / d' onbluſſchelpke

blam/ ban onbegonne liefde/

Waakteanhet hart dathetbattein'tgeloof

Gf de renk van't dankbaarbzandcnt hart

den ſteilen Hemel klicfde/

Cn riep: Deem mpnziel Jere ſezug

tot een roof!

Äeſusliefdetoog // Daadlph hartemoog

vºn Äs / dat is d'aarde naar om

OOg.

8. Gnze vzient; ons Bºuidegom en man

ter hoogſte eer verheven/ (zien:

äan van boven meer ook zynſlegte duive

Jäanze zien/ enzſetze met geval / om zig

Man haarte geben/

Dien Bpzig in ernſten zo plcgtig aan

koomt bien/

Endit wel-geval//Äsonsheilemons Al/

Is de Hemel/ de Hemel in dit dal.

9. Bebs
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9. Hebben wpwatlicfs/watgroots/wat

waarts/wpzenden'e weermaarboven/

Gnze iuſten all' in cen bondellicn bp een.

JAuzpnall' ong'aartſche luſien doot/ en

't luftons maar te loven/

Zem die onzen luſt metzig optrekt Van

beneen.

Ga danluſt/ Ga dan zin!

Ga dan hart/ Ga dan min!

WBantzoraaktd’aarde vaſt ten Hemel in.

1o. UBat ih in de ſchepſelen gemiet/ of

immer mp bejegent/

Äshet zoet ofzuur/ ig het voog of tes

genſpoet:

"kt voel hetal/ in heil/ in hulp/introoſt,

ban Sezus mp gezegent/

TDie het my in min/ al ten voozdeel

dienen Doet.

Even ofzpm hant // Toteen onderpand

's Hemels heil mp hier op de aarde zand.

11. Des wat ik in ſchepzelen gemiet/

of immer mp bejegent /

Äs het zoet of zuur / is het booz of

tegenſpoet:

Bzeng ik Hem in dankbaarheit weertoe/

d002 W002d en 3Ugt gezegent/

TDat im zulk gebzuik Ä ter eere dies

nen moet/

GEn als d' pdelheit/

Do van 't ſchepzel ſcheit /

WDozt het ſchepzel # Hemel ingeleit.

- - - I2
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12. Eeuwig lof zp BI verheven Heer!

die Van een' maagt geboren

Met de Godtheit hebt onze mictigheit

gepaart :

Die den toozn uw's Paders hebt geſtilt/

en ons/zo diep verloren /

WDeder hebt gebzagt / en het al tot een

Vergaart.

TDaal Heer tot ons meer/

IJaalons op/ tot EI Weer;

CotWpzingen het eeuwig looftden Heer

- Zétem! De Mey die &c.

1. A. LVaar's nudezoetetpt! // verblpt/

H die des Heren hemen gaan betreurt:

*t Äs lang genoeg het oog//CDmhoog

Äetzugteu/ziet de vaſte Zeunel ſcheUTtz

De wolken dzuipen dau;

De troaſt/ u tranen lau/

tomtekken/entrefthenuwhartezazeer.

Devloet van den Geeſt //Hwziele geneeſt/

TBat wilt gp nog meer

2 BJApnhart/mpnheilweleer//myn Heer

# uit nnpnooghelaas! vertrohkenheeft.

, Äpheeft zitſtil het oog / / CPnhoog

CBp ü die hier bemeen verlaten leeft/

B. Hk ziempn Zcilant miet:

A. En of g' Hem nict en zict ?

B. Hitd'ogen/helaasluit’t harte/enboer.

A. Ästwharteſchuw // Jet 5pn is totu

Wat wilt gp nogmeer ! B

--- “ 3- B.
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38. Basthartgeneigt totmp/Loud' zu

JBP dan berlaten/ en dus hene gaan

A- TPUs gaat uw Heflamt hcen 7 Alleen

Dpdat uw hart maar dees op Hemzou

Hu harte doo? 't geloof. (faan/

B. Acht waren mpmoren dan doof

GEn blogen mpnogenmaitbuiten'tgebiets

Snhoo?denz noit // Enzagenzpnoit /

TDat anders mp ricdt

4. A. Äsº harte bewaar // En

Paar

Zets gemaaht boo? 'tgeenonzigtbaar ic

Eiwpktdanſchepſeltjesal 7/Hauza,

Pet gaan tot Pem die 'k uit mpneogen

A. Maar daar is goutmog goet (mig

B. In Henn is overvloet

A Danmiſtgºdeſtaatzenuwgunſtenuw

B. Bpm ſtaat is myn loon/ (eer

DEPneer is mpn troon,

ABat wil ikt nog meer .

A.Eenvzugtbaarſcheidenhetis/Gewig

aar 't dier geloofinplaatskoont van

gezigt.

B.Gelukkig ſcheidenhet waar/Poozwaar

Padd'maarbezielgenoegvan'theiligige,

A. t Geloof geeft ligts gemoeg.

B. t Exempel mis is te vzaeg.

AGpzet Hemdooz t gelove B. Spn leer
WDas leven en keeſt.

A: Audoet hetzpm Geeſt.

TBat wilt gp nog meer?

C 2. 6. Ach!

-“
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6.Ag!quamdatkragtiggedºuis/Än'thuis

JWapng harten/ en het buur van't Pinx

terfeeſt.

A. Sit ſtil/en neigt maar’tooz/ CEnhoog/

TDekragt van’t Woort, devlammen van

den Geeſt.

B. Wanneer! A. Als 't diere geloof

IH vooz de weerelt maakt doof. “

BÜBatvlam?A Als’tvuirvanliefdezoteer

Hºwhartineengloet,/UBeerflikker
endoet;

WBat wilt gp dan meer

7. B.Ei! vzaagdat miet;ik wenſch// TDien

menſch/ - (heit.

Dat achtbaarbeelt van Gots ſelfſtandig

Polmaakt” en levende wet, // TDie net/

Dpns Daders wiluitdzukt/ enonszo leit

A. TDie woomt nu doo? zyn Geeſt

# die zpn' Bader vzeeſt! (Weer!

zeeſt Hem. B. TDatwil ik. A. Geloofdam

*tGezigtc bedziegt //'t Gevaeemook liegt.

B Du wenſch ik miet meer. -

8. A. Auzal vän wpme zoet // CEenbloct/

?t Gebcrgt doen dzuipen/ en van boter en

TOONN.

B. Een ſpzing uit Juda zal // Jet dal

Dan Slttinndzoogbewat’renmeteenſ
troom

A. Hier’sdz ank, B. Hier's ſppze/A. Hier

"s ruſt// B. Perquikking - A. Scharten/

B. Enluſt/A Hier ſchoonheit / B. Wps

heit A gunft Beneer. // A hier b2ienden/

en raat // B. Hier hoogh it eu ſtaat

Beide, Wat wenſchen wp meer? DE

-
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ZStem: Zoet gezelſchap dat &c.

I. euwloos vak / vol diere min!

Gunſt geheim dat mooit begin/

Eint/nogpalem doet bekennen!

ILuſtbaar wonder! daar ik zal

JApn geprinzen heen gewenmen;

CD1n t'aanbidden 't eeuwig Al !

2. läom uit 's werelts woeſtenp

Trageziel/ cn zet u bp/ -

Dezen afgront van genade!

Pan ontferming/ envam heil!

Sie daar d’ onmaſpeur'bzepaden/

CEm Vaag dan maar maat of pel !

2. MOs oe vadem van 't heel al

# UBerelts kreits viel vecl te final

m dat lieſde diep te paſſen!

All de dropp'lem van de zee/

Al de ſpertjes die 'er waſſen/

(Telden nooit dit ab c!

4. 'lt zwpg/om 't wonder tot den gromt

(Te doo?peilen! en den vont - -

Dandº Alwpsheit te bemerken!

JNieteling/ hier zinkt gp weg!

CDf vaart op Godts liefdevlerken/

GEn juicht; zalig gunſt beleg!

C 3 5. Gunſt
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3. Gunft beleg/ dat weing'en treft/

Danmog wein'ger regt bezeft!

GP wat zie "li u helöer ſtroinen/

Än dat heil en bloetverbomt! K.

Beer laat gp daar ſlavcn komen!

Boren die 't woozt van uw mont!

6. Jelſche ſlaven/ ſtteng geboeit

m den zonden ſtok; vermoeit

nder 't jok der dwingelanden:

WDreet gewont dooz hart en tong/

Gogen oren, hals enhanden/

Die 'er ſatanspziem in dzong.

7, TDeze dooz 't geſagte Loen

SGenéedoogt/ om im de vloen'

Bam genoegzaamheit te zwemmen!

TDie op t' aanbot van het al,

Zelcgts voldorn/ met toete ſtemmen,

Te verlaten 'toude dal.

8. G/hoe zalig ! o hoe ſchoon!

ZStaam Godts deugden hier ten toon!

CD wat glinſiert 's Hemeks lüſter!

Daar geei werelts kint Van weet;

Al heur ſchijnſchoon wozt hier duiſter:

Schat is ſchade / en welliſt leet.

9. Penielglorp/ſilvermaak!

Geef dat ikt im liefde blaal /

En verteert woºd' doo? uw ſtralen!

Cot dat ik uit d’as van 't niet/

’s Daders beelt eerſt regt doe p?alen/ E.

GEn geho033aain’t hoog gebiet

-
Io. ?ale- .
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Dan het enburg heil.

ro Jalelujah/ vooz en ma!

Halelujah vzoeg en ſpa!

Cà aanbiddelpke wegen!

TWDic ben it/ Gzootmagtig Heer!

Ält/ in zondeſlpft gelegen/

WDogd' cen voozwerp van uw Eerl

I 1. CPnve?anderlpke trou;

MLiefde zonder maberou!

Gunſt die mitnmermeer zal wpken!

Eer zou’t ſeile berg gepaart'/

Sºn de gºyzczee bezwpken /

CDf verſinoren onder d' aard'.

2. TD" ingetoomde oceaan/

Sou eer uit zyn' palen ſlaan;

Eer zou 't Hemelheir verwarren/

En vergeten poſt en pligt:

TDiep in 't zwarr gaan all' de ſtarren/

Son en maam zelfszonder ligt.

13. Eer ſchoof't aardront vanzpn niet/

Ecr gp Heer uw volk verlirt.

’t Gºoot heelal viel eer in duigen/

@Tot ren baicrt Woeſten naar /

Cer. Godc maliet/ zigte tuigen/

Dzient/ vanzpn verkoren ſchaar.

Stein: Als een uirgeſtorte,

I. D hollen, mare gromden /

Als voozmp uw afgzont ſpeelt

Die ift / dunk mp in eenbeelt

D' ondoorgrondelyke gronden

Van Godts liefde zonder peil/

4 2. Eer
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2. Eer de bergen / eer dedalen/

Tiezen daalden/ hoog en leeg/

Eer er damp van d' aarde ſteeg/

Eer dezon of maam haar ſtralen

Sonden/ 't water wiſt zijn tp:

Daalde Godes Gunſt op mp.

3. 'kt wasnogmiet/ en'k wasverkoren/

ºt wiſt het zelf miet/en het goet/

THat ons eeuwig zaal'gen moet/

WPasal eer ik wag geboren /

Cºer ik ’t wenſchte/ toe gedagt/

Dat mp nu wozt toe-gebzagt.

4. ECoen il: eerſt dit ligt aanſchoude/

Eag ik dat met ogen boos'

Sonder heilen hopcloos.

ºt Eerſte digtzel dat ik bouw.de

WDas/bam mpn heil afte gaau/

En miet dam in myte ſtaan.

5. Eer mp Godt wou zien bederben

TPaar ik ten verderve liep/

Hp mp flukts te rugge riep:

2Beid! myn Zoon, zal liever ſterben

Beid' Hp / een vervloekte doot -

TBan gp ſterben in dienmoot!

6. Ja dien Zoon zal ik u geben

Dat Hp met u dooz den Geeſt

Eenzp/en uw ziel gemecſt/

Än u wome/ in u lebe/

(Tot dat eens volmaakte bettgt

Bºcngt uw ziel tot Volle vzeugt

- - 7. Diepe
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7. Diepe kolken/mare gronden/

CD uw afgront is nu niet

2Bp de diepten die men ziet/

2Bp dees grondeloze gronden

Dan het onbegrepen heil

Van Godts liefdezonderpeil.

Ästem: Onherroepelyke Jeugt!

I. ZÄ gezelſchap dat mer mp/

"Shemels geerſcher vºp en blp

Pleegt teloven met gczangen

Än't gezegent baderlant;

JAog zwpg' ik niet ſchoon gebangen:

’s Hemels Geeſt en hent geen bant.

2. 's Peniels Geeſt te dieren pant

's Hemels Geeſt en hent gcen bant,

Hoozt des Zerem lievelingen:

Paulus enzpn' metgezel/

Än de w?ede boejenzingen

’s Hemels geeſt kent dog gcen quel

3. Israël / in Babels dwang,“

Weigerde 't is waar den 5ang:

IDant men vergde 't heilig zingen

CDnder 't goddeloos gejuich;

Dies zp liever treurig hingen

Alan de wilgen't bzeugde-tuig.

4. Maar emis niet 's Hemels oog

CPfwp laag zpn eben hoog?

DSitten wp in 't treurig duiſter

Hºog behaut dat eeuwig ligt

Alzpn glans/en alzpnºiuiſter/

WPeerdigal ons lofendigt,

- - - C 5 5. Wis
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5. MBs de Reincl is hetal

IBeerdig en Wºp miet inct al.

JNag die Inaar in glorp blinken

TDoe Äp dau vzp dat ºp doek.

Gfwp dºpvcn/ of wp zinken/

TUDat ºp doet is eben goet.

6. WBy zyn niet dan boo? den Heer”/

Gnons heil is in zyn eer;

Enzym eer in al zyn werken:

Als ºp ons dan zinken doet /

Häonnen wp zyn' lof maar ſterken

MDat hp doct is even goet. -

7. MBpsheit zonder eind' of paal

Spn zyn' wegen altemaal:

Zpm 3p zuirheit/zpnze zoetheit/

ILaat ons altpt zwpgen ſtil/

Dant de wezentlpke goetheit,

Maakt het goet met dat zp 't wil.

8. GZuaat! 3egt zomtpts ons gevoel/

Wantons wpsheit miſt haar doel/

Laar zo wp de redenzagen /

TPaaronn bus de Zeme koos: .

Bleek ongs wpsheit was te traag/en.

Alons zinnen zinneloog. - -

9. Daak wp menen 's Jeren eer/

Das op andze wps' beelmeer

TDan op deze/te verbzeidcn:

En wp feilen in den vomt /

CDm dat anders als wgzeiden/

Än 3pn Raat geſchzeyen ſtond:

-- IS- -- -
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1o CDndoozgrondelpke Raat

TDaar maar enkel wpsheit ſtaat

GDmnaſpeurelpke vonden!

Dnberiſpelpk beſluit !

Genbereificlpke gronden!

Gnuitſp;ekelpk beduit !

11. Raat, waar dooz de Hemelſtaat

GEn der aarden wigt er Maat

Geverkundig uit-geWonden /

GDverkonſtig is geſtelt /

Enverodent zyn de ſtonden /

Ende ſtarren all' gekelt.

12. Raat waar naar de Hemel zweeft

GEn voegt wat is / of leeft:

Tºie de raderen en ſuekken

Pandit magig uirwerk dºpft:

GEn bezo?gt dat geen gebzelten

Sp/ofiets te rugge blpft.

13 Raarons min zo weerdig wig

Als de Goetheit zelpe is;

Ä5ezoud ooit om eigen Voodeel

WHenſchen dat die keten b?al?

Sf dat ſchatten in zyn oodeel /

Tigter dan 5pm ongemak:

14. JDutter ging dit gamtſche ront /

Têan een mpt daar van/te grºm

Tºgar dunkt mp verlieſt zig allest

TSzpheit/ vzinden/rpkdon ſaat

Tijat het zinken/laat het ballen

Als maar deze Raat beſtaat.
C 6 IF
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15. Loet gezelſchap / buigt uw knién/

TDat de Jenici 't ons doe zicn/ >

Gén ons wille doe verdzinken;

(Tot wp met verwondering

In dien CDceaan verzinkten /

GEn vergeten alle ding.

ZStem: Weg met wysheit van beneden.

Gft Zoete Jeſus.

T.HÄ Godt/ barmhertig Dader/

Gun/ dat ik uval te voet/

GEn in diep verwond'ring mader"

Gmt’ ontſuiten 't blp gemoct/

TDat/ in aandagt opgetogen/

Hoept: van waar dit mededogen?

2. Ämtners lian H miets behagen

Dan all'/ wat CBp in mp zier:

Äk verdien' eer ſtrenge ſlagen/

Dan de gunſt die Gp mp biet.

TBadelpk-en errefſchuldig/

Poe dzaagt Gp nnp zo geduldig #

3. Zekerlpk Hw woogt is waarheit

*t UDag Hw loutre liefde allcen/

TDie mpn ziele met de klaarheit

Dan 't gemade-licht beſcheen/

GEn deed ſtilſtaan daar fk rende

CBp een doolpat vol elende.

4. Pad uW hant niet in't ontfermen

JL2p in mpnen loop geſtuit/

*t Was gewis in 't ſtozt / och armen!

Helle en duivel tot een buit/

*ST bitt're gromtzap van uw toren

WPašonfcbaar mp beſchoren, 5.
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>

5. 't WDas uw vype en eeuw'geliefde/

TBaarge/ o God/ mpn hart vol haat/

Lo niedogent me doozgriefde /

Enten Uitvaer" Van UW raCt/

Gm mp van 't verdecfte ſparen /

’t Eeuwige beſluit liet baren.

6. TPaar had gp/ bp al dc namen

Dam het uitgekeurt geſagt./

Golt mpm maam geboekt / om t' zannen

GDns uit ſatans klauw en magt/ .

TDie ons ceuwiglpk moeſt dzukken/

TBooz uw ſterke hant te ruhken.

7. WPaaron hebt gp mp verkoren!

WPaarom was ’t op mp gemUut?

TBaar 'er duzent gaän verloren/

TDie CBp geen ontſerming gunt;

ZSchoom Gp ruim zo grotezonden

Vºebt in mp / als hun / gevonden?

8. 'k UBeet geen reden uit teſpeuren/

TDam uw vzpen wil alleenz

TDie geen deugden uit wou keuren/

(Trouwens/ Heer/ gP Vond'er geen.

GBp dat niemant oit op aarde

Mioemen zou op eige Waarde.

9. Maar wat koſtme uw liefdebaten/

DSo ik uw regtvaardigheit

Altpt onbetaalt moeſt laken;

UPpl gp noit uw deugden ſcheit?

TPaarom hebt gp vo92 mpn zonden

Gok een zoemp?psuitgebonden- -

C7 IQ
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o. Soenpºps eindloos van gewigte/

Daar uw Zoom me/ toem hp leet

Als Godtmenſch/ in uw gerigte

2an uw ſtrengen eiſch voldeet/

TDie gehoozzaan in zym lpden/

JWRyº van ſchult en ſtrafkam v?pden.

11. Uven Soon uw eengeboren/

Bader hebt gp miet geſpaart:

ºp dzoeg uVen eeuw'gen toren/

Enik bleef ’er vooz bewaart.

Hp hreegſtriemen voog mpnzonden/

Äk genezing dooz 3pn wonden. T

12. Maar mpnhart/ vereelt in 't quade/

TBeigerde mog lang het oo?

Aan die bootfchap Van genade.

Schoon uw liefde mp verkooz

Hadgy.'t im mpn hant gelaten/

IAiets zou mp.uw liefde baten.

13. Doch die vaderliefdeen zo?ge/

En het recht van uwen Loon/

Die mpn losgelt boete als bozge/

Äm verwagting van zpm loon/

JPMoeſten hun votoojing binden/

En mpn wederſtant verſlinden.

14. TDaärommoeſt uw Geeſtmptrekken/

GPm de b?pheit en de kragt

Dan uw liefde aan mp teomtdeliken/

TPaar ik/ jammerlpk verſmagt,

CDngezuſvert/ onverbonden/

Tag teſterven aan mpn wonden?

- - - IT
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15 Eerſt mueſt mp uw Geeſt bewerken

Om mp/ die was blint en doof/

JDPºlen wanſtaat te doen merken/

GEn de heilmaar dooz 't geloof/

En het aangeboon ontfarmen

Än uw Soon te doen omarmen.

16 JNu laat gp den vzee Verkonden/

TDien iſt eeuwig had verbeurt/

Gen het hautſchzift mpner zonden

Hebt gy aan het ſtruis geſcheurt/

GEn mpn b02gzpn loon gegeven,

WJem ter hecripkheit verheven.

17. WTiefdezonder wedergade!

De gehoonde tigter ſpzeckt

DSelf de eerſte van genade.

IBondze wpsheit/ die zig wzeekt/

CDp een allerſtrengſte wpze /

Godts regtvaardigheit ten p?pze.

18. Poe zalik die liefde noemen ?

Sp.zak ik nu der eng'len taal!

Poe zal ik die wpsheit roemen

LHoe die deugden altemaal?

TDog maar waarde die te loben/

Gaat zelfs englen kragt te boven.

I9. Maar mpnziel / herhoogſte Pºpzei/

TDat Godt van u eifcht/ is ſtil

Dem uw liefdete bewpzen/

Än het doen van 3pnen wil.

H ganſch aan Henn op te dzagen.

Fian Zem boven al behagen,

-- -
as--“

––



64 DE AAN BIE DING
2c. Zoeh daar toe alleen de kragten

In de volheit van zyn' Soon/

TDie geen bcdcn te veragten

Danzpm kind'rcn is gewoon/

Die zal u bequaamheit geben/

GPm tot eer van Godt te leven.

DE A AN BIED IN GE

VAN GEN AD E.

1. M /fpm Heilamtmeemtdezondaarsan/

WBiemonderhummenlaſtderzonden

Geen menſch/ geen engel trooſten kan/

TDie mergens ruſt mog redding vonden/

WPien zelfs de werelt wogt te klein/

TDie zig en Godt een gruwel 3pn/

WPien Mozes im het harte dondert/

Gn reedster ſtraf heeft afgezondert/

WBozt hier een v2pſtat opgedaan:

JWapn Heilant neemt dezondaars aan.

2. Spnhart/zpnmeerdanmoedershart/

TDzeef Hem vanzpnem rroon bemeden/

WHemdzong des zondaars bloeken ſmart/

(Ten bloek in hunnenplaats te reden;

Bp zonk ter neer in hunnen moot/

CEn ſmaakte den verdienden doot.

Daarom/ nu Hp zpn dicrbaar leben

Boo! ons tot losgelt heeft gegeven/

En's Daders eiſch genoeg gedaan/

Fo is 't; ºp meennt dezondaars aan.

--- Z« JAU.

/

- ---- - –--------
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Mpn ?eilant neemt dezondaars aan. 6

3. Jèu is 3pm uitgebzeide ſchoot /

Gen b2pburg vo02 gejaagde harken;

Bp ſp?rekt ze vzp vn block en doot/

TBelgr uit hun bitt're zielen-ſmarten;

Humm' angſt/ metalhum zomden-heir/

WDogt in het grondeloze meir

Dan zyn vergoten bloet verzonken/

Zpn Geeſt/dieaamhum wozt geſchonken/

Doerthen op's levens vzede baan;

MDpn Heilant neemt dezondaars aan.

4. Sodzaagt Hyhenvoo?’s Badcrs troon

Änzpme root bebloede armen.

De Bader / omzpn waarden Eoon/

JAeigt zig tot hemmet diep erbarmen/

GEn meent ze kotzpm kind'ren aan;

Al wat Hp is en ſchenken kan/

Do?t hunten eigendorn gegeven/

Äa / zelfs de deur rem eeuw'gen leben

WDozt hun zeer vzolph opgedaan;

JApn Zcilant neemt dezondaars aan.

5. CD miogt gp Jem in 't harte zen! .

Zoe zeer 't met zundaars is bewogen/

Berzp dat zy mog dwalent vlien/

CDf ?p ze vilt net ſchzepend' ogen.

Geen tollenaar ſtaat uit zpm zin; .

Zoe keert Bp tot Sacheus in;

Poe ſtilt Äp zelfs im MDagdalene/

Erbarmings bol/het bitter wenen!

GEn denkt niet wat zy heeft gedaam;
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6. Hoe vziendºlpk zag HpPetrus aan!

Zo ſpoor'loos van Hemafgetreden.

Hau/ dit heeft Dp niet ſlegs gedaan/

Coen Hp hier bp ons was beneden/

Äeen/ Hp blpft even eens geznt /

Än eeuwigheir tot Adams hint

So als ºp was bp ſpoten honen/

So is ºp mog in 's Hemels tronen

Dermoeide zielen toegedaan

Japn Heilant neemt dezondaars aam.

7. Zokomtdanzondaars kleinen groot/

En alle die hun vloek bewenen / *.»

(Tot Hem die niemant van 3ich ſtoot/

UDanneer zy't maar van harten nene

Joe wiltgºu zelv'in'tlichtnogſiaan?

Enzonder noot verloren gaan?

Dog langer in uw zonden leben

TPaaru een Heilant is gegeben?

Hèeen! meen/ miet verder boo?tgegaan r

fapn Heilant neemt dezondaars aan.

8. Eton, kom beladenen gebukt/

Do goetſlegts als gp weet te konnen

jmjäÄrhoe zwaarool meergedzuktl

GBp woztook truipent' aangenommen/

Set/hoe zpm hart u open ſtaat!

Hp zelv' u te gemoete gaat! . .

Höciangheeft (Hy/metvziendlpkſmeken/

Raar uwe komft al ultgekelten!

Äom arme wom/ waär zult gp gaau?

Wayn Heilant neemt dezondaarsÄ
- 9, TBen



-----

VAN GE NA D E. 67

2. TDenk miet/ het is nogtpts gemoeg/

Äct gocde Mag InP thans gcbeuren/

Godt/hoop ih' 3al tog niet zo vzoeg

MÄp ſuitcn 3pn genade deuren.

JDeen/ Hp is reets van rocpen noe/

Grpp nu met beid' uw handen toe/

Enzo glp hcden miet zoud' komen/

Gp zoud' uw komens-tpt verdzomen/

TBaar na WozT U miet opgedaan/

Äom UU/ NU Meent u Äezug aan,

10. JWHaar trek ons zelfaan uwe bozſi/

GDntferningsvolle vzient der zond'ren/

Dervul methonger en met doºft ".

GDok ons/ en alle Adams kind'renz

Toon ons/ bp onze zielen ſinart/

Hw uitgebzeit liefhebbent hart/

CHp dat onz’ innerſt' ingewanden

(Tot l ontvonken enontbzanden/

Cot dat een icderzeggen kan:

Godt loft ook my neemt Jezus an,

s

Stemt Zoet gezelſchap &c.

H. d'le zieloneindig ſtof/

Enhcl vooz en tot Godts lof/

WPat voo? boejrn ſtonnen houwcn

U aan ’t ziemlph nietig niet/

@f beletten u het trouwen/

jl.Net dat Ende 03e jet.

*

2. Scheps
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2. Schepzelson

Äk heb miets da

Ält kam eeuwig

Jåiets ik tpdig

Al mpn luſten

Bitt’ren haat de

. UBp 3pn maa

ie den minnaa

Gf als ultgeg?oe

TPaar de bzon zu

Die dan blocjen

Maar de Henel

4. ”k Waad' u zie

Cot't begin daa

CAuan/en daar’t

TPaar is rplidom

TBaar is ſchoonh

Setel van de Wa

5. 't Js bedzog

WAinder Waartal

En deziel meer d

WD.pder dan de aat

TDie aan't ſchepze

WPas de grootſte

6. 't Eeuwig zock

Gn de reden rede

Godt is eeuwig e

TBaardig om zpm

Algenoegzaam om

WPaar deziel unaa
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7. koomt'er warmte van dezon/

Em eendzupuit deze bzon.

All het voyen zal verdwpmen/

Gf men ziet hier met een oog/

Anders als het ons quam ſchpnen/

(Toen het ons tot liefde boog.

8. ZSnode boejen / boos-gewelt/

TDie deziele dienſtbaar ſtelt/

Gn tendienſt maar zyt geſchapen.

GDm doo? u tot Godt te gaan/

°ht WBilmp aan u miet vergapen/

*k Die u ſlegts vooz dienſtknegt aan.

9. Monten ogen/ ooz en hart;

Luſten/ bptſchap dzoefheit/ ſmart

Eiſt de eig'naar als zpm eigen/

Dan onswederom geheel/

CDns koomt miet toete verzwpgen/

Dan het zym hetminſte deel.

Io. UBpk dan ſchepzels doofen kout/

WBpk danluſten die mpn houdt/

JLeegt mpm hart en ruimt mpm ogen/

Äh zie daar wat heerlpks ſtaan/

TDat heeft u als miff betogen/

JlMaakt mpnpak tot dar te gaan.

11. Ach dat ik zo langzo veel/

Ach dat ik mpn hart geheel/

So aan u hebb’ op gedzagen

Daar gp miets/ ja minder zyt/

Ag dat oit mpn’ogen zagen/ -

Äets in Uwe nietigheit. –
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12. 't Ss gemoeg mpnharte al/

H en Äezus in den ſtal/

TDaar te moeten overmagten/

d’ Hecr des huizes ig het weert/

Hem als läoning in te wagten/

TDat HP heelenal regeert.

13. läom dan Sezus/zoete kaln!

Häom bezit uw heiligdom/

kom als Heer uw' zaal bewandlen/

ZSchik her alles naar uw' zin/

Äom mp dusen zo behand’len/

TDat iſ buiten H. micts min.

ZSten: Zoet gezelſchap dat met my.

J. mherrocpelpke jeugt!

UJoewel paſt ut zoete vzeugt?

Als mog in mpnjonge jaren

”S lebens kragt in 't bluejen ſtaat/

Doegt het miet dat mpn hant ſmaren/

Anders dam in bzeugde ſtaat.

2. Dzeugde eiſcht het jonge bloet/

Datzpn eerſte ſpzongen doet:

IWHaar waar vintmen ware vzeugde

CBnder Ä en mane-kring/

TDaar al wat ons ooit verheugde/

Dol is van verandering?

3. "Chart bedenkt zig zelben niet/

Gf't heeft ſtoffe van verdziet/

Dat het derelpk kam klemmen /

Ihlemmen nuet veel dzaefenis;

CDf het ſch@on in vzeugt te zwemmen

Schºnt; en ultgelaten is.

-- 4. WPaar
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4. UBaar is zo een blpde ſtaat /

Daar geen dzoefheit weer ma ſaat.

TPaar is bzeugde/ die deppnen

Dan het uitterſt' oozdeel doct

I2iet vergeten/maar verdwpnen/

TDooz een wis oneindig goet

: WBaar isvzeugt die nier vergaat

Als deziel het ligchaam laat

Dann / helaas zal al het reien

Haaſt im ſchzeien ober gaan!

Saage zeugde/ die dit ſchepen .

DSonder ſchzeien uit kan ſtaan -

& Saal'gebzeugt die mooit verdwpnt !

Saalge zon/ die altptſchpnt!

Zdtralen die vooz eeuwigſtralen!

Zdtralen/ daar dit zigtöaar ront

(PP haar kragtig neder dalen)

SIn pn ſchoonheit uit ontſtont.

7. Eindeloos gemoegen! dat .

'C algenoegzaam goet bebat:

Guet/_daar alle goetzpn goetheit

Än erkent/ en üit omtfangt:

Soet/daar 'tzoet van alle zoetheit

Än 3PN bzeugde-werk aan hangt.

8. Goet om zig bemimmelpk!

Peugde emhel Hemelrpk

Paar 3al ik mpnjeugdig leben

JAuttiger beſteden / dan

Sn dar altptvzeugde geben/

En mp nooit begevenhan -

- - - 9. Goet
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* 9. Goct om zig beminnelpk !

MDaar helaas ! onzienelpk ;

CE. daarom benntnt te Mindet

Dan die maar dooz d'ogen ziet /

TDienwel vleeſch en werclt hinder

JWPaar 't geloof geen hulpe biet.

1o. CDm zig zelven nimmclpk

Dal mp zyn't onzieneipk;

TH'eeuw'gewpsheit / d'eeuw'ge goetheit

lienmen/minnen/ eeuwiglpk

Äs daar in mpneeuwig goet leit:

"kt wagt geen ander Zemel-rpk.

11, zies ban wpſlph jeugdig bloet/

STot uw bzeugt beftendig goetz

Dat het geer-ziek hart vermoegen

tanzen als het leben gaat/

BA ten Vaſten zuul zig Voegen

Dal/ en dan voo: eeuwig ſtaat

O P D R A GT

12. IA. JA. zoekt gp 't wezentlpk?

Dallen laat dan’t zigtbaarlpk :

WBant als d' evenaar twee ſchalen

IlAin en mcer met wigt belaan/

d' Eenerpzen/ d'andere dalen

TDoet/ zo moet het hier ook gaan.

13. Siet gp 't eeuwige gewigt?

Acht dan al hetztenlpk ligt/

"t Äs maar razernp/ tezeggen

Werelt en al is ydel, als

°C hart maar ’t ziemlplt humkrent leggen

Blpft/ en Ungalit onszeggen "a
«s

- d
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radare Fee anJ. ad gp dat heerlyk' ooit gezien.

H TDwaas!dwaas!al uw begeert

Sou uir uw oogen harte vlien/ -

Äa oogen hart// TDie ſtrik ontwart/

Eig aan den Hemel bie'n.

2. All het begeerlijk/ dat uby oog

TDwaas! dwaas! hier zo belonkt/

Lokt welde ziel/ maar laatze d?oog

Än duiſternist // Endaar toe is

BIw eedle zielte hoog.

2. Ziet het alom gepgezemgout,

Dwaas! dwaas!'t leerthet u zelb

Äst nieten zwaar, en dor, en kout

Em kam het oog / UBelmaar om hoog

TDoo?'t ondoorſchynig gout ?

4: 'GT laſtige pak van’t zwaar metaa/

TDwaas! dwäas dzukt ude ziel/

TDat die ter ſtofen helle daal'/

GEn nooit het oog // Enhart om hoog

Heilzaam ten Hemelhaal. -

WPaſter iet in 't onvrugtbaar gout?

waas! dwaas! dat roept utoe

TBerphdom vogteioos em kout/ -

Geeft zap mog zaat // MDuardorre laat

TDes Zeren wpmgaart hout.

6. Killig is al her gelten goet

TDwaas! dwaas! ziet gp niet wel;

Boe haaft het waſſentgelt den gloet -

Pan liefdeſliſt// Enmeer dekiſt

TDan d' arme buiken voet? - . ."

TD 7.
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7. WBat doethetal bekoozlpk ligt/

Dwaas! dwaas! Hemel en al

Derdwpnen uit uw teer gezigt -

Äs 't niet om dat// Des werelts ſchat

H ſtaan komt in het ligt?

8. Sluitmaar hetoogeensboozdienſtraal

TDwaas! dwaas! die u verleit;

Cot dat een blik uit 's Hemels zaal /

Als die in min// Eig opent in

PHw duiſt're ziele daal.

9. TPaar is het al van louter gout,

TDwaas! dwaas! maar daar het oog

TDoo2 henen als doo? glas beſchout.

Pet eeuwig ligt // Endat gezigt/ -

Alleen is uw behout.

10. Springen van Hemelſchheilzaam mat

TDwaas! dwaas! daar zig u bie'n/

Die 't hart verquikken doz en mat;

En maken t ſterh//Cot's Hemelswerk

Ban mergen betheit zar.

11. Ach! dat de Hemeleens ontſloot/

TDwaasl dvaas! ſluizen Van heil/

GEn in uw ziel een golfje goot !

Lo ware wis/Hw ziele fris/ -

End' al uw luſten doot. . . - -

12. Ggondeloze Algenoegzaamheit!

Eeuweeuw eeuwigeſpring/

an aller ſcheps’len lieſlijkheit!

volle Godt! // DBp komen tot

BW riſke goedigheit. . . . . . . -

--- >- I3»
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12. Schepzelen ſtaat wat uit het ligt!

Dalſch valſch is al uw glans;

WBp wozdenzat van dir gezigt:

En krygen dam // CEem walge van :

°C verleident ſchemer ligt. -

14. UBeerdige zelf verlieſt u meed'/

Dalſch valſch-weerdige zelf:

WDie is 'er die zyn ziel beſteet

Än dit gezigr / En in dat ligt

Zig zelven mietbergeet ?

15 Als deze zon im niddag ſtellt

Zbtaam zal boven het hooft/

WDie is 'er die die diepte peilt

CBfgromt bint aan// Dien CDceaan

Als Hp zig mede-deilt ?

16. TDeile de Hemel maar een ſtraal

Dan Zig, mietige werelt

Dol ſchat/ volpzagt volbweerde daal:

Dooz dit gezigt // Derſnade ik ligt

°C genot van altemaal

Stem: Pſal, 1oo.

I. » ommooſle ziel die ſlegte maagt:

Die liefdetrekt/nogliefdedzaagt/

Dermits haar vuile walg'lpkheit/

Endood'ge ongevoeligheit.

2: Enzo 3p mog haar min beſteet/

Aèiet hoger in haar liefde weet

(Te gaan; dan om een vuil bejag/

Cot boclen van den zeiben ſlag. .

TD 2. 3.
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3. Meierd' in haar bloet van boven neer !

Zldwalend' van den Opper-Heer

TDen Godt des Hemels aangezien/

Endie nam vooz haargunſt le bien

4. Mapm cdel ſchepzel zeit Pp: Wat

HHerdwaaſt u van het leVens Patz

Enheeft uw zoete glans verdooft/

Dean zierlpkheit/ en alls berooft;

. Ji ſchiep u om by my te zyn,

yn beelt was uw verſierzel/ myn

Gemeenſchap was UW Zaligheit/

Myngnnſt üwslevens bºopkheit,

6. Cen ziet nuzpt gp 't alles gupt/

CDnn dat gy af geweken 3Pt. ...

Äom weer mpnlam/ koonduife teer /

Jlt ben GodtsÄÄÄu weer

7 Met mpnen Vader wel doen ſtaan/

ºz trek u s Vaders beelt weer aan/

Têat koſtclpke ſierlplt daar;

Geloof mpn liefd entrouwe maar.

8. Hw ſchulden hebik tot mpn ſchult

Gemaakt 7 en’t pden/uit gedult/

Enmeteen bloed'ge zweete drop,

Gedzonlient grondig toozle-30p.

Myn huis liet Ik, en aan mpn 3P

erwogfik plaats voor uby My

Tlileid af't kleed van heerlykheit

En kreegu dat van heiligheit:

10 Mynlam,watdutgp?daar’smpntrou

ºk zälzpn d'uw/ en gp mpnºou

Gén wagt daar op mpnzegemftroom.

IPaarſchietdezeloputdendzoom. r.
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1. En twpfelt eerſt of't Jeſus nieentz

WPant mog is 't hart verhart/ verſteenT.

2pn woort herzegt het en 3pm Geeſt.

TDan ſmelt deziel / enzinkt bevzeeſt.

12. En rocpt verbaaſt: myn Bruidegom

Myn lieve Jeſus! wel waaronn/

Slaat gp uw oog ban goedigheit,

Gp mpn geringe dienſtbaarheit.

13 Hw' maagt is ja niet waart deſchoen

Dan Uwe hmegkenlos te doem;

DZict gp op nnp / o Heer uw' maagt

Geſchicd' dan als uw woozt gewaagt.

14. So zal ilt dan mpn harte gaanz

Alan A / mpn Heer beſteden aan /

Sonnenig boelvoo2 dees' verpligt

SP nn op H umgn Fiots geſtigt.

1. JHU wil/ nuzal mpn levens trant

Betaanilpk zyn dienſtaat dienſtant/

Geb?agt uit d' hel tot 's Hemels troon,

Godts kint en bruit van Godes Zoon.

Stem: Gezwinde bode van de min.

Bernhardus. -

I.O ziel!doo?d’omruſtvanGodts Zoom

Än de zoete ruſt/

Zal nu in u mog op den th200m

ZStaan uw buile luſt?

äent uw lot ! Danom hoog

Homt uw Godt/ Met het oog/

Cºp u/ Doe gp gingt afkerig ſchuw:

Siet ºplaatzpnruſt/Enzyn Hemelsluſt/

Eeuwig Hemels Soom /

Gminudieluſttedoo'n, TD 3 22
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2. Rob. Zo lang wpzpmin'tlighaam hier

Spu de luſten zoet : -

B. Belpk 't gekmetter van het vier

Än een dooznen gloct. -

R. TDat geeft ligt En een gläng;

B. JBet een ſchigt Js het hans

Gebuſ / Enecn vuſe ſmook voo? luſt.

R. Zoeenras verdzie:// Bolgt deluſtenmiet

B. Beier jaren blik -

Js bp 't ceuwig maar een ſnik.

3. R. Jºogtans vermaakt zig ’t lighaan

B. 'C is het vuile vlces (dan:

R. Althoos het zig vernoegev kan/

B. WAaar in ſtage WZees

TDat die top/ Dan vernmaah

*t Szondig zop Dan de Wzaak

Bezuir. R. Eidatdenkikniet. B. Zetſtuft

Panhet heiliggebiet// Datſſaaptdaarom

R. Godts gena dat ſtaakt: (nict.

B. Cot het dies te feller raakt.

4. R. Joe heerlpk is het PZagtig ſof

Boven het gemeen !

B. Dogºtis geendzagt van's Hemelshof/

JPaar van hier bemeen.

R. Ach! hoe zagt Is 't en 30et?

B. Ja de pragt Zagjes voet /

Embpd/ INHaar die wäpentriettenſtrpd

In zögroot gevaar, R. 'C is ooh net cn

B. UDce ! dat netjes blinkt/ (lilaar ;

Als deziel van gruw'len ſtinkt! -

- - - 5. R.

?
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3. R. TDeWplik hier mpm lighaamdzaag'/

Eiſcht het ſppg/ en dank;

B. TDe ſpps verquikt / maar luſt maakt

CEnhet lighaatn litault. (traag /

LEout cn b?oor / Bas val op

Boo! ons noot/ Hadd' de kop/

Dan liefd' Gng niet mimlpker gerieft.

R. Zo gebzuik ik die gunſt!

B. CBp verderft die dooz kunſt/

TDat uw lichaam voet -

Håt Up luſten leben doet.

6. R. JlMpnjong hart wil nietindienpzang/

°C boelt een zoeter bant: -

B. Eenbank die ueenſlaafſchen dwang

IL grom hart en hant:

Atm jong hart/ TBat in 't bicr

Hangt verwart! R. WAaar in ’t vier

Danluſt: B. Luſt die ſicurtuwruſtenluſt/

En uw ziel miſleit Danhaar zuiverheit/

TDiere zuíverheit!

TDie 't jong hart vooz Godt geleit.

7. Song hart ei ſpaar uw reinen zin

Poo? Godts lieven Soon/

Die doo? het vier vanzuivrentin

Liet 3pi' hogen thgoon/ -

R. Godes Soon? B. CDch ja tog

R. Spnen troon? B. 'lt zeg het nog

Gmu/. TDienoggaat aſkcerig ſchuw.

R. Maar Dat ſchoon! maar dien val!

B. Äp is ſchoonſt boven a.

R. Maar de luſt mog leeft.

B, HP demagt totdoding geeft. TD4 8.



Zo DE AA N BIE DING

8. R. Mp dunkt lz voel een ander vuir

F" mijn aders leeft.

Ach! dat ºp daal/en die bzamt ſtutir

Dieze ſtigt en geeft!

Zockt gp baat? R. Gch wat raat!

B Cot Hem gaat. R. 'GT iste laat .

(Tegaan/ Die zo lang hebb'ſtil geſtaat.

B. Js 't u ernſt/'t is niet te laat.

R. 'C is te vaſt cem quaat

B. ºp hecft magt genoeg.

R. Boo? die tpd'lpk zockt en bzCeg.

9. B. Sta gp maar öp en toom u ſterkt.

R. Än mp is geen nagt. -

B. Än Godt wogt magtig/ opzpm Werk

Onbekommert wagt R. Ält en lian /

°t Bartebang. B. Pangmaaran JNiette

fang En ſtaat/ HUNet den Henncluberaat

R. Sonder hulp is’t niette doen.

B JNenig Legioen Dan Godts dierbaar

2Caluwſchaduwzpn/en wollt. (volk

Io, JU)et voozgang / net gebeten Taat.

R, 'C is maar menſchen-magt.

B. het Hemelſch her tendienſt u ſtaat.

R. "Tigmaar ſchepſels kragt.

B. Schepſel maar Än uW oog

TDat is waar/ JPaar om h00g -

Bewerkt/ Enmetgunſtenmage geſterkt

R. ?It ben geen ſtrpt gewoon:

B. Maar Godts wpze Zoon

ºs uw Hooft ge-eert/

Die uw ving'ren ſirpden leert.
C.* - - - II. O
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4

-

-

11. R. JPaar als ik eens dienſlagverloor?

B. Megaf al uw zo2g.

R. UBaarom?B.TDieeensdit Hooftverk003

Badd' ooit vaſten bozg.

R. "Livzees een womt/ B. °Cis geenmoot/

TDir verbont Än den doot -

Derwint. R. In dendootdie’talverſlint?

* Tal vermielt/?r al verderft?

B. Als het lighaann ſterft

ZSterft her luſten meed'/

Ende ziel krpgt eeuwig vzeed'. -

12. R. Jlºp dunkt mpnluſ mp v?ede geeft

Als flt die wat boet.

B. TDat'szo: nnaarzpdoozuwblugtlecft/

Em krpgt nieuwe inoet: Zp verwint/

Engp valt/ Ap verſlint/ Engpmalt /

Zelaas! En wogt zonderſlag haaraas.

R, IBel wat raat! B. Blpfmaar ſtaan/

En hp zal vergaan.

R. 't Strpden valt te zwaar. -

B. Sonderſirpt gecn kroon hier maa.

13. R. JAu trekken mp uw reden zoet/

In Godts ſlavernp:
-

B. CB! vzpgekogte dooz Godts bloet!

JAu wozt gp eerſt vzp. Ch?iſtus Bºuit!

Godeskintl R. UBasiſtuft TD'aarde blind"

Gerukt! B. H des Hemels erf gelukt:

Godt uw Dader goet!

R. Och! mpn Dader / doet

TDat ik dat geloof/ .

To 3pnal. mpn' ſuſten doof. „”

- * TD 5 ZStern:
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- ZStenn: O Kerſnagt.

I. Ermoeide ziel/ al dat uw ruſten

DPerſtoren han/zyn maar uw luſten,

ein U nieuwe iuſtcn Voc'n;

DH als een hind velt-vlugtig jagen/

CE11 dºpºn in den dzift Vertzagen/

TBus 't hart amegtig hpgen doen.

2. Jk zagdepzagtvan's wereltsluiſter/

En doo?gezien riep: JAiet dan duiſter

Äs deze ſtal-kaarg in impm oog:

TBantziet/ een bloem hoe ligt vertreden

Seit: ziet o! menſch uw pdelheden

Än beier glans dien iſt u toog?

3. Chansjaagde mp de luſt naar lieden

JAponderdanig/te gebieden;

GEn laas! het was maar ſlavernp:

Dant woud' ihmpn gewis bewaren/

et mpne moeſt iſt laten waren/

p dat het volk behoudenzp.

4. Coen zeid' iſt grote ſchatten zullen

JWÄpm holle luſten vzugtbaar vullen!

lèaar vond' dat goet als ebb' en Uloet/

Als holle/ romde/ loſſe bollen/

Jàauftonnen of weer hene rollen./

En't harte ledig hpgen doet.

1. In luſt verdzong her vleeſch de reden

KTor overdaat/ en lekkerheden/

En tot; nipm ziel! en moenntze niedt

All'luſten/ die my miet verſchenen/

GBf als een blirem ſtraal verdwenen/

GDf alß een ſpoel dooz ’t webbe ſchiet. -

ersen sºwie sº*---- -
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6. TBus zag de Hemel 't harteſlaben/

GEn togtig naar zpm luſten dzaven

All hpgent maar een pdel Niet:

En pvrent in Barmhertigheden

Wiep: laat o! Menſch uw pdelheden/

Enziet wut umpn goetheit biet!

7. Wapn Zoon mpn dierbaarpant u geben

Zal fk/en in Hem "t zalig leven/

Hw bol op/ Uw Genoegzaamheit!

Ält weet uw luſten zullen ruſten/

Sn bpven mog uw uſien luſten/

’t Salzpn in deze Saligheit.

8. Mpn toon die in u op handzogen

WPat Schepſelen tot ruſt vermogen/

Zoe bzandent heet/ Hp zinken doet:

Hºp bietu ſchatten / Feerſchapppen/ ,

En wpm/ en merg/ en letzkernpen/ -

Enzet uw ziel in minne-gloet. -

9. UDant die zal in u women/ leben/

GEn in uw ziel een ſtrale geben

Dan mpn Lige en Al-weerdigheit:

GEn gp zult/ wat gp hier berkiezen

kont/en uw zelben ook verliezen

Gm mpns' te 3pn in Eeuwigheit.

10. JWèpnziel! waarom dandus amegtig.

Gejaagt/ dat u ontwo?ſtelt plegtig/

En als gp 't krpgr uniet verzaat?

En waarom miet in ernſt getreden

(Cem B2on van Algenoegzaamheden,

TPaar uw vermoeging eeuwig ſtaat? -

----- - TD 6 11. Ges-- -
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11. CBelpft een maagtgering in 't duiſter/

Dooz trou gezogt tenhoogen luiſter/

Zig buigt; en blpft in 't weig'ren niet:

JWMaar laathaarſtaaten goeten vzienden/

CDyn datzp beter hoopt te vinden

Än hetn die haar zyn trouwe biet:

12. So wil/ zozal ik ook tnpn ziele

Dooz Pem albuigent ueer doen knielen/

GEnzeggen: Ziemy daar myn Heerl.

GPm H wii ik het alles derven/ -

WBant in H bind' ik duzentwerven ,

Dzient/gunſt/luſt/ſchatten./ruſt/eneer

# Als’t mo?gen-ligt / metguldeſtralen.

e bergen overlgt de dalen/

So ſchpnt zpngunſt in 't duiſter hertt.

Ält zal dat huwlpk zonderlingen

Een bzuplofts-lietter eeren zingen/

ZAls "t aan my meer beveſtigt wert.

ZStem: o Kersnagt enz.

I. KÄ het dan uw härt niet beken/

Zondaar/dat gp uhsoztſmeken,

Ban den hogen Hemeltroon/ -

CDm: uw vpandſchap teſtaken/

En tnet Godt den vzé te malten

In het bloed vanzpnen Soon?

Dj Than Gods liefdeu miet bekoren?

äunt gp onlewogen horen

*t Bidden/ of Godt zelfu bad/

En belang had/ in het leven

Alan een hellewicht tc geven/

Dat Pem ſnood vertorent had
- -- «- -- 3 Zoud
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3. Doud' gy / hadge een Dozſtbeledigt/

äuſten / eer hy weer bevzedigt

H op nieus zyn gunſte bood'?

Enzoud' gp den peis veragten

MAet Hem/ die all' aärdſche nagten

Dtraffen kan net d'eeuw'gen doot . .

4: UBat tog denktg'er bp te winnen/

Arme wozm! dat gp uw zinnen

IHoudt aan de pdelheit gehegt ? -

En uw ziel vcrhart in 't quade/

't Ss de tpd nu van genade;

Mogen van het ſtrengſte recht:

s Sezug zend mog hedem boden/

ie Uitzpnemaam u noden

Cer verzoening met diem Godt/

TDie zich censzalbzeeſlyk wzcken/

En den ſpot met pder ſichen/

Die hier metzpn moding ſpot.

6. Ei bedenkt u en heer baardig/

°C heilen, die 't u biet zyn 't waardig:

Bp heeft in uw dood geen luſt.

Jezus ſtaat met oop'ne armen

GDm zig over ut' ontfarmen.

WPend u maar Penn enzpm ruſt. -

7. WDeigert gp 't: 9p heeft geſwozen .

Än Zyn grimmigheit en tozen/

TDat 'er niemant in zal gaan

Dam die 't hart hier vooz hem ſluitenk

JWHaar dat zulken eeuwig buiten.

Dºpne ruſte zullen ſtaan, -

- - TD 7 8. JHies
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8. JPietig ſtof! buig u dan meder

Doo2 dien Godt/ die u zo teder

Hitlokt tot uw zielsbehuut.

IZaaft u / bzeek den bant der zonden

Soek uw heil in Jezus wonden,

Salg/ die op Pem betrout!

Slem: o Kersnagt.

I. rme, kreup'le/lamme / blinde/

IX Sultgp ergenstoegang vinden?

Gaat niet naar de verclt heen/ -

Boegt u ook niet bp de groten:

A der zoud' u daar verſtoten/

GEn als met de Voeten treén.

2. CBeeft den moet tog niet verloren:

Jeſus wilu gunſtig zoren/

En onthalen aan zyn dis.

CD Pp heeft om u gezonden/

Enzpn heil u doen verkonden:

WPpl Hp zullier Jeſus is.

3 komt dan arme tot zyn ſchatten/

'Chinken zal Pp ondervatten/

GEn gemezen/ zietzpnlicht: :

2Blindenwil By ogengeven/

Äa de doden zelfs doen leben.

Bo vergelt ºp u uw plicht.

4. Creh ons Heer! op dat wp lopen/

Geef gp ons/op dat wp hopent -

Hit uw volheit krugt men't al.

°C Is genade vooz genade/

Die onszaligt van het quade/

En hier na Volinaken zal. e

– - - ZHtein:

-

------- - --
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Stem! Zoet gezelſchap.

F. ier is nu de heilfontein/

TDie herzonden-vuilinaakt rein/

TBooz haar zuiverende ſtroment

äleeft de ſmetaldiep en baſt/

TBaadlpk wozt ze weg genomen/

Als nienz' in die waat’ren waſt.

2. Gp/ o ziel! waar toeft gp nu?

ktoum nu herwaarts/ dompel U

Än die kriſtallpme plaſſen!

Aamu is niet eene plaats/

TPfe miet nodig dient gewaſchen/

WBpl ze vuil is en melaats.

3. Bloedig vuilzpt gp gebaart/

GEn van toen afdat gy waart /

Äs Godts beelt bemoºſt/ geſchonden;

GEn de blcit ſteets meer gemaakt:

Äſa ’t is omrein dooz uw zonden/

Alles wat gp hier aanraakt. -

H 't seen walgelpke vuilt'/

ie in uwen boezem ſchuilt:

Gmreinzpm uw hart en daden/

Dant gp hebt zolange tpt/

TPikken ſpk op u geladen/

TBar gp ganſch bemoddertzpt.

5 Zcep / zalpeter/ nog Jozdaan/

Kan dicn dzek nooit af DIen Mäalz

Abana/ nog Farfars bloeden/

ºa geen overſtuzte Bee

kan u waſſchen van uw' bloet/en

Tuiv'ren zelfs de mivſte ſtee, 6. Alg.
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6. Als gy u dus buil beziet/

ZSchzikt gy vsoz uw zelwen miet?

Boaden wel Godts zuiv're ogen

Ptonnen ziem dat zonden quaat?

Zoud gp in zyn Hemel mogen?

Gp/ die 3o onrein beſtaat

. TDuik dam in die waſchſtee neer/

m het bloctbat van uw Heer/

JAiets mag u dat meer belettent

Bloetbat dat dog zuiver bipft/

ZSchoong'er ingaat: en uW ſmetten/

TDie zo bioetroot zpn/ verdºpft.

8. TBompel u in die ſontein;

Spoel u in die waat’ren rein/

Piom u in die bloeden baden 3.

Gp zult rein zyn als de Zon;

Jäftonn/ waſchool uw gewaden

MBit in deze Zalems bzon.

9. Jezus Chziſtus Godes Zoom/

Ei hom waſch gy zelf mp ſchoon!

Äie ſiegtsvoeten7 hooft/enhanden/

Haar 'theel' lighaam/ende Ziel/

Pan die buile zonden-ſchanden/

CBp dat ik H. welgebiel.

no"h LKomdan uit die waſchſtee mee

Als °t geſchozen wollig bee/

Fipk in vzugten voot te bzengen,

Purper root/enkarnº
Salj zo ras gp 't komt beſpzengen/

WPit als ſmecU of Wolle 3pn.

-* - zIELS
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Stem: P. 128.

GBf Wilhelmus van Naſſauwe.

I. God ban zaligheden/ -

TDie algenoegzaan bent

Boozzandaars / zie beneden

Än gunſt op mpn' elent!

Äk legg hier vöo: uw' voeten:

Ach! reilt uw' ſcepterſtaf

Jºoet iſt nijn misdaat boeten /

GP t is der helle-ſtraf.

2, Sie / Bader! uwen Sone/

Sie bloct en voozbcé heeft/

CDp dat uw' wzaak verſchone.

CD 3eg tot mp ook: Leef!

Äht ſmeckt om uw genade:

UDant wee mp! doet gp regt:

Enniers konnt mp te ſtade/

Do gp mp die ontzegt.

3. Gp zult uw' deugden tonen/

SEn ecuwig zyn geroemt/

er in dat tief verſchonen/

JBeer als Gp nnp verdoemt/ -

Gp hebt geen luſ ö Here!

Än 'g overtreders doot /

JPaar dat hp zich beliere.

Dat is uw goetheit groot ! -

4. GP
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4. GP wilt miethenen zenden/

WDie immer tot H quan/

Pan die zich ſchuldig kenden.

HW Zoon/die op Sich mam / -.

Als Bozg’de zomdenſchulden/ –

Heeft aan udn regt voldaan;

Dies komt dies wilt CBp dulden/

TDat zondaars tot H. gaan.

Ging Jeſus dus niet nodent

om met uw laſt tot mp4

GEn zent ºp mog geen boden ?

Ach! vgeguw' TBecſt daar bp !

MLaat mp uw'gunſt verwerven:

JMeem weg mpnzonden ſchult /

Enzeg: TBp zult niet fterven.

Dan is mpn wenſch vervult.

Steu! Als een uitgeſtorte:

I. ch! WDat bgm ik vol elenden/

Dat ik buiten Jeſus zwerb' /

Gnzpn heilen zoetheit derv’/ -

WPaar ilt mp ook keer of wende/

Buiten Jeſus is 'er niet/

TDat de Diele ruſte biet. -

2. 'k kam met mpn verſtamt bezinnen/

TDatal 't heil in Jeſus is/

En't onheil in zyn gemis:

ill Maar mpn hartis kout van binnen /

Do? # en vadſig / duf/ en doot

En'k gevoelniet regt mpnmoot.

> 3. Doek
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3. Soek iſt 't hart/ ik ſtam "tniet binden/

’t ZSchynt of 't mp verlaten heeft/

GEn in 't woeſte henen zweeft:

'i heb 't helaas! verlottn in den

Slaapzugt van mpm logge geeſt/

T9aaroin ſta iſt nu bedeeft.

4 CD Peer Jeſus ligten leben/

Zonne der geregtigheit /

Coon mp Hw' goedgunſigheit :

WDl mp tog een harte geben./

TDat Vermoeit išen belaun/

CDln tot uwen Croon te gaan.

5. TDoct my 't pak der zondcn Voelen/

Gaar iſt H met hcbb’ gehoont

GEn in 't aangezigt getroant:

Ach laat np niet langer Woelen

Än let nare duiſter/maar

TBecg mpn Ligt/ zo booz als wa.

6. Kom/ Ö Sezus/ geef mpoogen/

TDat iſt in uw' ligt het ligt

Zie/ en boo? Uw' Hoogheit zwigt:

G mpn Schepper / hebmedogen/

TDoet mp op den effen baan

TDoo? Uw' bloet ten Hemel gaan.

Stem: Myne hoop zal nimmer enz.

H, rek Inp/ met uw liefde armen/

Creli my met uw vziend'lpkheit!

Jeſus Ch?iſtus/ uw ontfarmen -

Maakt mp moedigen bereit/

WBiltge mp de hant miet bieden?

Ach! 30 moet ik van H blieden.

- 2. Sockt
- - - - -
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2. Zoek mp/ o mpn ziele herder!

Zoek mp als een dwalent ſchaap/

Hwc troubehoe mp verder/

Wek mp uit der zonden ſlaap;

Crekt nip; fk zal maar Klopcn/

En op Elwe goetheit hopen.

3. Als een wolf die bos en bergen

"S nagts met maar gehuil vervult/

2So kommt mp de ſatan fergen;

WDie gelpft een leeuw ſtaag bzult /

Beer'! help mp gelobig waken/

Lied mp uit 3pnhelſche kaken.

4. Zielenmoozder/ oude ſange/

ZSchaam u/ duzent konſenaar:

ZSchaam u: gp maakt mp uiet bange

ezus veſligt voo? gevaar!

ie mp met zyn bloet wou kopen/

WBpl Hp treht/ zozal ik lopen.

5. KTrek mp met uw liefdezelen/

Crck mp ftragtig/ o unpn God !

Gln in uwe gunſt te delen/

(Coefniet lang/ Jeer Sebaothl

"ki hoop op H in allen noden

Schoongp mp zoud willen doden.

6. Beelitcen moeders hartdoo?'tkermen

Panhaar hint! en zoud' gp Peer /

B niet over mp ontfermen?

Ei gp lieft aneindig meer !

(Trek mp/dat ik 't quaad ontvloden/

Loop den Weg in Hw geboden.

-

ZHlen
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kragtig ſpzeken!

an beken/

in Zee:

cliefde/

en kliefde/

Jen dee.

kragtig trekken/
len wekken/

Joomheit ziet:

Fºrene binden/

afte binden/

WOnden bliet,

niededogen!

hethoge/ -

Pen hui:

Van water.

UbWen muíl.

heonwringen/

eitzingen
'e Waakt: /

eil'gen/

Fontheil'gen/

2Pgellaakt.

Äpbaten/
bnden haten/

er betuig:

het werken/

T dan ſterken/

genbuigt.

t

4
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5, Petſchpmi als ſtopte Gp uw ooren/

CD TDavids zoon! ikt Iaat H. nier

°C en 3p CBp helpt/gp moet mphoren/

Derlos mp uit dit zwäar verdziet:

'i laat l niet los/ 'tenzp Gp zegent

En mp met trooſt en hulp bejegent.

CH R 1 ST us.

6. TDušbint (p my met ſterke banden/

Gelpft die kananeeſche vzou.

Chans romlen mp mpn' ingewanden

ſeets in ontferming; Blpf getrou.

TDes levens kroon zal 't al verzoeten/

Äktree in u de Zel met voeten.

Stem : O Kersnagt &c.

I. ch ſchone Jezus hoog verheben!

TDoeeeusuw dierbaarheden zwe

Doo2 ’t nu benebelde gezigt: (ven!

Dan zag ik duzent Sonncn blinken."

Danmoeſthetſchpmentſchoonverzinken/

Als buigzaam was vooz't gloejent ligt.

2. Achdatmpeens die glams beſtraalde!

GEn in mpnziel uw beelt afmaalde/

Dan roemde g' nwe goedigheit:

WBou gp haar cens die guuſt bewpzen!

DEp zou met hart en mont H pºpzen/

Jä dienen met cenvoudigheit.

3. Zet duiſter"oog kam H. nietſchouwen/

TDe do?re hant niet vaſte houwen/

Aiet grppen aan dat liefdezeel:

Dat Gp doet dalen in de kerke;

Ei trek dan Sezus, trck togſterhe!

En-neem voo? H mpn hart geheel. 4.



NA A R CHR IST US. T
4. G woudet gp maar kragtig ſpxeken!

oe zou die hardcrots danbzeken/ -

CEenberg verzette zig in Zee:

TDezee van uwe wonderliefde/

Do gp maar deze keiſteen kliefde/

Hw hant het hoge buigen dee.

5. Hw Padermoetdog kragtig trekken/

Hw Geeſ de dode zielen wekken/

CEer dat men uwe ſchoonheit ziet:

» GBp Lelve moet ’t verlorene vinden/

Gn op Hw ſchouder vaſte binden/

CEer dat men tot HW wonden bliet.

6 Pertoon Hw heilig niededogen!

DSie van het heilig/ en hethoge/

GEn ruft mp ult den diepen huil:

CEen nare kull ontbloot van Water.

Zèchenlt vzpe goetheitaan Hw hater/

En red mp uit der leeubven muil.

7. WBou Gp mp zo de helontwringen/.

TDanzal ik Hwe goetheit zingen/

CD Helt die vooz Hw eere waakt:

Gp wilt die allezins bebeil'gen/

JRoit zal ik die zo weer ontheil'gen/

AlgGp mp eens hebt v?pgemaakt.

8. WPat kande lupaartswens mp baten/

TDoe Gp mp toch dezonden haten/

GEn lieven't geen ik hier betuig:

Geeb gp het willen en het werken/

GEn wilhet flauwe hart dan ſterken/

Als gp het tot Hw wegen buigt.

Htein:
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Stem: Ach wat zal ik zondaar.

I.» Z dan noir geltende waarheit/

Inhaar overſchone hlaarheit/

So beſtralen het gezigt!

Dat deziel dooz deze luiſter/

WDoztontbonden van haar duiſier/

GEn geboºmtzp naar dat ligt?

2. GB wat 3pn beſpiegclingen!

WPatzpm loſſe oeffeningen!

Batte melden van een goet/

Sa te roemen den bezitter:

JAiet dan eind'loos cnkel bitter

So het bzein maar is gevoet.

Z t Sal de zulke miet verrpken/

t Hartezal 'erby bezwpken/

"t UBare leven is ’er nlet.

Letter zal deziel maar doden;

't Spn maar aangeleerde woozden

TPaar het oog H dog miet ziet.

4. CDozzaak van eenzalig kennen/

CDie gp 't oge kont gewennen/

Dooz de ſchaduw heen tezien:

CDtn uvm Schoonheit aan te ſchouwen/

GPm het met een deelte houwen/

TPaar g' uw goetheit aan wilt bien,

J. Schoon ik menigmaal betuige

Dat’zeerheilzaam is tebuigen/

Boo? Hw äangenameſtem:

Sºar er niet dan zegeſtromen/

Hit Hw volheit nederkommen./

'C3Pnmaar woozdem zonder kem:

- - - 6, JAdenn

- =– ––– – –
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6. JDoem ik Hal eens begeerlpk /

Hoem ik uwe deugdenheerlplt/

Zeg ik daarde ſchoonheit is /

TBaar is weergaloze luiſter :

Ach ih blpv' aleven duiſter/

Als ik Geeſt en leven mis.

7. Spzeek ilt van Hw liefde wegen/

Jãoem ik het een grotezegen/

H te kiezen tot zyn goet/

H. de hele zielte geven /

Gmbepaalt voo? H te leben:

»C heeft geen indzuk op 't genoet.

8. Schoonheit kam mp niet verrukken /

Liefde kam mp niet doen buhken/

Ach’c is alles zonder bzugt!

DSonden groot als hoge bergen/

TDie uw hantom ſlagen vergen/

TDzingen nauw'lpks tot een zugt.

9. 't läennen zal mp dog niet baten /

"Czal deziele ledig laten / -

ten ikt H miet in den Soon:

TPaar uw deugden t' zamen vloejen/

TDaar uw liefdeſtralen gloejen/

JlMet cem ombezefbaar ſchoon.

1o. Bo die luiſterrpke ſtralen

Än mpnziel niet nederdalen/

TDat het hatte douz dien gioct

UBozt verrukt doo? al dat heerlpk/

En gy dus alleen begeerlpk/

Sien doet.al dien Frºst
« I1, G.

-
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11. CD dan kam ik H. niet lieben /

Gp moet eerſt deziel doozgrieven/

GEn verbzeken al dientrots:

All dat hevig wederſtreven/

Gm niet hecl vooz H televen/

Bºyzel tog die harderots.

2. Weil A dus tot hei vertonen/

Dat dc ziel dooz al dat ſchone/

TWBozd' verrukt en weggevoert.

CDnn in H zigte verliezen/

En miets buiten H te kiezen /

Dooz een zuv2e liefdegloet

13.'C harte ſmelt dan oomet enen/

Tëam / dan is'er heilig wenen /

Gedan leert men ook daar bp 3

Teathetbloeden van 't geweten/

(Te geboelen Slangen-beten /

Gn't gekneusde harte 3P.

14. "C oog ziet dan geen pdelheden:

Pär is nie met een ſchpn, te Uzeden

Iaaar beſchout nu 't Waare 3P

TD" aandagt is hier opgetogen /

*T ſchepzelis geheel vervlogen/

ABereitvzeugde miet dan PPM

15. WPiezaldus de hoogtens Uellen t

TSie deziel in omruſt ſtellen:

MBieberceren het gemoet:

MBie’t vereelde harte wonden

MBic doen haten boezemzonden:

En doen lieven't Ware goet.
***

- :
16 GP
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16. Gp alleen o Eren ioning!

äuim mpm ziel in tot Hw woning/

Dul die met Hw heerlpliheit!

Deſtig daar Hw th2oon en zetel!

Bou H. daar een huis en Bethel!

JPaar Hw grote goedigheit. -

17. Laat mp tog miet langer zwerven /

En uw gunſten liefde derven/

Ei vertoon Hw wonderkragt!

°C zy dan ook dooz welke wegen/

Wäom CBp maar dienſterken tegen/

Väuft mp uit de duiſt're magt.

Sten: O nagt, jaloerze nagt, &c.

I.HÄ Äsraëls/ wiens bal

ſem ziele womden // Eeneeſt;

ja ’t leven zelfs aan doden wederſchenkt

Gp zyt totheling van 't gebzoken hart

gezonden. // 'lt bid dat CBp ook aan

mp elendige gedenkt.

2. Hier legg ik meergeſtrekt als in Be

thesdaas zalen/ // Achkom / bezoelt

mp zelf! ik kam miet tot H gaan/

(Tot mpn genezing helpt geen engels

nederdalen; // CDp meerder p?ps en

moeit koomt myn herſtelte ſtaan.

3. CBp onderging eens zelf veel' wonden/

ſtriemen / ſlagen / // GBp ſto2tte water

1uft/en dierbaar harte bloet :

TDus dzoegt g' als Boxge voo2 uw bollt

hin ppm en plagen // GTothum bevºp

ding; mits EBp dus hun ſchulden boet.

- * C: 2 4. GP
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4. Gp ledigde voo2 ons den bitt'cen

dzoeſſembeker / // En uwe krankheit

b?agt boo2 ons gezontheit aan.

ZSp2cek ſlegts een woozt; dan is ook

mpngenezingzeker/ // Ält wil/ik mag/

ik kam tot niemant anders gaan.

5. Ik weet al d?ong de plaag dooz ’t in

nigſt mergen ſchonken; // Al was de

bzeuſt zo wpt gelpkeen volle zee/

All was het quaat tot in de zielzelfs neer

gezonken/ // UPaar Gp de hant aan

ſlaat/ dat redt Gp vanzpn wee.

6. Ach'k ben/van top tot teen/miet als

Maar cne teiſter/ // En hooft/en hart

en al is even zeer gebuilt/

Ik vind in's WPerelts ront verbant/ mog

Zalb’/ mog pleiſter; // So dat het kan

lierbUUrmeer voozteet en verbuilt.

7. Zoe is myn gantſch geſtel geſchonden

en verplettert! // TDeziel zo weinig als

het zondig lighaam v?p:

Bebloet en kragteloos / vol ſmerten en

berettert. // So G' iemant modig zPt:

Gpzpt het ook aan unp. -

8. Ik geev' mp over in Hw hant/tot H.

begeren : // Smpt/ bzant/daar’tmodig

is; bliem 't diepe zeer bzy op;

TBoozpeil; rult af de roov'/daar "tonder

zou verzweren: // Jèeem weg ’t verdoz

ven vlees/dzuk uitook d'etterpzop.

- - - - 9. Paar
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9. Maar kom/en bzengdan meuwwie

kenen verbinzel // Paſt toe uw blocd

en Geeſt / giet olp en giet wpn/

Die zuivert en verzagt; omkleet metuw

bewindzel / // CHenees mp / Heer likt

3al dan wis genezen zyn.

10. JW Maakt Gp mp zogezont; ik zalmp.

Zelven geven/ // En lpfenziel zal aan

UW dienſtzpm toegewpc.

Äktzal dan dankbaar tot uW roem vooz

reuwig leben/ // Upl gp mp 't leven

ſchenkt / en van den doot bevzzt.

Dlem ! Jets moet ik u Laura vragen.

I. Albezittent ligten Dader /

- CDnuitputb're volheits Alder/

TDie als 't hoogſie Goet ook zyt

JAedebeclzaam: laat de ſtromen

Pan uw gunſt ook op mp komen/

Zo als Gp uw volk verblpt.

2. 'kt bem mootdzuftig en elendig;

JWMaar uw ſchatten zyn omendig/

Bzon van Allgemoegzaamheit/ -

’i hebb’ genoeg aan uw genade

(Cot mpn Heil/cn tegen 't quade/

WBpl die mooit van d’uwen ſcheit.

# TBoden hont gp Heer” verwelken/

uilen waſchen / naakten dekken/

Gp zyt Ligt in duiſternis/

GBp kont kranken ſtraks genezen/

Arme kont Gp rpkdom wczen:

WPpl - niets te wonder is. - - -

. CE 3 4. GP.
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4. Gp komt zonden-ſchult vergeben./

Doemelingen ſchenkt gp 't leben /

Dlersſig maaht gp 't ſtemen hert /

Helle-wigten/ Hemelingen/

Zalige veranderingen/

TDaar Gp dooz verheerlpkt wert!

5. Heer'dit heeft mpnziel ook modig/

S' is gebzehkig/ magtloos/ dodig/

Ledig 'k hebb' niet goers in mp :

"kt honger'7 do?ſt/ verga en ſterve/

So ik Hw gena moet derven/

Gch dat die mp alles 3P.

6.'Ezhebb'verdienſt/nogpºps/nogwaarder

TDie uw goed’ren evenaarde/

*t bem een mietig aarden Vat:

*L wil Blw gunſt om niet ontfangen/

Pooz gena genad' erlangen/

Wäom vervulmp met Hw Schat.

7. Zpn’t niet hongerige zielen1/

DHeer' die aam Uwoog gebielen ?

WBozden leed'gemiet verbult?

Spn't wel rpke volle zarten/

TDie gy met uw zaal'ge ſchatten

Gunſtig overladen zuit? -

8. ?C is 't verkneuſten angſtig herte/

°C gern verquynt van zomden ſnerte/

WPaar in CBp üw oli ſtozt/ .

°C zpn die dzoevig zyn en treuren

TDaar uw trooſt aan zal gebeuren:

Fondaar iF ’t die zalig wozt.

- 9. 2Ben
-

º
-
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9. Ben ik heel vermant van 't quade:

°C is meereer voo2 uw gemade/

TDie ook ligt van 't duiſter maakt;

°C isroeinrugig vooz uw' deugden/

äuimer danli-ſtof/ grooter vzeugden/

Als zo een Uw goedheit ſimaakt.

10. ZSo iſt H. dooz iets beledig“;

Deem dat van mp/ maak np ledig

Dan wat vzugt'loos plaats beſtaat/

Bozmmp/ſchik mp/ buig mp/lcer mp/

CDverreed en overheer mp:

MLeid mp dooz uw Yant en Läaat.

11. Jh. ben leen / gy Pottebakher /

WHoegp 't maalt / wie wederſp?alt 'er?

°C uw ig?t: doe wat U bebalt.

CDoe mp zo Hw naakzel blpken/

Gºat if mag Uw Beeld gelpken/

Dooz veranderdegeſtalt. -

D E OEF F EN IN GE

D ES GEL O OF S.

Stern: Hoeſchoonligt ons de Morgenſt

I» I hoo! een ſtem uit's Hemelstroon/

TDieroept: geefnnpuwhartmpn300m

En wil miet langer toeven:

JMaar laat de werelt hene gaan

En klcef mp uwen Pader aan /

kzal u latenpzoeven / Hoe goet/

oe zoct/ Poe gantſch heerlplt/

Joe begeerlph Lp te agten / ..

Myne liefde en Wonderkragten/ T
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2. OJEZUS! waarkoomt dit van daano

Dat Gp mp ſpzeekt zo vziend'lpk aan -

Woe zou mpnzielniet trägten)

GDtn H mpn Bodt te hieven aan!

GEn ſteets ten Blwen dienſt te ſtaan/

WB: CBp mp maar bekragten;

Danzal/Jk all' Kw' gemaden

En weldaden / Alptroennen /

En H ook mpn' Pader noenien.

3: Ält koom hier met myn harte Peer/

Enleg het vooz Uw voetenmeer/

Jet moet dog bp H. wezent

All is het niet als 'e wczen moct/

LRReem Gp 't maar aan o Pere goet!

Gºm Wil het ook genezen;

Bw Greft/ Sy ſteets / Gmpnläoning

Äuzpm UDoming/ TPat mpn ziele/

Kl/ O JEZUS! tog beviele. –

4. Ält bzeng H. Peer een hart zeer kout/

°C is onbeweegt gelplt een hout/

Het kam uw Heil niet voelen t -

Hw goetheit/ Jeer/ die CBp 't aanbiet/

Jãog uwe liefde dzingen 't miet/

'CL blpft angſtig liggem woclen.

CD Peer, So zeer/ Is’t gedwongen/

GEn gedzongen/ TDat’t moet quynen/

GEn Van angſt bpna verdwnnen. -

5. TBaarom/ O JEZUS weiger 't niet

Paar mrem het aan/ of't mog z0 ziet

Bezoefelt dooz de zonden/ -*

Als GP het maar aanvaart/ enÄ
- - , -

- -
- - -, ooz3.
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TDoo2 uwen Geeſt bernieuwt/ o Jeer !

En waſcht in BIwe wonden:

GB dan/ Sal’t van/ All'zpnſtmetten -

TDie 't beletten/ Zpn genezen/

CEn tot uwem dienſt ook Wezen. -

6. UBll CBp 't los maken ganſch en gaad

BIit 's bpants ſtrikken en gevaar/

MBaar im het ligt gebonden:

WBant anderſimts mpn harte / Heer/

Atan miets voozebzengen tot HW eer:

Bo perſſen 'tall' zyn zonden. -

Bzeek d' ſtrik/ TDatik/ Pamdefmarten

JApnes harten/ Lynd' onſlagen/

JWapnem Heer weer mag behagen. -

7. MBpm Zart/ OJEZUS! is bedceſt/

*T is in der vzeemden dienſt geweeſt/

So dat het allerwegen -

Seer deerlpk is mishandelt Peer/

JPYen trok het herwaarts gintsen weer/

Gelplt de dieven plegen:

GD Peer! Stel’t weer In Hwbzpheit

GEn die blpheit/ TDie 't ontnomen -

<s / wil’t laten wcer bekomen.

-.

8. WBantzonder Hweet het geenraat/

MBaar 't henen loopt/ sf waar het gaat/

VJet is Hw's Geeſtes woming/

TDaaromzal ’t weder tot H gaan/

En:hleven H geſtadig aan/

Het komt H toe mpn Koning:

Geefinp/_ Hoept Gh/ Hit HwCrone

D mpn Zone, Gantſchen gader/

Päw.hartzethierstmpn Pader, Es 9.

*: -
: -

-
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9. Scheur Peinel/ ſcheur! dat mederdaal

IPPn Pader en mp tog weghaal

Ban al 't gewoel der aarden/

Ja ſcheur G Hemel! ſcheur in twee/

GDP dat mpn hart magvliegen mee

Cot Godt/ dien't houdt in waarde/

Daar zal/ 'Cvoozal Zig vervzeugey

En berheugen Sn Hw ere/

En Hw JNaam ſteets loven Here.

Stem: Liebſter Emanuel.

I.KÄ Jeſuskiom/ei neemmpnzon

digharte/ Kom trek het met.

gewelt uit 's ſatans magt /

Derwond het dat ik qupninzielemſmarte/

Cotdat Hw'balſem’twcer geheel verzagt:-

Gch!geefnp voeten Gm Ät'ontmoeten:

Meteranen/zugten/eneen zielgeklagt’. .

2. Kom/reinig Hp mpnzieldatik genegen

Daglopen op Hºw' hoge Peniels baan:

Berlosmpvanmpm boos'enſnode wegen/

Äop ik hebb tronwlooſelpk gegaan:

ch! laat Hw' wonden/

JAUall'mpn' zonden

Genezent doe mpheilig boo? H ſtaan.

Ä okioningJeſu§ldat mpnzimmen:

andaard’tot Honhoog getrofihenzpns

Maat k H bierglilt/en zuver minnen/

SEndoo? geloofK Heilig noemen myn:

o maak Hw woming -

In'thart/en wees mpnsºnmºz.
- . . . . . . 4, Tee

}

- -- ** - - -



Des G ELOo F S. 107

ſ
4Liegeerenſtier mp/maarHºwwilenwetten

atik H emig kieze tot mpn Heer/

TDoemp meteerbietop uw'wenkenletten/

En leggem mp gehaozzaam Voo? H meer

CDch! wilmp geven Hier zo televen !

Dat ikt eens Eeuwigzing'; Uw' Naam

zy d' Eer. - -

ZStemt Pſ. 77. -

I» K wil mpn Hooft om hogeſieken /

Rit veel duzenden gebzelten t

Jeſus/ Jeſus Gp allein !

Jaaaht mp van myn boosheit rein.

Gp hebt Goddelpke plaſſen

Hitgeſtozt om my te waſſchen:

TDagt ik/ dat hct aan H ſchozt/

CD! iſt deed' Hw' bloette kozt.

2. Loud' ik nier met biptſchap hopen/

En halfvliegend’henen open?

jàaar Gethſemane in 't Hof/ -

Daar fk vinde roemens ſtof ! S

Daar hebt Gp de pers getreden/

Ä en vooz mp geleden /

aar hebt Gp/ dooz angſt en ſtrpt/ .

JWDp van helen doot bevypr. -

Daar dan Jeſus is myn leben/ . "

ä wil het H. gamtſch obergeven;

Zschik mp/maak mp maar bereit,

GTot Aw' dienſt/ em Heerlpkheit:

Ä mp Ä #Ä
onge/ 'k hebbe ke zingen/

Jeſus/Jeſus/ is aileen g / - -

Middelaar !en andersgeen,.
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4: Baakt op ſtern/ muzpk / en ſmaren

aat W. 'tzannen liefph paren/

Seſus is alleen de Heer !

Dien ik ſchuldig bei de cer:

Jeſus neemt mp al de ſchulden /

MLaat ons läoning Jeſus hulden/

Zigten ſucht hier ismuſtof/

Jeſuš/ Jeſus zp dclof.

- Zètem . Pſalm. 9.

I. WJolmaakteBzom/bol Levenszap!

Lieneer!eizie/hoeflaau enſlap/

# logen zwak zyn almpn kragten,

ier legg' ift am op H te wagten !

2. Hk Weet / zo ik Hw.klederzoom

Wege aanraak / dat gp Levensboom

Gen kragt uítſchiet/ die ik voel leven/

CDrn nieuwe neigingente geben.

3. äan ih: niet lopen / 'k ga H na;;

Man ik miet gaan/ ik kruip' of ſta

JDet open armen uitgebzeidt !

Jºyºn hart berlangt!mpn geeſt verbeidt!

4. CDch Jeſus/ laat mp hier niet ſtaan

JAet 39 beel ſchult en laſt belaan!

GBch Wenk mp eems/dan durv’ikkomen !

Geef mp de hant! ik zal niet ſchzomen

G Beminneiphe Emänuel !

ie al. mpm noden kent zo wel!

DieBloeten Geeſthebt/omteſchenkenz, -

TPaaron Zalmp uwafzpmkrenken ?

» - - - 6. WPaareg - - - - -
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6 WPaaromzal ik in een woeſipn/

Gaan zugten / on Hw lief aänſchpnik

TBaaromzal ik in 't donlter taſten/

Detſmagt van dozſt/ verzwalzt van 't

: Vaſten.

7. CDf eten dzafvooz d'ouden menſch

-CDf vullen den verkeerden wenſch?

Ièeen trouwſte Sezus/ 'k zal H volgen /

Alzpt Gp tegens mp verbolgen.

8. UDie ſterft ’er vooz Hw Aangezigt ?

WDie haalt het duiſer bp Hw ligt!

WDie ſchopt CBp Vooz uw voeten hemen *

CD meen/ Gp ziet dog op de klemen.

: Hºw trou is eeuwig/’t woogt is baſt!

og zegt de boze : ja / maar 't paſt

ºpuniet Heer dan koon iſt ſchulen/
En wpk. booz w?ede leeuwe mulen,

1o. JAu wfl ik/zo bemoºſt ik ben /

So gruwelpk als ik mp ken/

Maar vallem in Hyp liefde-armen!

Ik ben geruſt op Hw ontfarmen.

11. Geſlachte Lam./ vooz ’s werclds

gront !

WDat opent CBp. een Heilverbont!

MDat Sterkten en Geregtigheden / :

Die ik al nietl wat Heil wat Dzede!

12. WDat is 't/ dat ik zo dubb'zo deinsz

En Hw getrouheit vaak ontveins!

Gf ſchoozvoet orn tot Hte lopen;

JWelli/ wpm/ en gout omniette kopen.

E7 13, 't3 - . - -
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13. ?li ben Hwes Heer! behou mp dan!

Ät betrou op H! EBp zpt de man/

Die mp verloſſen kont en zeeg'nen!

Ja met uw liefdegunſt bejcegnen!

14. UBaar is 'er welluſt dan bp H!

TPeg pdelheit/ hoe wpkt gy nu:

JWÄpn Jezus is vol TDierbaarheden!

Pol Schat, vol Eer/ vol Luſten Dzede!

15. EH mirrhe bondelken! hoe ſchoon/

äuftge op tipn hart! Hºw dooznekroon/

UBfl ik bp peerlen miet gelpken!

Jºeen ncen/aldcaard.moet voo? H. wpken.

16. TBaar is mpnhamt ! mpnliefſte Bzint!:

Pet ſppt de hel/ mpm liefde bint/

Sig vaſt en vaſter in ?t welmenen!

CD Heer; bewaar mp vooz ’t benenen.

17. Poo? leugens en ontrouwigheit :

lºpm hart verſchzikt / mpn ziele ſchzeit/

Danneer ik denk aan 'tagterlaten/

Ban woozr en pligt! o geef een mate /

18. Dan Geeſten leben / als gp plag?

Dan wakkerheit/ in zulk' ecn dag

Dan blptfchapen verloving beide !

Ei laat ong bp Hw volheit weiden!

Stem: De tyt is hier, &c.

I. pm arme ziel / zo klagelijk ge

dompelt

(Totover'thooſtindaemb'rezondenſchult/
A

Heeft Peer getergt uw Paderlpk gedult/

Cot dat z'in eigen klagt zig overrompelt

Bint/ 30 GP mpnaardatregtrigtemzult.

- -- B» WÄLN:
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2. Mpm armeziel zo dcerclijk geſchonden

Dan hooft tot zool in pſlijk zönden vuil/

TPiedoo?haar hulpzinkt dieper in dem kuil/

Mioept H/entoomt haardodelpke wonden/

Äk zuelt im H een plaatze daar ih ſchupl.

3. Als in gevaar het ſtionweerbaar kieken

Benſcherpentantdes Armclinsontvlugt/

GEn buitenmoot het dodelikt gerUgt./

Bclaagt: belacht in 's moeders veil'ge

Wiefen/ - .»

Beſpot ik ſatans lagen met een zugt.

4. Äk heb/'tis waar klw toozn in bzant

geſteken. - :

Maar Hw beloft" verzekert mp het heil/

GEn doet mp ziem Hw liefde zonder peil/

GEn mphet ſicnighartin weerliefd'bzeken/

TDat ik H. mu vzywillig mcde deil.

5. H. maam van mp ten ſchulplaats ult

verkoren/

Zympmietſchziklik maäreenhoog vertrek

Dat mpin’t doozgaan van den geeſſeldelt:

En (gaat het al“in zogloosheit verloren)

Zig over mpn bekomniert harte ſtrek.

6. TPanzalik Heensombektommertzingen

Gn in die ſchaduw van Hw vziendlikheit

emº goet van Aw Barmhertig
- eit -

En'thartindat genotblpmoedig ſpzingen

Än 't pat dat maar Hw wiltenlevenleit.

ZStelU:
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Zdtem: Pſ. 146.

I.ZÄ Jeſus zuio're zoetheit/

Deelmp van BIm zoetheit nee“

JWAeng een dzopje/dooz HW goetheit/

Än mpm bitt're Ziele wce/

Salf daar meed' haar dode wond''

JAp gegeven dooz de zond'.

2: Heil'ge Jeſus enkel Heilig/

Heilig mp dooz H. CBeeſten WBoozd/

Gp dat ik mpn leven veilig

En geruft/ boltrek mu voozt /

Deh met PTwe Heiligheit

Mpme maakt' elendigheit.

iöſ beminnelyke Jezus

iſſe Liefde / Lieſdebzen /

Gch dat ik togeens in dees HW

WDel/ mpn zieldozſtleſſchen kon!

En dat eens haarvloejng viel

Än mpn uitgedzoogde ziel.

4 Waarde Jezus, dierbaar Heilant,

ien ik hoger houd' en ſchatt'/

jä Ärojsbouw en weilant/

En al’s WDsrclds gout em ſchatz

Ei bekroon mpn mietigheit

IWAet Hw dierb're waardigheit.

5. O volmaakte Jezus! gun mp/

TDie gebzelzkig en mismaakt

Ben/ te wozdem want dat front gp

TDaagpks meer en meer bolmaakt;

(Cotik ben geſtegen op.

Der Bolmaahtheitshoogſten tº S

- -
sº -

-d
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6. Sterke Jezus Held in 't ſtrpden /

Äudaa's Leeu die overboint

Allen die H tegen ſtrpden/

Ält bez teder als renftint;

làaak mp metuw Sterkte ſterkt

TDat "kt myn geeft'lplt werlt volwerk.

7. Ryke Jeſus ſla uw' Ggen

CDp np armen bedelaar/

WDiens gebzelt en onvermogen /

BI bekent en openbaar

Äs/ werp my toch iet wat toe

Än mpn diepe arremoe.

8. Goede Jeſus! goedheit zelbc/

Laat Hw Goedheit in mpm hert

TDien verdogven gront doogdelben/

TDie vol quaat bevonden wert!

GEn verdeg dat dood'ipk quaat /

"C welk Hw Goedheit tegen ſtaat.

9. Vriendelyke Jeſu Chriſte,

Die de Zondaars vziend'lpk noot/

Creiz my die mp vaak vergifte

Än 't bed2pf van zondenſnoor -

TGoo! Hw zoete vziend'lpkheit /

Uit der zonden dienſtbaarheit.

Stem;
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Stem:Hoeſchoonligtons de Morgenſter

I.Mº dierb're Jeſus Some Gods !

JWHym ſterke toren en unpn rotg.

JApm bzon van zaligheden!

JPYpn's harten decl/mpn toeberlaat!

MDyn levem / licht/ unpn trooſt en raat!

JDpn blpdſchap / en tnpn vgede!

Älºpm luſt/ JMpn ruſt/

Dzind der vzinden/ HWÄpn benninde/

Almpn roelnen !

Ja hoe zalik H. nog noemen.

2. Pet beſte dat de Werelt heeft/ -

IHet eelſie dats' haar Dinners geeft/

Lpm blinkend' pdelheden:

Sp geefr geen ruſte maar verdziet;

ZSluit Gp iöſ Üuoz dat blinkent niet

Altpt mpu oogeledei. -

Japn Heer/ IPpneer! JApn berader!

Diel verzader ! Al in allen!

Laat mp miets dan H gevallen.

#5 CD dierb're ſchat! die A miet heeft/

ie is de armſte die 'er leeft:

En eeuwig te beklagen. -

TDeziel wogt met geendzaf gevoet.

WDie hanook van al ’t UBereits goet/

Än 't ſterben iets mee dzagen?

Gp 5pt / Altpt / CDok in 't ſterven/

All mpnerven "läzal H immer /

E> mpn Peer/ verlaten miminer.
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al

ſ

E) Godt ! IApn lot/

–=

4. WPaar zou ik/ Heer/ook henen gaan?

GBy leidt my-in des levens baan !

ITDer alle lieflikheden: -

Äu cen verquik'ipk effen lant :

Ei hou tog maar nnpn regterhant/

Äh ben met Hºte vzeden.
TDeel Ineed' TDie v2eed" /

TDie het harte Hoedt vooz ſmarte;

En mpn zinmen/

In een kalmte houdt daar binnen.

5. Tot dat mym ſtervensuur genaakt /

IApm lieffte Jeſus! ei bewaak

Dan ook mpm legerſtede: -

Dat mp mym vpamt dan miet quell';

Klapn Leſug! o beſcherm mp wel!

En doe my gaan in vzede.

(Tree dan CBok am /

Gmyn Herder/ Leid mp verder:

Dees valepe

Lal my ook van H. niet ſcheien.

6. JAaar bzeng my in volmaakte ruſt/

Wpn zielen wenſch / mpns harten luſt

Js om bp H te wezen; º

Om Ä tezien dien 'k mooit mog zag/

Als doo? 't geloof! o zaal'ge dag!

MBie zou zull ſterben vzezen !

°C ware leben

LZult Gp geven Än 't ontbinden/

Huſte-gever / uw' Beminden.

- - - - Stem:
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Stem:

F. oehpgt mpn zielamegtig moed" /

Ban’t eind-en vzugtlooszoelien/

TDoo2 al des Zemcls heerlpk goet/

TDooz d'aatd’ en al haar hoeken/

Jàaar 't goet dat mpn beſwpkend hert

Cen baſten zuil zou Voegen /

JAa't Decldat/alghetal gemornen wert/

JÄpm ziel mcg kam genoegen /

GDee/mpn TDeel/G Deel/mpnTDeel/

Ä zpt gp toch? Hadd' Azaph/en

arp mp miet geleert/ ilt zogt' het nog.

2. TDe ſchepzels hadden dergelpk

En quannen't haar” mp aan bien /

TDog't was maar dergelpk / en ſpk/

En ſtof/ hoe ſchoon in 't aanzten.

Deel vzienden dagten my een rots/

(Tot z' in den moot begaben :

CBp Heerſchapppen was ik moedig trots/

TDog Heerſchers 3pn maar ſlaven/ , ,

GEn waarlpk miet/ TDam bzeuklig riet/

Deſchepters al/ Een bzaze gunſt

Eenbozehunſt/JWaphief/embzagttenval.

3 UPat lachte mp de Wipkdom toe!

Il2p dagt/ daar zoud' ik ruften;

Eerſt maakte mp het zocken moe/

GEn ſtuitte ſchier mpn luſten;

Al lang gezogt en kreegilt niet

Daar toempn ernſt beſteet was;

CEnal gekregen / was het toen wel iet

TPaar in mpn zielte vzecd' was? Aard

MTI.
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§

ct/

ſt

ar.

z

Alard wasmaar aard/enmietmeerWaard

Cneerik’twiſt Ploog d’aarde heen/

Enliet m'alleen denmaroep/waar!waar iſt

4. 'C is niet dan enlile Dolligheit

De luſt zyn deel te moemen:

TDie troomt metſchpn van 30etigheit

HAaar loorit met eeuwig doemen.

TDe ſchoonheit is een liefpk glas/

DS' ontbzeekt ons in 't genfeten.

Gezomtheit ſterkt' een weelderig gewaß

WDat kam ons eer ontſchieten!

WDat blinkt haaſt zinkt/

WPat gaathaaſthinkr//WPatſmaahthaaſt

ſtinkt: En't blpve vzp;mpn lighaum

ſterft/ em ziel het al onlzinkt.

5. läom Azaph! zeg np wat uw ziel

Wäond' als uw deel vermoegen !

Daria ! wat u 30 beviel /

TDat gp u ſteets woud' voegen >

Alan Äezus Voeten / cm gehcel - *

TDat een” alleen Woud' leren ? ;

TDat is ons TDeclons zegenrpke Deel/

TDat niemant onshan Weren.

'Concindigonbegrepengoetdatenig'Al/

TDat wat er hinkt/ enzinkt/ emſlinkt/

ons eeuwig trooſten zal.

6. OnsGodronsGoetis, die al’t goet

Ban d'aarde in zyl' tnagt heeft;

TPie wat hy wil / ons geeſt/ en doet

Dat/ wat lºp geeft/zpn kragt geefts

Let weinig dat ?p geeſ is veel TD

- - WPle
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Die 't vergenoegen meed byengt;

IBeet iemant rpher dele dan het deel

Dat alle luſt en vzeeb byengt?

Sad'ongeſchapen volheit geeft zigzelb’in

ºt zoet Pan'tſchepzel/welkerliefphheit

Hºp eind'loos rpzen doet.

7. OnsGodrons Goet is: als de ſchpn

Dan alle Goedighedem

GPp aarden ons ontgaan zalzpm/

Äs Hp ons ruſt / ons vzede:

Gng Dzient / om aller vzienden ſchut

Gemahlpkte verlaten:

Gns Hoogheit ons onwankelbare Stut

Der boven troom en Staten :

Gng Lipkdom / daar mog moozdenaar /

mog diefmog mot TDooz bzcken/nog

bp komen kan/ en roven ons 't genot

8. Ons Godt ons Goet is, en de ruft

TDie ſchepz’len ons aanboden:

Gms Bodt onsluſt is/em hct luſt

CDns d'aardſche luſt te doden:

GDns Jezus is ons ſchoom gemoeg;

G9 ZSchoonheit! G Dolmaaktheit!

Bp zo een Schoon / dat alles overwoeg/

Äs alle ZSchoon mismaaktheit.

Hp zelf/ 2p zelf/ Pp zelf/Hp zelf is

al het goet WBatooit ons' ziel begeren

kam/ ofons vermoegen doet.

9: Ach ſpot niet / die dit decl niet ziet

Iſèet donume lighaams zimmen/

JZenziet/ Menh002t/men Woelt"Ä
- gl.

-
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2- - --

- Men ziet het maar van binnen:

Steekt eens ’t oog dat u ergert uit !

TBit 's zigtbaar vooz de blinden;

Die d’aarde doof zyn horen het geluitz

IBie 'tal verliezen vinden

TBit Zeil/verbovenalle Zeil aanzienelpk/

CDnzienelpk mogtans / en dooz ’t geloof

maar krpgelpkt.

ro. CD! hoſtelpk geloof! dat in

TDft pant oils geeft genoegen:

ILaat vzp de werelt lachen / in

Den luſt die mazal wzoegen. - -

IPp zingen onbekommert heen *

Sn't wankeloos vertrouwen.

CEn V2ezen voo2 geen naſlag bangebween/

TDie op een' Piotsſteen bouwen.

GDLiots! G Wäuſt! doe hart/enluſt/ en

hant/ en mont/ TDien gp verzadigt/ u

tendienſt ſtaan eeuwig in ’t verbont.

Z I E L - Z U G T"

TOt

DeN veRHooG DEN CHRISTUs.

rek trek mp lief; voer opwaarts

Inpn gedagten:

Jh kleev' / ik Kleeu' aan d'aard; en't

vleeſch den geeſt weerſtreeſt.

Geef dooz Aw Geeſt en woozt mp mieu

we luſt en liragten /

://: ZSo pd' iſt met gedult dat mp mpn

lief begeeft, //: DE
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DE R L I E F DE

Stem: de4eerſeregelsban/ O Min, Em.

I- et binnig ſtralen van de Son/

CBnkſchuilikindees' lommer:

GPch! of dit bošje klappen kon/

IBat melde het al een kommer?

2. 'C bekommert hart hier treuren gaat

Als 'tzig/ helaas! bcdzogen

TDe werelt daar het hart op ſtaat:

En haar beloft vint leugen.

3. Alleen mpn Herder altpt ſtuurt/

Jàaar d'oude liefd' zpm zinnen:

Gf't weig’ren lang hartmekkig duirt/

Dtamtvaſtig duurt zyn minnen.

4. Dies trekt mpn harte nuzo zecr/

DSo zeer/ en ik zal 't wagen:

WPant die mp hunne min bien meer

Paar mimmenzpn maar blagen.

5. JPaar vlagen die thans obergaan/

En mct een ſchicht vervallen.

Äkt zie alleen myn Herder aan

Dtamtbaſig onder allen.

6. MÄaar of't in niſte blinde maagt./

All vaſt verlieſt g'uw luſten.

C szeker die geen luſten waagt/

DSal binden heil mog ruſten.

7. TDusmpmrendtrekikmaarmgm Son/

En wagt Hemindees'iommer.

Gch! of dit bosje klappen kon /

MBatmeld'betalcen kommer! Stemt
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t

Stem: Pſalm 77.

1. Z. ozzaalt van geluk en b?ede/

CDceaan van zaligheden/

ZSpºngbon van begeerlykheit/

Bolle wel van heerlpkheit/

WLaat PIwn ſtromen mederbloejen:

Emmpndozreziel beſpzoeien/

DSie eens/hoezp haakt en hpgt /

GEn aamechtig neder3Pgt.

2. Äs die zee dan uitgegoten /

Zpn haar bloeden toegeſloten / L

J. JDeen! uw hart is toegeſtopt/

CEmmet d'aurd' ganſch opgep?opk.

Äk ben nimmer uitgeledigt:

2Telfs uw mont mp vaak verdedigt.

WLaat dan af; Wat hout gp baſt?

WBeg! gp 3pt JWBp tot een' laſt.

3. Z. Heer waarzoud'ik hene zwerben?

JAeen! ik han H. dog miet derben.

ZSla mp typ/ ik zai niet gaam;

ZStoot mp af/ ift blpb' dog ſtaan.

J. Hoe! zult gp uw luſt ſteets boeten/

Als Wapn gunſt u komt ontmoeten/

CPfzo gretig JAp ten trots

G?azen op een' dorre rots?

4. Als dan hart/ ofoo2/ of ogen/

H op 't einde heeft bedzogen/

GEn uw ziele ledig laat/

CDfmet ſcherpe geeſſels ſlaat /

„Sult gp dan vzpmoedig ltomen

Cot mpn vzeugd'en vzede-ſtromen:

F Eben
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eEvcn of uw-heeſche bo?ſt

jtjaj ſchepſelhadd' gedoſt* -

5. Acen! uw dogſ was niet ontſteek.cn

Als mpnhuſſehe welluſt beken -

Tiefph ruiſchtenom u heen

ſºaar pp bleeft gepft een ſteen, *

Aishaar golfes uvaſt ſtreelden/

En Haar wazem mededeelden/

MPpl dat zalig gemel-vogt

Jn uw ziel een doozgang zogt.

6.Z. Dch/mpnPoſt! ei! wil nietroken/

Dat iſt tegen hebb geſp?oken

GBch! uww.zaak onivam tog net/

Teat ecn wozniken opt zet.

Taat ik vco: H. blpven leggen

Emeen eenig woozt tezeggen /

otik voo Hw voeten ſterv'

En Awgunſteen wple derb.

7. Febt Gp dan nooicefdeſtralen

Än mºm ziele latendaten

eeſe Awoog mp nost delonkt!

Heeft Hw glans mp msoit omtvonkt/

Safin het niet ſtraks geº
Tjn 5' ontſoöt de lebensbzornien!

Sondergroten wederſtant

Gaf m H mpn regterhant.

8. J. Ja!'toen il u eerſ ontdelte/

Enzo wonderbaarhyk wehte/

Eer gy t wilde/ eer gp 't Wºſt:

Scheenhet geen bedzogen iſt?

- -

TDöe
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Doe g'u zaagt in mpn genade/

GBP/MP dagt hct alten quade/

JlMaar Sk ving u in uw werkt/

En mpn arm wag ute ſterft.

: TBenft/ hoe ik u heb gevonden.

ei gP uaan Nºp verbonden ?

FWBierpik zelve nie den bant

Heim'lpk om uw hart em hant

Hadt Ik u niet fel gcdzongen/

H' had u uit mpn arm gewzongen/

Isem gp niet: uw derteloog

Jãog almaar de werelt vloog.

Aandagt op Pſ. 39. vs. 13. e

"MÄ franent oog -

Schiet ſiraal op ſtraalgelpft een

MBpm tranent oog (Pplom zog

Dikt Hmpm Godt: gedoog

TDat maar een ſchigt./ .

GDntlaſt van d’aard' en't dzukkend zon

Dat maar een ſchigt (denVºigt/

JAag treffen Uw gezigt.

2. Schiet bleug’len aan/

Japn zugten: fluks moet gp naar boben

Dchiet bleug'ien aan (gaan/

GBp zult bp d' Eng'len ſtaan/

JWMaar achl ilt ſtozt -

Deer ſchielph neer/ ik voelmpn blugt

ÄÄ ſto2t f (geko2t/

er NeeT/ angeg02.

E. F 2 3. Bal/-
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ſ

3. Pal / bal mpn ziel/

Berg u in 't ſtof/zink weg/ bedek u/

Bal/ val mpU ziel: (kniel/

ZStrakg zengt U ’t zonnewiel.

Een voml alleen

Pan's Hemels vuur aſſpattend maar

GEen vomlt alleen (beneen

IBerteerten mergen been.

4. Helaas.mpn Godt!

Wayn kragtenzpm te jammerlplt geknot

Belaas mpn Godt!

Jlt beev' vooz 's bpands rot.

GBp raakt mp aan /

En't meende H ſtrakßte bolgen op

GBp raakt” mp aan/ (HW paan/

Jºaar *k blpf van verre ſtaan.

5: Sta Bondkiſt/ſta

In’t midden van de golvendaariga/

ZStaBondhiſt ſta: Gfikkoom'alteſpa/

CDfzoud ik vlien -

Ei t Errefant van Mebo ſlegts bezien?

CDf zouilt vlien/ /

En nimmer 't hooft weer bien.

6. Armzalige Aard' /

Egiptiſch look zo dodelpk banaart/

Arnzalige Aard'/

Zyt gp dan zo veel Waart

WPat is dat goet ?

°C geen mp mpn Godt mpn goet ber

WDat is dat goet ? (geten doet/

Zelegts wat beſuiltert roet. - CD

7. CH

:
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7. CD Weelde! o luſt!

Awtoverdzank heeſt mp im ſlaap gezuſt/

GP weelde ! o luſt!

Bae wo?t die vlam gebluft?

Dit dood'ipl hart /

x Pervult met kwaat/vervuilt met Zanden

a“ TDit dood'lpk hert / (ſmart/

IHeeſt zig zo wpt verſpert.

8. Daar legt het kwaat!

» Er s'er dänvooz mp / mpm Godt /

TBaar legt het kwaat! (geen raat?

En is 'er dan geen baat ? - .

Au baat geen boet/

u

ſ Tae kanker ſchpnt verſpzeit tot in het

Jºubaat geen boet! (bloet/

Booz mpn verfteent gemoet.

9. Het aarden vat

Deröyak nen/als 'ronreinheit im zig had/

Betaardenvat WDierd' ganſchontein ge

Derbzeek mp Heer / (ſchat.

SLk ben Aw vat: maar ai hermaah mP

Derbzeck mp Heer / (weer /

Hermaak mp tot HW eer.

1o, WBaar zal ik heen?

WPaar vlugt' ik met mpn tranen enge

UBaar zal ik heen? (bcen?

Äk vlugt tot H. alleen !

* Tot H / mpn Godt;

INHaar open Gp den toegang/ bzcek het

Co. Ä. myn Gadt/ (ſlot/

- Beſchou mpn dzoevig lot. - - -

3, - F 3 II.

*
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11. Mºpm lot en leet -

Dathiaagik R/diempnEntfermerheet/

Jºpm lot en leet /

So als gp zelf wel wcet.

°C gebed mpn kling/

Dale am op 't ſtaal van 's Hemels zol

°C gebed/ mpn kling/ (dering /

Balt om als ik het dzing.

12. Ach Maſrſeit!

Bierſtaat 'ereen die orn gemade ſehzeit;

Ach Majeſteit! Bergeef tnpilonbeſcheit.

HEpn harte looſt

Spn zugt/terwpl’t gezigt van ſchaam

MUn harte loof (te blooſt/

JEpn zugt/ onn hulp en trooſt.

13. Gelpk de voet

Dan Ricdzon't vuil ſtaag mengt Met

Gelpk de vloet/ (offerbloet/

Daat 't dode meir zig ſpoet:

So bloei ilt aan /

Hactal mpn vuil/ en Jezus bloet be

So bloei ik aan / (laan/

Jàaat - inpn GCeaan.

14. Hier zink ik neer /

WHierdompel ik mpnziel in 's lebens

ier zink iſt ncer/ (meir 1.

ic Upater 3uivert Weer.

3Dloei Siloa /

Dloci evensvel wanneer iſt trager ga/

Dloci DSiloa/ -

TDat il mooit ſtille ſta.

--- - - - 15.
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15. TDan dzingt dees' zugt

rapn Jeſus/ al dit aardſch gewoelont
TDan dºingt dces'zugt / (vlugt /

(Cor U dooz wolken lugt.

ZSchiet Jonathan /

Eengladdeppzpnhalsvziemtweeterºh
Zdchet Jonathan EenppldieſP2ehenkan

16. JPpm Zielevzin: /

Gecn Favidſiegts maar TDavids Heer

HWAyn ziele vzint/ (em kint/

Diemyaan Averbint; Ikzie Äſtaan/

Gpzpt het doel waar naar mpnzgº
Äh zie H ſtaan / (galM.

ÄApnoog ſhiet op Haan.

17. Mpn tranend 00g/ -

Zchietſtraalopſtraalgelpk ccm Pptom

JApn tramendaog/ (hoogt

IAikt H. mpu God / gedoog

Dat unuar een ſchigt./ -

Gentlaſt van d'aard' en't dzukkend 3on

TDat maar een ſchigt/ (denwigt./

JMag trekken Hw ge3igt. -

Stern: Gyphantiſtyke &c.

Sulamith.

I - JMinnelpkſt' Emanuel!

Emanuel mpn Leben!

Ikom zet H. bp mp mcder Wel!

Nºaar ! wat zal fh H geben?

SIk zal een kroon

THan Lauwerieren ſchoon/

Hw dierbaar hooft omW/cben. --

- 4 2. Eman
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2. Eman. CD onbedagte Sulamit!

ZSulamit zoet van wezen!

TWBaar kont gp bloemen root en wit/

WDaar zoud gp't kruidje lezen /

WPat Lºphet bzeim / TDat uweminnerein

Gevoegeipf zoud'wezen

3. Sulam. TDe blaad'ren van mpnhart/

en IT!Ont -

Doo? lip en tong ontſchoten:

De bloemen uit den zclven gromt

Met Hwen dau begoten;

TDie ungemeen/ Geweven digt in een/

DJebben U mooit verdzoten.

4 Em Laatdaar uwbladenbloemenheen/

TBoo? lileur en geur / van Verten

Gzanaaten dzuiftrots onder een/

TDoo?flonkeren als ſierren;

Sozal ik in Uw liefelpke min

CD Sulamit verwerren,

5. Eman. O! Sulamit! gp hebtmpnhart

Berobert met uw ogen.

Sul. Emanuel! GBp doo? Uw ſmart

Hebt my mpnziel ontogent

TDug Sulant Einauel bezit/

HPaar eigen ziel omitvlogen.

6. Eman. Seg Sulamit! wat was U leſt

Dat gp IMp liet voo! deur ſtaan;

Ält klopt’/ Ik riep/Skſp?ak om beſt;

KTot WHp dc dau deed' dcur-gaan:

GBf Jk u ſchuw/ TDan of Ik ben bp u/

D002 deeF' wift gp daar licur aan. Sul.
- ' - 7. Ul D

x
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7.Sul Ei! zwygmpnſchaamt Etuanuel ?

Gp keerde H maulyks hemen /

Gf't lpf zig rept' ter bedd' uit ſmel

En’t hart bezweckt met emen,

Endeed een vloet Dan mprrye dzuipen

GBp grendcl/ ſlot/ en ſtemen. (30et

8. TDe olidced het ſlot mer luſt

Gpſp?ingen/en ik rukte

IWAp ſtratewaart/ zie hoe de ruſt

Jlºpm wakent hart zo dzukte!

CDch/dagtikdaar Emanuel mog waar:

JHaar laas her mp mslukte. -

9 Eman. Luſt Sulamit den ſaap zo dagt

Äk dat zp Flºp mag dervcn;

Sp ſlape dan v?p voozt.

Sul. Bei; zagt! Beil lieverwoud’ík ſterben

Dannnafaan UBil'thartewakherſiaan/

MLaat ik Hw gunſt maar werven.

10. Eman. Polopis umpn gunſtbereit/

Die 't eindeloos behagen * -

Dan’s Baders Allgemoegzaamhei

Bebb' aan dem menſch doen dagen

Sul. IMpn ziele ſinelt/

Als GBp mp dat vermelt/

JWSpm hart kam dat niet d?agen:

1. Eman, Sa's Hemels glansmpnerref

IHeb ikom u gelaten/ (decl.

Sul: Gaffemant mp dees“ aard geheel

Pol rpkdom/ luſt/ en ſtaten; -

Skrulld'ze weer Boo? lauren H ter eer:

KLe blegten met granaten. - **

3- I2.



13o DE WERKZAAMHEDEN

22. WPaar heen/ mpuläoning ? Achen.

GEn laat die zon niet dalen ! " (ſchcid/

Ja duif mpn bp3pnu verleid/

Bp Iaat uw' ſchaapjes dwalen.

TBwalenze; vlied Emanuel tog miet: -

JPaar helpze koowaarts halen.

ZStern: Hoeſchoonligt ons de Morgenſt.

1. [h vorl'/ ik vocl'eenliefde gloet 7

Äm 't binnenſte van npn gemoet/

(Tot H. mpn Jeſus blaken /

WApn hart / wel eer van Uwe min/

Zoltſlen kout/ begint als in/

WApn blecſch in bzant te raken:

Boe goet; Enzoet Js die liefde/

Die my griefde/ Dooz mpn harte/

Tonder onluſt ppm of ſmarte.

2. CDch Heilant/ als ih H beſchoU/

GEn Hwe deugden regt omtvou:

To trekt CBp all' mpn' zinnen

Cot H. om hoog/en doet mp zien

Uw' ligt / Hw' glaus/ Hw'zaligheen/

So wcerdig om te minnen!

BIw'glanß/ Is thans Sobegeerlpk/

Enzo heerlpk An mpm ogen/

TDat mpn hart zig heft om hoge.

3. Äh kenn' in Zcmc of op aard'/

Geen ding behalven H. van waard'/

Tohoog/ zo ſchoon/zo heerlpk:

BIw' fchoonheit zonder wederga

Dntfonlit mpm hart/ en doetmpnaar

Hw'gunſt/zoonwaardeerlpk/

* -
- -

-
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d
Hitzien / En bliem Hit mp zelven

Gmte delwen Än die mpne;

Bol van trooſt in dzult en ppne.

4. Jß zugt" gans innig/ oln alleen

JAet H. mpnºſezus nu gemeen

(Te 3pm / en baſtgebonden /

Hwaanſchpn is mp trooſtcrpk/

En Hw' mabpheit liefelplt -

Derſnoozt all' mpnezonden,

Uw' Geeſt Geneeſt All' mpnplagen

Die mishagen Am Hw' ogen/

Die geen quaat geen onregt dogen.

5. CD liefſte Jezus/ o ik kam /

( Äu van des ſatans dienſt/ ontſſaan)
Äpn hart H overdzagent Y

ºft geeb'het H. gchecl en alſ

Än wenſch van harten/ dat hetzal

P002 eeuwig H behugen: ?

Il Maak mp/ JWPaar b2p Ban't anranden

TDer vpamden/ TDat 'k mag leeren/

JAirt tot dwaaghelt Weerte keeren.

6. G 30ete Sezus/ ach wat ſmart

Äß het Vooz mp/ als eens mpn hart

ÄÄ ÄÄ -

no wat biptſchap t mg

Als k Twaanſehpn weder zie/

ÄÄ h lebOe g0et n zoet et leben

GEn het zweven - In BIm' liefde/ /

TDienpn harte zo doozgriefde.

I 6 7. G
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7. CD liefelpke liefde trek/

TDie 't hart zo inniglpk verwekt/

Än lieſde vlam maar boven!

GP zalig neigen vam mpn zicl

Cot HmpnhoogſteSCHA Ten DEEL,

CD luft! on H (e loven: -

G Heer / Crch mcer/ STrek gemadig

GEn geſtadig . All' mpmzinnen /

CDm H vuriger te minnen.

8. Mynhart/ gelpk een Waterwel/

Gntſp?ingt naar boven ra§ cm ſmel

(Tot Jezus mpn' Beminden:

Pet peinſt en maalt gedurig op

Dir voozwerp / dat op d' hoogſte top.

TDas Bemels is revinden:

GGBp, Hebt mp 'Chart ontnomen/

ºn doen komen Cot Hw.zalen/

TDaarik kam mpn hart ophalen.

9. GTLiefſte Jezus7och! wanmeer/

Salikteenseeuwig tot Hw' eer

Japn hart in H verluſten!

GB wammrer zal if v?p van ppm

GEens d2onken in Hw' liefde zyn/

GEn in Hw' ſchoot mp ruſten?

TDaar dan Dooztaan/ Geen verbeiden/

CDf geen ſcheiden Äste wagten:

JRaar een liefde zonder nagten,

C- . - Stem:
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ZStem: Hoeſchoonligtons.de Morgenſt,

i.O Jeſus! MDat is'tdat H. d2ingt?

CD lieve Jeſus! dat H. dwingt

Seen wozmke zote mimmen ?

GD liefſte Jeſus! dooz war magt /

NBozdt zo Aw teere ziel verhragt/

CDm mp / mp te bezinnen -

Soud fzpm/ TDat myn Läeine ziele/

PA beviele/ En tot liefde/

So Hw' liebend' hart doo?griefde?

2 GB Jeſis! meen gemadezon/

E> zoete Jeſus ! liefdebzou /

°C is enkel Uwe goetheit

GD zoete Jezus! die H. dºingt /

CD iefſte Jezus! die H. dwingt/

°C is enkcl liefd' en zoetheit/

IHoe.goet/ Hoezoet/ Poe doozdzingend/

Hoezieldwingend/ CDch hoe heerlpk

Js Hw liefö': z' is ongrondcerlpk.

3 Een bzeete zonder eind' of maat/

Een lengte die veel verder gaat/

AIs Hemel ende aarde ;

Een diepte zonderpeil of gront/

Eenhoogte die mog oog mog Ulont

Bereiht of roemt maar waarde:

CD 't ig/ Gewis 2o eem goetheit/

Zo eenzoetheit/ TDaar met luſten/

JA2pme ziele zoet kam ruſten.

F7 4. S

-“– - - --->– -
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4 GB Tiefde! liefde overgroot/

WD.pm arme ziel was levemd doot /

Coen Jeſus mp quam trekken 5

Sa zig geheel ten beſten gaf/

Syn leven zelfs/ am mpuit 't graf

TDer zonden opte wekken:

Hpricp / Jkſliep/ "kt ſloot mpmoren /

't wou miethoren; Maar Äpdzong mP

TDooz mpnhart : zyn liefdedwong mP.

5. Pzoeftog mpn ziele/ wat een goet/

Smaak ziele/ wat u Jeſus doet;

'Cis Jeſus ziel / uw'Heilant:

°C is Jeſus die 'ru alles geeft/

TDie niets vooz u te koſt'pli heeft /

BIw Pulp/uw Trooſt) uw bpſtamt.

Pzoeftog/ Soeknog/ Maar hoeheerlpkt

GEn begeerlpk TDie Bemlnde

Jeſus is 't/gpzult het vinden

6. Maar och mpn Heſlant! waarom is’t

TDat nog mpn zielzo verre miſt

Än H metal mpn zinnen ?

GEn aber allen ?t allen tpt/

Gelpk gp 't Here weerdig 3pt/

DSo inmigte beminnen:

Daar CHp't TDogzpt Diemp'tleven/

Hebt gegeven / Gp allene/

ZocteÄ anders gene.

7. Achziel! hoezo verheerten blint/

TDat gp niet neer dien efus mint/

TDien Heilant/ o dien B2oeder !

Ach watmag’tzpn ofweetgp’t niet. -

k TDat

-,
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TDat dees' uw bzoeder Jeſus hiet?

Enis uw troubwe hoeder.

Boe dan/ Zo van Zulk een'hoeder/

Zo een' bzoeder Afgeweken ?

Poel tog ziele; och wil b?eken.

8. Äkvoel'/ ik voel'/mpnhartebzant/

Sk voel'/ o Jeſus! 'k voel' Hwhant/

JUNym zicle gamtſch doo?grieven.

GP zocte Jeſus! CD hoe zoet!

GD lieve Jeſus! G. hoe goet!

Joe zocr is’t Hºte lieven.

Wäom Gp/ Skcelv?p Ganeſchmpnharte/

TDatmet ſmarte JNog blpft hangen

An mpn vleesch/daar ’t zir gevangen.

2. Jèeem Gpmpnhart/ hct koomtkItoe/

Het is de vzeemde Heren moe/

Äeſus! nnpn Peer / mpn läoning:

Biom tog mpn Heilant/ kam 'erin/

Gebied en ſtier het naar Hw zin/

Als in Hweige woming;

EH Heer/ Poczeer Perftendzingt Gp/

CD hoedwingtmU WIwetere

Tiefdº en goetheit/ CD mpn Bere.

Io. TPaar is mpn hart geheelenal/

Gftwil/of'tkan/ het maet enzal/

't WDoet Hmyn Heilant Ininnen!

H lieve Jeſus! Halleen!

H zoete Scſus! anders geen/

GEn wil’t niet/dwing her bimmen.

TBzinghet, TDwinghe/ TDochct zwigten

Booz Hwſchigten/ Alzoud't ſcheuren/

TDzing'erin/hetzalniettreuren. II,
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11. 'GT is liefdcdwang/?tis zoet gewelt

TDat dog nict deert/dat dog miet quelt/

Boud Gp het maar gebonden.

Bet vzeeſt niet voo? die ſlavernp;

IDant uwe banden maken 't bzp/

Dan't hardejok der zonden:

TBaarvan/ 'Cmietkam Dzpheitkrpgen/

CPf’t moet hpgen / En verlangen/

GDtn van Ute zyn ontfangen.

12. TDaardanmpm Bellant/grpp hetaan:

En dochet in dc baejen gaan/

"Tmoet H gebangen wczen : -

Daarzoete Jeſus! 't vzeeſtgeendwang/

Hoe hart gp 't perſt, het is niet bang:

DIw wonden/ is genezen.

Gºpphet/ Apphet/ Cog zo immig/

B?p wat vinnig, GP dienepen!

Spmzozoet/'tzpm liefdegrepen.

#3 TPaar dannpn Peer/daarismpnhert

aar is mpn ziel/ die dooz P wert/

GPm H / tot H gedzongen;

All zeidt Gp houd vooz ueen deel/

Äk zot niet honnen/'t wozt geheel /

Dooz H / tot H gedwongen.

Hwd?ang Awöwang Jszoliefpk/

ZSchaalze dicfph/ Steelt mph harte/

Ja Gp doodt hetzomder ſmarte.

4: Pet b?ceſtgeenliſt/ ook geengewelt/

Gf Gp het ſtreelt of nedervelt/

2et wil nog kan miet open;

Alvoert Gpc weg/ al ſaat ap 't doot/

Gf't leeft/ofſterft/'tis in Rw ſchoot/.
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/

ºk

ſ/

"Czal in den doot mog hopen/

Geennoot/ TDiedoot Zalhet geben /

°C regte leven/ UBant hierom dog!

Wä0ept het ſteets / och Jeſus kom tog.

15. WDanneermyn Zellamt/ochmpn Heer!

CB zoete Jeſus! och wann.ccr/

Salik Heens hier boven/

2Bev?pt van al den v?eetnden dwang/

TDie mp hier valt zo hart en bang/

JBet Have kind'ren loben? -

CDdaat / Salmaar / Eeuwigſchaat’ren

Helder klaat’ren/ Lieföe dwingt ons/

GP de liefd van Chziſtus dzingtons.

ZStennt Van den 6. Pſalm.

T. I hcb nu eens gebonden/ -

Een Balzem vooz mpn wonden/

GEen middcl vooz mpn ſinart:

Godt dooz zyn' Soon bewogen /

Die ſlaat op mp zyn CDogen/

CEn treft mp in het hart.

2. Spm ligt koomt mp beſchpnen/

GEn doet de nagt verdwpnen /

Zn geeft mpn' vollen wenſch/

lºp koorntoin mp te helpen/

En mp gamts oberſtclpen /

Äſa Godt woont bp den WMenſch.

3. Ik zie den Hooggepzezen/

J2U in 3pn eigen UBezen/

CP! UBat een zoet vermaakt:

Dewpl ik zelf op heden/

JAU 3pm beballfgheden - -

En zie / en voel / en ſnaak. 4
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4. TDe opſlag van 3pn' ogen

Heeft ſtrahs mpn hart bewogen/

GD Goddelpke ſtraal:

TDe Eon met al haar luiſter/

<s by Rw klaarheit duiſter:

GBp ſchoaner duizentinaal.

5. Gp ſteelt mpa hart em zinnen/

Gp dwingt mp te beminnen /

Gp doet mp zoet gewelt:

Hw oogen zyn als ſchigten /

Ai my 'k zal motten zwigten/

Dan PT ter meer gebelt.

6. All wat BT kond' verbeelden/

Leer wpt van H ook fcheclden/

Ä Was miet als COPP!

it kanons niet ontdekken/

TDie overſchone trekken/

Het hadde daar niet bp.

7. Hier boven in de wollten /

Hier in de diepe kolken/

Sie ik zym zoet aamſchpn:

Fàaar*t moet ooft vooz Hem wpken /

En ltan naar Hem nict pken/

Paar ſchoonheit valt te klein.

8. Ik hoor''t gevogelt quelen

Det duizenden van kelen/

En p2pzen die hen ſchiep:

ºft zie in hun Lyn goetheit/

Bpm uitgeſtozte zoetheit/

In hun oneindig diep.

9. En
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9 En al wat op de Aarde

Mogt zpn van grote waarde / -

Paar koſtelpft metaal/

Paar planten/ kruiden/bloemen/

Booz ikt hun Schepper roemen/

Gn ſpzeiten in huntaal:

10. Boe wps en hoe langmoedig/

Poe vol/hoe overvloedig/

Zoe heerlpk/hoe volmaakt.

Hºp heeft het mp bewezen/

Pp heeft mpnziel genezen/

Uºp heeft mp aangeraakt.

1 . Jºpn ziel die wort ſchier dzonken/

Äp heeft mp ingeſchonken/

DSpm wpm cn ook zyn melkt

"C is nchtar op nnpn tonge/

Flèpn hart als onbedwongen

Mioept: wat een zoete telt.

12. Ik ben ookt niet bcdzogen /

Äk zie Pem tnet mpn' CDgen/

ºft ruft nu in zpn' ſchoot /

Jk han mp zelv' niet vinden/

Äh laat mp maar verſlinden/

Dan deze 50ete doot.

13. Jh han mietsmeer begeren/

º niets zal mp omtberen /

Want ik bezit het al:

TBit zal mp nlet begeven/

Mog in 't toekomend' leven/

J?og in dit tranendal.

“- - - -
14. WBie
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4. IBie kan dic liefde biuſſen ?

Bp geeft mp kus op kuſſen/

ÄT is olp in de vlam;

Bp zag niet op mpn'zonden/

KCoen Äp mpn hart quann wonden/

Endaarzpm woonplaats nam.

Äh houd' mp nu gamts ſtille/

Skbuig'mp maar zyn wille/

SEn al wat Zem behaagt;

Dewplik nicts kan werken/

KCenzp Bp mp koomt ſterhen/ .

TDat doet ºp ongevzaagt,

I 6. De afgront mpner zonden.

Pad mp haaft ſchier verſonden/

DeufgrGnt vanzpn min/

TDie troh mp uit de pochen/

JDu leev' fk bp gevoelen /

Pp trekt mp tot Zig in.

7. Jk ſterv' daar en ſkleeb' daar/

Slt blieg' daar/ en ik zweev' daar/

CD wonderlpk platzier!

WDie kandit tog bevatten ?

ºa all' des werelts ſchatten/

WDie acht ik niet een zier.

18. Jh kam geen woozdem vinden/

lºpn Schone/ mpn Bemindct

DZozoet als Hemels man:

CBp Waart het die mp ſchaakte/

Hºpn Duive/ mpn Bolmaakte/

JDPn B2uidegom cn Man,

- 19. Gp
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19. GBp kuſten Gp omarmt mp/

Gp koeſterren verwarmt mp/

Äk mag nu bp H 3pn/ -

"kt ben in Hw beelt verbo?gen/

Ält ruſt mu vzp van zozgen/

WBant JEZUS is ook myn.

ZStem: Hertknagend'onverzettelyk &cº

1. k ben verlieft/ en’t vooz werp mp

ner liefd'/ -

Gaat boven alles dat de werelt lieft;

Dieliefd'bevingmpals hetoogdaarop viel

- JWapn ziel.

2. Splieb'die wil, datliefdewaardig ſchpnt

TDeſchpn bedziegt, watſchpnt in't laaſt

VerdWpnt;

JWMaardatiklieveis geen ſchpn; maar ig

Gewis,

3. JWD.pm liefde oog op een bolmaaktheit

ſtaatt/ (waard'/

TPieis, die wag/ en houdtzpn ſtamt / en

Het is een Licht en aller lichten Bron.

GEn Zon.

4.TDog'tis geen Zondieooitberduiſtering/

Boozuſchenkomenvande Maan/ont
fing;

JWHaar die/ als WBeerelt/JWMaan/en Zon

vergaan/ Blpſt ſtaan.

5. Zpnoog is Bon/Lonis Hyop endop;

Een Bondie niet alleen der bergen top/

Boſch/ beemden/ weid'en wat'er zpbe

ſtraale/ Bepzaalt.

- 6. ZRMC
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6Maardie insmenſchen hart deduiſternis

Ban3onden/dzoefhett/angſt, vervarens

Berdºpft; is’t lieve vaozwerp daarmpn
ziel 'C op hiel.

7. Gch; datik metdeſtralem van die Som/

ÄPPnganſch verliefde zielbervullen kom!

Dat zal geſchien/dan als iknader bp

Hem 3P.
I. Stein: als voren.

Naj Echo! diedeſtille min

Ban menig harder/menig harderin/

Berſpied: 3pt gp geftogven/mu ihlceb'

- Echo. Iſt leev”

2: IHym leven nu eerſtwarelpft begint

JAu"thart/in't minnenonervaren/mint.

WLeefr gPnog Echo, ſº?eek ap mpnvzaag
bºp ? Echo Bzaag vzp.P

3. MBat zoud“ik bzagen ? ?t Partis mp
Verbult

Danzoeen liefpkheit. Maar/Fcho zult

GpnooiteerftUgagenwatmpdeert? Aooit

et? Echo Mooit iet ?

4. Kogtans die nuint/ wil zelfeerſt zpn

__ geVZaagt.

Sh min Een'Diempboven allºvehaagt.

En/Echo, vgaagt gp nnp niet eengt

wie is 't? Echo UBie is’t .

$. Weerkaatſter, die noot menſchvaagt

Vzaagt gp mp

Dat'szelsam: Ligt.omdaempnvºpery

MBatzeldzaamis/wat Godlyksdej f

ook. Echo. Ähook 6. Ja
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ern 6. I Godlpk: want Hy is der Heren

eer

Ä Een Koningaller toningen vol Eer,

hiel Pol Heerlykheit, vol glans, vol ſchat,

Zom/ en gOet , Echo En Goet.

ſon! 7. Goet? Jazpmonverdiende Goedigheit

er h. MBas mp vooz alle tpden toe bereit :

jz Enop zoonbegrppeipke wp3' - Echo

- En wys.

l 8.TDesHemelsWysheitenhaarſchattenal

% Dpnzpn'/diempwelraan,en hoedenzal/

Ä Beſplingen mp der hellen magten ſchoon.
fW Echo CEn Schoon ?

9. º alleende Schoonheit van wat

6 PL.

Ä Maar/Echo,vzaagnetmeer/dog wſt

Ä gp geeft

"? Mp düiöpkantwoozt op het geen ik wil
- Echo Ält wil

oot Io.Äkſtaverlegenwatitideesmpa Bzient

j Zattºoen Seg Echo, wat Pem deert/

zp of dient/ . . .

Wat Pem meeſt vziemtſchap doet/ of 't

ag meeſtetart? Echo Bethart.

s! 11. Dat isdeſpzingbanallegocden quaat.

ſt! Hoebzengilt Hem dat beſt toe/dat mpn

ag daad -

IWApzelvennietgedp ten ramp'ge dood?

Echo. Gedood.

Ja * .. - I2» ss
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12. Js 't hart Hem liefin’t liefde-vuur

verbzant! >

Eo heilig ik Hemdatten offerhand;
Enſch!pv'ilt Uner mpnbÄ Echo

cho CD Äa.Ja.

13. Maaar laas!ik voel' mpntrage zog“

loosheit

Danzo een opzetdikwpls afgeleit.

Seg/ Eche, wat my meeſt tenquade

toog ? Echo Het 00g

14. Perſeidentoog! ik ſteek u willig uit/

#hebb'ununietmeer vandoenenſuit

ll' mpn begeerten in het onzigbaar.

Echo Zigtbaar

15. Zigtbaar/ dat 'swaar/maar doo?

't geloov' alleen.

't Geloöf,datomzigtbaar/datomgemeen

WPiekentºtgeloof wie kent de Äragtdie
’t heeft Echo Dic't heeft.

16, Een naam voozwaar d' omtfanger

Maar bekent. (end'.

Maar; Erho/'kgamaarhuisenmaaheen

TBezonmedaaitin't UBeſt/dedaggaatheen
K Echo Gaat heen.

Stem: Zoete Jezus zuvre zoetheit.
UBat womder wonderheden

Derkt hy welhers naam en daat

Danzpn erfvolk wozt beledem

WBonderlpk en groot van Laat:

WBonderpk is Pp gewis

Die nu onze Äezus is.

- 2. UPons
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2. WBonderlpk zpm al Hw' wegen

IWHet mp zoo'n elendcling/

Here Äezus / wpl Hw zegen

Mp / dooz hart verandering /

Hecft verloſt van al myn quaat/

En gebzagt tot dezen ſtaat.

3. Gmpm Heilant / ziet Gp neder

GBp mp zondig aſch en ſtof/

CDm mp uit het duiſter weder

CDp te voeren tot Hw' lof !

WDilt Gp mp/zoo'n helle wigt./

IDu beſtralen met BIw' ligt ?

4. WDilt CBp van BIw' Troonen luiſter

Afgaan om mp zondig miet!

En verkiezen 't mare duiſter

Dan elenden en verdziet?

WDilt Gp an het kruis met ppn

Booz mp woznn geklonken 3pn? -

. UBild CBp ſpot em hoon verkiezen/

ild' Gp 't leben dooz den doot/

CDm mp doden hont verliezen /

TBie van alles bvas ontbloot

CD wie benik tog dat Gp/

MLiefſte Äezus/ſierft vooz mp !

6. Kan ik H tot voozdeel wezen

IBeen: ik terg kà vzoeg en ſpaat/

En al hebt CBp mp genczen

Jàogtams blpft mpmherte quaat.

Lo lang als mpn ziel hier leeft/

GEn an 't pf der zonden kleeft.

G 7. G!
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7. G! wie ben k/dat Hw' handen/ -

Do oncindig ſterk in magt/ -

Jap uit all' des zatuns banden

(Troliken zo gantſch onVerWagt!

CD! wie ben ik dat Gp tnp

JWMaakt van helen toG?ne V?P.

8. CD wie ben ih! als ik dwaalde

Dan Hw' liefde paden af/ -

TDat Hw' hant mp wederhaalde/ .

En op 't mien Hwgunſte gaf/

Dat CBp tot mp quaamt cn zeid'/

»K BEN Uw. GODT in eeuwigheit?

9.Maarom/ochmpm Heer/mpnkioning/

ÄBaarem keert Gº tot mp in 2

En unaakt in mpn hart uw' Woning/

GDp dat ik H. eeuwig min!

TBaarom/ CD! mpt Heer en Godt/

Schenlit Gp mp DIT ZALIGLOT

Io, WPaarom mp/ die zo helweerdig / -

Sonder uitſtel mp begeeb'

(Tot mpn boosheit/ en mog veerdig /

Am mpn pdelheden kleev' -

MDaarom mp / die ozoeg en ſpaat

Hebb' verwozpen Klwen raat ?

11, TSaaronn: o getrouwe Boyge/

Gp dat iſt in eeuwigheit

2Zou vertellen / b2p van zozge/ -- - -

TDat BIw' goedertierenheit -

DZonder eind' enzonder maat / .

Hoger dan de Hemel gaat. - -

-- --- 12. TBaar
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12. TPaarom/dat ik zoude leben

Booz Hw' heilig aangezigt/

Än geregtigheit/ en geben -

H / maar d' inhout van mpnpligt /

ILofen p2ps / en ſtemmen aanz

Gp hebt alles wel gedaan. -

# Jezus/ gun mp dan Hw' gaben

nteleggen tot Hw' eer/

Endoe mp gehoozzaam dzaven

ºn Hw' wegen/ dat ik leer/

H te dienen vzoeg en ſpaa;

En dug naar den Zemel gaa. .

D E. L O F »

v AN CHRISTU s.

ZStem: Pools Balet. .

I. u aan! JAu aan! Des werelts

ſchonen blik / s

Englans voozbp/wiliftmaa Jºs JTalli

Ik wil: Ik zal: Ih, moet:

Hp is mpn emigÄ / (meer/

TFatons/datons Geenpzagtnogſchatten

Gunſt/ ruſt/ luſt/ ſtaat of cer

Ban Jeſus keer.

Jet han; hetzal / het moett

APp is ong enig goet,

tart de wert. Haargunſtisglasges

(pksWHaar diere ſchatten ſpk;

Ä walgelpk;

Haar ſtaatondzagcipk/ Bp Jeſus rpk

TDie kant TDie zal: Die moet "

Gns zpn hethoogſte Goet, G2 zg
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2 GB glams!oglans! Deaard onzgtbaar

Denjeeſſen Hemel-klaar JsJeſus ganſch

IHoe hoog! hoehel! hoe ſchoon!

Äs s Hemels diere Soon!

TBeſtraal/ deſtraal

Dan dat oncindig ligt

Derheldert ons gezigt;

Enzonder Paal

Js hoog/ Äshel/ Isſchoon

Mariaas eigen zoom.

ÄHezomic-krauszo herelpkniet rpſt;

Geen ſchone ſterre ipſt /

Geen luiſter die menp?pſt

SFm Bangisſtenenrpſt Cotdezen glang:

Fo hoog/ So hel/ So ſchoon /

Is Bods verheven Zºº
#5 Tiefpflefinſ Is Hpdiewat'er leeft

eliefelpkhedengeeft;

En vziendepk º -

Pol vzeugt. Bol luſt/ Pol goet

Js Jeſus overzoet.

Herſf.tverſtitzp'thartinzonde-ſchult/

Envzeesvano esult/'Cishaaſtverquikt

SÄn özeugd'/ Än luſt/ Ingoet

Ä Ä F. -oon ſchepſels al/

Ätude emelliet/ Enwatbevalighiet

genſch/iigt/beemt/friſche bliet/

MFp jeſus shetnet: Zo lief-getal

Än veugd. In luſt/ Ingoet /

Äs Jeſus over-zoet.
- - - 4»
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Äs Godts verheven Zoon.

- - G 3

4. Eeuwig heil! eeuwig heil! riepzig

de Hemel moe/

WPant d'aardetreetnutoe CenBemeſte

CBodtsgunſt/ Godts hup , Godts becle

CDns Jeſusmede-deelt, UBis’tis/wis’tis

Bergcefs nu onze ziel gemaakt

GB vpant! dus geraalt uw toeleg miss

Godfsgunſt/ Godtshup / Godts beelt

Godts zoon ams mededeelt.

Pet vlammig zweert

Dan Edensengel wpkt ;

TDe loze ſlang bezwpkt.;

Petziel ſenpm gelplit

IDelmedigyn Entwyktnuawatdeert

Godts guinſt/ Godts heil/ Godts bcelt

Godtseigen Soon ons deelt.

Ä emigal! TDatonsalleneboegk/

atonsalleen gemoegt: UBant indit dal

CDns lot/ ons loon/ ons leen

Äs Äeſus ons alleen. -

Dluggezin!vluggezin Diemaltptomgeruft

Jetsongenotenluſt: Hier ſteuft uwminz

CDns' roem/ CDng' rots/Gng' ruſt

Äs Jeſus onze luſt. -

Crotz' in dit dal

GDp's menſchen vziendipkheit;

* Der luſten zoetigheit;

TDer ſchatten weerdigheit;

TDer ſtaten heerlpkheit: IBptarten"tal.

CDnsluſt/ ons gout / ons kroon

Htcm :
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Stem: Pſalm 1oo. -

. V Yolmaakten Zeilig Gpperheer!

JWÄpm roem / mmn trooſt/ mpn

kroon/ fnpneer!

Mèpm Bo?g/mpnPoo?ſp?aaken mpn Al!

Glin dat ik boo? Hw' boeten val!

2. Datikaan Himp zelven geev’t

Dat ik voo? H unpn' dagen Iceb'!

Tàat ik gecn cer hemm' als Hw of!

WBaatom k’t gout legge op het ſtof:

3. En tot de hoogheit zegg' verdwp11:

GEn tot het blinlienzegg’ verſchpn:

Berblik/berblcek: wanthieris glans/

WDie eeuwig gloeit aan's Hemels trang !

4. Flºyn knpen buigeik in Hw. maam"!

En't hooft verheft zig / als Hw' faam

Gcdzagen wogt van zee tot zee 5,

Als 't CEuangeliſchatert Dzce.

5, WBie is als Gy o TDavids Helt!

WDie zulk een kirpgsman in het velt !

WDie zo volmaakt / zo ſchoon / zo eel!

WBatzpm Uw ſchatten rpken veel!

6. Poe p?aaltg’ in läoninglph ſteraat !

TBac glinſt’ren op het wit gewaat !

TSe deugtjuwelen/ſchoon vam ſchpn/

Die met fpm gout omvalgen zpn!

7. JWApn ionink/ die den kampſtrpt won/

Boe blinkt Plw aamſchpn als dezon!

TDie raemt te zitten im her hoog!

H kroont eeu heldcre regenboog !

- - – c - 8. Cºen
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8 Een dumme wolk is PIw gewaat:

CDok zpm Hw' voeten daarg’ op ſtaat

Als pplaars/ die van vuur en gloet/

GPp heil'ge wegen malten ſpoet. - -

9. Hw regter voetzool raalt dezee!

Cerwp de ſinhcr de aarde mee

2Beſch?pt! danſtrektgeklw'hont ornhoog/

GEn onderſchzaagt den Peinelbaog !

1o. Het onweer bzult/ als 't H belieft

Gºn de aarde ſchudt! de rotsſteen lilieft

Gp Hwen wenh! Gp roept ter wagt

TDe zon en maan voo dagen nagt!

n 1. Poo?waar ik bcn verrukt en ſta

Bedeeft/ verzet/ wil zulh een gaa /

GEn Bzuidegom dempne zyn . -

Ss 't dzoom/ofdzonkenſchap van wpm ?

1. Skarm en maakt/ vol ſchult en leet?

GD ja/ o ja/ Hp is gereet/

Gen builenzondaar aan te ſlaan!

TDienmorde en mat tot Hem hoonntgaan.

13. JWapn Jeſus/ waaromzwpgeik dank

Als ik de wonderhedem van -

Hw' liefd' en Hw' geregtigheit/ »

Alom zo heerlpk zie berſpzeit ?

14 Als ilt in 't eeuwig vzedcwerk /

TDen gromt zie van een heil'ge kerk!

Daar Gpeen volk koopt met Hwbloet!

TPat Ge in den tptgenäken doct. :

1. TDat CBp wiltplaatzen in Aw (Troon/

DatGp vooz ſtrafgeeft loon op loon/

Dat Gp een witten keurfteen ſchenkt /

TPat Gp ult welluſtbeekendzenkt. 16.
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16. Gchdatmpn mont H eeuwig roem!

Gch dat ik al Hw natneu moenn!

Jºpn offer zp. bcpdenis /

Gok zvcer mpn' tong bp H gewis.

17. Ovolheit Gods! owpsheitskas!

JW)pn hart aanbidt UN op dit Pa§ /

JWapn' handen Heer” zpu uitgebzeit/

Gep2czenzp Uw.goedigkeit! -

18. TPe toezangzp ?ailclijah !

MAentclle Hw'deugdem vzoeg en ſpaa/s

Die nimmermeer le tellenzpn;

JMen juich van heilige ofſerwpn.

19, IBatadernheeft/help'onsdenp?ps

Hitſchaatren op een' nieuwe Wps!

Eènterck Hw ſchoonheit mooit van mP /

Maar laat Hw glans mp. bpven bP:

2c. CPp dat ik dichten van H ſchzpb" -

Gp dat ik maſtreev' Hw bedzpf.

GBp dat ik H. in alles vzaag'.

Gp dat ik H ſteets welbehaag.

2. Gudatik met vºpmoedigheit

Gp Hw' Geregtigheden pleit’t

En vzolpk tot het altaar tree :

Gntfang dan in Hw oo2 mpm bee.

22 UBees tog mpnleitſtar en mpnligt!

GEn heilig al wat th verrigt.

Gezegent zyt G' omtzagg'ipk Herr!

Geniet' ik H., 'k hebb' mpn begeer.

23. De Vzeugden-oli s geſtozt

CDp Uwen kruin; want Gp / GP wogt

Gezet op een pboiren troon!

WPpld'Aartrplts einden Eltcnloon. 24. .
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24. Lpntoegelegt/in'tromdeen't bzeed'!

Boe gloeit het purper van Hw kleed!

Hoe klinkt de galm mietuit het hart

Dan BIw verkozen Bolkt welkspart :

25. En deel aan Hw geregtigheit/

Petjuichen doet/ als "t bitter ſchzeitz

Gezolt doo? zonde en ſatans liſt/

Lomaar Hwº gunſthen vergewiſt.

Stern: Pſalm Ico.

I.O Loete Jezus/hoogſte Goet/

Hoopvan hetzuchtende gemoet /

"kt zoek H meteranen / volvamſtnart/

En't innig zugten van mpm hart.

2. CBpzptmpnshartenzoetheitsBzonſ

Ä des Lebens/ ziele-zon/

e alle vzeugt te boven gaat/

TDer zielen-wenſch allcen verzaat.

3. WBanneer CBp in ons harte daalt/

JWDet waarheit wogt her dam beſtraalt/

En's werelts gort geheel verfocit/

Cerwpl Hw liefd' van binnen glocit.

4. Geef goede Sezus dat 'k bcvind'

De licfd' waar me CBp mp bemint. -

Coon mp KwÄ heit

TBen luiſter van Hw Majeſteit,

5. TBien Hwe liefde dzonken maakt/

TDie weet eerſt regt hde Jezug ſmaakt

Geluhhig hy dien Gp verzaat ! “

Greu wenſch is 'er die bear gar
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6. G Sezus roem der Englen ſchaar;;

ºooº too de zoetſte gpter-ſnaar.

IBiens zoetheit honigraat verwint

Daar 't harte Hemel-wyn in vint.

7. 'ki wemſchduzentmaal naar Hmetppu

CDch wanneer zal Hw homſt eens zpn!

Gch wanncer matikje mp eens blp?

Dat th van H verzadigt zp.

8. GP'k ziemut geenik zogt welcer/

ºh geniet Rual mpn ziels-begeer:

Äh ſmelt van Jezusliefde gloct/

Die 't gamtſche hart ontvonken doet.

9, CD Zemcis vuur/ o zaal'ge bzant/

Beteind der wet/ volmaaktheits bant:

CD lief berquillten/ wat is ’t ſchoon

KCe mimnen Jezus Godes zeon!

IO. 'C is Iezus die deziel vermaakt

°C is Iezus däar beliefd maar haakt /

daar mpn roem en heil in leit

Is Iezuss werelts zagheit.

II GP 3pt des Peniels vzeugdegalm/

HAVm zieledansen hartenpſalm/

Die 't bitt’re in dif trancndal

Derzoet / mpn trooſt/ mpnal in al.

2. Peer Jezus kroon van’t martirdonºs

Der reinemaagden ſehone blom/

GD 3uiv're lelievolvan glans/

Des overwinnaars glorfrans,

I3. Perhoo! ons' medzige gebeen/

IPpzpm met Halleente vzeen/

Eijſberjverbpt:

IPpGp Peer Iezus koninkzpt. Stem
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*

Stem: Liebſter Emanuel

1. . ooft a watadem heeft/och!looft

den Here? - - - »

A' Eingt vzopkalle/dieden Berevzeeſt: …

Fjeeft mpalmpn luſten zielsbegeren/ - -

Spišhet/dſempnkranke zielgeneeſt:

MÄpn Jezus liefde -

HNEpn hart doo?griefde

Äcnifbemauten bang was in den geeſt.

2. Gp hebt verzocmt mpm ſchulden/en

mpn 3onden/

Enwerptzegantſchin’t diepe van dezee/

AwBloetolºgiantSezusenklw Wonden

Febt Gpgepeñgtenuitaeſtotopºº

aatnumynieven/ H zpmgegeven/

- Dat ihgehoozzaam ſtadig op A 3e: „ ..

3. Epſehenhemp s Baders Gunſte
- -zpn genade/ . . . . . . .

GpzwempnBogbpºnnenenerº
Gppicitvoozmp met Kwgebedenſtadig/

Cº. maakt dat ik in BIw' mabpheit W00n.

Glaatinpnharte / JAuvºpbanſtarte/

BÄw àaam verheffen/ Herclpkenſchoon.

4. 4. Ai wat mp luſtl is in Hw gunſtte

binden/

Gpzpt mpm (Crooſter im mpm ongebal:

Häom dam/ o Jezusmyne ziels beminde!

JUDctd'invloetbanBIw Geeſtes ſtromenall"

Sozalik zingen/ Envzolpkſp2ingen/

EnjuchenſtadigÄ # blp geſchal.

§§
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s Komt Hemel/ aard'/ en al wat leeft

beneden/

Komt looft/ enp?pſtmet Inp/zingt Äe

ſus loſ!

Komit witeenpargtotzpnºtempeltreden/

WPeergalmt/enjucht: Gp hebt tochaltpt

Looft/ looft den honing! (ſtof! .

Hämiel voo? 3pn woming/

Enbuigt H. ncder vogzzpn Hemels-Hof.

6, CDch ? had th duzent/ duizent/dui

zent tongen!

SkÄ wcl duzentmaal mpn Sezus

ClgM . 4 *

Sseindcloosen Heerlpk/ſchoonikzonge/

Booz Eeuwig/'t was te weinig vooz 3pn

Risint Eng’len ſcharen! (Faam.

IBilt met mp paren/

En laat ans Äezus pºpzen alte zaam.

7. G Jezus! kom/ en ſchenk Hw'

Geeſt van boven;

So zalik eindeloos Hºp' Beerlpkheit/

ZDaar ’t voogſchzift van der Eag’len

repen loben /

Gnzingen rtſteloos in eeuwigheit. .

Räonn daal danneder/

Sözing ik weder! -

Wapn Jezuslof 3p nuvanelkverbzeit..

.

- - - - btem:



d VAN CHRISTUS. 157

ZStem: Gyb een Almoes.

I. ſezus/och! Hw'.Daam is heerlpk/

'. En Hw' roem is even, dus/

Boy Hw. Heilig voll begeerlpk/

- 24 hunn' zielen Scil en ruſt:

A wat ook hum tong kam roemen,

Äs H luiſterpk te noemen:

Be... re Äezus/ H... we min

He...re Sezus/ H... we min

DSal... mpnherte/ Sal... mpnherte

IPer Hun' lief... dememen in.

Jºãet Hw' liefde meinen in.

2. Gp hebt Zion’t heil gegeven/

En vog? eeuwig nu bereit/

Dat Hw volk in blptſchap leben

ian en zingen dankbaarheit:

CBp berloſtze van het quade/

Gen bcrvultze met gemade:

SEM...kel zalig is ... het goet ://:

r TDat. Hw'kind'ren/TBat. Hw'kind'ren

GFeuwig bzo...lpkt 3ingen doet://:

3: zom / o Heilanti daal oak meder

n mpn' donk're duiſt're ziel/

<Ä -
H ook kieſe tot mpn, deel.

Crek o Jezus! hert en oge

Cot H. Pennelwaart om hoge/

TDoet... mpkomen Cot... Hw troon/

TDoet... mp homem Tot... Hw troon:

Met... devzomen JBer: . . de vzomen

TRat ik eeuwig...# H. woon/ %.
7-

-

-–------ ------ ---

---
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4: Leer mp Hwen maam te pºpzen

Ä hert en mont/

Dat ik M mag lof bewpzen

JAu / cn ook tot aller ſtont:

Crek mpn harte gantſch naar boven /

Datik H geſtadig love;

Meer... mpzingenmet.. Hw'ſchaar/

Leer... mpzingen met... Hw. ſehaar/

Pee... mesktoning/Hee...mels koming

Eeu mighier/... en ook hierna.

Eeuwig hier/ ... enool hierna.

ZStem: Liebſter Emanuel.

1. Nch! Liefſte Jezus/ och: uw
grote WLuiſter

Äsonuitſpzekelpk/en Hemel.ſchoon:

TPaal neer / en trek mpm hart eens ult
het duiſter/ -

Doo?'s Beeſteskragt tot Uw' gemaden
G Boºſt van 't even! (troon:

Gch ! Woll mp geven !

Dateenseeuwig voo Kw aanſehpn
WoOn.

duzent tongen. -

Derbzeit zynvanhetvolk dat heilig heet:

Zdchoonall' Hw' hind'ren tºzamen eeuwig

30ngen / - -

BpPºpzenmoglºw'naammaarwaerdeniet

ºpwoºntin'thoge/. TDuskangeenoge

Hregtbefcyouwenſchoohºt verrezet.

3. Hwa

--------

–
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3. Hw blekloos lofis vos? hun hart

en keien. (mels hof/

Ce groot / dles zingt Hw' volkin's Be

JPNet tienmaalduzent Engelen/die queien

Dooz ecuwig/eeuwigeeuwigzp Godtlof,

TBaar d' ecuw'ge galmen/

GEn vzeugde pſalmen/ -

Gedurighunverſchaffennieuwe ſtof.

4, CDch ! Jezus / och! wou Gp mpn

ziel eens treltken

Dand’aardtotaanhet ſtarrendakomhoog

CDch! dompel in Hw bloet mpu zon.de

Plelticn.

Bernieu/verander beid'mpmhartem oog:

Datook Hw'ſtralen/ Eensopnnp dalen/

TDatik vand'aard’ten Henncl henc vloog.

5, Berlicht / en heilig nup / dat ik be*

ſchouwe

Metall’Hw'kind'rem Hwe Heerlpkheit/

CEn unpn gezigcop Aweſchoonheit houde/

(Totdat ilheilig Blgvenlof verbzeid'.

CDch! doempkom.cn/ ILMetallen vzomen/

Än Zalems ſtat/ als il van d'aarde

ſcheid'. -

Z I E L ZU G. T. »

CDch wammeer zal de tpt geboren -

BSpn/ als de waarheit zelb'zig horen

Sal doen in ſtemmeloos gerugt /

GEn d' Gnzigtbare zig vertonen

Än ?tongeſchapen ligten women

Än harten Qaar.de ſchaduW.".
eIN:*;
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ZStem: Pſalm. 42.

I-LÄ Son wier heldze ſtralen

Ginſtren uit den hogen transs

WDie is magtig afte malen/

Hwe heerlpkheit en glans?

Aller ſtarren gouden P2acht

Js vooz H. een donkre nagt

Sonenmaan/ hoe vol van luiſter/"

Spn vooz H als taak'lig duiſter

2. Js het Sonnelicht geneuglph/

TDataan's Hemelstimmen p?aalt?

G. 'tis duzentmaal zo heuglpk/

Baar Awglans der liefdeſtraalt

Gp bzagt uit het duiſter Peer!

GDns het lichten leben Weer/

Toen men/ bp des Scheppers ſterben/

SC licht moeſt op den middag der Verte

3. G. hoe gloeide daar bp donker /

In Hun laatſte levens uur !

G! hoe zag mem daur 't geflonlier

Dan Hw Godlpk liefdevuur ;

Toen Gp dooz Aw zwaren hamp/

Dempte s afgronts zwave damP 5

TDie ons eeuwig moeſt verſtikken/

Emons ſlaakt”uitºs duivels ſtrikken,

Gzpfdam Jezus/ doo? Hw klaarhele

Alle nevels van 't gezigt/

PLeid iny op den weg der waarheit/

TDat ik wandel” in het licht

Dan Wºn aamſchpn voi van trooſt/

En wpl Gp mpnziel verlooſt
Cot.
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(Tot Hºw tempel/ hou daar buiten

Alles, wat Uw glans kam ſtuiten.

5 Maar mpn ziel ligt mog gedoken/

In een flaauwe ſchemering

'Clicht is mog miet doo?gebzoken;

CDch! dat z' eens die gunſt omtfing /

TDat ze van Up glans en ſchpn

JT20gr gehecl Üooydzongen zUn!

CDch dat alles regt mogt ſterven/

WBat Hw klaarheit kan verderben.

6. UBaart Gp ’t niet wiens Alvermogen/

SToen't heelal in 't duiſter lag /

°C licht te voozſehpn heeft getogen/

TDat de magt verheerde in dag?

ZSterke Godt/ daar 'tal vooz zwigt./

ZSp.zeck. noch eens het woz.de licht:

JLaat zig mooit des vleſches luſten

(Cegen H. ten ſtrpt toeruſten.

7. Laat k im Hw licht ſteets wand'len/

G! Gp klare JPMozgenſtar/

Maat mp tragten zu te hand’len

TDat ik volg het ſpoo? van verr"

TD.aar mp 't licht Hw's woogts inleit/

Baders beelt en-heerlphheit!

Laat ook Hw genadeſtralen

Än mpmziel Hw beelt afmalen.

8. ”k moet H / boven alle 3aken

Kennen/ heilig zum als Gp/

GEn in lieſde t' Hwaarts bakten.

Set mp ligten kragten bp.

IPoonde CH' onder Izrels vollt/- E

Es
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Gertpts niet in vuur cn wolk

UDaaram zout" G' H weig'rig tonen/

JMet Hw ligt in my te women/

9. WBoon/ beheerſch/ verlichten heilig/

'i geeb' H hart/ en zin/ en moet ;

HAeem die in/zo benik veilig/

Dulze met BIU Licht en gloet.

Ene Eon is 's werelts vzeugt/

Enezon mpnziel verheugt /

WPant/ zou mp die glans verlaten/

WPat zou mp het icven baten

Io. Gch dat ik Hw ligt zag blinken!

SIn ’t verbo?genſt van myn hert /

Dogt ik in dien gloet verzinken!

Als mp dit geſchonken wert/ -

WBpkt dan zimmen/ zwpg verſtant;

TDit 's cenwerk van hoger hantz

TD002 uw kring niet afte meten;

Hier / Hier cimdigt al uw weten.

...'t Sonnelgt nag heeriphp?alen /

Als het lüiſterrpk opdaagt/

Hier is and're vzeugt rehalen

TPaar geenzondenwoznn aan knaagt!

Die beſtendig blpft vam duur/

Als dit zomnehuis doo? 't Vuur

Dal verſtnelten/en mee kraken

's WBerelts luſt ten einde malien.

12. là0et ilt ſchoon in Meſechs woning

Dugten klagen menigmaal !

Ät wenſch een ſtraaltje tot beloning/

Jezus och! Hw liefdeſtraal. - -

Bzengt
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B2engt my meer verkwikking/ dan

Zeifs de hel bed2oeben kan;

Zulk een ſtraal uit Jezus harte

TDoodt in mp der zonden ſmarte.

12. UBilt gy H voo2 mp bedcliken ?

?ET is maar voo! een ogenblik/

°CT zal mp tor meer pver wekken/

Dat ik maar BIw wil mp ſchilt;

TDog Hw eed/ en Hw verbomd/

En het woozt van Hwen mont/

Zullen eeuwiglpk beklpven/

GDf ſchoon Son en MDaan miet blpben,

14. ’t zal H als mpn leidſtar eeren/

Än denaarſie donkerheit/ -

Dam kam dood mog hel mp deren/

TDat hebt Gp mp toegezeit. - - -

Pzoef/ doozzoek mp/hoe Gp wilt/

GBp blpft doch mpn Son en Schilt/

GEn zult ma dit kozte lpden/

JlMet HW aanſchpn mp verblpden.

15. läon/Jakom haaſt/Heerhoelange!

2Sugt iſt met veel angſt emppn/

’t Dalt mp in deez hutte bange/

CEn mpn ziel Wenſcht bzp tezpn.

Kom/ verkozt mpn ſtrpden loop/

TDat ikt ’t eind zie van mpnhoop/

Die mp nimmer zal beſchamen/

Räsm/ Äa kom/ Heer Jezus/ Amen.

Stem:
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ZStem! Schoon dat ik onder 't groen.

- B ,

N, leeft Immanuel

CEen daagipks bzoot voo! kind'ren/

Een trooſt die niet zal mindzen/

Gok mpne levens wel/

ºp rebt mp uit dr kwcl.

Ai 't goet dat ’lt hebb genoten.

Äs uit dic bzon gevlotent:

LHp is wiens liefde bloet

CDok ſtroomr in mpn gemoek.

Zyn waat’ren voel ik ſpzingen /

ki moet t” zpner eer danzingen

UBaah op mpn ziel: ’t gaat wel/
Nu leeft Immanuel. f

Myn Midd'laar leefe; o Ja!

Spzing op o angſtig harte /

CDutbonden van de ſmarte/

Zuich nu Ballrlujah:

GEn roem tog-3Pn gena:

2ou WAozesvloek u ſtecken/

BIw luſt en moet verbzecken/

CB meen ei zie hier bloet/

TDat all’ uw zonden boet:

Gp moogt op 3egen hopen,

Gods liefde hart ſtaat open /

Cree toe tot Gods gema.

Uw Midd'laar leefte oja.

- 3. Myn
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- -- -

Zº

Myn Hogeprieſter leeft - -

TDie zig boo2 nP gegeben./

En dooz zpn dood en leven/

IWApn dood verwonnen heeft/

Myne Hogeprieſter leeft.

DSpm vloek bzemgt mp te Weege

Derzoening / heilen zege;

Sou danzpm leven niet /

En d' eer die Äp genietz

IIap eeuw'ge Zaligheden

Bezogen inzpn Eeden

TDaar Pp in welluſt zweeft /

Myn Hogeprieſter leeft.

4.«

Myn grote Leeraar leeft;

GEn onderwpſt mp blinden

Dan't heil in Hem te vinden;

Zyn woozt het leven geeft/

Atän dien in kommer leeft;

Derligt ons mee van ſmarten

Hoe treurig ook van harten:

De zuiv're waarheit doet

Gewelt op het gemoet/

CDm's vaders wil in allen

(Ce doen ! Hem te gevallen.

Gelukkig die 't zo heeft

Myn grote Leeraar keeft,

-

5. Myn
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Myn lieve Konink leeft,

Ält zal mp mu verkloehen

Spn gunſt en hepl tezoeken/

(Terwpl ºp 't alles heeft

WPaar bp mpn ziele leeft.

Slt ple met verlangen

IPPn Zemel voºſt t' ontfangen/

SIk benzpm onderdaan/

En loop op Lions baan;

Spn arm kam mp beſchutten/

CEn magtig onderſtutten/

Als alles rondom beeft:

Myn grote Konink leeft.

6.

Myn zielen Bruidgom leefe

ºp ſchenkt de Buitsgewaden/

als/ arm/ en pfſieraden

an die eerſt weder ſtreeft/

IPaar danzpn harte geeft.

HP geeft het waar geloove/

En alle goet van boven;

Berlaat ü opzpm trou /

Sén wozt 3pmechte vzou:

TBachtop zpn zäligheden

Beſtaaft döozzo veeſeeden/

Zie hoe Bp aän H kleeft

Myn ziele Bruid'gom leeft. -

- - 7 Myrn



v AN CHRISTUS. 167
7. Mynal in alles leeft S< -

WPat *t 3pn' is dat is 't mpte/

UDat’t mpn' is dat is 'tzpmez

Hapn hart hier boven zweeſt/

Als "tzo in Jeſus leeft.

Dus 'thoogſte goett' aanbaarden,

Js d' Hemel op de aarden/

En't hart wogt dam bereit
(Ter zal'ge eeuwigheit. s

Daarom in dood en leben

Jlt mp aan Hemzal geben

TGie mp zig zelven geeft

Mynal in alles leeft.

O ZStem: Pſ. 68.

I. Gel Here Jeſus ! wat vertrekt

Gp uwe weerkomſten verweht

Zulk ongeduldig dulden ?

Jeſ Gmdat die plaats die u verbeit/

IAog miet ten vollen toebereit

Js / orn u in te hulden. -

zGel. UDanneerzal’t gere Jeſus/3pn?

Jel. Als uwe wille omder mpn' -

Eens gamſch zalzpn gebogen;

Uwlpden/en uw iptzaamheit

Paar muat zal hebben naar 't beleit

Dan’t Baderipk medogen:

k Als’t gratiewerk van mp geſterkt

o veel en groot in u gewerkt »

DZal hebben met vollerden./

TDat d’omverwelkelpfte kroon -

CDp Hw hooft tot gemaden loon
Geſteitzal konnen werden, DE

-
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De Lof vAN DEN

DRIE-ENEN GODT.

Stem t Pſalm. 116.

I. Bartloos/ hart/ hoe ligtge in

flaauw-moet neer! // CDfhecft

een ſlaap uw leden ganſch bevangen;

WPaar 's luſten kragt / waar zpn de

lofgezangen! // CDf is 'er niets te

melden van Hw Zecr.

2. Js Pp miet meer p?pswaardig G2oot

en Goet ! // GPfzpn 'er nutien dui

zent neer verheven/

Än ſchoonte en deugt/ die Hem te boben

ſtreven ? // Bezwpkt de kragt ook

Ä dierbaar bloet?

3. MLoont Hp nict meer een' wagter aan

zpndeur 77 Ofwil ºp 'tzwakke er

hpgende begeren/ - -

Berſmadenswil Pp H Lpn wetmietleren!

Gfnietmeerricken'shartenwierookgcur.

4. Berſchzikt Hp mueen'zondaar bp

3pn' troom ? *.

CPfis’t vergeefs op Spm genatewagten K

CDntfangt Äp mietdebittreboezenn klagten

CDf maakt Ä ons tot ſchande ſmaat

0ONen h

5. TS
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5. Is’tunietweert/op Hemteblyºvenzien?

Äs in Zpm wegen werk mietste ver

wond’ren;

Ofis'tgering/datiºp'eruitwilzondºren

CDmeeuwiglph Spn'liefdeaanhuntebien/

6. Schzoomt g' oolt niet meer de liſt

van 't helſche rot /

Ofis 'niet erge vallen in die ſtrikken?

FÄſt gp nietmeervooz'szatansholle blikken

Äs nu de dood niet in den Zondenpot?

7. ÜBaali op/ waak op! herbat het wiga

tig werk! // Laat hart en mont van

Jeſus lof mooit zwpgen ! (gen;

GPmtbeekter Geeſt bp Hemist altehrp

Än Spme kragt is’t allerzwakſte ſterkt

8. All wat zig roert op aard' en in dezee/

WBatÄ bliegt / of glinſtert aan

e VOMIen 5 -

°Cisal gereet zyn' JMaker te berhogen!

TDe kleinſte woznis zelf tot werken ree.

9. Enzoumpnzieldan/onder"tlogge ſtof/

Alsdofendood/deſchomeredeſmoren!

GfÄ de vomk van 't eeuwig ligt veré

OTEN?

Derdient eendzopgena'geendankenlof ?

1o. UBatzegge ik/ ene vomk/ zoklaagt

het hart/ (gen /

TDatalentzugt/om meerder goett'ontfan

JlMaartraagenloomzigzettotdankgezans

gen;

Enoozzaakis vanº" lcet en ſmart, II

Is
"
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II.Ä is eenzee/ waar in men zig

er

Dekleinſtegaveuit Godsontfermeniſſen/

WDie zoudieomde gantſche werelt miſſen!

WDelzalig, zalig/ die Jehovahkieſt !

12.Gchwierd’tbeginvan'tHalelujah/vaſt

Bpvoozzang/hierden Bemeltoegezongen!

CDch ofwp vaakdoozlugtenwolkendzon

- gen!

Hoezägt/hoeligt/ viel Jeſus jok en laſt.

13. "C genadewerk zoomberouwelpk /

JHoer dag op dag verwonder ſtof

verwekken 5 (lten:

Entot eenſpoozvanpligtendeugdenſtrck

Wäpsop/rps op dan ziel/uit ſtofen ſpk!

Stem: Meine hofnung ſtehet feſte.

- 1 hde WEERDIG,WEERDIG,

WEERIDIG,

Js Jehova d'hoogſte God/

En hoe veerdig/ veerdig/ beerdig /

zank kiezen tot unpm lot/

TDat ih roenn / TDat ik roern/

En Jehova WEERDIG noem.

God TPgie-enig hooggepRezen

ALWEERD1G zonder cnd/

die Hotſteen uitgelezem

IWHaakt mp muzpm of bekent:

GBp is/ CDÄ
Fulkeen God die WEERDiGis. --
** w- Z«
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3 WEERDGisderº der

Schepper van het gamtſch heel al/

Aller ſpringen voheitsader z-

Danzpm_bondsvolk groot getal:

GD mpn Sicl Wenſcht geheel

H/ o Dader/ tot haar deel.

4. WEERDIGzpt Gp/trouwe Bogge

Zone TPavids want Kw werk

Äs/ om vooz mpn zielte zogen/

Cot mpnheil / op dat ik merkt/

TDat Gp 3pt/ TDie daar pdt

Dooz mp/ en mpnziel verblpdt.

. WEERDIGzpt Gp 2ielentrooſer/

TDie Hw' goede gaben boodt -

An mp/ ask ſnooden booster *

Jàederlag/ als gantsch ontbloott

Wºemels Gecſt Gp gemeeſt

My/ en maakt mp onbevgeeſt.

6. WEERDIG is de God der Goden/

Gzoot en Magtig/ Die alleen

Dondaars opwekt uit den doden

Cèm haar doet het leven zien;

Diel/ och merk/ Gzooten ſterkt

Äs die God / die wond’ren werkt.

7. WEERDIG is die God bevonden/

Die den blinden ogen geeft/

* Die/zo vecl/die vaſt gebonden

Baren/ gamtsch ontketent heeft:

Ä TDie F
eeft gegehen tot 3pn' loſ, -

- - J. Wº z. 8, H
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Spt Gp mpn ruſt en luſt,

8. O HaeWEERDIGen hoeheerlpk

Spt gp Here / vooz mpnziel /

Die maar *t eeuwig heil begeerlpft

IH alleen kieſt tot haar dee: (

WEERDIGzpt/ WEERDIGzpt

Gp Ichova tº allertpt.

9. WEERDIG,WEERDIG,WEER- >

I)IG, WEERDIG,

DSpt gp Heer/ al§ 't hoogſte Goet

Dooz mp/ die in ootmoet beerdig

DH genaak / em Val te voet :

WEERDIGzpt/ WEERDIGzpt

GP/ Jehovah/ t' aller tpt.

oÄÄI. erwczig Fere ! -

OÄ is het verlieren

JMAet H in 's Hemels hof; -

Joe ſchoon is Hw gezigte/

ZDol Hemels zonme-lichte!

Poe weerdig zytÄ !

2. G hoogverheben läoning!

CD Hotſtcen tot mpn woning!

Der hcierſcharen Peer;

-

CD UDezen aller wezen!

Joe zcer zyt CBpte vzezen!

Leer groot is Hwe eer. --

3. Jehova lichten leben!

Jehova hoog verheven!

Jehova zielen ruſt!

CD hoe oneindug heerlpk

IHoeſchoonen hoe begrerlpkt.
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4. Gnendig hoog verheben/

Omendig zalig leben!

GD ruſtclozc ruft !

Tadaar Uwglans koomt ſchonen/

TÄaar moet deziel verdWPnen/

Jn U als Gp haar kuſt.

5. G Heer ik ſta verlegen

Bat lof ik H. za geven/

PAw grote IDajeſteit;

Gmeenigzins met ſtukken /

Zo iet wat uit te Nzuklten/

Dan Awe UDeerdigheit.

6. GB kond' iſt eens uitgalmen

Uw. lof dooz lied of pſalmen

KTot grootheit van Hweer/

jàaar ach mpn licht! mpn leben!

HBat lof zal ik Et geben;

GD groot oneindig Heer.

7. Deel mader ſtaat mpn zinken/

In d' oceaan verdzinken /

Dan Godts verwondering:

TDam datik IW)en name

Zoud' kommen lof beralnen

IHoog boven alle ding.

8. G algemoegzaam heerlpk!

IHoe ſchoon liefen begeerlpk

MBerheven Ilaajeſteit!

SJl vind' begin nogende

ÜBaar dar nnpn ziel zig Wende/

°C blpft al Gººg
3

*

Bd. - 9.
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9. G weerdig ſchone Here/

T toektoomt grootheit / eere/

Mof/ glori/ liefd' en roem.

Dch Heer ! Gp erckt myn zinnen

Siel lighaam in H binnen

Än't Godlph Heiligdom.

Io, WDat doet Gp daar al dalen

Deel heerlpk’ ſchone ſtralen

Dan BIw gezigte ſchoon/

WHoog herelpk verheben.

Sie ik H. daar mpn leben

GDp Hwen hogen troom.

11. Plu ſchoonheit doet mp zinkten

Als oſ ik zoud' verdzinken

Än 't herelpk gezigt:

CD Dalig! Lalig zinken !

CD DEalig te verdzinken/

In 'e eeuwig zalig ligt!

1 2. Poe veilig is dat ruſten

Än BI doo? ziels welluſten -

IPoe ſmaahlpk is Hw wpm

GBp maakt mpn ziele dzonlten

TDooz liefde zo beſchonken

Än 't wyn-huis-liefde-wpn.

13 G heilig bzolph dzonken!

BSo veilig ingeſchonken

Der zalighedem zee!

MLírf liefpl: ſterven leven !

Ziel ligaall zo te geven

Än d' ongegronde zeez.

- D, -

- - * 4.

*

A
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14. Teef/ leef dan koning levet!

GEn im en dooz mp zwevct/

GEt dood al wat my ſmart:

EHoo? Jezug offerhande

TBooz Sezus liefdebanden

G harte van mpn hart!

15. G looft Henn Jezug ſcharen!

GDncindig wilt berlilaren

Dºpn grote HDajeſteit.

Engp mpm ziele dyinge

Ält Hern/em met haarzinge

Zenº lof in eeuwigheit.

ZStem: Pſalm 103.

I.DÄ mu myn ziel/ met andagts

oeffeningen // TDwers dooz den

d?ang ban all' geſchapen dingen /

Cotbooz dentroonvan'tomgeſchapenlicht

(Cot u de glang der Godheit koomt

beſchpnen / Sº

Enduiſternisemommagtdoet verdwpmen/ -

Beſpiegcldan Jehovaas Aangeſicht.

2. ÜBantzoo degloet van zyn zelfſtandig

WBezen // TDie d' Eng'len ſchaar ver

bult met heilig Vzezen/

Hwkragtverzwakt/emualsſmeltendoet/

, Blugthaaſtig heen/ met vierigegebeden/

* Cer rpken ſchoot/ der Allgemoegzaam

heden/

emaj in Hw Zezuß dierbaag

OL. -

- - --- B 4 - 3. 'C
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3. 'Cherſtelt gemioet/in ootmoet enber

troubºcn / - (wen/

IDagveilig daarder zommen Son anſchau

DSo als Äp zig wil tonen in den Soon/

Dol IMajeſteit van heil'ge heilighrden /

Een aſgront van onpeilb're zaligheden/

Jehoba zelſ op den Benaden troon.

4. Daar ſtraalt Godsoog van Daderlpk

ontfarinen // TBaar d?aagt Gods Aoon

den zoidaar inzpmarmen // TPaar blaaſt

Godg Geeſt den dodell ’t leben in /

Daar blinkt hctal/ van wpsheit waar

heit/goethet // TBaarſtroomt eenzee van

Demelzocte zoetheit /

'e Heilrplt gezogt verzadigt hatten zin.

5. TDegront dier liefö’ an menſch mog

engel peilen/ // TBe CBodheit woud' zig

gunſtig medcdeilen/ // An 't zondigniet/

daar uit koos 2p zyn volh.

Duiktgeeſten/duikt/het menſchdom wozt

berhevcn / // Lioint God in 't vlceſch

anbidding/eerbiet geben /

Erkent Uw Boxſt ook onder deze wolk.

6. WDel zaal'ge ſchaar Gods v?pe gunſt

genoten / // Met vzeugden-zalf / ter

bolheit overgoten/ // Gotmoedig zinkt

in liefd' verwondering/

Käuft/ viert/ en p2pſt/ Jehovaas vzien

d'lpkheden/

Engp mpnziel / geniet dezaligheden /

Bpvooſmaakhter/inzelfs vererbºg

-

z
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DE HEILIG M A KING

vERTooNT

IN HET ZUGTEN

TEGEN DE zoNpe.

Stem: Pſ. 51. -

I« aldam mpn dozre ziel/ Almagrig

Heer! - . (boven

Jaier eensbedaut met's Hemelsbogtºº

Änſtaatzynom Hw.groten Naam teloſen

TPſe waardigis all'ſchepzelslof ene

Envoegen zig met d' Englen voo? HW

trOON1 /

TPaar duzenden van vzpgekogte zielen

Dooz # dere Bloet van BIw gekruſten

OOI).

HMetgrootomtzageerbiedig mederknielen.

"Äden Umaaralseen'onbehendenGod

IHeelharteloos/mpnlezen/biddenſp?ehen

Ss zonder Geeſt; Ei wil tog ’t hart

cens bzcken.

Enſcheur’er afdat onverbºeek'lpk ſlot:

Derbzeekdemagteensvan mpnongeloof,

Enwilmpnzieluitd'afgromtwederhalen/

CDpdat ikeensaanalmpnluſten doof.

RÄ Jere magsºzºne betalen.

«-" $, Z» 9
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2. 'Cisofmpntongmubandeoude d?aakt:

Geſchonden isom nimmer umt te galmten

TDen of van Goddoozliedercn ofpſalmen

Ei/Jere Äeſuskonnenmeemeenswzaak/

Coon Hºwe kragt/ maak mp dees ban

den qupt/

Boo2 al. van 't hart; enlaat de tongdan.

zingen

Gedigten van Hw Koninks Majefteir,

Sozalmpnziel inHVanvzeugtopſpingcn.

4 UBantofdetonga ſchonewoozdenſp?celt

Germlippen-dienſt Himmerkonbehagen/

Al wiertzenog zo ſierlph vooggedzagen/

MBanmeer het hart/ ’t voozmaamſt/ daart

an ontb?eekt: -

All dat beſagen uiterlpk geſchal/

Hoe ſchoon’t in 't oog van menſchenook

mogt ſchpnen/

Äkweet’t vooy knietanderswezemzal /

Als 't maar gehuil van honden/ of Van:

3Wpnen.

$. Gp/Here, letmietopeenzoetertoon/

TDie’toozalleemvammenſchenkanervaren

Aogop 'takkoogt van welgeſteldeſnaren /

MDantdan vomutzig wei’t neeſtevoo? HW.

t COOT

CEenwerelts hintdat zazpm luſien voedt.

Jèaar waarheit Heer zicn immers uwe

Ggen/

Gºndiezpm Godsdienſtzelfs in Jeſus bloed

marmºrgrananmerzatº M..

W- - - , 50€
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6. Boelango Jeſus zaldamnog mpm hart

2Beſtredenzpn van zoo veel ſnode boelenk

Die als eenheirom dees nupmziele woelen/

KCot datzp eens van haar verobert wert?

Ei zie eens neer / Gy kent unpn

kleine kragt /

Gºt uit te ſtaan't gewelt van dees

vpamden/

TDie met een onweerſtandelpke magt/

JWap pogenvaſt te krpgen im haar banden.

7. WBanneermpnhartzo ongeboeligblpft/

Joe zult GydanÖHeer! Hweerekrpgen

Ban dees mpm ziel die zig gewent te

zwpgen/

Gmdatze zoverhart blyſten verſtpft!

CDchzalmpnhartdan ſteetsgelpkeenrots/

Gfdiamant zu hart en dodig blpben

Enwezen noghovaardig/ grootsentrotz

So dat'er nfets kanaan mpn ziel be

klpven?

8. Eendiamant wo?t week in’tbokke-bloet:

Een hardeſteem woztdooz 't geſtadig leken

Hogeens geholt/maar’t hart wildogniet.

bzeken/ sº

WBatdat Gyookdaar uiterlpk aan doet:

Aldzeigt Gy't met devloeken vande WBet/

Enroept en dondert zelfmet Hw ooge

delen/

Het wogt niet eens verſagen mog ontzet/

Bet kan zig-zelh' liefkozende mogſrelen.

- - - Wº 6. P.
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9. Jlàaar 't geen mpn trots enongeboe

- - lig hert

Bermurwen han en zelter zal gemezen/

DSou 't Harte-bloet van Jeſus inoeten

wczen:

Gg!dathetmaarin kragt geſpgemkelt wert

GPP dees mpn dood'en walgelpke ziel/

Spſmoltals waſch in vloet van hete tranen

KTot datze krank van liefde nederviel

GEn and'ren tot Hw Dienſt quam aan te

ITCNNEN.

IO. Jºs/ kom beſtraaleens met Hw

EE -

JÄpmdodighartop dat’t Umagomarmen

Än wederlieſd' enwil het zo verwarmen

IHeer dan het ooitte voren is geweeſt.

Ei geef m' een dzupje van dien uieu

Wen moſt/

TDie’tharteſp?ekendoet/opdatzot’zamen

mr. ÄFºº doo? Hw Kruis-bloet 3pn

ETO

Met hart en mont Rºw lof op zingen/

GUILN..

- ZStem: -

I.Hº hoe heb ilt eed entrou ver

bzoken!

WPaar is mpm God nnpn Heiligdom -

Gen blamment lemmer keerr zig om

lºpm Edenlegtverwoeſt/enik verſtoken/

Dam's levens boomen's levens blict/

Die onder's Pemels troom heenÄ
- . - - 2, -* C,
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2. TPit Gihon is vermoddertalzpnb2onnen

Gefopt: mpnhartelphtbpna/ eenahelig

Alte Janna

Hoe heb ik ooit zoo'n bitter kwaat ver

- 3onnen!

Geen Paradps lugt wogt vercent

JWHet Cophets ſtank en dootsgebeent.

3. Ozondenbuildat mp3obangdoetſtenen

TBat hebtge mpal goets belooft/

WZoe deerelpk van al het goet berooft/

JWPPm Zielzontaanr/haar glans suitges

ſchenen/ -

Ält rocp in boſch en dal en beemt/

IWApn Jeſus is van mp vervzeemt.

4-Ä Jeſus is vervzeemt/hoekan iſt

- eVCn! - -

JAu’t leben ban mpn' ziele ſcheit

En't dodig hart am 't even ſchzeit!

WDieKanÄ trooſt/wieziels verkwikking

geben !

TPaar m' enkel deze klagt verncemt/

JMpn Jeſus is van mp vervzeernt!

5. Poe kam ik ooit dit hartenleet vers

kroppen ?

TDie kogts nog hengelde op Hw zy/

Die kogts Awogen trok naar mp/

TDwaal nu alleen op Senirs doo:ſche tops

Pen;

Daar ’t uitgehongert roofgediert/

Doog boſchen wzyn 3Wiert.

--- 7 s
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6. Gchlukte 't mp zpm aanzigt weerte

Windcn!

"h UBerp mp vooz deze Bont-ark meert

Dal Dagon; dit 's mym regte Heer.

Dalſnode iuſt die mp zo kond' verblinden/

Bal ſchepzelen uit harten zielt

't Äs Jeſus daar iſt nu voog kniel.

7. Bºeek vooz Gods arkt enhooft enhant

aan ſukken

CD 3ond' uw overlegen daat /

Jšniet dan hemelfcrgent kwaat/

Gf 5al dan d'ark in't end'nog moeten

bukken/

Boo? iets dat God wog menſchgelpkt/

Daar Goden menſch op d' arke p?pkt ?

8. Reen! Iſr'eis Godlaat zig mietſtraf

looß honen/

HP woomt ook in uw Heiligdom/

Sn Werpt u op uw dzempe am/

Zomoetmenuwvervicekteſtukkenlonen

Wºpn Godik ſchzik vooz ’t heilig vier

Kies anders Hw Bethzeines hier.

9. ?k Zal H met lieſde en met ontzag

OUTarnen/

Äk zugt in deez' gevangemis/

Tàaar al mpnheil mog onheil is/

Maar ach iſt kan/ ik kanniet regt meer

ktarmen/

Apn hart is hard als Abels ſteen/

Ai ſtuur Gp hier de Bondkiſt heen.

1o. TDe

:
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10.TDe Bonditiſt die geheimkas van Gods

bVctten /

Daar 's Hemels wet en heilverbomt/

TBe grontſlag is die eeuwig ſtont/

komdaal mpn Bozſicm laat Hwwalk zig.

zetten/

CDp't bloetdatverſchenonbevlekt/

TBeſchaau der Cherubpnen dekt.

11. Derſtaot Gp mp 'kzal H op 't nieu

Ueer bidden/

Een regenboogomvangt den troon

't Gzoen ſpelt gena,. en God de Loon/

TDie Juda's Meeuen MLam isſtaatin’t

Intdden.

ºp ſtaat in 't middem als geſagt./

Daar Hp verſlage zielen wagt.

12. Daar koomt/ op dat Gp mp niet

moogt verdenken/ –

TDaarkoomt geendag/ dat'k Hnietnoem:

MYN JEZUS, en dezonde doem/

TPaar kaoint geen dagdat'kmp niet weg.

wil ſchenken/

TDie duizcntmaal mp noem Hw kind

Enduzentmaal m'aam H verbind'.

13 Jaoem Gp mp.ook Hwkind is’t HW.

believen /

Danzalt zo klaar zym als de dag/

TBatik PI Bader moemen mag/ (ben

JLaatzulkeemooaalsPetrusmpook griee

"li hebdziemaal H verloochemt Heer/

B2aagdziemaalnaar mpnliefde"# U!

* - eU?
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Stem: Ai wat vraagik tog naar deaarde.

I. 'K terg met duízent duizent daden

Gods gedugte IWHayeſteit/

En her hart blpft onbeladen/

En mpmzonden onbeſchzeit. -

Zºpzeekt men ooit van ſtemen harten/

°C mpne kam de hartſte tarten.

2. Bondenzien/ en miet te treuren/

NAaar te blpvem welgenmoed;

THaar men't hart vecleer moeſtſcheuren:

Spelde zullt een ſtaat ooit goets

IAren/ hetzpn verbzoke zielen/

TDie den hogen God bevielen.

3. Trotsheit zonder wedergade/

JAet een winderigen mont

Deel te ſp?eken van genade/

Ente roelnen in 't verbond:

TDus zich 't bondsrecht op te dzingen/

Paft geen Ware bondelingen.

4. Big tc pajen met opregtheit/

Gén quaatkeuring van het quaat.

O beklagelpke ſlegtheit!

So men't quade niet verlaat.

Laat uw hart u miet bedziegen/

Zielen in een doodſlaap wiegen.

5. Tigte kittlen / omdat bzornen

°C goedc van ons denken/zal

JAiennant ooit doen binnenkonnen/

Als 't ons Wozc ten ſtrik en val.

JDenſchen feilen; maar Gods ogen

WBozden doo? Meen waan beoog. l

4.
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6 Eigenliefd' en letterktenmis/

Als die miet geheiligt is /

TDocn 'cr veel / o d?oebe ſchenmis!

HLopen 't ware heilſpooz mis.

TDie doec mp met reden v?ezen/

TDat dit coli mpn ſtaat mag Wezen.

7 WBee!daar Jezus maar in't hoofdis/

En mooit plaats in 't harte kreeg /

TDat van liefde gansch berooft is/

TBaan-vol/ Inaar genadeleeg.

WBec! die zich daar op vertrouwen/

En op zulk een zandgront bouwen.

8. Decl van anderen te ſpReken/

JAu van dezen/ dan van dien/

Enzpn epgene gebzelten

JAiet/ of maar van verte zien.

WHart/ noch harder dan de ſtemen/

CMuaamtge eens tot een heilzaam wenen!

9. JlMogtge u zelf eens leren kennen!

Wiaaktte ecns °t etgen van den troon!

JLRogt gp eens uw oog gewennen

Binnenwaarts te zien! al 't ſchoon/

Daar gp u nu me ltunt ſtreien/

Sou u haaſt met Walg vervelen.

10. Gzote Gad/'t is Uw gemude/ -

TDie dem menſch zich zclf omtdekt.

MLaat ſk toch/ eer 'tzpte ſpade/

TBozden uit mpn ſlaap gewekt.

(C is toch van mpn eigen kragten

MU noch mitllMetMeer te wagten.
*--- II

RZ

a
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11. 'STbleeſch zal mooglpl tegenſtreben 3

Mèaar wees CBp het vleeſchte ſterkt.

Leer mp wemen/ leer mp beven

Dooz bedzog/ laat eigen Werk/

Als verrotte bladen / vallen.

MDogt Gp Al/ ik miet metalen.

12. Plant mp/ Peer/ in Uwen akker.

Rulmp uit in Pºl eigen gront.

Ièaak mp dooz Hw Geeſt eens wakker/

GEn mpn kranlie zielge3ant.

Leerme oprecht maar Jeſus lopen

Dooz geloven/ lieben/hopen.

W / Stem: o Kerººge &c.

I. erſtone iſt mp te regtop klagen/

All ºtlandzou van mp klagen wagen/

Boe troofteloos mpn toeſtantis:

Paar ach dit hart zo woeſten Woelig

Zechpmt biinten dood'lpl ongevoelig/

En zietal ſuimrent zpm gemis:

2. fpmGodik kam niet tot H. vlugten/

Hºog/ zoik mocſt/ ’er onderzugten

ſaet dit verſteent em ſtomp gemoet:

ÜDat datik immer mag begeren/

MHaardatik mp ooit heen mag heren

* Js niet naar God het hoogſiegoer.

iöÄ dodelpk enzondig harte!

ät ſmarte ſpkt 'er maar mpn ſmarte?

Gchkomik 't tnaar met indzuk zien!

Äarkloopzodoofen blint daarhenen/

ZSla gp de rots, doe’t harte Wenen/

TPanzal 't als water tot H. vlien. e
- 4
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4. GP Engel ban Gods aangezügte/

TDie in den vuurpplaar mp lichte

WJoe ſtaat CBp muhelaas van ver/

’ſ Die im mpntent een nagt van kwalen/

If voel geen' gloet banliefdeſtralen/

Dan H / unpnzon en mo?genſter.

5.TDaarmoetiknametangſt ſtaanhermen

Coon mp Hw aanzigt volontfermen/

Crek met mp op/zend heil en ſpoet!

Japn Jezus/ 'k zie myn vuilezonden/

JWPaar ſpringt mietuit Hw open Wonden

Een mildebzon vam zuiv'rend bloet?

6. G zuſv'rend bioet! o zalig waſchen

ZSpzeng offeraſchen lebens plaſſen

zTPie loog verbpt d' onreinigheitz

Dan zal fli / uit die b2on gerezen/

Als 't hagel witte ſchaapje wezen /

TDat even van de waſchſtee ſcheit.

7. Wat toberkunſt deed ooit mpn zinnen

*t IlAishagelpke buil beminnen

WBaar over zig mpn ziele ſchaamt?

Japn Godwoudt Gphetvanmpweren/

WBondt GBp op 't neu H tot mp heren

GchdatGpmet Hw GHceſteenskwaamt!

8. Sie daar 'k ben dodig en elendig

SIn al mpn daden onbeſtendig

Lo G' op mp ſnoden mederziet:

HAyn Jeſing ai heb mededogen!

Aanſchou met Hw ontfermende ogen

Een alle bz0ß eu lillent riet. Jk

- 9.
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9. Äk moetdoozmyn beklaaglpltzwerben

Zo lang HU heugipk bpzpnderven

Benninneiphe Immanuël!

En ach! ik zit 'er ſtraks dan weder

So moedeloos zo dof bp nieder

JApn God, Gp ziet het immers wel.

10. Ält wil het A in handen geven/

GBp zpt alleen Gp zpt het leben

GBp zpc de waarheit en de weg -

Hier houd' ik ſtamt / ik ren nict verder

Zeg Jeſus/zeg mpn zielenherder

WHier lieert Hw Sulamit! Aizeg.

11. läentGpUwBzuitmietaanhaartreden

WBpk wpliniet weg met wpder ſchzeden/

WHerſchep de lente en minnenstpt;

Hoe zoud' mpn levens zom dan ſchpnen/

Hoe zoud' de zwarte magt verdwpmen

Boe wierd' myn geeſt in H verblpt!

12. Gp Gpalleenmpn Bo?gzptmagtig;

BIw geurig offerbloet pleit kragtig/

Daar ’t zouten wierook klimmen d0en 5

Gp 3pt myn redder en mpn rader /

Cree im mpn P2ieſter bp Blw Pader/

WPees Gp mpn losgelt en ramtzoen.

13. DoempHwzielsgemeenſchapſnahen

Gp ziet nnp naar die bzuiloft halten /

TDat vet volmerg dien reinen wpm/

WBat kam ooit finaal of Voedzel geben

Alan hun die van den altaar leben

WPat lan'er zo verkwil'lpk zpm! .

H4.
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14, Laat H. mpn Gfferdienſt behagen/

TDie als Hw vat Hw naam moet dzagen

TDat Pzieſterampt is groot vooz mp :

IBpm Hogepzieſter zie mpn gaven/

"A wilvooz H. ſloven ſlaven dzaven/

En ſchat in zulk een dienſt np b2p.

15. jWAoetik damin Hwvoozhofwandelen/

JUHoet ik gewpde zaken handelen /

*lt vindal mpm luſt in dezen laſt;

Aiſtuurmpndaden ſtuur tnpn woozden/

?K benzelf Hw offer/ krpg Hw koozdem

Bindm aan deez' altaars hooznen vaſt!

Sº ?Ä*I, ? zielzalig trooſtgenot /

T In't leven bp mpn' God/

Wäan mp alleen verquikken;

Allzwerf ik gints en weer /

"I neenn 't Spnwaarts dogmpn keerz

TDe werelt doet mp ſtikken,

2. Zaar bange ſulferrookt /

Beſtnettende afgrontsſmook/

Pelpt doch dem geeſt aan 't qupnenz

GDm dat ze de ouden mensch

TDe luſten vult/ maar wenſch/

JlMoet mp de vzeugt verdWpnen.

3. Hoega 'k miet meergebukt/

Als zp mpn' ſchouders dzukt/

Än ’t laſtig pak der zonden!

En hpge/ om lebenshragt

GDu bpſtant/ dat die vzagt

WBozd' van mpn halg gebonden.

- 4. Dal
-
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4. Saldan mpn vpandin/

GD Pioning langer in

Mepn hart den meeſter ſpelen!

Eal 't bozeſchºſlgedzocht/

H. die mpn ziele kogt

TDe heerſchappp ontſtelen!

5. "K ben moede en zock naar ruſt!

geogte if mpn' ſnoden luſt/

De hartaar uit doen bloedenz

oc zoud' mpn leven miet/

Alambidden PIw gebict/

GEn naar Hw wil zig ſpoeden.

6. MBel Here ’t hangt aan H /

Apm opzet is ſlegts mu/

Een ogenblik verlopen/

CDf ziempn moet em kragt

3Bozt flau/ en ſchier verſmagt/

Dän’t zondig zelf bekropen,

7. En ſchoon de toeleg blpft /

Eo Bp den geeſt niet ſpft/

CEu krägt geeft om te Werken /

°C is als een misgeboozt'

TDie 't ontp koomt herboot/

WIwa Geeſt dog moet ons ſtecken.

8. Lo raß / ik meende iet

(Te zyn in kragt/ was ’t nietz

°C vleesch guichelde mpn zinnen :

Heu zie 'k eerſt/ hoe 'k geen blik/

Geen ademtogt / geenſnik /

Kanzonder R beginnen. -

º. 9. et
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- 3« TDuld

. Eileen mp dan Hw hant!

at ik in ’t vegtperh/ſtant

Päan houden/ bp de bozen!

Gp hoedt mp memigwerf/

Als mp een helsch verderf/

Pol wzevel zoeht te doden.

1o. Dolſchep Hw eigen Werk!

Gp dat ik vlug en ſterh/

in Hwen dienſt mag leben!

an H / die ’t waardig zpt/

WBil ik zpm toegewpt/

GPln zielen lpfte geven.

Frem: Tranquille coeurspreparezvous

I , erſtaaltgemoet/onbuigzaamhart

V Hae hoog zal mog uw wzcvel

ſteig'ren ?

Derwonde ziele zonder ſmart/

Zult gp mog lang genezing weig'ren?

Arh! uw ſchult/ Gods gedult

TDaag'lpkstergt/ en gp vergt

Dat ºp 3pm ligt verbergt.

2. Geen barſſe zce-baar u verzett -

WDie zoud' uw traam-bzon doen omte

ſpzingen

Het zwaart/ aan cllten kant gewet/

Wäannogdoozbeennoghartvogt.dzingen.

Ach mpn hart/ TDus verwart

Lo verſtcent als een rotg/

TDem diamant ten trots!
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3. TDuld toch niet langer dat het zelf

H ongevoelig zoud verheffen;

Cot aan 't onmeetbare gewelf/

Poud' op! Gods-wzaakzwaart zoud' U.

treffen./

Ziel aikcer Keer tog weer!

WBerpuw hart neb'rig neer

Booz uwen Hemel-Heer.

4. Äkwil/maar ach! mpnkrachtontglpt

Äk zink / ach! ach! ik kam niet willen.

WPaar berg ih mp in dczen ſtrpt ?

WPaar meezal tk Gods too?ne ſtillen

Ach! mpnkwaat/ Heeft de unaat

Ban Göds wzaak opgehsopt;

JWapn ſchult mp tegenlaopt.

5. (9) Ach! eigen zelf/gpzpt degronts

Hw valſche ſcpm koomt mp betoob'ren/

äreeg’thart berouw; gp maämt den mont

Lºoe juicht gp nu in dat verob’ren?

Eigen ik/ Ach! uw ftrilt

WDas een deur tot een daad/

TDie als een ſcheidsmuur ſtaat.

6. Die als een wolk van digt metaal/

IDp van mpn zielsvziend af wil weren.

JWapn ſchult verdooft dien zommeſtraal.

Dpgeek/ Jezus lief! wat zal ik leren?

Ach! mpnoog/ Dloog te hoog/

Doch mpn hart zag van ver

Paar lieve mozgen-ſter.

7. Mog
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7. Jãog rees 'er enig ſchemer-licht;

Håog voeld fk vomkjes ban ontfarmen;

Sk zeeg (ilt ! ſk! weerſpannig wicht!)

Illèpn trouwe wcer-helft in de armen;

CDch! IPp hiel/ Zinen ziel

Än bcdwang/zpm gewelt

JWÄpn hoogmoet mederveldt.

8. Spm hand wierp haaſt het hart ter

necr/

„Dat eerſt zo hoog was opgebpzelt.

Sk gaf dooz nood-dwang / Pem de eer/

Een inval had die rots verb?pzelt

CDch! hoe zoet/ WBozt die gloet

Hitgebluſcht/ ſchoom her hert

TPaar dooz gebzoken wert.

9. Hoedcerlpk leid' ift neer gcdzukt/

Äk ziel-toogd alle ogenblikken:

TDan ſcheen ik eens het zelfontruktz

ſ En ach! ik viel in weder ſtriktken.

Als ik blood Booz den mood

Zag ik cerſt/ dat mpn hart ,

Jn diſt’lem was verwart. -

IOo Ä banten ſtrik/ wierd’’t harteenF

blot

Gmtzagen liefde deed' mp beven;

MAet ſpyongdevzeugd'in'schziſtenslot/

Jãog v?eesd’ ih Sezuš aan te kleven.

Al de liſt/ WDas verniſt/

IWAct te veel losſigheit.

JWapn 302g heeft Ä misleidt.

II,
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11. GB giftig afgrondt! ak'lig neſt!

Hw ſpook bezwalkt mpm toninksluiſter.

Ach ongeloof! foei! helfche peſt!

GBp zpt mpn nagt-ſpook in het duiſter.

Schoon ik u Blied' en ſchuw'/

GEn uw pplen veracht;

JAogtans vernieuwt g' uwkragt.

12. Foei! dat ik immer mp begaf

Cotzel verdervent redeneren!

ZStrahs ſtozt ik van mpn gront-ſlagaf/

Als ik mp dapper woud' verweren:

Ach! mpnzugt/ . ireeg geen lugt/

WHeel het hart leid beknelt

Än ſatans weed gewelt.

13. Dog wierp ik mp/gamsonbezogt/

n d' oceaan van Jeſus goedheit:

Pp was tnpn ſchiit en vaſte bo?gt/

Hºp zelve troſt mp doo? zpn zoetheit.

WBas mpnſtem / Maar tot Hemz

CDch! hoe lief! och hoe zoet!

Ging Hp mp zelfte moet ?

14. (21) CD trouwe! Leidsmanopmpnweg

Gp lievt/ gpſtiert mietdanmaar waarheit.

JFoei mp ! dat ooit mpn overleg

Mp aftrok van die zuiv'ce klaarheit.

Häamt gp nog/ MApn bedzog/

GEn mpn ſporeloze ſchult

Derdzagen met gedult?

15. Skzink ik ſnelt! ach ach! ik ſterf:

2Soud' ſk H mog tot ſtraffen dwingen/

TPaar Paders gunſt/ en Jeſus erfjà

D
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Mèp aanbloeit in verwonderingen.

TDuld niet meer/ TDat Hw. eer/

En PIw' glans wert verdooft/

CDf van het zelf omtrooft.

16. G ſchone ſtond! o zalig' Uur!

WBamneer unpm Bo?ſt mpn liefde immanns

Een hemels ſtraal ! Gods liefde buur

Deed' dathet woozd mp in den zin quam/

THat de eer/ Ban mpn' Heer -

Hit het oog was geraakt/

Boc dwaas wierd' ik gemaakt

17. TBogdat isvoozregt/winſt/ jagunft/

WBanneer het licht mp koomt omtdekken:

TDat is de weg; daar legt de ltunſt/

CDm dan zig zelv' geheel t'ontrekken/

CDm in moot/ Cot den ſchoot

Danzpn' Daderte vlien/

Gnop 3Ungunft te 3ien.

18. Als ik beſtraaltwozd van mpn Zon/

WDanneer de bloed van mpn gedägten/

Zig looſt in 's Hemels liefde-byon/

Dan kan ik mp gelukkig agten.

2Ben ik dzoog/ Bam om hoog

Spgt een dau/ die het hart

CDntheft van angſt en ſmart.

19(27)'Cisimmers vzeugten heilsgenoeg

CEenzuiver hart vooz Godte vinden

WBat wemſchik als ik laat en bzoeg

JWapn wil aan Zeſus vaſt boel binden

JERaar helaas/ Stoute dwaas/

TDat ik mpl in hetzelb

Foſchandigſteets bedelf. I 2 2Q,
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20. Dit's mpn geluk en 3aligheit

Gameer ik medzig ben gebogel/
EjotGods zuſv're dienſt bereit:

TPereinheit hebbe in mpneºogen

Tothaar doel „Jºu de Poel

Sammpn vuil is ontbeht

Haar ſtank mp daaglpks Wekt

21. (29) Zelfsdit verſchaft mp rpkeſtof

Gmmpnen koning dankte zingen;
Dit perſt my juichend tot zºn lof/

TSamſmelt ik in verwonderingen/

Tºat nu God/ Cot 3Pm lot

ZSatans zaat/vui en boos/

Hit vzpegunſt verkoos. -

22. (2) Enwerp'kmpmaarneedrigmeer

Änd armen van zyn vºpe liefde

Fp dult miet/ dat iſt ledig heer/
Epn gunſt mp zelfs het hart doozgriefde?

Äöomik maär/ Än geVaari

Jacem ik toevlugt tot Hemz

ºp hoozt terſtont mpn ſtem.

a3, (2) mapn Herder maar 3pn ſtok ges,

bzuſkt/

Gmjn trouloosheit t’huis tezoekent

So wodt mpn trotze zin gefmuikt;

THan zie ik mpn vervuilde hoehe,

Tezoeve ſtont/ Coen mpn mont

(Alte zoet op gemak)

Japn Konink tegen ſp?alt. -

44
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Als de tpt/

24. (43) Ikſchathetvooeengroot geluk/

TDat ik vznwillig kam verhiezen

TDienweg vol tegenſpoet endzuk/

Al moetſ alle trooſt verliezen:

Ga vzy vzeugt/ Zonder deugt :

Gp bekoozt mp dog miet/

WDat weelde gy oolt biet.

25. Jhwilmpnpligt (ſchoon rpkvamppn)

Gej voozwaard' wilik doch bedingen:

Boe! zoud' hrt dan onbillpk 3pm/

ÜBanneerhetquaatmy koomtbeſp?ingen?

JDeen! o neen! "h Ben (eU3eel 5

Dan mpn wil ſtond' ik af/

Coen ik mp over gaf.

26. mapn Jeſusmaalthet/zoBytmaakt

Hp kannfet dan zyn eer betrachten;

ÜBoºtvoo eenwympnvzeugd' geſtaakt?

2So Uind’ iſtÄ in het wachten.

an myn ſtrpt/

Ss volend/ wozt de kroon

Rit v?pe gunſt mpn loon.

27. Gpop! mpnziel; ſtaakuwgekerm

TDes zeren bludſchap zalu ſterken;

Ja zeifsuw ſterkte zpn; Tpn arm

Eal doch dem vpand Welbeperken

So treed gy Pºp en blp

TBooz het zuur/ en het zoet

Denhemel te gemioet.

H A L LE LUJA H.

Ä3 HET
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AA N CH RI STU S.

ZStem:

it Jeſus/ om Jeſus/ dooz Jeſus

is ’t heil /

Cot Jeſus / met Jeſus/ in Jeſus /

is 't vcil /

Cegenzonden/tegenwomden/tegendubel

tegen d' hel/

TDusdam/mint Jeſus/zoektenbintJeſus/

koopten windt Jeſus

WoudenbindSezus/maauwvzind Jeſus
30 i§ ’t Wel.

(Coen Jeſus leven/ mp is gegeben./

ſtierfilt den dood:

Coen Jeſus Schatten/mpmzielbebatten/

Wierd ilt ontbloodt

Coen Jeſus minne / viel in mpn zinne;

“ wierd ik gehaat

Coen Jefus eere/ mpnziel bekeerde /

Wierd' ik geſtnaak;

Ennu is Jeſus al mpn luſt/

In Hem alleen mpn zielen ruſt.

ZStem I
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ZSten: Als een uytgeſtorten balſem.

I.Z die geneigt tot lieven!

Altpr liever lieft dan leeft,

2eg wat u betoovert heeft;

TDie wclpleegt een haair te kleben

Booz een dertel onderſcheit,

Ziel! wat hceft u dus verleit?

2. Jeſus is het doel der minne/

TDaar de maalde ban ons' hert

Billpk op geveſtigt wert.

Äs nier Jeſus 't wit der zinnen

TPaar zybillpk henen gaan?

Siele/ waaronn blpft gp ſtaam?

3. Febt gp 't minnen dan vergeten?

Äs in 't hart die zoete kcagt/

TDie het alles t' onder bzagt/ -

Delfs mut' onder ? of verſcten?

Ss de min/ alg over al/

Bp uniet meer lief getal?

4.’ST is dat niet mpn ziel/het leven

Dan uw leven is de Min,

CE: uw zinmelozezin

IHeeft u dikwpls zogedzeben

(Tot een werelts nietig ding/

EHf uw leven daar aan hing.

5. ?C is maar/ ziele dat u d'ogen

E>f dooz blinde onwetenheit/

CDf dooz dwalingzpn miſleit:

CPfzpm van haar wit vervlogen/

TDooz het ſchielpk tuſſchen ſtaan.

Pan een Wallmt, Ä waaß/ een waa
4. - w2
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6. 'C is veel eer om dat die waarheit

Die in Jeſus’t goet belooft/

Dan mp niet regt wogt gelooft.

Die mogtans zovaſt/zo klaar leit:

Siele/zeg wat meemt gp aan/

Mäont gp op Gods eet niet ſtaan?

º Snode ſchepzels, harte dieven!

ie dewpl gp zagtjes ſtreelt

JAp vaſt van mpn Jeſus ſteelt;

Ält wil u niet meer gelieven/

Sanier lieven: En uw ſtut

Zip mp ſlegts vooz moot en mut.

8. Tend/ o Heer Hw ligt van boven;

TDat die dicpe onwetenheit

Dam mpn duiſtre ziele ſcheit;

Zend Tw waarheit, zend geloven/

Ämet een gevoeglpk wooºt - -
(UDeet il) is mpn ziel behoozt.

9. Danzal ja mpm ziel geloven.

TDat de werelt agt als miet/

EBatzp zelve miet en ziet;

Gen dat alcSagten boven

TDatzp ziet/ cn ſmaaht/ en bockt

TPaar de werelt zo onn woelt.

Io. T>am zal ja myn ziele lieven

eſus, daar dat groteguet/

at Gp ons geloven doct

Än bewaart ligt/ en die dieven

TPieven dooz mym ongelooſ/

Wärpgen 't hart nict mcerten roof.

Denn z.

/
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ZStem: Pſ. 1oo,

T. G onbegrpplyk Hoogſte Goet!

Skkleef Haan metmpngemoct

IDp dozſt/ o Levensbºom! verfris

En geef mpn ziele laaffenis

2. 'k Ben als een hart vandozſtverſmagt

TDat op H gunſt/ o Jeſus! wagt,

Gp zpt alleen myn zicle dramlt

Berliwilmp Heer want it ben krank.

3. Äkroep/ al ſpzeek ik mietcen woogt/

H zugtend' na/o Heer verhoo? 't!

Derkwik unpnziel/o Zeilfontein!

En maakzegantſch van zonden rein!

4. Berſch water uit Hw levensſtroom

CDntb?eckt mp maar/ Heer Jeſus! koom/

KCrelit mp naar / Äft hpg van dozſt/

Gch was ik bp H. Levensvozſt.

5. UBaar 3pt gp Zicle bzuidegom ?

WPaar willge dat il: bp H koom

WPaar ruſtge/ bp wat koele bzon/

. . Doo? 't bzanden van de middag-zon.

6. Ik ben tc zwalt / ikt kam miet meer/

Äk roep H na: mp do?ſt o Heer!

Perkwili mp/ die zo ſmagt en kwpn;

'k Ben imniers d' Hwe/ Gp de mpn..

S 5 ZStem

----- - –----- --



2e2 HET AANKLEVEN

- ZStem: Pſ. 77.

I Getheit/ mooit genoegte loben!

'k Hefmpnharttot Hnaarboven

Ilºpmeziel die roept H. ma -

Sla mpn bitt're hlagten gaa

„Niemant kent mp van mpn vzienden/

JAfemant/ niemant kam ihvinden

TDie mp helpt/ of ſtaat ter zy/

Gen weet ik mog: die zyt CBp.

2. Gp mpn Helper Gp mpn Bader/

Dpt mpn voozſpzaak/ reddcr/rader/

IDpn verloſſer en mpn man/

Die alleen mp helpen kann

Häom Hwkint methulpe tegen/

*k Ben om raat entrooſt verlegen./

Coef miet langer/ komtochaan/

kom/ of't is met mp gedaan.

3. Immers wilt Gp Bader heeten/

Soudge dan Hwkint vergeeten !

Håeen/ Hw woogt/ dat eeuwig ſtaat/

Segt / dat Gp nnp nooit verlaat.

Crouwe helper! 't valt mp bange;

kom / mpn Heilamt ! toefnict ange/

"Kweet dat myn verloſſer leeft!

MBien mpm ziel alleen ankleeft.

4. Heer / mpm leitsman engeneerder/

2Bond-God / Schermheer en Liegeerder/

WBeimp dat ikeeuwiglpk// BlpfHw.die

naarin Hwrph//EGpkuntmeniefont

blugter. // 'lävlieg Hmamet ſtillezugten/

WBees niet ver/ blpf bp mp ſtaan :

Myngelovekleeft U aan. Stem

––
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ZStem: Al wat men doet.

MT, MLiefſte Immanuel Hartog der

bzomen

mpnerzielenvzientkamkomtoghaaſt;

ant Gp mpn ſchathebt mphethart ge

NONNEN! (baaſt

’t WBelk ſoms in liefde branten ſtaatver

Mietsism'opaarde Zogrootvanwaarde

Als dat Gp H. o Jeſus bp mp plaatſt.

2. Hwnaam is3oet/jahonig indenmonde

GEn liefyk als een koele en ſtille dau

TDie’tvelt verfriſtinvzoegen mo?genſtomde

DZo3ptGpzelfwien.ilt mpgantſch vertrou

All'wat mpſmarte/WPpktvan mpnharte

Algik gelovig H aanbid' en ſchaau.

3. CPfmphiermooten Kruisgeſtadig plagen

En zugten doen/ ja zeer verlegen ſtaan/

JLRagÄ zieldan Illaarmaar Äeſisvza

gCM

Sp zal haaſt Weer op zagte rozen gaan/

(Trots ſtozin en Windeu/ º

Bp mpn' beminden

Bp Jeſus han ik blpen vzolpk ſtaan.

4. wº ih gehoomten Wil unen mp ook

haten -

Lal ik vervolgt zyn ban een ieder man.

En mpne vziemden mp oolt all' Verlaten.

Äezusmpn Äezusmeemtmpliefd'rpliaan

ZSterkt m' in gebcdcn

ZSpgcekt wees tc vzeden/ -

Äk bcn uw vzient die u wel helpen kam..

- Ä 6. 5. Daare
- *
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5. TDaaromvaartimmerheengypdelheden

CD Jezug Ik ben d' Uw en Gp dennpn

Ält keer tnp van dees' aard'en all' haar

zeden/

GBp zultmpnlofmpn's harten welluſtzpm

JApnganſcheleben// Zp H gegeven

(Cotdatinen mpzaldzagengrafwaartsin.

ZStem:

De klagende ziel:

I, WLeven van mpnziel / oſterkie

ZSebaoth!

E> kragt van mpnen geeſt / Immanuel

mpn God! (ber hart /

Getrouwe ZSchepper/ ſchepinmpecm3uis

Pol bittrezonden rou en innerplieſmart.

De antwoordende Jeſus.

1. Cevzeden/oziele/tevzeden/hoe’t gaat/

Aanſchoureets voozuit/ubmenzaligenſtaat

Denk/ 't is mpn gemadige wil ende raat.

De klagende ziel.

2, CDch Jeſus/ zielevzint! zie toghoe ver

ik ſta/ (loop ik ma!

Geef myH zelven gamtſch/ trek mp/zo

Enzuiver hart / mpn CBod! is’t dat mpn

ziele zockt/ (berbloefzt.

"Ik ben geheel onrein/ ach! ach! ik bcn

Deantwoordende Jeſus.

2 Gp 3ptÄ verblockt/ neen verlaat u

op mp!

Skbcn Hw Serloſſer/ ikſp?cchuook vºn

2Blpfgpmaar getrou/ikvernieuudaar#
- - e
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GEn ik zal altpc d' Hwe 3pn,

De klagende ziel.

3. WBat vzpheit; ben iſt niet der zonden

ſlaaf em kimegt; (0Pgezegt.

WPat trou; die trouloos H den dienſt heb

WBaar is dat nieuwe hart maar Hw ge

geven Woo2t; (verſmoozt.

WPaar diegewiſſe geeſt; ik leg in't kwaat

De antwoordende Jeſus.

3: Ik wilhetu geven/ ſpptduivelendoot!

H trooſten entedden uit allerlei noot!

TPat zweer ik: mpnwaarheit entrou i§te

gTOOt.

Stem: Als de tien geboden.

I. D“ iemant zo?g / of jaren beben

dzi Peter hem kommer of ver
et -

(Hoe wonder wel luſt mp het leben!)

Danzo?g of kiominer weet iſt niet. *

2. Ilºpnjeugdighart wilaangeenbanden/

Het ſchºikt vooz kommer en vooz ppnt

TDies geeb' itt dat in Jezus handen.

TPaar ’t altpt v?p en blp zalzpn.

3. Ilapn hartjen is een wees verlaten/

GEn als het zig vam ſchilt ontbloot/

Äſt' onder duzent die het haten/

Än duizene p?pk’len van de dost.

4. (10) Mpniteve Jezus trouwe Bader/

Die deugt ſirraa vooz pd’ien ſchpn

Hitdeelt/ Gp zult mpm goedheitsader

J7 5,
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3. Het is mp beter hier met deugden

Dooz God en menſch verſiert te ſtaan

UBant dat is hier mpm Demel-bzeugde

Eerik ten Hemel in zal gaanz

6. TPanna een klein vermaak vand'ogen.

Derwo?pen van Hwaangezigt/

Hºet eeuwig knerſen te gedogen

- Ämt eeuwig duiſter/zonder Ligt.

7. Salik eens Halelu-jah zingen

WAet die hierzpm in ſmaat en ppn/

Zomoetik van de wereltlingen/

Als Jezus Bºuit/ geſcheiden zyn.

8 (1s) WBegwelluſt'k wilunietmeerkennen:

Blpfuit mymonbezoetelt hart/

TDät ilt aan Jeſus liefde wenne/

GPp dat het niet bevlekt en wert.

9. Ei Jeſus lief bezit mpm ogen:

Ei Jeſus lief bezit mpm tong:

Ei Jeſus lief wilt miet gedogen

TDat ooit mpn voette dertel ſpyong

Ä Ei SJeſus lief, bezit mpm oren/

Ei Jeſus houd mpnhanden vaſt/

TDatdieniets dertel ooit meer horen/

TDat geen van dezen neer mis taſt.

1: Ja Jeſus lief/bezit gp 't harte/

En houd dat rph vooz eeuwig in /

TDuld daar mog min mog minne ſinarte/

Als/ Jeſus lief! uwreine min.

12 (27. Mietskammpnhartemeerbederben

Als 'c volgen van mpn eigen zin,

Dies leerde Jeſus mp verſterven . .

"s 'kkwamter zpner ſchoolen in, 13.

- ------

–----
- -- ----------------
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I3. Mèpn eigen zin is niet dan dzaf ja/

Wapn Jeſus is mpn heil/ daarom.

Poe 'k verder van my zelven afga/

IZoe 'k digter bp mpn Jeſus koom':

14. (34) Mpm hart/Heer Seſus! wilhers

Vo?men

STen Hemel dooz Hºw Heerſchappp/

GPm die met pver te beſtozmen:

TDen ſleur-trant van de werelt voozbp.

I5. Geenſleur-dienſt kam mpn zielgenoes

gen/ -

Jlºp walgt het pat dat d'aarde gaat/

Wàaar wil mp met die reine voegen

TDie ſteeds op zions heuvel ſtaat.

16. WPeg vuile lied'ren/dertleboeken

Bet WBoozt dat 's Hemels lieſde gaf/

Zdal ik in licfden onderzoeken:

Lend Heer / Hw Geeſt van boven af.

17. Het verkens-gno?ren van de zangen

TDes werelts is mpn ziele een laſt/

Ä jeugdig vzolpkhart zal hangen

an Zionsmaatzangeeuwig baft.

18. (39) Ä mp tog Heer naar Bethlem.

retzen/

JAp maar de lage hutjes troont/

En/ loven doet/ dat dat paleizen

Zpndaar Gp nu omzigtbaar Woont,

19. Än dtepaleizen zal ik zingen/

Gp läoninklpken toom/ het liet

Dan Hwe diere Liebelingen;

De Wereldlingen kennen 't niet. --

-
24
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2o. Haar vzeugde is niet als ſchpn van

bzeugde: -

Pet blicheren van een doozme vlam/

TDie maar een kozten tpt verheugde/

En in verdziet een einde mam

21. Het hart heeft in het lacchenſmarten

So is het galmet zoet vermomt

Als ’t hart (hoe vrolpk) wil behartem

THe wiſſe rekendag die komt.

**. Mpn vzengt/zal dooz en weer dooz

Uzeugt zpn/

GEen bzeugt die Jeſus zelve ſtuirt ?

En't jeugdig hart van nu verheugt zyn/

Än blpdſchap die vooz eeuwig duurt.

23. Luſt iemant dzaf/ en ſlavermpé/

TDat hp v?p om de wereld ding',

GEn lp dat ik delektiernpé

Pan't jeugdig leven pluk enzing.

24. TDoet iemant zog ofjaren beven/

Derteert hem kommer of verd?tet:

Poe wonder wel luſt mp het leben

Äk wcet van zo?g of kominer niet.

25.JApnjeugdighart wilaangeenbanden/

Vºet ſch?ikt vooz kanmer en voo? pyn;

TBus geev th dat in Jezus handen

TPaar ’t altpt v?p en blp Zal 3pn.

DE.
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DE GEME ENSCH AP

M E T G O D,

ZStem: Hertknagentonverzettelyk.

I» ie God/ myn ziel/ daar tegen

gp beſtondt

Cezond'gen/ wlook datuw eigen mont

TDie zonden unog eens voo? 't "gÄ
Pertelt:

2. 123pwillig/ uit een innig harten leet/

Gelph gp welvoo? dees/gpweet Wel/dced'

Als een'ge ramptotklageuwharten tong

-
Eems d'Wong.

3 Iail.robers/zegteenſch?iklpkziel-venpn

Hel-ſiokers/zegt/ gp moetal is 'tuppn

Dooz God; enik vertroualis’tmp ſchzift

TDat iſt

4. Zozeldzaatniszyngunſten Goedigheit

°C verb?pzelt hart der zondaaré toegezeit

Berlirpgen zal/Vooz't welverdiende quaat

Genaad'/

5. Ul komt.de ſchand' mpnziel/ uw God

geef de cer.

Ändat met dzuk t'erkennen/ dat wel eer

Let luſt begaanis; laat uw vzeugt ver

- MMüll. Wl TAMI.J J 6. TDit
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6. Ditwiluwſchultheer/datgp opeenlyſt

BIw ſchulden veel komttellen/en bewpſt

Dameerſtzpngunſt/ als gpdie zonder end”

- Erkent,

7. TPaar 's ook geen mes/ geen wel-ge

ſcherpte ſteen /

Die ’t ziel-vergifzo bp dem vrzztel hcen

Hitroeien kan/ als deesºhner el

Stem: Uit mynes hartengronde.

Io Vader die mp 't leven,

Gaf naar Hw wyzen raat,

GEn mp hebt opgeheben

Hit zulk' een' lagen ſtaat / -

Danzonden vloek on ſtraf

En daar bp nog wilt ſchenken -

Hw Geeſt, o Inogt ilt denken

WPat CBp mp geeft engaf!

2. Zeer veel zpm Hw weldaelen,

Groot mpmondankbaarheit z

GP laat tog Hw genaden,

GDok groot zynuitgebreit!

Sie höe " onmagtig ben /

Hw weldoen, welte dzagen?

Hoe niets H kam bchagen/

Zo ik P. niet erken,

3. G

- -
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A

3. G Jeſus dank Kw Vader !

Poo. mp/ ilt ſchiet tc kozt /

Gp weet het alte gader /

UBat mp bewezen wºrt:

Bil myn ondankbaarheit

er ſchult tog miettoereeknen,

Mºaar uls mpn Borge teeknen/

T geen tot mpn laſte leit.
4. Geen laſt o Heer, maar luſt, en

Eenblytſchap vooz den geeſt,

jºet dankbaarheit te ruſten

In H / dat zy mpn feeſt;

Äcemdan 't dank-offer aan/

Doo? Jeſus die het Hooft is,

WDiens dank gelplt belooft is/

Gp nimmer afzultſlaan.

Spn offer kam volmaken,

et mpn/ 't welk is bevleke,

Als ºp 't maar wi aanraken/

TDc ſmetten zyn bedekt;

CD leid mp dan tot Penn /

GEn laten al mpn ſmetten,

Jay mooit te rugge zetten/

Äar roep mp doo? Hw ſtem

& TDan zullen oude ſchulden,

HAog nieuw" ondankbaarheen,

TDie CBp in mp wilt dulden/

Endikwyls zym beleen

*T Geloöv" mooit hinder doen/

Als ik in Jeſus wonden,

DSoekſchuſſplaats vooz mpn zonden

Steul:TDaar is een duur Kant3den,

º
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ZStem: Uit mynes harten gronde, &cs

I- ms Dader! die de hoogte

TDer Hemelen bewoont!

Hw nagt in diept” en d2öogte

Cer hulp van d' uwen toomt;

Hw' kind’ren hoog/ die nu/

Hw Al, hun Niet bezeffen;

En Hemels Bader ! hefſen

Haar harten wil tot kl.

2. CD Heerlpk ! Heilig lBezen!

Allecn Al-weerdig Heer

En aller menſchen bzeze /

En aller fcheps’len eer !

GDns hart/ons tong/ ons paën

WDilt leeren / leiden / mcnnen/

Dat wp uw Hoogheit kennen /

En and'ren doen verſtaan.

3. CB IWAagtig / Eeuwig läoling!

TDie mu goet-dadiglph

TDen menſch maakt tot Hw. wooning/

Än 't nieuw' genaden-rpk:

TDat/ läoning / oms Hw leer !

TDatong Hw Geeſt geleide;

Hw läpk alonn verbzeide /

En ZSatans werp ter neer.

4. CDmw?akelpke WBpsheit !

Dol goedigheden / die

GDns dwaz.cn wille wps leit:

Hw will alleen geſchie. // Hw wil in te

genſpoct // Uleer ons geduldig dzagen/

Empºpzen Hw behagen/

PBat Aard of Zennel doet, $
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5 G Pader / en Behoeder

Ban wat op aarde leeft !

Gp geeft het vee zym voeder/

CDns ſpps en kleding geef

Huis Pzienden ruſt/ en Bzced/

Gezontheit/ ſpoed'ge wegen/ -

En over al Hw zegen

En vergenoeging meed'. »

6. Barmhertigen lankmoedig

CD Bader / is Hw maam/

CDm Chziſius lpden blocdig

JDeem alons ſchulden t’zaam/

Pergeefz' ons goediglpk/

TDie/maar Hw wil / vergeben./

IWBat menſchen ons misdzeven /

Al was 't boosdadiglpk.

7. Als Dader / Hoeder / Bogge /

Die zonderſluimer waakt /

Än zwakheit booz ons zozgen

WDil/ als de vpamt maakt:

Lcer ons zpn pogen zien/

Cot wat onheiligheden/

Hºp modigt zielen leden/

GEn al zpm ſtrikken vlien.

8. WPant/ Pader/ Gp waaragtig

CDns läoning zpt en Heer :

TDie / aller dingen magtig/

CDng hulp rigt tot Hw eer/

Als CBp dam Goedig zpr/

En ILDägtig zo een hoog werkt/

Gn is Hw eer Hw oogmerk -

Heer zo geloven wp 't. Stem;
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ZStm: 'k Wil naar u alleen verlangen

I . ! Jehovah ligten leven/

Bzonvan 't einde van mpnheil!

TDoe impm wil en luften zweven

End'loos boven/'t hoogſte ſteil.

Poer mpm logge ziel laar boven/

MLangs het versen levend pat;

Sterk het oog bam mpn gelove/

TPoe mp ziem d' onzigtb're ſchat.

2 JApn verſtantis zeer verduiſtert/

All mpn wpsheit miſt haar doel:

Apn begeerten zpm gekluiſtert

n het ondermaans gewoel.

ch! dat ik te regt bemerkte

d'ZZdelheden van mpn kragt;

Jeſus/ dat Hw groteſterkte

Än unpn zwakheit wierd' vulbzagt.

Sagik eens die heil-zon blinken

't onmeetbare gewelf/

oe verruhkend zoud' ik zinken;

Äk verlooz mp uit mp zelfs.

Mag ik mp maar weder binden

Än Hwalgenoegzaamheit;//Gaarmelaat

ik mp verſlinden//Bamhet heildatin Uleit.

4. Peer Watzal mp kommen hind'rcn/

Hºwe goetheit heeft geen end/

Dies het heir van Hwekind'ren

Zig tot Hwe goetheit wendt.

kam ihmp maar willig keeren

Ban het ſchepzel en haar heil;

Dan hrpgt Bp Uwglansen eere/

En Inpn heilbron dult geen peil, 5.
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sBenh magtloos/op hebt kragten/
en ik duiſter Gp 3pt ligt;

Doet mpn ziel van dozſtverſmagten

TD" invloet van Huy zoet gezigt

Häan alleene mp verkwikken/

(Trekt gp Hwe gunſt weer in/

Ach! ik tel de ogenblikken

(Tot ik boel BIW wedermin.

6. Dicle! dit is 't eeuwig leben/

Dat gp Doon/en Bader kent/

TPitzal u het leven geben

TDat gp u tot Jeſus wendt.

Hier in is uw heil gelegen/

TPat gp regt en heilig zytz

TDit is d’aldergrootſte zegen/

TDat gpu in God verblpdt. -

7. Here Jeſus/ zend' CBp klaarheit/

Coom de wond'rem van Hw' wet/

Ä alleen is kragt van waarheit/

TBaar is wpsheit zonder ſmet;

Fiuk mp uit de ſlegtigheden/

Brengmp op het heerlpk pad/

TDat verſtandigen betreden/

CEn hen leidt maar Godes ſtad.

8. Sluit Hw' binnekaam'ren open/

Poer mp in Hw Heiligdom;

(Trek mp/ ik zal naar H lopen.

Jeſus! mault mp doofen ſtom -

TDooz Hwſchoonheit/toon Hw gangen/

(Coon mp al Awſierlpftheen;

Gch! gp rukt in dit verlangen -

Zielen zinnen Van beneen. 9

-
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9. Jeſus! ſchenk mp eer-ſieraden/

Klee mp met Hw heiligheit/

Ä fnp deugdenspgomk-geWaaden /

H2ählt mp tot Hw dienſt bereit.

Zºº.em mpn hart/ mpn tong / en leden

Sºn Hw lieffelpk gcwelt;

GBp dat ik Huo heerlpkheden

CDnophoudelpk vermeld'. -

10. GBverſtroom mp met genade/

GDnderſteun my met Hw Geeſt:

Laat iſt in dien bloet mp baden /

TDie het ziel gebzek geneeſt;

Zozal iſt van vzeugde ſpzingen/ -

So vertrou ik dat Hw beelt

CDnder 't Halelujahzingen -

Än mpn gantſche wezen ſpeelt.

ZStem: Illibara ter beate

"I HÄ Oge! wil gedogen

TDat ik H koom ſp2eken aan?

HLaat dan alle ſchepſels vallen

Hit mym hart/ en buiten ſtaan.

O!Heiligeenzaam!met Godgemeenzaam!

Altpd enig om te gaan.

Altpd enig om tc gaan.

2. All myn tragten/ Wºpm verwagten,

Js naar H myn God alleen:

IBant de klare / 3egenaren

Zècheiden zig uit H van een

OlHeiligeenzaam! Met Godgemeenzaam

WPasik maar net H gemeen! (WPasik.:

f 3 CD
* -
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# Woeſtpne/ TPaar verdwpnen

oet wat in de Werelt blinkt.

TDaar mpn' oren/ micts meer horen/

TDaar mpn oog het all' ontzinkt.

Ozaligeenzaam! met Godgemeenzaaml,

TDaarlyctall"Van Godheitblinktl://:TPaar

4. ’S werelts agten, Ält veragten

Häan/ in deze Zeil-woeſtpn.

Schatten, Staten WBillig laten/

All' mpn' luſten zonder ppm.

Ozalig eenzaam! met Godgemeenzaafh

Daarikleevºop's Hemelswpn//: TPaar

. Ach hoe nierig / Poe verdzietig

s des werelts ominegang !

Die met woozden / Gns vermoozden/

En verſtikken methaar ſtamt.

OZaligeenzaam ! Met Godgemeenzaam

TDuredatvzpeeuwenlang://: TDure dac

6. All het Heerlyk, Äs verlieerlplt

GEn der Pzinſen gunſte wint:

IAiet dan duiſter/ Al de luiſter

TDie men in de werelt vindt.

Ozalig eenzaam! MetGodgemeenzaam;

TDaarikben des Hemelsvzind! //: TPaar

7. Hier zo komen/ Geen onbºomen

Bier koomt ook geen bzome bp,

Gzoot mog kleme: JWHaar allene

"Ik / en Here Jeſus, Gp.

Ozaligeenzaam! MetGodgemeenzaams

TPaar ik vzolpkben/ envzp://: TPaar iſt

1 . d, lºCC
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8. IPNet RA leev' ik / INNet U zweeb’ ilt

Jeſus dooz het goed' en quaat:

Det RI ſterf” ik/ JAct H erfilt

TDat bp BI te wagten ſtaat.

Ozaligeenzaam! MetGodgemeenzaam!

Daarmpn Jeſusmet mpgaat.:/: TPaar

9. Än het oozdecl/ TDaar gcen voozdeel

Äs/ vooz ſemant groot of kleen/

aar geen vzienden Bzienden vinden/

Äs het Jeſus my alleen;

Ozaligeenzaam! Met Godgemeenzaam!

Ändatoo?dcelintetrcen://: Judatoogdeel

Stem: O Kersnagt.

I. ch wanmeer zal dic tpt geboren

Bpm/alsdewaarheit zelb'zighoren

Sal duen in ſtemmcloos gerUgt.

Gn d' Onſigtbare zig vertonen

Än 't ongeſchapen licht/ en Woonen/

Jim harten daar de ſchaduw blugt

2. WBp willen lptzaam daar op Wagten:

WPant als de wezentpke magt /en

De ware wpze wil dat maakt:

TDanduikt ons' ziel in d' ewigheden

2So weg dat redeloze reden/

En willc willigzig bcrzaakt.

3. TDänftentmeneigen goednogboo?dccl/

Waar Wikt hetal naar's Hemel§ 00?decl;

Dan wilmen maar/ dat Äp gcbtedt:

Dan lieſt men wier daud’ emige goetheit:

Danvindt mcn alle vindbºe zoetheit;

In 't ecuwig Vallelujah licdt. B v.
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BY ZONDERE DEUGTS

B ETRAGTINGEN

Stem: Zoete Jezus of Pſ. 146.

1't Afgezondert eenzaam leven

/ Akän cenziel die Jeſus mindt,

Acer vermaak en blydſchapgevcn/

TBan de werelt ooit bezindt:

JAfts hp mooir allene leeft ,

TDieÄ Jeſus bpzig heeft.

2. Dimfmer is mem minder eenzaam,

Dan verzelt met Hem alleen, *

TDaar men met Hemzo gemeenzaam,

Eñ zo vzphoudt ſpraak en reen:

WBegdan werelt aimpm luſt

Dtrekt tot afgeſcheide ruſt.

3. Än een toegeflote kamer,

CDf in't cenzaam vrye velt,

Raakt en blaakt Spangenamer/

Flºetzpn liefdens zoet gewelt/

TDan daar d'pd'le werelt woelt/

TDie zyn' Geeſt niet kent mog voelt,

4. Wapn beminde boven maten/

So ontzachlpk reinen kuis,

WPilzig nict graag vinden laten,

Bp 3pm bruit in 't aartſch gedzuis/

CDmhaar daar te kuſien; neen;

Bp wil methaar zyn alleen. -

F 2 5, Uw
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5. Uw geſelſchap geeft mp vreugde,

Meer als al de werelt doet;

Die mp mooit alzo verheugde/

Mèet haar vleiend bitter zoet,

Pierom is myºn lofzang mu/

TDus in ſtilligheit tot

6. Laat mp zomet U verkeren /

TDat ik myaan U gewen,

Engeengroter goed begeren/

TDan dat ik nabp H ben:

En ſteets naar de regte ſtreek,

JWHet U in mpn harte ſpreek.

Laat mp in der menſchen oordeel,

enzaam 3pnen ſtom en dom:

*k Boual 't Uw en Uten voordeel.

tom mpn ziele vreugde kom/

2Ben ik ſchoon van "c aarſche ſchuw/

?k Zeb een tong en hart vooz U.

8. TDaar men ver van aardlch gewemel,

- Dus im ſtile begunſtigt wert,

Pirpgt men’t hart haaſt in den Hemel,

En de Hemel in het hert:

Äk begeer geen meer geneugt/

A2ier bp leeft deziel im vreugt.

9. Kond' ik in mpm harte Uſluiten,

Liefſte Jeſus naar mpn zin,

JAiminer kWaamt Gp Weer daar buitenz

JWHaar Gp bleeft 'ec eeuwig im : - -

kam dan Heer en woon by my

Datumpn zielte vreden zy.

;

- - Stent -
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Sem: Zoet gezelſchap dat mer my«

I. K ga hier in het groen alleen»

Ände ſtilte mp vertreenz

GEn van alles afgeſcheiden,

(Tot mp zelveningekeert.

TLaat o Heer! Hw Geeſt mp leiden/

TDat die hier mpm' pligt nu leert.

2. 'k Ben nu buiten al 't gewoel/

Gun mp dat ik hiergevoel/ -

IWBat het zy zig te verluſten,

Än GODALGENOEGZAAM; en

Änzpn willete beruſten /

°C beſt dat ik op aarde ken. -

3. °C wagt mydam een HEMEL ſchier/

Emmpmziele zegt dan hier: .

'e Is my goet, en't zoet genieten/

TD' invioet van uw goede Geeſt/

IDaakt dat mp miets kan verdzieten/

IBpl 3p daar zyn Gunſt im leeſt.

4. 't Äs of ik geen aard' meer ken/

En bpma verhemelt ben!

°C zy toch Hºwe wil ED Here /

TPat ik mp zo langs zo neer/

(Tot mp zelven in mag heren/

En op aarde zo verkeer!

5. TDat mpn harte los en b?p/

H gedurig zp naby;

GEn nnp difwerf af kam zond'ren/

(Tot een ſtille eenzaamheit:

CDm im H. mp te verwond’ren/

Grote God der heerlykheit! -

ki 3 6, "ſt
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6. ?k Ben hier onder niemants oog/

Als van H / die van orn hoog/

Ziet op d'aard; wiens ogen ſtralen/

Cot in 't diepſt' van 't harte toe/

MLaatsz' op mp ook mederdalen/

Dan 3iet gpookt Heere/ hoe :

7. Zoe mpn harte aan H. hangt /

GEn in federheit verlangt ;

Gm kerwplik hier zo eetzaam

IDandel / en naar boven zie/

TUDenſch met H. te 3pn gemeenzaam,.

GEn als uit de werelt vlie.

8. WDas ift maar mp zelven kwpt/

Ein het bleeſch dar mp beſtrpt /

Als Uw Geeſt my loomt bewerlien/

Ilieve Jeſus doe aan trip /

(Tog Up onderſteuizing mcrlien/

TDat ik my in U verbly.

9. Als mcm Heer dus doo? Hw Greſt

Äs vervult / menſchpnt ontvlceſcht/

GEn zig zelnen te vergeten:

WDant deziel wozdt dan geboedt /

TDooz ’t verbo2gen MANNA cten:

CD wat is dat goer/ en 30et !

Io. Zalig eenzaam! zalig een !

DEo met God te 5pn gemeen ;

Js een voorproef” van den Hemel;

*h WBozd als los dan van de aarü’/

En het ondermaans gewemei/

- !

Äs mp nietF/ of Weinig Waſart.

II»
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11. Gp/ Gp zpt tog/ o mpn God!

JWàpner zielen deel en lot / -

l Wil doo? al dees aardſche dingen,

TDie Hw goede hant my geeft /

J.Net mpm harte henen dringen;

MBp 't in Plzpm rnſt maar heeft. . . .

2. Trek het tot H. / houd het vaſt/

TDat het mooit weer werd' verraſt!

Dan die ſnode harten dieben,

TDie 't boelerem met veel vlpt/

H ALLEEN dog moet het lieven/

GY't bezitten / c' aller tpt.

13.TDat’smpnwemſch waarmeed'ik Jeer

(Tot inpn bezigheit my weer

DSal begeven / lot zolange

Gp my afroept van mpnpoſt /

En Hw Huſte doet omtfangen/

TDan ben ik van d'aard verloſt.

V A N DE ZE L FS

VERLOOGCHENING.

Stein: Hoeſchoonligtons demorgenſtar

•O ſterlieGod!mpm BiotsnipnBozg!

Ei laat ik tog aan Elwe zogg/

En lief.de zym bcvolen! -

Jlºpn zwalke kragten zyn als glas;

JApn teder meenen buigt als was;

CEn de pver dooft als kolen: -

Als Gp/ In mp Mietwilt werken

En verſterken/ 't Innig leven;

'KC Willen en volbzengen geven.

- K 4 2. Ach/
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2. Ach / ach als ik een ogenblilt

Än eige kragten wege en wik/

GEn tp' aan 't werk beginnen/ -

TDat is ’t wanſtaltigen mistnaakt!

Afſchuwelpk/ in 't eigen maakt;

GEen bzugt van dwaze zinnen:

Tigt haf/ Gfdzaf 7

TPaar dcluſten Daak in ruſen/

JTNaar ’t nieU leben

JFlaaut endzeigt den ſnik te geben.

ÄÄ Jeſus/ is 'er ooit of mu/

tttigt inpn hart/ icts zonder Hk.

IGel enig ziels bewegen ?

MDºl eens ecn zuv're togt tot God/

TDeleerbiet vooz ' volmaakt Gebod/

TBel luſt in 's Hemels wegen

JNeen/ ncen / Ganſch geen;

Tw genade/ Moet mp raden!

GEn mpnhanden/ - -

ILos doen zyn vam ſlaafſche banden.

4, CD mag ih in Hw' voeſtap ſtaan!

G mag ih aan Hw hant eens gaan!

Gfgo20 Gp mp tot ſtrnden.

G als ik kragt haal uit Hw Bloct !

G als ik doe / zo als Gp doet/ -

TDan Kan ik werken/ lpden!

Dan ga / TBan ſta/

Jk wcl moedig / GEn loop ſpoedig.

JPaar HW Wille /

Sonder van H. te verſchillen. - -

» - - 5- HWNaard

s

*.
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5. Maarlaat Gp los/daar buigt het ricts

Gints ſchuilt rem ſlang / die mp beſpiet,

DHier tokt mp 't aardſch bedenken.

Au glibber ik op 't gladde pat.

TDaar wogt mp de pdelhcic een ſchat;

TPam miſſe ik ’s Baders wenken:

CEcn dwaas GecaaS / -

Pan 't begeeren/ Jàaar 't zeib' eeren

JAp benauwen /

Endoen 't geen fft wil verflauwen.

6. Gch/ mogt ik altoos wel bevzoen/

TDat zonder H. if miets kam doen:

TDat ih op eige beenen,

JNiet ſtaan / niet gaan ltan eenen pas;

Entrouw ik mp dam val ik ras/

Gfſtelte leur al ’t rieenen:

JWPaar leum En ſieun

Jk verlegen In mpn wegen/

CDp mpm Heere / .

TDan zal 'c zwak in kragt verkcrem,

7. Zoo.de ik eens van Hw Liefde-tong/

WNanmeer verzockings liſt mp dzong/

TBaar / daar/ is mpn gemade!

Ss die U ntet gemoeg? ja al/

ZSchuilagter dezen ſterken wal- -

En Joop dan op mpn' paden. -

C? Peer! JAiers meer/ -

Än umpn vzagen! Maar 't beklagen /

Äs om 't eigen/

TDat den wil belet in 't neigen,

* L 5 8. Gch
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Dºch dat geen neiging togt of daat /

Geboren werde/ of Thene gäat/

Als in Hw Alverinogen!

E dat mp veel het rein geloof/

Tººoº 't drpbendzwerh/dewollenkloof:

Enik/ſchoon meergebogen/

GDptoog! Zeen vloog/

JAaar de beehen/ die 'cr

Hit Gods wonden/

Booz de afgrpſſelpke zonden.

2 GDch Jeſus/ leer mp togde kunſt/

eken/ -

Lºm regte beed'len bp Awgunſt

CDn op Hw hant te wagten

Din H. maar de ogen ſteers tezien!

Ce bzagen hoe ik beſt H dien/

Metal mpn inſt enkzagten!

DJoe ik/ WDel wiki/

"En Wºcl Wege! Ja genegen

Glot BIw' Wetten 7

GHP mpn hart en tong moet letten.

19. Poe ik im pder overleg/

Boeik tot icder woogts jezeg/

GDf daar mpn hant wil taſien/

CDf daar mpm voet wfl hene gaan/

Eºf daat if toeve/en eens bpf ſtaan/

CDf daar ſk cte of Vafte/

Liegt toe/ So doe /

Als Kw wille Mp in 't ſtille/

Koonnt vermanen;

Dºpft op #ions effen bancn

- - - - »- *
ZStem:
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/

* Stem: Zodroeg Cleopatra.

it 's 't boek van Margariet

Een ſchone zuiv're niet,

Die vaſ haar wil verſpilt

ºn wat de Hemel wil.

TDie zig haar luſt ontzeit /

CDm d' Algenoegſaamheit.

Endus isze in dit leben /

m Luſten en in Wil, -

p-na een Niet gebleben

2. Gods Wysheit d’ oberhamt

Padd' over haar verſtant.

Caes Scheppers hoog gebiet

HEYaakt al haar Hoogte niet,

Bp 's Hemels overvloet

Paar Schat ig arremoet

TDus is 3p in dit leven

In Wysheit, Hoogt,enSchat,

Een entel Niet gebleben.

3. Als zy den Here ziet

Äs al haarſchoonheitniet.

DEingtzy Zyn Eeren Lof/

Dp ſchpnt zig enkel ſtof.

2Bp 's Hemels deugden/zyn

WPaar deugden maar een ſchpn:

TDus is zy in dit leven -

ºn Schoonheit, Eer, en Deugt,

Een enkel Niet gebleven.

a k 6 4- Eet

-
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4. Een ſtoffe is mog jet

Bp 't Heerlpkſt dat men ziet.

JlMaar bp 't LIGT is Margriet,. -

En wp alle/ enkel Niet,

’t Is waar 3' s deugdenryk

Endaar dooz God gepk ;

Enzoude dat niet iet zyn?

Äs 3p dan nogtang Niet

So moetzeenſchone Nietzpm.

#d Ä : tezietI. pm Bader die mpn ſmarte ziet

M Hºlèpm harte- ziet/

JWPprl hart gebiet/

En al 3pn grepen weet :

HAp dunkt/ daar ligt het meer/

TDaar ligt.het medzig neer /

En/dwaal ik / pzoef het zelve wis/.

Gf’t mog verheben ig. -

2 Ziet Pader/ of mpn oagen aan-

Het hoge ſtaan/ En hoge ſtaan? -

iet mp gebogen gaan.

IMApn hart/ mpn klein begrip/

Ilºpnoozdecl is een ſtip/

ef koomt aan 't grondeloze niet

at het ook nlet dooz ziet.

w wegen zie/ Perlegen bie

k H. mpn dienſt. En wie/

MBie benik wozm/ of maad'

Zeg ik die Hwen raat -

t Geheim van Hw gena-verbont

Foud peilen tot den gromt? 4?

# Als iſt H. mp genezen zie/

Z

--

-- - - - - - - - - - --
– –=--––––
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Ä ik mp miet in billpkheit.

cwilligheit / GEn ſtilligheit

Gotmoedig meergeleit ?

DSo medzig als een kint /

2So medzig als een kint/

TDat zigten vollen vergemoegt/

Als 't maar de moeder mint.

5. Een kintje dat maar zuigen kan/

En buigen kan/ En tuigen van

Spm onluſt met een traan:

En trekt men’t van de bozſt/

En trekt nen 't van de boyſt/ -

't ſlåag ſchneien om zpm inoeders raat

Maar nooit het twiſten do?ſt.

6. Do. mp Heer PIw genade-ſtroom

(Ce ſtade koomt; Gf ſpade koomt;

Gfzig van mp vertrekt:

G! dzoevige vertrek ! -

E> dzoevige vertrek!

Jºog zal mpm ziele zwpgen ſtil

CDnn dat het Bader Wil.

7. G! Bienders/ Pieſters/ Koningen!

Die womingen/ En kroningen.

Hebt van Iſraëls Heer.

MBagt verder op Bpm gunſt/

WPagt verder op Spn gunſt/

WPant is 3pn goetheit grondeloos/

So iß 3P eindeloaß. –

t 7 ZStem:
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ZStenn: Ps. 68.

I. u bliege ikniet naar’t trotze wout/

Jãoggraaf uit bergen't glam§zig

WHaar Wandele in het laage: (JOUL/

Hier deelt de Oceaan zym nat!

Hier is 't gezegent ſmalle pat!

Hier bint men goede dagen.

(Terwpl de wint de bergen rpt /

Den hogen maſt-boom ſcheurt emfplpt/

Lacht depzop van beneden:

TDeſpecerpe bedden al /

TBeleli bp dem waterval /

Spm altpt welte vgeden.

2. TDe klaver en het milde gras/

2Buigten verheft zig / op een pas.

De zagte velt violen

Derwelken minſt dooy zonne gloet.

TDe lage tpm heeft geurig bloet.

TDc mier is rpk in holen.

Creft eens de wimt het laage riet/

De ſlappe bieze, eer unen ’t ziet/

Deft weer het hooft maar boven.

TDe boomp:jes die van 't water lot

Getoptzpn/ doen wel’t meeſte bot/

Gm. de eer te zpn der hoben.

3. De Bzugten ſchulen omdec 't blat/

En trekkenzelfs de talt maar 't pat:

WBat zwaar is wil toch dalen.

Der Wonder-kleurig mineraal /

Bet duurzaam en het dier metaal/

ÄLaatzig uit mpnen halen.

º

TDe

------- ----------
-“
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TDe Koſtelpke diamant /

TBc topas,7 women onder 'tzant!

IDen inoer om paarlem duiken.

WDat dirp gewogtelt is ſtaat Vaſt.

't Geen we geheit is ſchzoomt geenlaſt.

TDe roos kieſt lage ſtruiken.

4. Dezwangre wyndzitif hangt om laagt

Paar ſlappe rank verzockt een ſeh?aag/

Zp roemt niet op haar kiragten:

DEo is de ſchone medzigheit!

Een deugt die ons maar boven leit/

En mentg heil doet wagten!

Sp duikt bp den genadeploet!

En huiſt zig veel in Jeſus bloetz.

Spvatzpm klederzoomen

Eerbiedigaan, als zy begeert/

TDat hp haar togzpm lefſem leer/

En vecl tot Hem doe kommen!

5. Spblaaſtgeenpd'le waterbel.

JAog ſchzilit vsoz’t eigen wintgezWel!

ZSchroomt vlpmen moglanſſetten:

Virpgtze al een ſtootje hier cfdaar/

Lp maakt geen alle groot misbaar/

JWMaar leert op 't voetſpoo? letten.

Beragte finaat-taal/ ſchinnp en ſpot/ .

Die ieiden haar van JlMenſch tot God;

DEp vangt van 's haters lippen/

Eenaiſſen zout tot artzenp!

TDie diftes hneuſtze als ſpezery:

Geen Wraakwoozt laatze onſº
Dooz
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6. Booz God isze als eenzantje Fenſtof

Ecm einmerd?op enweert om lof

GEn eer/en goet/te ontfangen!

GB! mag 3p op den voetbanlisgront

JBaar knielen en in’t ſtof den mont

Bcrbergen/ root van wangen!

Hit ſchaannte vooz dien Epperheer!

WDiens wet en gunſt/ haar enig eer.

Enroem is baven allen;

Zp is vermoegt in dezen weg!

Houdt vam geen knibbelent gezeg/

Sp p?pſt Gods welgevallen.

7. TDe volle hant/ de ſchaarſſe maat/

°t Js alles wel! als 's Hemels raat/

TDepogtſie woog en wikte! -

Sp ziet niet ſchuins om’s and'renſpoet/

Ge ootmoedigheit haar zwpgen dort/

Als’t Bader wps beſchikte.

GDch Jeſus/ Jeſus / leer mp dit!

Ban wozde ik cerſt Hw ſierelpk lit!.

TDan kam ik H behagen

TBp eiſcht van mp die gzoote deugt/

GEn wilt dat mp Hw Boozbeelt heugt

JWHaar 'k moet mpneonmagr klagen/

8. WPat in en om mp is/dat leert

WAplaagzpn; maaroch’t vleesch begcert

TDwarg tegen ’t heilig willen;

Dezweeren van den ouden menſch

Dpnjookrig ºp doetgautschgeenwenſch

TDanoun 3pn' luſt. te ſtillen:
-

Creft
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(Crefe hem eem karozyf of vlpm

SDP 't windsgezwel / hp valt in zwpm/

Maar "tzpn ſlegts kozie ſtuipen;

Sn and're ſeen verzaanit hy kragt./

Entdoelt op hoog em hoog.geagt;

PP kam langs de aard miet kruipen.

9. Meen ncen/ hy is te vecl/te trots/

De zellefsliefde ishem een rots/

Pplaat zig vzy wat gelden.

GDch Jeſus/ Jeſus zie mp aan !

"li Ben met dir hoog belaſt/ helaan!

EDch dat CBp 't mcder vcl.de;

Set brp Hw dooºnekroon op 't hooft/

TDat alte zº H d' eere ontrooft z

GEn gecſſel "tpdel tragten;

Cºchleid mp dooz Gehzemanek,

En meem op Golgothamp me!

2Bepaal daar mpn gedagten:

Q-G ſpeekzelkladde/ oſchimp/oſmaat/

CD kinderſpel / o ſpotgewaat!

Bier kam ik v?p wat lezen!

CDch Jeſus/ Feſug/ h moet als Gp

Sºok nedig zyn of’h walg van mp

TPZuk/dzuk/ Hw. Hemelſch WBezen7

In 't hart/dat Gpbereit als was! -

2Beek hoogmoct/ als een zuſl vanglas

Sn ſterk het teder pogen:

Dat H. op 't effen voetſpaoz zoelt!

Maak dat het zig in H verhloelt!

Ennedzig ſtreeft naar 't Hooge.

- 21. Och
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11. Och Jeſus/laatnym hant niet los!

Gef' wozd verſchalkt / van leeu of voš:

Iteert Gp de rug/k moet vallen!

HAaar leent Gp Hw genadeltragt/

TDan v?ezeik in geen donh're nagt!

Het boos/ hou vry zpm Walien/

Als Gp my dooz de dalen led

Als Gp mp langs de beeljens weidt:

En uit Hºn hant doet dzinlen!

Als # my neerzet aan Kw ſchoot!

Als Gp mpt eigen quetſten doodt:

En als een niet doet zinken.

12. Boetzfnken/ in genadens 3et

Genieten doende een ſtille vzee/

Jn't afgeſpoelt geweten: -

ÜGanneer öp als een appelboom

Jay overſchäduwt! weg dan dzooM/

WBeg dwaasheit/ 'k ben gezeten.

Än 't liefelpkſte luſtpºieel! -

Älaat den grooten 't grootte deell.

Gén roem in medzighedeu!

Geh laat ik lieve Sielewzit

Geſpeent/ gelpk een tederkint /

Teus wand'en hier beneden:

Zugt naar God.

2Bzengmp tog digt/ bp H/

En Hbzeng digt bp MP

CDpdat l H magvoelen

Efimmerszenen zo verwaltkert werde.

TLp nooit dat ik van H. Wpli/

Gf emigzins verkoele
Dten:
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Zbtem Pſalm 24.

J. Nedrigheit, o ſerlpk beelt,

Do raaren zeltzaam meegedeelt,

JMAenpzpft tlw'ſchimenhaat Uw.wezen,

Il2cm jaagt u naa en ſtoot U weg !

JWYen hpgt naar u en maar "t gezeg/

Do ſchpnt men weer vooz u te vzczen,

2. TDogwie umint, of haat, ofvreeſt,

GD Heer laat Nedrigheit mpn' geeſt ;

Eens doo? cn weer dooz gamts innennenz

TP2pfupt den waan van ’r eigen iet,

Eºn maak mp eenseen heilig niet,

Ginzonaar "tvoorbeelt wattezwemen.

3 Een niet daar is niet aan verbeurt/

Gfdat eens juicht, oſ dat het treurt/

Gf't hoog, oflaag gaat/ligt ofduiſter:

So is hef dog alſ weite vzeen/

En 3egt op s Heercn weg nooſt neen,

Al hegt die het aan boey of kluiſter.

4. En of men het eens hoge ach /

Er manaals weer beſpot belacht

Dat zaleen niet zig weinig kreunen;

Bet Wentzpn wegmaar op zyn Heer,

Enzoeke in haar, of ſnaat of eer,

CBp Pem te leunen ente fteunen,

5. So lang ik dan niet heel ben ſtil,

GEn over-leve in Elwem wil,

J§ rp de nedrigheit niet eigen /

Altoos miet in een groote maac,

TPaar egter mu Inpnziel maar ſtaat/

GP Inogt 3p 't eens naarwenſch ver
s- -
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6. En datze tog bp 't nedrig niet,.

TBen moet voogalniet vallen liet/

Als of de hoep nu was ontankert ?

Deg kleinmoet gp 3pt hoogmoets-kint

Die als hy 't in zig zelvº miet vindt

Het al dooz ongeloof verkankert.

7. O God die in het hoge zit/

Cot BI het hart inſtitte bidt/

CDm H im 't donker aamtekleben /

Bet bukt zig neer voo? BIwen troom,

Emkent geen heil als in Hw Zoon,

CDm Zpneut wil doet’t eens herleven.

ZStem!

I.O !'heegemoeglpkenhoeheerlpk/

- lZoe bol van vzeugd./hoe groot

en onwaardeerlpk / Äs mpn geluk/

Als ik in dzuk/ H mog verheerlpk/

En vooz Aw Joogheit buigen buk.

2. Zouddam KwLof/o Poſtl veroudent

Zoud dam mpn liefde/luſten vzeugt ver

kouden/ Als ift het ligt/

Dan Hw. Gezigt/ Soniet beſchauden/

Enook geſtuft werd in mpnpligt.

3. Jãeen/neen/ik nnoet PR bzolpk roemen/

En trots de hel/ myn' Boden. Erfdeel

noemen/ Gf ſchoom mpm kwaat

Ilºp ſteedsberraad, Enwilverdoemen/

Hºog Voelik ſpzuitjes van Blw zaat. En

- 4.
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4. En ſchoon ik boosheit op zie groeien

Jãogweetikdat Hwhantdieuitzalroeien/

Alwat verderſt/ All wat verſterft/

LSult gp beſnoejen /

Cot dat mpmziel haar luſt eens erft.

5.’t Gaazo het gaat/ Gpzult welmaken

Dat ilt als "t tpd is/zalte ruſte raken:

LHoud tnp maar ſtil/ Stuit mpn bedil/

En rigt mpnzaken/

JAiet maar mpndzift/maarmaar Hw wil.

6. TDoet wat RI luſt/ ikzegſlegts amen/

WPatkan H hinten ſchepzelmeerbetanen/

WDozdik verwart/ Gfſmclt mpn hart/

Häomt mp beſchamen/ -

Ei Jeſus lief! genees mpn ſmart,

7. Jåietz maakt mpn ſtaaten rampen

zwaardcr // TDan dat ik H. mpn ſcherm

heer en bewaarder CDm mpn gemak

Goittegenfpzak// IHiets was mpmmaar

der/ Alsdat ik mpin Hwregeringſtakt.

8. Eilaat mp tog van H miet dWalen/

CBp dat Gpmpmietweer behoefttehalem/

Poud CBp.de wagt/ Eilaat HWkragt/

JApn vleeſch vermalen/

WBees Gp mpn lcidſtar in den nagt.

9.Opdatikdam Hwhulp'magverwagten

Maak dat ik mp met ingeſpammekragten

Paardiger ſtel/ GPm PIw bevel/

Steeds te betragten /

Cot voozbehoeding van mpn kwcl.

10. Jk
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10. Jk geefhet op/ſk kam niet werken/

MLaat Hw genaad mpm' geeften kragt ver

ſterlten TBelt en verwerm/

Zoedenbeſchern// NAymet Kwvlerhen/

MLet op mpn wereloos gckerm.

11. Stier Gymnm gang/endoemplopen/

Alzoumpnbleeſch het met de doot behopen

TPamt nnpn gemoet/ TDoelt ophet goct/

En ſmelt in hopen /

GBp 3pt myn Heil in tegenſpoet.

I2. Laat over tnp Hw Alanſchpm Iigten/

GEn wilmpn'gangtenhogen Hemelrigten

TDoc vaiſche luſt/ , WDil/ zin/ en ruſt/

HAet ſchaamte zwigten / .

GPch! was die damp eens uitgebluſt.

13. Buig Gp mpnwil/wildiemietbuigen/

JWMaak mp gclph de hinderen die zuigen.

CDch dat ik zag/ TDat mpn gedzag/

HAp mogt' betuigen /

WDat dat men dooz Hw Geeſt vermag.

14. CEi wapen mp/en ſchoei mpn' bocten/

Zotreed' ih toc/ mpnppantte gemocten.

tryg llt een wond/ Hw lieve mont/

Man 't al verzoeten -

CEen minlpk woozt maakt mp gezont.

15. Docmet mpnziel maar Hw behagen/

MLaat if mpm lot geen ogenblik beklagen/

Duurthet te lang/ Palt hette bang/

Helpt Gp 't mp d?agen/
-

Zo loofil A net pſalm gezang.

16.
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16.kommtdannnpnvleeſchmpoverdwerſſen

Soekthetmpn'geeſttotongeloofteperſſen/

Laat v?p de hel/ Met Hw bevel/

Geſtadig ſcherſſen/

Ält lief em loob' H. evenwel.

17 Laatvleesenbloet v?pt’zamenſpannen

CDm mpn geloofte ziſten ente wannen/

GBp ruinnt hetſpoo2/ Gpligt mp vo02/

WDeg ziels tieramen/

God voert ’er mp gclukkig dooz.

18. Loud' deze keur mp ooit berouwen/

Jãeen/meenikhlpfopdeze Hotſteenbouwen

ºt Eeuwig Derbont/ Js al de gront

Dan mpn vertrouwen/

TDat eer iſt was onwzikbaar ſkont.

Zdtem: Geef een Almoes &:

Z.Wºº zal mpm Heiland kommen.

Ämmpm bitt're traamenſtant .

Plage en ſmert' heeft toegemomen -

*t ILpden heeſt mp ſchier vermant. ,

JPYogt ift Jezus eens ontmoeten!

Hºp mym bitt'ren Etelk verzoeten !

Heer toeft CBp miet alte lang

Hw gemis Walt mp zo bang!

2. C. Liebe B?uid hoe zo verzonken

Än een zee van treurigheit?

Ält hebb u eens toegedzanken/

Lieft gy JAp/zo doe beſcheidt,

Mºin beſtaat niet zonder ipden/

Liefde en leet niet zamen ſtrpden/

Die niet lydt die lieft ook nfet! -

Tiefe gp Wap/ ooltmet JUNplpd. 3.

- -
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3. Z. Ach! ik hebb' te kleine kragten/

IBaarom ipden and're miet?

Zal ik dan an 't trus verſmagten./

And're vzpe zpn van verdziet?

Heer vergun het mp te bzagen:

Ach wP zal mp helpen dzagen?

Sºmmers al des kruiſes ppn

Sal vo02 mp endzaagpl zºn.

4. C. Fris gewaagt is half gewonnen/

TDie het kruis in ſtilt' amvaard/

Doelt zo rashp heeft begonnen

TDat hethem nietzeer beſwaard:

GP moet u tot kruis begevcn/

„En in ſterven em im leven.

ſeine liefde heeft gcen paal/

MLiefd' verduirt het altemaal.

5. Z. And're weten van gcen lpden;

Waaar van vzeugde en bzoipkheid/

Ält kenn' doozgaang geen verblpdenz

PC is met mpal treurigheid;

nd're gaat het maar hun wille/

Jåiets dan buigen maakt up ſtille.

And're zyn mct bzcugt vervuld.

Äk moet pdcn zonder ſchuld.

6. C. Zal een kind zyn' Bader leeren ?

Swpg; en buig uw trotze wil/

WBatu baten han of deeren

WBeet ik beſt; des houd u ſtill'/

Hoc durft gp maar and'ren vzagen?

Dat ik oplegg'/zult gp d?agen/

CPfhet veel of weinig zy/

't Luſtmpzo: Beniknict vzp? 7. Z.
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7. Z. JAu dan Heer ſk bente vzeden

Gch! gemces mpn tegenſtant!

* TLmorrcn van de aartſche leden/

B2eng togonder dooz Aw hant.

*t zal mp dan an 't kruis begeben/

TDaar am fterven/ daar an leven/ 4

"ki laat de maat gedwee en ſtil

Gamſch'lpk nu aan Hwen wil.

8. C. Läccht zo : dit is ºnpn behagen /

TDuszpt gp mpm lieve kind/

Jàamaals zult gp miet meer klagen/

Sta maur pal in Weer en wind.

WIpd gelpk Sk hebb' geleden/

Strpd gelpk Zh hebb' geſtreden/ •

Boven voigt die Eeren kroon/

Gzoot en heerlpk is uw loon.

Zétem : Onherroepelyke Jeugt.

Is Sº zpm als de Heere gaat/ )

UD Stil zyn als de Beere ſaat/ . "

Dalbeſtierder al ons inikken .

làiſſen doet/ en al’t gehoopt

TBoet verdwpmen/ enons ſchikken

CDverdwarſt/ entegen loopt. -

2, Stil als Bod de Gever 't goet/

Pns geleend/wcer eiſchendoet/ W

Zhtilzpn als ºp alons' vzenden

GDns beneemt/ en in den nöot/ s

Haat / daar liefdezpm moeſt/ binden

Doet/ enzo ons ſ vergroot,

- 3
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Dan den Pligten 't tegendeel,

3. Stil/ als d’eerder onzem lof/

ÄDaakt tot ſchande/ werpt in 't ſtof

All' onseerem all' ons luiſter/

All' ons ſchoonheit/ enons ſtaan

Doet alleen/en in het duiſter

Gngebaande wegen gaan.

Äs Stil als d' een'ge STrooſter zoet

2Bittre dingen ſchºnven doet;

Als d' uitredder omons wegen

Doozmen ſingelt/ als een net/

Boven/ onder/ vooz en regen/

Gveral cen engte zet.

F. Stil als 't heerlpk Alanſchpng ligt./

Lºſ ineer toomt 3pn lief gezigt;

Äag zyn Goddelphc ſträlen

Blpken vanzpn' liefde doet/

Laat in't hart miet mcdcrdalen/

JAog geen Paders gunſt ontinoet.

6. Stilte noeſt de Zemeling .

Boekey ſtaag in alle ding/

MLiever als dit een teuniſſen:

Stilt’ doet wagten op het heil/

ZStilte miſt niet/maar doet wiſſen/

ZStilte maakt zielg. Wegen Veil.

7. Geen behagen in de ſmart/

JAog geen ongevoclig hart/

JAog geen nagelate pligten /

Jºog geen ingehouwe keel /

Äs dces ſtilheit; maar 't verrigten/

»

8. Met
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8. M.Net dees ſtilheit wel beſtaat

Al dat eegen ſtilheit gaat/

Hoepen/ werken / zugten/ wenen/

CDnophoudelplt begeert

Äart gewenſte/en ook met eenen/

Hinderpaalen weg geweert.

9. 'ET is bermaakte hebben ſtilt

In Jehovaas doen en wil /

Zo Bp wil/ wp ook te willent

Vºitsons Hemel / dit sons deel/

TDit kanons begeerte ſtillen, -

Dit kanons volöoen geheel.

10. Hier in bindt oms'ziele ruſt/

Hier in onze zielhaar luſt/

Hier in eindigt al haar pogen/

Tºit en Jezusen niet meer/

Tºit het hoogſte te beogen/

TDit's des Hemels Zerem eer.

1I. 'C is geendaat van vleeſch en bloet

JAeen! Van boven’t dalen moet.

Dies o Beilamt ! wil dus buigen

Al het onze naar Hw wil;

- ºdegs ragt eneven zuigen
Hit H/ in H ruſten ſtil.
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Stem: O Kersnagt.

H. Kruis-nagt ſchonerdande dagen !

Zoe kan de wer'lt het ligt verdzagen

Dat in uw duiſterniſſe ſchijnt ?

De Kruiſelingen kommen zeivem

Ten gronde van dat heil niet delven /

TPaar al uw dzoefheit in verdwpnr.

2. De Kruiſelingen ſtonden deerlplt

Enzagen in het krimis verveerlplt

Glkand'ren aanz en hieven 't oog"

En hart/ en hant teÄ naar boben;

MAaar riepen zo hetſcheenten doven:

KTot zig d2 Jetnel tot haar boog.

3. TDe Zeinel ging zyn hup beſtellen /

Dnzigtbaar' hulp/ en ſtralis de ſchellen

Band' ogen vielen/ en’t was lugt.

TDoe zagen wp de 30ete bzugten

Danalons kecmen / al ons zugten/

Än't kruiſe zelfsons toegerigt.

4. °C hovaardig harte wierd' gebogen:

TDe lagezielen blogen hoge :

De kreupºlen liepen als een hind':

TBezwakken dzoegen zware laſten: -

WHet koren bleeften dozſch-bloer baſte/

Als 't kafberſtoof vooz zulk een' wint.

5. CD! heil'ge wint! wat baarrgpheilen

Bp H ons trage boot kan zeilen:

Gp maakt van onze vonk een' gloet:

Gp reinigt onze lugt van dampen/

CEu onze zielte ziel van rampen:

Bewpl gp 't kafverſtuiven dort.

Sp
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6. Gp doet ons' ſpecerpen vloejen:

GEn onsmet vleug'ien opwaards ſpoejen:

Gp maakt ons' vzugt den Hennel z0er

Gp maalt het ſtenig hart aan bzikken:

En doet de ſlaauwe ziel verquikken:

TBewpl gp 't kaf verſtuiven doet.

o Te voren im oms'ogen ſchemen

erwerpelpke flegteſtenen,

GEn onbequaam ten Kerken-baut

TDie in den ſtrpt/ in ſtorm en baren /

°Chuis onderſchzaagden als pplaren/

Enſtonden op den hoekſteen trou.

8. Ce voren dagten wp het maren

CDnwzikhclpke Kerk-pilaren,

Die laas! zo haaſt de ſchuddingquam /

Strahs toonden d'ongezonde gronden

Än laſterſch?ift " oflaſter-monden

CDp d' onweerbare duif/ dat lam.

9. G! heil'ge ſmelt kroes; war al heilen

2Baart gp! die zo het hart kunt peilen/

GEn wpſt ons wat daar binnen is.

GEn leert ons's Geeſtes eerſtelingen/

TDen domk’ren dag der kleine dingen

Måiet ſmaden als een duiſternis.

10. En leert onszienhoe menſchen liegen/

WDie zullen ons miet meer bedriegen/

Hoeſchoone ſchpm haar boosheit dekt.

TDie wolven kenr men aan haar tanden/

Als 'tvuurhaarſchapen-vagtverbranden

Wäoomt; en onszo #“ balien ſtrekt.

3 1 I,
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11 Ja'tbuuraan’t bzanden/nietteb2cden

Den ſchonen ſc)pn van jammerkleden

Ce teren / grppt haar zelven aan:

Enzengthaarvagt/enkrenkthaarluiſter/

ºazendt zyn kragt / endgingtzpmfluiſter

TDooz’t vel/om’tvleeſchmct.ppntebra'en.

12. JApn luit! hier dienen hogerſnarenz

TPaar zieift’t vuur door’t vel-diepvaren/

GEn rooſten 't bleeſch/en rooſten 't been:

Äkt Pyees nenraakt doo?ppnaan 'trazen/

DZolnaarde ſtozm niet voozr gaat blazen

TDen blam dooz d’ingewanden heen.

13. Raat-ryke God! watzpm klwwerken

JLMct aändagt Weerdig aan le Inerken !

JlMen had dien roolt geb?agt ten blauli:

JlMen woud/ mcn zoud Päw diere zielen

H1Net duzent/ in een gloet vermieſen/

TDie telgen delgen met den ſtam.

I4 ſlåaar’tvuurwasvan Hweigenhanden,

Alſtuirend God geraaktaan't bzanden,

TDes moeſt het Äwem wille doen;

TD.cg van/en naar klw Wpsheit blaken

GEn geen van Aw Gezalfden ralien/

(Ten waar om haar van quaat te hoe’n.

15. TDe Vlam am zic culpfte teeren

Häond egter ziel moglighaan deerenz

IMDaar bzagt ljet heil in gtoote maut:

GEen toetze der opregtigheden/

Derb?ande 't ſchuin van boze zeden/

1D002 heiſch Vergf/ Vooz ziel vºr.
IG,
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A

16. Thans ruhte 't buur op 't felſtaan't

UUOedt'11:

Dewpl dat ſchuim de blamme voede/

Zyn öoginiert/ enzpn paal boo?bp;

Envat het maaſten valt aan’t ſchzolien/

TBe zelfs den gloet voo! and'ren ſtcken/

En bzaat zyn ſtokers op een rp

17. TDaar teert het ſchepters, kronen,

ambten,

Daar d' pdelheit zolangom kampte/

SIn enen dag En als een mot

Derteert de pragt van pturpre kleden/

Devangften van ſtaatzugtigheden/

En maakt haar vanger tot een ſpar.

18. Mºpdunkt/ ift ziede Drie her-leben/

TDie brandend omgeſchonden bleven/

GEn Viere wierden in het vuur.

JWDp dunkt/ ik zie dat rot her-ſterben /

TDie zig verdo?ven in 't verderven/

Än 't vuurig wocden op die vier.

19, TDe God van Abednego, Mezag

Ä Sadrag, die ons' rampen me 3ag

Lifep; Myn magt eindt in Babel niet.

GD Laml die’tvuurhebt met Hw.wonden/

TDar H verſlinden woud/ verſlonden/

Perſlind de vloek van ong verdriet.

W 4 Stem
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Scm:

1. r oewoelt toch/ hoe wacdttoch Het

bevende harte // Hoe queltzig/

hoepzangt zighrt angſtig gemoct?

Hoenmaaht ap/ mpnzcl / uzo hebige

ſºnartes // WBat moogt gP vetteren UW

blceſchen uvu bloct?

2. TD' opſchuimenden doeſſem / doo

dziften gerezen/ // Laatzinhenen 3P*

gen bezadig u Weer.

Een dzoom kam u kremken/en angſtig

docn vºezen. // TBooz duste bezwplien/

behaalt men geeu eer.

3. Gp vlugten gp loopt / daar mie

mant u jaagde. // Gp bzengru Wat

ſchimmen en ſpooken in 't zin.

Gp jamincrten wcent; wpl u niemand

beklaagde. // Gp gaat tot die nieti

ge trooſters zyn / in.

. UBatraminclt gy dus met up P3e

rekcten // Ilºenzal rnet u lagchen

wie kent toch uw ppm

En wicrdal van ſemant een gouden

bezeten/ // TDie boei zouvcelligt nog.

berd?irtiger zPn. -

Ändeveragten dat doet ube

zwphen. // TBles zpt gp veel teerder

dan and'ren gewis

Gp moet mct uw oog doo? het verglas

eens hpken // GBp 't geene het einde

der Heerlpkheit is... - 6. Pat
4
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6 WDat hebt gp al trillend' den alzern

gedzonken ! // TPaar Jeſus den dzoes

ſem des bekers uitzoog.

TDicn God / diende duibel / en mens

ſchen dem ſchonken/ // Polgal/ cn

30 pſiph vooz ziel en vooz oog.

7. CDch dzink toch nu hartig: het Wozt

- U gegeven // Dan Pem die UW beſt

en uw qualen regt weer.

CD dat is het niddel waar doo2 gp moet

even; // All is 't op dc tonge wat

bitter en heet.

8. Deelligt zal uw God het mag alles

Verhoeden. // UBat maakt dan UUU.

hart zoomruſtig en mat?

Boozzeker dir kan wel wat ſlimmers

ultbzoeden/ // WPaar van gp nog nim

mer een gedagte hebt gehaö.

9. Gp doet u tot dubbel verſchzikken

vcrſtrekken/ // UBat ig / en zal we

zen. CDzit niet beſch2eit:

ZSchep moet/ en denkt Jeſus zal mp ook

bedehten/ // TDie hier als ern’ klok

hin 3pn' bleugels uitbzeit.

1o ºp heeft u uit grootere moden ge

togen / // En 3pne be-eedigde trou

We Volbzagt. -

Mapn harte / Pp heeft unog nimmer

bcdzogen. // CBp ziet hoe de liefde van

Jeſu u acht, -

- L 5 II

- TT -- - - - - - -–

–
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11. Pier § zyme ſtemme: zoud if u be

gevcn? // Äk hcbu voo? lang in nupn

harte gep2cnt.

IBat moogt gp vertzaagde dan wank’len

en bevcn/ // So lang U mpn hatt.

VOu? zyn eigen erftent?

12, IIu ſtelt zig mpn hart in mpn' Äſe

ſus te vzeden. //'t Js waar/ hier beue

drn is niminer de ruſt:

TDog, wpl Äp mp trooſt metzpm liefe

phheden/ // So leef ik/ en vint ikt

in Penn almpn luſt. -

13. Äk ben een verlorene weeze: mpn.

quellen // Äs kintsheit en dwaaßheit.

Äk werp mp op H.

CD Schepper der ziel' ! Gp zult vzede

beſtellen. // Gp zoggt en Gp. waakt:

ſteets; dies ruſtik dannu.

14 Joe goet is 't met ſtil zyn op Ie

ſtis te hopen! // Hoe heuglpk is 't/alg

men dus ruſt in Hein vindt

Pp bietmp zpn ſchaduw: 3pn armen

ſtaan open. // TDaar ruſt ſh in onruft.

TBit's 't heil van Gods hint.

Stem: Myne hoop zal nimmerwyken.

I«. mg.cnocgen mag bekrupell

O hart vanhem/ Die’t Wareg0et,

Miſt/en in zym ziel laat ſluipen/

MLuſt tat al / wat hem ontºnoet/

UPpl hp miet Al "r verdziet/ .

TBät3pn luſt3al volgen/ Ziet.

- -

24 Ban
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Bzolpk ruſten in Gods raat.
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2. Dan hetoude een wagte hrpgen/

Fasotmet "tgeemmen heeft vermoegt?

(Telkens maar wat anders HPgen

Endaardzftig om gezºegt /

Cot die luſt. Es gebluſcht;

Äaar mogvindt deziel geen ruſt.

3. Dat is 't werk van zulke dwazenl

Die als "t redenloos gediert / .

Enig op het zichtbare azen/

TPooz gecn reden toom beſtiert/

(Tot die dag Hun gelach

Einden zal in wee en ach

4. Gp/ mym ziel/ zoekzuke 3aken

iBier genot u mooit verdziet! - "

IAooit kam u gelukkig maken.

°C gcem men hier beneden ziet,

IDeen gewis/ Bp is mis/

TDie metſtof te vzeden is. - -

3, Eockt gy bergenoegt televen/

ZSluit vgo ’t ziehtbze hart en oog:

PT geen u ware ruſt kan geven . .

WBoont op aard niet; maar om hoog

God TDzieěen Stelle alleen

INNet Zieh Telven u te vzeen. - -

6. TDie zich kam in God vermoegen

Heeft het heereipkſt gewin;

TDie zich maar zyn wilkan voegen:

han/ in rampen dzuk zelfs in

Spnen ſtaat/ Hoe’t ook gaat/ . -

-

Ästem

-
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ZStern: Schoon dat ik onder 't groen,

ºGPft Studenten marſch.

T.

iet daar/ daar is uw God!

Ämmamuel / wiens wonden.

DH helen van uw zondenz

THw deel/en zaligſt lot/

WPuldt Pem dienſterkem God.

Bp wozdt gelpk den zondaar/

TDoch zonderzonde / o wonder !

Gods glans cn MDajeſtett

ZSchuildt hier in medzigheit:

TUBelkom/ welkom mpn' bzoeder/

GP liebe menſchen hoeder/

GBp hebt ons vleeſch cn bloed/

Enzpt onshoogſte goed.

Ds

Siet daar / daar is BIw God!

De Jaldläar is verſchemen;

De noot nu gamſch verdwenen z;

'' Spn leven lpden ſpot/

2Bztngtons weeronn tot God.

TDie heilbzonzal mu vloeien/

Cn jonk enoudt beſp?oeien

p gaat geen menſch voozbP/

Die wil wozdt dooz hem v?P/

Panduivel/ dood en helle /

ºp is de levens welle/

Die ſroomt van ewig hell/

Kit liefdezonderpei.

* - - - - - -- 3 Zlet
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3» «

Diet daar/ daar is uw God!“ e.

Bet heil van 's werelts enden/

Die zig maar tot Henn wenden/

Schobah Zebaoth/

TBaarachtig menſchen God.

Spn hart do?ſt nu maar allen /

Poe diep 3' ook zpm vervallen/

Die hier 3pm ſtaat beſchzeit:

Hoept hp ter zaligheit:

2i waaröm wilt gpſterven/

Daar gp kont't even ervenz.

Äet Wipk der Saligheen

FStaat open/ haaſt uw treen.

4.

Ziet daar/ daar is uw God!

SPe Peer van alle Heeren

ºp wil het hart bekeeren /

Cot zigen zyn gebod /

Än ſpijt van ſatans rot.

Den doden wi ºp 'tleven/.

Zºtokblinden ogengevenz

Geraakten raakt Ep aan

"Endoet den kreupien gaan. K
BP lammen en gpdoven/

Zoek in Beni te geloven;

Poe groot uw noot ook zg /

Bp maakt waarachtig. vp.

“ –--------------

- --

W 7 5.
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F.

Siet daar/ daar is uw God!

IBilt tot zpn volheit lopen /

Die ſtaat vo02 zondaarß open/

TDie zig maar keeren tot

Die zondaars minnent God.

WDat is een menſch die made

Dat Gp hem met genade /

Zo onverdient verblpdt/

En H. ten tempel wpdt:

TBaar G’ H wilt Selfs in troonen

En nu en ewig WO0nen.

CD grote zaligheit

TDen zondzen Loebereidt.

6.
-

Eiet daar / daar is uby God!

TBe Bzuidegom der zielen /

TDie vooz Pem mederkuielen/

Wiedt ºp uit alle mood/

Als vzient/ als man/ als God.

JDu Jeſus myn gevallen /

Wapn cen'ge trooſt in allen/

Enneem mpn hart ganfch in/

"t ben d' EIw met ziel en 3in.

Hw Geeſt mp tog regeere/

Sozing ift 't uwer eere

JApn bzient is blanken roodt;

"ki ruft ewig in 3pn ſchoot.

- ZStem
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Stein: Zoet gezelſchap dat met my,
I,Waar blpftdaar het Daderlant/

Äawaar blpſt diezoetebant/

Tàaar mpn' magen daar mpn' vzienden/

Daar het vzoom gezelſchap mp

JAred' te bangen/ meed’ te binden

IBiſt/ in zoete ſlabernp?

2. ’t Scheen wat groots en van gewigt./

TUBeerdiger dan't Donneligt: -

Daar het ziel-verdervend' eigen

JBas 'er in/en ongezint

2#ig tot 't heilzaam niet teneigen/

TDaar deziel maar rufte bindt.

3. Engelpk mp daar verdwpnt

°C ligt dat in debzientſchap ſchpnt;

Zo verdwpnt mp all' de blpheit ;

BCode ruſte van mpmhuis;

Lo de blik van gulde vzpheit;

ZSo ’t genoegen van het kruis.

4. Klºet in mpn gedagten ſchiet

°C Eeuwig Al, en't eind'loos niet,

Alle eigente verzaken/

°C al den Here toete ſtaan/

TDat is nu mpnhoogſt vermaak en

TDat doet alles mp vergaan.

. 'Choozt den Zemel alles toe

at ik denk’/ en Wat ilt doe/

WBat ik hebb’ of ooit vermoge/

WHat my lief is / wat mp luſt/

Al’t begeren van Ihpnogen /

JWPPn Vermoegen en mPm ruſt.

- --- --- ------ ------ -
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6. MDs) die 't alles ſchiep/wcl Weert

Js / dat alles Hem vereert

Hp is d' aanvanglozen ader/

TS? önverwelkelpke ſp?ing /

'T grond'loos diep daar 't alte gader

zoojtdatuit Yem 't al ontfing!

7. UPp zyn niet dan ſtofen ºrd/

En bp §em geen ſtofje waad

Goopt wat Heerlpk is te vinden

Än de wereit al op een;

FT minſte ſitfje in de winden.

Heeft geljke weerdigheen.

8. Ei help mp het gromdloos niet

Zien banal wat ſchepzºbº

Äiets ja nietszpn wpdos weerdig,

Dziemtſchap/ Soed/vermaah/ofeer:.

Mèenen wp 't is onregtveerdig

Alle ſchepzel hoort zyn' Heer

9. Leemt Sponsooit eenig goet/

C is uit goedheitsoberºdet

TSes wp §em te danken ſchuldig,

Spm/Tenneemt tºp 'tons weer af/

Feietste dzagen ongeduldig
Meant het gaat tot Dienhet gaf.

1o. 'Tgaat weer tot dien GPceº

TPaar het eerſtpk kwam van daani

Meis/ mpn Heiſ is net gelegen

In dat mp iet geedsgeſchet

FÄaardatik de Godheitzegen?

As de Heer' hetal geniet.

–==– T ––-“
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1 1. Hebb' de Ä Ä luſt /

o is al mpu luſt gebauſcht.

#EIw eindcloos gclukkig

Ss / dat is mp laat en b2oeg/

Beník vzopk/ben k dzukhig

Altpd vzeugds/ cm Peils genoeg.

12. Ik ben maar tot Godes eer /

Härpgt ºp die/ wat wenſchik meer?

GEn Pp zal die zonder feilen

Altpd krpgen/ wat Bp doet :

Sozal ik mpnheil bezeilen

In het quaat/ en in het goet.

3. Lit ik eenzaam 'tis mpn vzeugt :

TDät de Here zig verheugt -

Sn den rep der Cherubpnen:

CDf de Wer'kt nip alſem ſchank/

RC bitter 3amp liefpk ſchpmen/

TPzinkt de Hemel hemeldzanh.

º Faei/dat ik ooit onbedagt

Sº hef in eigen voozdee zog

ºat de waarheit mp regtbeerdig

WLeert/ de Godheit alles en -

ºp ee ſchatten t minſ niet weerdig/
Ismpnheil! och dat ik 'then, -

A gaanze op.aarden truuren, De Hemel haar

toelacht, Geen kruys zal eeuwig duuren

Pedag koomt nadenagt: voor alle vromeharten.

Isgrote vreugt bereit, En.midden in de ſmarten

Toont God zyn Goedigheit. "

Zdtent
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Stem: O Kersnagt.

I. een/necn/verleidcr/zielen plagcr!

Pecn/ ruſt verſtoozder/ vzeugd verjager!

geef u iminers Jeen gehoor.

§ llt uw vziend/gp liet mp ruſten/

CDf ſtreelde mp met valſche luſten.

Bedzieger / 'k leen u hart nogoo!.

2. Gptragt mpmpnehoop teomtwzingen/

GEn mp met angſten te beſp?ingen/

Hit vzeze van een eeuw'gen doot.

Haar mooit zal mp de hoop begcven/

Danzalig eens met Hem televen/

TDie u aan eeuw'ge ketens ſloot.

é Jk leeruw helſch beogogreedsmerken:

o lang als uw gebangenswerken

JHaar uwen wil tot hunnen val:

TDoet gp hen rein zyn in hunne ogens

JAaar bogt die pzooſ ueens ontogen/

TDan ſpuwtge ophen uw bittre gal.

4. TDan is voo? hun geen heilte hopen/

Bpl 3p vergeefs naar Äeſus lopen.

Splaſterden dem Heil'gen Geeſt/

Of Godes liefdeontſtak humhart miet/

En/ſchoon menuitzigzelb'mer ſmartvliet

TDe hel alleen is 't die menveeſt.

5. TDusroept gp/wildeikugeloven/

CDm np mpn dierbre hoop t' ontroben:

TDog/ ſchoon gp nnp dus ppnt en quelt/

Hw iſt dzpft mp tot Jeſus nader;

Die heeft zig boºg bp 3pnen Bader/

Boozal wie tot hem koomt/ "Ägn
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6. Sk ſtap maar Jeſus zonder ſchzomen

IDen moet alleen tot Jeſus liomen:

Bp heeft dem weg ons niet bepaalt.

Die koomtzal altpt welkoom wezen/

WHerzp dooz lieben of dooz bzezen.

Ai wie Hem zogt heeft mooit gedwaalt

7. Gfikdoozliefde ofvzees gedzeven

Bem heb mpn hart en hant gegeven/

CD zielen moozder/ raakt uniet: -

Genoeg is 't dat ik u wil haten/

GEn uwen dienſt geheel verlaten/

So ’t mpmaar mietaan kragt ontſchiet.

. Dit bid ih van Hw grote koning/

WDie boben't wolkgeſpun Aw woning

Hebt in de hemelen geſtelt. -

Zºchenk Gp genaad em kragten mede.

Beteugel hem7 die mynen wede

JWPP trägt t“ outrukken met gewelt.

9. Bph/ wpkdano gp zielemplagerl

iPpft aller bzoederen verklagerl

Än 's Heeren kragt vzees (ku miet;

IPplik doo? 't ſchlt van 't waar gelove

Al uwe vuurge pplen Üove/

Die gp vergeefsop mp verſchiet.

IO. Joe3eer gp mp nu moogt benauwen/

CHP 3ult inyn moet niet doen verſlauwen:

Hºw overwinmaar ſtaat mp bp.

CDie overwinnaar van de Helle -

Äs’tdien ilt mp ten toevlugt ſtelle; :

Dant 3pnbanier is over mp,
1 r.
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1 . Hetze geliet wozt reeds gezongen

TDooz engelen en zaalge tongen/

Cerere ban CBods grotem Soon:

CDedost en hellczpu verſlonden

Dooz't dierbaarbloetuit's Jeilantswonden

- leer al ſtrpdende den toon.

12 TDie weergaltn ſtreeltmp't hartenzinnen

CDch waar' ik rects daar boven binnen/

Baar de CDverwinnaar zelf nupraalt:

En kronen deelt aan die wel ſtreden /

GEn hier getrou 3pm Aaam beleden.

'k Boel reets de hoop/ die nimmer faalt

13. Eenhoop die nimmer zal verdwpnen.

ÄIk zie mpu heilzon reets verſchynen/

Schoon mog met een bedwelmt gezigt /

TDie mp zpn hulp belooft is magtig,

CEnzpm betoften zpm waaragtig.

JW2Pnziel verheugt zig in 3Pnligt.

Stem: Hoeſchoonligtons de Morgenſtar

I. clhoennpmziel./hoedusontſtelt/

WDat is hetdat uſteedszokwelt?

WBeeſt niet zo neergebogen.

Grpp moet daar is mog hulp en raat /

Gp weet dat God geen wo?m Verſtmaac/

Spm hart is vol medogen.

Hoop dan/ Loop dan/

Maar den Bere/ UBil togleren

CBp Benn wagten:

Bpzal umooit doen verſinagten.

- - Bº
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2. 't Ss waar gp 3pt zeer monſterlylt/Een atheiſt in uw pzaktph/ p

Centerger van uwmaker:

Baar evenwelmpn waarde ziel/

Zoe menigmaal dat gp ook viel/

All waart g' een Godverzaker/

Steum maar/ Teun däar/

Dpdien Wäotſteen/ 2p verſmaat geen

NLcdig harte/

Maar Pp ruktdat uit zynſmarte.

3. Sietmaar censopdat heilverbont/

Dat voo?den tpd al was gegrondt/

Dat Zalmog kan miet liegen:

2Beſchou maar eens dat ſchone bloet

Dat dode zielen leven doct7

Die kragt kam nooit vervliegen:

Leef dam/ Kleef an

All' die woogden/ En die koozden/

Bol van liefde/

Die 3omenig hart doozgriefde. *

4. lBat bzugt doet u dat moed'loos zpn/

En wat een ſmart en dzoeve ppn

Doet u dat mate zugten:

äom aan mpn zie/kom uit den dzek/

Bat lpt gp hongeren gebzek /

WDilmaar naar Jeſus vlügten:

Die vzient/ Die dient -

Eig 30 lief aan/ WPi maar toegaan

Wèet uw' zomden /

PP giet bazem in de wonden.

5. Spt
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. Lpt gp mu in een duiſt're wolk/

ºd dikwpls kwain op Godes volk

Ditzpm Gods wyze wegen.

Alambid Hw Scheppers wpzen raat/

TS.at mozren iS-dog in de daat/

Spn deugden maar t' ontercn:

Lionn hart/ Gntwart

Hit die ſtrikken/en die dilke

JAevelblagen /

WBil u zelb' niet langer plagen.

6. JWAyn ziel gedenkt erns aan dientpt/

WPanneer gp eerst wierdaangebºpt/

Ban Jeſus die u liefoe:

Bzak ºp tocn miet in u tnet kragt?

Derwon Pp u niet onverwagt./

So dat ºp 't hart doozgriefde;

Jain dan/ DTin Dan/

TDien-Volmaakte/ TDie u raakte

GEn bekooz.de/

En u minnclpk doozbooz.de.

7. WBat zogt gptoen mpn liebe zicl/

WBas?t Jeſus miet die u gevicl?

Koſt gp het alleen ſtellen

Liep gp toen niet kom, Jeſus kom/

Ei wees mp tot cen. Bztidegom/

En wil met kragt neervelien/

Än mp/ TDat Gp

zwaat zult vinden/ WBíl verſlinden

All' die togten/

GD! die Vulie Wangedzogten,
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8. WPaar hebt gp 't opgezet myn geeſt/

Js 't miet op 't heilige hct mceſt/

WDilt gp Godts beelt miet dzagen?

Ss.'t miet omna bp Godte zpn

En danzo. tcder enzo klein

JAaar Jeſus ook te vzagen?

TDat’s goet/ Enzoet/

UPpzal konnen/ Em betonen

Spn' genaden/

Enzal u geheel verzaden.

9. Eiſteek hethooft eens bzolpk op/

Gods liefdegaat den hoogſten top

TDer zonden/vcel te boven:

Daar 's hulp gemocg by dezen Pozſt/

Dalneder opzpn' lieve boºſt/

Gp zult Bemnog eens loven.

Eizpt/ Berblpdt/ Indien ſterken/

Hºp zal werken/ WDie zal ’t keren?

Enzpn vzpe liefde weren.

Stem: Zoet gezelſchap,

W.BÄ op deziel gepaſt/

- Epn de gronden / daar zP baſt

Onder 't bzuizen van de baren/

"In 't rumoeren van de lugt;

Dialmte vooz de ziel kam garen/

(Trooſt genieten met een' zugt.

2. Alles wo?t dan medecpn/

CBolt het dodelpk fempn

TPaar deziel van opgezwollen

DWDas; het trotſe ongcloof

Wärpgt 't gemoet / zo vaak aan 't hollen

Mietzoligt weer tot een roof 3«.
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3: WBozt 't gemieten uitgeſtelt/

G hoe wozt dan’t hart ontſtelt !

En’t begint al raste twiſten:

IlMaar 't geloof 3egt: zwyg tog ſtil

God is Amen, 't zyn maar liſten

Van uw' zinneloze wil.

4. Liel wat doet gp U tekto?t/

TPaar u aangeboden Wozt -

'C puik van eed'le dzuive-troſſen/

TDie nu rpp ter perſſe 3pn/

Beter als in Eſcol waſſen;

Ja een vliet van melken wpn.

- 5. Zult gp de rivieren Gods

TBooz het ongelove trots/

Stoppen / en die heilfonteinen /

ZSpzingen der welluſten Vloet/

Godts beloften dus verkleimen/

(Troubel malten met den Voet?

6. WDas 't miet beter als een kind/

Dat zyn lieve moeder mimt/ -

Aan de boyſten zat te zuigen

Der vertrooſting/ en den mont

TDes geloofs daar heem te buigen?

PBis/dit maakt het hart gezont-

7. Als onzimig/ onvermoegt

GpuwPader/ enmismoegt

Gp 3pn Huis een kwaat gerUgte

Bzengen/ of ’er bzoot ontb?ak/

En in plaats van zielsgemeugte

Maar een waterloze bak? -

- » 8. Zpn
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Spn beloften dan maar wint/

ILetterklanken / onbemínt / -

NLedig“ en vergulde woogden;

Dp2cekt de waarheit leugentaal/

Heeft ze luſt tot zielemoozden

TDoo? een opgeſtiukt onthaal *

Foei! dat ik ooit onbedogt/

oetzel vooz mpn achterdogt

Cegen Jezus trouwe liefce

Heb gevonden : en dat woo?t/ - -

Dat pn hart wel eer doo?griefde/

CDngelobigaangchoozt.

º Dee/wat God ooit heeft belooft

Änzpm Zoom/ uw Zeilen IZooft /

ºp daar nimmer in an feilen,

CDie verhoogt wil wozden in

Bondren/ die menniet hanpeilen
Dan genade en trouwe min.

I . Gaat dan't gouden zommeligt

Ban Hods vziendepn gezigt /

Schuilen agter wolk-gordpnen;

HAog 3iet Pem 't gelobig oog

Dooz die dampen hemenſchpnen/

Schoon gepk de regenboog.

: Ziel wees tog vermoegt in God/
Aller deelen deel/uw Lot:

Sm verwagting / dat zal dagen

CEems die blonde mozgenſtont

Bandes Beren weibehagen/

Met fiolen in den Ä. -

Foei
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RÄ aan mPnziel! roci aan met Toét/

Geſtadig werk / koomc mog wel

eens ten ende/

Iàaar "t bitterpzoeft men beſt het zoet/

TBevzeugtkoomtbeſtnadzoefheiten elende

Wäoei aammpnziel / roei aan met kragt./

GBp hebt uw reisje haaſt volbzagt.

Wäoeiaan nog eens /ſchoon tegenwinden/

Gp zult.de haven mog wel binden

Wäoei aam/de Stuutman ſtaataan't roer/

MÄp 's binnen boozt/ die uzal helpen/

ZSchöon 't ongeloof voozbp eens voer/

Spn woozd/ dat 'tal kan ovcrſtelpcn/

Gebiedt maar; en gp 3pt geruſt/

WBanneer uw Stuurman ueens kUſt.

Mioeiaan/ of laat de riemen legger.

Spm hanten hart zal u Welzeggen.

TBatdat uwpoſt is: 't geengp moet

CEer gp Henn in de haven groet.

Wäoeiaan mpnziel dan/ſchep cog Moet/

GEen ogenblikje "tal verzoet.

Boeiaam mpnziel in hoop en vºezen/

GEen uurije Uooz dem Croon mpnziel/

Zal °tal vergeten wezen.

Boeiaan wat traantjes afgetapt/

Een grepjem oper/ emdan heen geſtapt.

Engp / die 't leeſt/roei ook zo voozt/

THWu Stuuurman is mog binnen boozt

Enzaldaar eeuwig binnen blpven/

TDitwil/en moet honderſchºpven.

- -- Stem:
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Ästem : lk wil myn hope weſten. »

I. aat de blinde werelt razen /

Bingen/ſpzingen/ dol verheugt:

Äh misgun aan deze dwazen -

JAiet hun uitgelatcn vzeugt;

SIs dat iet ’t Geen gy ziets

*kt gaf mpn treuren daar vooz niet.

2. TDooznen die zo knelt’rend kraken

Än de vlam / verhitten miet;

JPaar verbiegen. TPatzpn zalien/

T>ie men in dit lagchen ziet.

” zeg tot hen/ Jol en ren/

SIk wil blpven die ik ben. - -

#5 Boelde gy de helleboeien

an dem duivel aangefmeet!

Hoogde gp het jammerlocijen/

°C geen't verdoemde rot uitkrcet!

D! eer lang UBierd u hang

All dat lagchenen gezang. .. - -

4. Loop gezwintmet ſmelle ſchzeden."

CD! de duipel wagt u wis.

.. HAoog'lpk denkt gp/dat nogheden

Tºde hel gegrendelt is.

"kt zie dat ligt! °C aangezígt

Hebt gp derwaarts heen gerigt.

5, DSpm Uw.bzoeders daar niet mede :

TDeelgenoten van dien läch?

WPilt gp miet eenzelve ſtede

Wact uw maats van een gedzag?

°C 3al zozpm Än deppn.

KCramen 3pn mpn vzeugde wpn.

4 JA 2 6, tqn- 1
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6. Läam ik over zouden wenen/

Tigt het pak van 't hart mp af;

°C geen u mooit zal ruſt verleuen

Jºauw doot/ en in het graf.

IDat ih voeld' Joe het Woeld'/

"Twogt dooz tranem afgefpoelt.

Ä zilte waterbehen

" oogen root/ tot bozen ſpott

TPoet dit 't aangezgt verbleken /

ZSchoner ben ihdau voo? Gºod

TG zyn hind/ TDat hp mind'/

Gzaag in zulke tranen vndt.

8. Scud' mpmoog geen water wellen?

Jezus heeft welbloet gezºe.

Soud ſämpmezcl niet quellen?

THaarmpn Dzient dus vooz mp leed.

Ja / zo ang/ Enzo bang/

Als Äp lag im hellepzang.

9. Eonden die den Bader ſmarten/

Die de liefd' in wezen is/

Souden die miet gaan ter harten

An het hint/ tot d?oefenis

Tiefde heeft/ , Micfde geºſt

Tränendaar deziel bp leeft.

o. Poel ik dan een ſtraaltje blifiken

PHÄn myn Jezus/ als i g'Pº

jmpntreurig hart verqukken /

»den dan/ dat moet liefde 3Pn.

«j bevind Tat hpmº

'Cafgedwaalt verloren kint.
- - - - - - II.
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II GP die zo aedzongen wenen/

IBenen is huu altpd zoet. . “

Cramenzpm/ wat and're memen/

Als een dau / die 't bang gemoed

Heilzaam krenke/ ILiefph dzenkt/

En de zielzo vzeugde ſchenkt. -

2. Gfmemnog zo lang mogt wenen/

Nooit berout dat wie zo ſchzeit :

Bp en ma dien regen ſchenen

UPcder vzeugt en liefpkheit.

FC wenen wert. Doäit tot ſinert/

Se3ts ſtozt de vzeugd' in 't hert. -

3 Schoom il: llantſche tranenbecken -

Zad gegolen uit mpn oog:

ZStrahsis al die ſmiert geweken/

Zdraalt een blilje van on hoog.

Almpn bloet Deegt het goer

JAimmer op/'t geen ºp mp doet.

4 . Dº de liefde °t hart doet glocien

Doo? haar blaminen/ deze goet

Doethet hart van tramen vlöeicn/

°C ſnelt dan tot cen' watervloet/ -

Die beſpengt Frisheit bengt/

Enzo vuur mct water mcngt.

# Dzeugde mag de werelt geven/

ie de lever ſchudt. 't Js wint.

Dzeugde die het hart doet deven

Als het zig doozdzongen vint/

Lacht niet/maar Toont zig daar

Dzeugde tramen vloeien klaär.

- HWA 3 16.
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16. Dzeugde die zo wondermagtig

'Czwakke hart bewerken kond'/

Enzo teberlph en kragtig

TDoözdingt tot den dicpſten gronds

MDcent altoos/ Ält verkoos

Himmer vzeugd in zulk ernpoos. 2.

17. Sterke geeſten zule gp roemen/

En/ die hier dntoerlpläzpm /

All' het wenen maar verdoennen/

Als te week en wijfs in ſchpu.

IIuſtig dan! Die dit kan/

Sp bp u de Jrootſte man.

18, God ziet maar gebzoken harten

GEnÄ geeſten aan.

Än wil'zeif die bpde ſmarten

TBoen dooz merg en benen gaan.

Zem behaägt / Die zig da.agt

Als eenttint dat weenten klaagt.

19. Än die tramen kam Hg ſpeuren

Als in zoetgeltruiden wpm /

Götmoets reuli en pvergeuren /

TBaar geloofen liefd' bp 3Pn.

E> hoe zoet Is t gemoet/

Als Godin zyn feſch die doet!

2o. UBílt gp WBereit/ mog niet Weten

TDat de tranen honig ZPm 5. s"

Laat zy u dan Jale heten/

Als gebaart van ſmart en ppm : -

Echter vocde Tranen vloet

(Crooſt en krachten in 't genoek.

- - - - 2r-,
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21. Tranen die als paarlen rollen

Än het oog der Eng'lem ſchoon/

Zpn/ o blinde wereldmollen /

Paarlen aan nnpn' vzeugdehroon.

Äs’t noch niet / TDat geſchiet

Als hp 's levens kroon mp biet.

21. ſlåoet ik hier al trauen dzinkten:

Boven is de lebenswel /

TDaar ik dzonſten in wilzinken/

Als de grondeloze hcl

Aan die 3pn Än deppn/

DSUavelſtromen geeſt booz wyn.

Stem: O Kersnagr, &c:

I. egdartlebzeugdinaartſche zäken

Die nnp Loohenen hoſt vertimalten !

Hw tpd is nir. 'k ontzeg inpm hart

Alan 't dwaas gelag en pdtihrden.

ºft wil mpn tpd niet meer beſieden

Aan’t geen mennamaalsboet met ſmart.

2. Ik Vind'/wanneer't mp tnaggebeuren

JAU mpn vermaak in heilig treuren/

Ban wegen all' de boze daan/

WPaarmede ik 's Heren rein gezigte

Domenigmaal tot wzaak verpligte/

Enom mp op het ſtrengſt te ſaan.

3: "I hebincemuur meer goet gevonden/

Als ih in eenzaamheit mpn zonden

Det hete tranen heb beſchzeit

Booz God/ damik ooit vomt voozdezen/

Coen ik met pdle lien mogt wezen

TDen ganſchen dag in bzolpkheit.

JWR 4 4. CEen
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4 Eenliefdeblpk van Jeſus ogen

Peeft op mpnziel nu mcer vermogen /

Dzoogt mpne tranen op in dzuſt

En dogt mpn leet in bptſchap fieren/ .

JBeet dan of th mp 3ag vereren /

Cen top ban vzeugde en ſchUngelukt.

5. WPamt watgeluhofvzeugt kan’twezen/

TBic niemamt redden han van vzezen?

TByl ’t blote denken aan den dood

Gp 't bzasmaalzelfs devºetigt doetenden/

TBoaz amgſt ontbint den bant der lenden

En beide kniên 3amenſtcot. -

6 WDegdartlevzeugt! laat mp dan ruſten/

Mooit moct uw lokaas mp geluften.

*ki laat u/ ai laat mup oolt alleen!

Tiſt u het lagchen, luſt u 't reien:

"Cluſt mp mpnzondente beſch?eien.

"ki heb jezusen k ben te vYeen.

Z U G T

O Heil'ge Drie in Een! // Achdat

ONs eens verſcheen // HD Alvernoegend

Aanzigt! // Em dat ons oog bp Don

Derheerlpkt aanzien kon // TDat wp nu

ziembp't ſlMaaniigt// Dit isons aller bede,

TDog maakt Hw wil geen pl/t Pog 3U.n

wp welte vzeden // CEnzingen onderwpl/

BeHemelisonsvreugd// TBe Heimelons

verheugt / IPNet Algenoegzaanheden !

Send gere war CBp wilt, / CDns hertheeft

in H ſiilt'// CDnsziel ceuwige Dzede.

– Stem:
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Stem: Wie ſleet heugelyker,

I.DÄ zyn in ſterke danken:

TB2onken 3pn in p?aal im PZagt ;

TDzonken in onkuiſche ranken;

TD2onken zpn daar ieder lacht /

Äs een ſlaaf/ en 30t/ en dol 3PN:

TBp zyn dzonlien met verſtamt/

Als wp vun den Hemel völzpn/

Blp / em dzoebig ouerhamt.

2 TD' Heil-fontein met duízent kranen/

(Ceugen van het woadcn blocd/

CDpgeſlo?pte eige tranen/

TDie ons liefde ſioten doet/

JD iken ons dus hoog beſchonken.

DSo dit bloed en water doet/

TDenht / wpzpm metzinnen dzonken/

En de Geeſt is in yet blocd.

3. TDYonkenlieden moetenzingen/

DZo?g en v?eze buiten ſtaan;

JLamme dzoken lieden ſpzingen;

DEwakke dzonlien moedig gaanz

Blode dzonkenzpn v?pmoedig;

Arme dzonken wozden rpk ;

Creut’ge Ozonken zyn blpmocdig ;

TDaarom wp niet desgelpk?

4. Sputten alle wereltlingen/

Äcder laatzpn vzprn ſpot:

Erger zeit nem vun ons zingen

JAiet: dan d?Onkenſchap maakt zot.

Im s Stein



274 V A N DE

I Stem: Unjour &c.

, oog on hooglmpnzielnaarboben!

Hier beneden is het miet: 7/°C regte le

ven/lieven/loven // Äsmaardaarmen

Jeſus ziet. // Al wat gp ziet op aard/

Al wat gy hoozd op aard/

SIs uw koſtſpft leven/ lieben/ loven/

Al wat gp wemſcht op aard/

*Is uw koſt'lpk hart niet waard.

2. Schoonen pragt is enkel ſchpm/en

Pºdeiheit al't fioſteipk/ / Luſten met

gebzuik verdwpnen/ // Gouten ziber

maar ſpli: // TPaar 'tkoſtepke bloed

TPaar Fc // Waardigaluwleven/iieben

lobcn/ // TBaar 't koſtelpke bloet

'GT hart boven alles geldendoer.

g: 'r Leyen zonder einden heerlpk/

Jèa dit leben krpgelpft/ -

Äs/ mpn zel/alleen begeerlpk/

En beweegt ouzigtbaarlpk:

Zluitmaaruwvleeſchipkoog//Sluit Tr

WBant dit heerlpk le: :: Ven/

luit maar uw vleeſchlpkoog/

ant dit leven is on h00g. -

4. Sonderſterven vooz God leben/

Sondermoeire/zonder PPn/

Eonder ziehte/zonderbeven/

Zonder quel/en zonder UPn

E! pd'le ziel bedenkt// Olpd'le Ec.

Zonder ſterven le ... Ven

CB! pd'le ziel bedenkt

MDat u de Hemel goedig ſchenkt,

-“

ig

FA

*

-
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5. Leven in volmaakte deugden,

Tot des Heren Heerlpkheit:

Dolpft in des Hemels vzeugden/

Peilig in 3pnheiligheit:

Det zo een' glans vereent // Met Ecº

Sonderzonden le ... ven /

JENet zo een' glans vereent/

Stet wat de Jeanel u verleent.

6. Perſenloze/ die de ſnode

DSonden doct/en daar in leeft 3

IBeet gp miet/ dat u de doot/,

En hel mog in den boezem kleeft ?

WBilt gp ten leben gaan? // WDlt gp Ec.

Bang der deugden le ... ven/

WDilt gp ten leben gaanº

Bang hier het deugtzaam leben aan.

7. UBenſchelpken lievens-weerdig

Äs mpn Jezus/ daar de mm

Altpt tot wat anders veerdig

Bint alleen genoegen in !

Wlºpmziel naar boven dan // JApn Ec.

TBaar ik Jezuslie ... ven, -

JL2pnziel naar boven dam /

Daar ik het heil aanſchouwen kan.

8. Allerminnelphſte ſchoonheit!

.

Gozzaak van wat hier ſchoon ſchpnt ;

TDie doo? jaren/ mog gewoonheit

Din vermaakt / of ooit verdwpne.

Hwſchoonheit/ bidd'ikaan// Hw Tc.

TBilik oot iets lie ... ven/

Ä ſchoonheit/ bidd' ik aan /

aar zal het hart eerſt henen gaan. 9.
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9 Allerlei bevallighrden

TDie mcn hier bedenken kam /

ITYenſchen-lief.de / uienſchen zeden

Dpn 'er maar een ſchaºuw uan.

Dit ſteelt mya hart enal/ Dit ſteelf Ec.

ÄLuft mp iet telie...ven // TDit ſteclt mpn

hart enal / TDit bovenal ik licvenzal.

10. Och! dat aller meliſchen tongen/

Aller Englen wakkerheit -

KTzamen-ſpaden / t' zannen zongen

Jeſus lof en heerlpkheit ! *

TBaalt op hart/mont/en hant / -

ABaak opmpn cpter; want // Jezusiste

lo. . . ven, // UBaalit al’ophur isſtof/

Singt zonder einden Jezus lof.

ZStem: Pſalm 42.

I . wingtze/dwingtz’om intekomen/

TBwingtz'tot mpn' zaligheit:

TDwingtze dat ze tog nict ſch2omen/

*(C heil is ja Voo2 hun bereit.

TBwingtze tot nipn Avondmaal;.

CD! Wgt is 't een Wondertaal!

Acker van dit wonder dwingen/

Zalmen 't Hallelujah zingen.

2 Bp roept zock tog wcer tekeeren

Dicl/en laat maar alles daar/

JRietszal U vo02kaan ontbeeren/

Alles zal ik maken klaar.

"ä wilu dwingen arm gemoct.

TDat g'n niet metaſche voedt/

"kt wil udwingen/ om ten Leben /

Flecs mpagler aante kleeben. Zs
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2. Badt Gp my ook miet gedwongen/

*ki. Was al lang weer hecn gegnan;

*l had mp uit Plv hand gewzongenz

*T Uuile vieeſch had dat gedaan.

En waarom lict Gp ’t nettoe?

Il Paarom wierd Gp mp nict noed'?

DSou dit mog mpnziel niet raten?

Pp zegt: 'K wil u zalig maken, -

4. All uw duaasheid zal 't miet fieeren/

Zier moogt gp verbaaſt booz ſtaan;

JPMooit zal ik uvan mp weeren/

*ki zie u ſteets ontferment aan/

Än uw dzuk ben k bedzukit/

"ä hebb' u reets al uitgerukt/

'º zal u zyn tot enen bzocder /

Cot een' Loſſer/ Boyg / en Hoeder.

. Wºwingen moeſt Gp mp ten leben,

Dwingen tot yet Eeuwig heil/

Al mpn doen was tegenſtreevcn

JPaar Hw goetheit zonder peiiz

CD wat is een menſchen hindt

TDat G' hem op Hu harte bindt/

GB wat is Hw Licfde herrlpk/

Gnbegrpplpk / onwaardeerlph !

6. Hier blpft niet dan enkel bupgen!

JPp geſchiede maar Ulup woo?r.

Hälaar is mp nu al 't getupgen

TDatmen Van HV Tiefde hoozt.

G! imdien Gp mp met dwong./

UBis mpm ziele muntet zong.

Zcker van dit wonder dwingen/

Zalmen 't Hallelujahzingen! Stent
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Stem: De Lofzang van Maria.

I. Jezus Ä Maagl

Hoelzoomtdat gp vertraagt

Gnn tot HAp in te kommen?

Indien gp zpt beluſt/

JPaar vzede/ trooſt en ruſ/ -

WBelkom dan zonder ſch2omen.

z. Ziel. CD Heer ih kan niet ſtaan/

Deel minder tot H. gaan:

WPant ik hcb zelfs geen voeten:

JApn ziel is dom en grof

Sp doet niet als im 't ſtof/

Gelplt een mol te wzoeten.

3. J. CD Siel ! kom evenwel/

JWHet al dat vutl geftel/

Äk zal u wel verſieren:

Ält zal u lercn gaan /

GpÄ levensbaan/

IDpm Geeſt zal u wel ſtieren.

4. Z. Hoe zoud ik durven/ Heer/

TDie alles mog ontbeer /

JAaaht ben ik en elendig!

Ban alle goet ontbloot/

De ſchaamte maakt mp root;

Hw' woogden zpn beſtendig.

5 J. Lionn binnen / als Bziendin!

WBoon im mpn Huisgezin/

CPfwil daar Ueel verheeren:

läotn zet u aan den dis/

Daar overvloedig is

Al Wat gp moogt ontberen.
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6. Z. Jk vzeesÄ ſtout beſtaan

Zoud' inp niet wel vergaan/

JMet reden mag ik ſchzömen.

En Heer / gepkt CBp weet /

Äk heb geen Byuilofs kleed

EPnn aan Hw' dis te komen.

7. J. CD Diel kom dam maar maakt/

Hier ben ik mee vcrmaaktt/

Äk zal u kleeren geben;

Gp moeſt eerſtzpn ontbloot /

GEn aan uw zelben doot/

Dogp met Ilºp zult leben.

8. Z. WPel aan dan! Heer ik koom/

Sk wozd Hw' eigendom:

Gp ſpzcekt mp naar mpn harte.

GP zpt mpn JWHedecpn/

Jllºpn kleet myn bzoot/ mpn wpw

Gp ſtilten ſteelt mpn harte.

9. J. WAaar ziel weet dit voo? af/

So ik uw luſt niet gaf/

WBildaarom miet verſch?iflien;

JWMaar zpt hier in verblpt/

TDat ik u op mpntpt

Genoegzaamzal verquíkken

1c. Z. Jh koom dan op Hw woozt

(Tot binnen in depoo2t

Dan BIw Paleis o Here!

Än plaats van eene roe/

Wieilt mp BIw Schepter toe/

So zal mp niemant deren:
TIA
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1 . J. Poezpt gp mog zooſchuw/

Äh ben geneigt iot u/

Schoongp dat niet hond' voclen:

Zºta maar een weinig ſtil/

Ei laat uw eigen auf

JNiet neer zo dziſtig woelen.

12. ZIDpn luſt) mpn wil/ mpn dzift

Schenk i U tot eengift: -

E hom die Manſch verpletten:

Ach! waar ih niet meer Ik,

JNaar Heer uw wps beſchik

Schºpvik vooxtaan geen wetten.
H. ie hier een Ere-Zuil Voo? eeuwen

opgerigr// CDm's Heilants won

derdootenliefde tegedenken,

Sie hier een liefde. maal daar Hy zyn

vlees wil ſchenken, // TBe Gaſtheer ig

defpys, o wonderbaar gerigt !

2: CD Wonderbare gunſt ! o heuchclpke

Pligr! // UDel hem Dien gp verkieſt die

nadertopklwwenken // G. wiltölevens

bron, hetuuit Uw volheit dzenhen /

Beſtralenmetuwgunſtenliefderykgezigr.

3 flYaar Ö! wie hooint iot Uberheven

Majeſteit? // TDiengp mieteerſtbekleet met

klw geregtigheit: 7 MBie ſchzeeuwtmaar

levens brootmaar verſche waterſtromen?

4. Inüien Hw.goede geeſt aeem dorſt cn

honger wekt; / WDie loopt Hyutig na,

30 GP nict kragtig trekt ? / / CDchtrekmy

dannaar U! dan zalik tot U honºr
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d

M EN GE L D I GT EN

oP T NIEUwE JAAR.

Stem: o Kerſnagt.

F. Aaris hetoude Jaar verdwenen/

IHet nieuwe inzpmeplaatsverſchenen/

Enik dezelve die ik was:

Daar duzent die met mp begonnen

TDen dzaat haars levensaf-geſponnen

Än ’t graf gew0zdenzpm tot aſch.

2. JWHp heeft des Hemels wpze reden

TDoo? duzent rampen heen doen treden/

SCer eeren van zyn Heerlpkheit/

(Cen uitroep banzpn wond're name;

Duikt duih! mpnziel/gymoogtuſchamen

Pan deſes jaars malatigheit. *

3. TBezou drie-hondert zeftig malen

TBenkimontwo?ſtelt heeft haarſtralen

CBp mp doen dalen: en haar fragt/

Baar glans/Haarligt/haar vzugten mede

IHeb ik inſnodeondankbaarheden/

Haar Schepper miet weer toegebzagt.

4. TDer druivenbloet/dertarwem nieren/

TD" onmoſle lamt-en water-dieren./

TDie hebben my den diſch bereit:

IWHaar ach de kragten dic zp gaven

H9eb ik den Gever van die gaven

(Cendienſte uiet weer aangeleit.

5. Wel
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#Ä vpftig malen is gekommen

e dag/dat ik en alle vromen/

(CDns daaglpks werk geſuitet) niet

Hier deden dam ons' ziel' berlugten

Än woozt enzang/waarzpm deuzugten

TDie zulk' een' weldaat ma zig liet?

6. UDat 3pn de zaligende reden

JlMet hart, enorcnonbeſneden/

TPit jaar onvzugtbaarlpk geho0zt!

TDie leerden boven alle zalien

WÄpn eigenwil en luſt verzaken;

WPaar is de kragt van zulk een woo2t?

d WDat waren al die zoete galmen/

an zo veel lied’renzo veel pſalmen/

Damenk'ie galmen en geluit!

WPat zo veel bedenzo veel zugten/

Ban zieleloze ſieun gerugien!

TDan zugten zonder weder ſtuit ?

8. Ja/op mpnziel kond' ookniet hegten

In 's Hemels diere zielsgeregten

Het vlceſch van 's Hemels waren God:

Zo dikmaalszonderluſtverſtoten:

Zo dikmaalszonder ſinaak gen0ten/

En des genoten zander not.

9. NBpn Schepper! die unpn'ziele-kragten

Genaakt/ den rang Van dag en magten

Geſtelt hebt in het ronde jaar.

IWHaak/bid ik H / mpn ziel boozzigtig

TDatik mpn dugen/jaren wigtig

Cot Hwen dienſt zo?gvuldig ſpaar.

RO.
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10. WDlt gp my mog het leben lengen

Enddaglphs ’t zoete zon-ligt bzcngen/

SEm voeden my met ſpps en dzank:

Hit Hw hant wil ik ’tal ontfangen/

Endocz uw Geeſt aan Awdienſt hangen

JDpn jaren al / mpn leben lang.

1. Dat heilzaam woozt doemp madezen/

WHet aandagt horen/Pbzig fezent

Schep/Schepper/ in mp meerder luſt

Alan zugten, beden/en gezangen

TDoe 't hart al zugtent blpven hangen/

KTot dat het ruſt in H / zyn ruſt.

12. G! Hemelſchbroot! enzaligmanna!

SPaar oudtpts menig hellig man ma

Berlangde/zp mpnziele zoet!

TDatail' des werelts lekkerheden

Ban ſppze/dzank/ kleet/ der telheden/

TDaarbpmaar ſtank zyn/ rook, en roet.

13. Leer mp/Heer, kennen npnverduiren/

# jaar / maane/ wehen / dagen/uuren

En ogenblikken: dat ik ten -

TBaarblik/tur/dag/week/maanden/jaren

All ſtille zwpgens hemen varen:

KTot dat ilt hier niet langer ben.

14 Jaar/maamtweekdaguurogenblikken

Teer mp / myn Vader! zote ſchiklien

Dat ik des Hemels leere leer.

Ja leer mp ware ſchatten garen

(Centpt/ dat rpt van maant en jaren

In Zalige Eeuwigheit verkeer. O

**- P
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OP HET VOORJAAR.

ZSkem:

I 7 ſlapen iF maar boo? den nagt/

En lang genoegmaac'lligt gewagt

Haar’t iigt gewagt/ Maar'tlig gewagt.

2Ziet daar dezon/ TDie vzeugde bzon

Än't Goſtenſchpnt/

Hoependedetreur'genagt verdwpnt/

Loepende de treur'ge

Wäoepende de treur'ge nagt verdwpmt.

2. "D laauwe bed laat Uooz Cic zagt

Spm heil voo? 't aardſch gemak veragk.

Häomt aan ons rp/ Bo zullen wp

Än't open velt

Horen wat het rpzent ligt vertelt.

. Eie een kleet vam enkel gout/

Än dufzent hieuren ober’t Wout.

Als’t Hemelſchligt/ Dan CBods gezigt

CDas zicl' beſtraalt/

Dinden wp zpm beelt daar in gedaalt.

Heerlph klcet van 't nieuwe groen!

gena de vo?ſt zig op koomt doen.

Als ons omarmt/ TDe liefde-warmmt

Pan's Hemels BZoom/

Geven wp Hein't jeugdig hart ten loon.

5. Sie hoe juicht en lacht de roem

Pan alle bloennen d'appel-bloem/

GEn ſiert ans want/ Alan der kant/

GEn dekt onshooft/

Al§ hp ma den bloem ons vzugt bes
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6. Bloeiſel/ Chziſten is maar bloem/

JPaar ſteunſel van een' pd'lem roem.

TDebloem valtaf/ En't ſtuiftalskaf/

Poe heerlpk 'c ſp?uit/

Pele konnen zo bedzogen uit.

7. Laat het ſi rlpk bloeiſel-blat

132p vallen en beftrooien 't pat:

Als maar de knop/ Bezwangert op

En grober zwelt.

TDus u tot de vzugt ochziſten ſtelt. . .

8. Beid’! wat hooz ik daar vooz taal?

IJet is de trotze magregaal.

WDiens kleine fluit / WAet hel geluit
All ’t wout verdooft/ v“.

TDat op enen trant zyn Schepper looft.

9. Mäeed'lpk ſchepzel waar blpft gp ?

e de ongelneten heerſchappy. z

THWs Schepperskent; WPaar heen belent

Hºw bezigheit

TDat gp miet alleen zyn' lof verbzeit. -

Io. IPp alleen is d' eeuwige ſpring,

GEn 't eindelooz' eind van alle ding.

Die’t wezen geeft/ Alan al wat leeft/

Alan al Wat is.

Self is en alleen het ware wis. -

II. Eindelozedwarrel-ſtroom ! -

TPaar zeilt ons' ziel heen zonder toom/

Gnzonder ſtuir/ Ein ſtar of vuir/

Cn baakt gf ton;

Want hier dog niet is dan dezezon.

12
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12. WBis dit is der Eng’len baak/

Der zalige zielen al 't Vermaah:

Än dezen kok/ TDat zaalge volk

Dig dzonken dzinkt/

En tot eeuwig heilte gronde zinkt.

13., TDan is’t ſchepzel ganſch miet meer

Als om en tot des Schºppers eer.

GD! 3aal'ge doot! Ech dat ons boot

Hier ſchip-bzeukt lee'!

GEn wp zonken al in deze zee.

14. Zee daar m'altpt dieper zpgt/

Sn daar unen mooit den bodenn hrpgt.

Die waarheit ront/ Iszonder gromt/

CEnzonder wal.

Hoepende de Heer is 't eenigal.

1. Zee van waarheit , aanvang-loos/

En eeuwig/ eetwig/ eindeloos!

l B ſteilte wis/ - Ben afgront is

Daar talvoo? daalt/

TPaar hetal wat reed'lpk is in dwaalt.

16. Dwaalt: Unaar van zig zelv"alleen/

(Cot d'eeuwige waarheit d’eeuwigereen.

CDch! warenwp 'e Maaar alles kwpt

Enniet dan tong/

Die dam deze wäarheit eeuwig zong:

17. Lipzent ligt help met uw glans!

HelptÄ lenſier van's Hemels krans!

Lepjugchentwout! Hepbloejenthout
Helpt bogeltes! -

Pallen degebzehen van den menſch. s
- - I F
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18. TDwaze menſch/ die altpt dwaalt/

Zo lang gp miet in diepte daalt/

Sing met ons op/ D' onreikbaar top

Van d'eeuwigheit

Slinde my en u ter zaligheit.

ZStem : Wie ſleet heuchelyker dagen,

I. it 's een beemd vol liefpltheden

ÜBaar het oog te Weidegaat/

JAet natuur vernuft en rcede/

IBat het hier ook gade ſlaat.

Deuandagt/ ſchemert van'tbeſchouwen!

TBe ootmoet/ knielt cerbiedig neer!

En't gelobige vertrouwen/

Koept: zullt enen ig mpm Heer.

2. TDit's een ſchouburg / onnte leren/

WBat al ſchoomte em luſtbaarheit/

Pgonkt en pzaalt / in 't Wäpk der Eeren/

Wèet Genade en Heil beſpzeit.

Ei berquik hier hart em ogen/

Sie de ſchets van de Almagts hant! .

°C wonder banzpn wps vermogen/

TDie het alles houdt in ſtamt.

- Zie/hoekrupenplamt en bloemen/

ält haar Wozte/ Uit haar bol!

Booz hoeal de vog'lenroemen!

"Tſchuw gedierte/ uit 3pn hal

Dooztſp?ingt/ om de lugt te ſcheppen!

Liever lugt, als 't onlamgs was

GEn de lammertjes zig reppen/

CDm te ſcheren 'tmalſche gras. Ei/

- - 4. Ct/
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- -

+. Ei/hoe dartelende ſchapen

Alan eenzilv're waterbzon

Als zy de eerſte klaver rapen;

Enzig ſpieg'len/ daar de Béon

Doo? het boomloof glouzt zo luſtig /

GBp rivier of bipde beck ! -

TBaar "t den herder volgt wel ruſtig/

En gehoozzaam houdtzpm ſtreek.

5. "C wolle pak/ wil haaſt vervelen/

Hieromzal het ſchaap eerlang /

JAet ons naakte menſchen dcien/

En ziem onn die gift niet bang.

TDit ’s een ſchool om uit te leren;

WBnzpm arm / van hooft tot voet /

JUNaar God§ Lam bereit ons kleren/

ZSchoon gepurpert im zyn Bloet.

6. Booz de kuſche to2tel kogren/

Hit den bergſtruik/ van zyn meſt/

En die mpb'ren bpzwarm ſnorren/

TDaar hp 't bloemvelt keurt vooz't beſt.

Booz de voog'len quinkeleren/ ".

Zweven / hupp'len vzp en bip!

En de miertjes rap zig weren/

Smalende op de leugerp. -

7. Eie de boomgaart/ witjes lagchen/

GDm de hoop / op's eedlen oogſt/

GEn met blanken bloeſem p?achen:

Äu de lente zon vaſt ſtooft;

All' de bladeren en kruiden;

All' de planten/ al’t geboomt":

Ennt deaaden uit het zuiden/ -

Wegblaaſt alle koudeen loount'. 8.
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ſ.

3. Mit de grociſel ſappen ſipgen/ .“

Doo2 a deadertjes van't groens,

Sºn de levens ſahjes hpgen “

Sºn hun werkt unettiſt te doen:

Daar de baad’ren goepk gliminen/

Zºol/van 't nieuw gezogen Vogt;

Dat dooz bufsjens op köomt klimmen/

GEn gequeeht wozt dooz de logt.

2. Tºuzent bloempjes duzent ziertjes

Dol van geurige arſenp/“

Denne „topjes ſage ſpiertjes/

ZDtaan bp menigte op een rp: ,

Herde leien vandaſen/

Gints de loſtele erenprps/ -

ruiſſemunt die 't brenvooz dtwalen

"GT3aam behoen op hunne WUpg.

Io. Actels/ dunkt ons 3üllen ſchaden/

Il Maar 3p zuiveren het boetz. “

HÄnlee a meete ſtade/
Schoon't ots bleeſch welſchritten doet.

Lagedoren mag wat ruiken,7

*

WHaar hoe wagt men van die kragt/

ZPaar toezal menze gebzufen

Alsº deftastegennagt.
11. P?ugtelozen/weren ſnojen:

Äefenvºgiöre tah/
GDin den lantheer uit ke nOden;

CDfeem wpnrank over-t dakt/

GDf een geurig mirtheboomtje/

CDſ vernedert pzopkruft,

CDf als matgras7 angseen ſtroomptje/

efen pamofiederſä“Ä“

?
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2. JWPaar / hoeroem if al het ſchoone/

Pan deez aangemannen tpt!

ºz wilde in 't velt wel bpven women/

Alde pragt der ſteén ten ſppt!

Hier behoeven geen tappten/

TDeze ruimte is 't lebenzelf!

Spn 'er zalen van die wpdte/

Wientge een dak als 't lugtgewelf! -

13. Boezafferblaauſchpntze in deogen/

dcn gloet der zon vereent!

CEnhoe dºpben dooz die bogen/

WDolken/van geen vogt geſpeent!

Dan als zflb’re ſpiegelbgonncn/

Dam als zwarte regenboon!

MAaar nu hcb ik pas begonnen;

CD wat fpzeit Gods magt ten toon!

4. Wie beſtaat ditte vermelden/

ie vintin die diepten gront?

Deze cpffren niemant telden: ,

ier bezwpht mpnpen en momt!

gtcgaaltjeß/ die uW klanken/

Als een watero?gel leit/

JWDogt ik zo nuet loven/ damlien/

WDas mpn hart vooz God bereit !

15. WParen al myn hairem kcelen/ -

# te onthouwen al het wps:

de magt die ik zie ſpelen /

z al’t zigtbaar God ten p2ps!

hoe mengelt zig de Goedheit/

(Tot ons menſchen hier mietdooz/

WBat al aangename zoetheit/

Koomtoms dag op dagniet vooz. 16.
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16. JPaar nog ſchooner is de lente/

Dan het grote bzedejaar;

CD dat zietge in dezepgenten

Afgeſchildert maakt en klaar!

’t Saar van's Jerem welbehagen/

JW.Net volop der zaligheit! .

Haakt dat mimtner armen klagen/

TDaarze een teerkoſt zicn bereit.

17. Laten wp ons diep verliezen/

GEn verwond’ren al Gods doen !

Laat omg Spnen weg verhiezen/

CDm ons ſteets tot pligt te fpoen.

Here geeſons altpt ogen/ - -

CDm in alles H. te zien!

GEn wil dan van ong gedogen/

TDat wp 't medzig offer bien.

oP DEN zoMER.

Stem: Pſalm 8.
I, begrpplpk goet! -

Godalleente noennen!

Beer/ die wondren doet/

Heilig grote God Sterke Sebaoth!

Eeuwig waart te roemen,

2. WDileerbiedigheit

Alam myn ziele ſchenken/

MDaak mp nu bereit

TDat/terwpl ik zing/

"Chart maar boven dzing/

GPp Hw wil en wenken. . ---

K 2. 3. Bes" -
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3. Hemel aard en lugt

Zingt met mp Gods eere/

Hoemt mietſchel gerugt/

Hoept met blp geſchal Hier en overal: .

Groot is onze Here!

4. ?SC helder zonneligt!

JlMetzpm zufvre ſtralen/

Hoert mpn zwak gezigt;

Gecfdatik BIwmagt Siein vollekragt./

Än Uw werken p?alen.

5. Spiegelt zig ons oog/

&In dien kriſtallpnen

Glans van's hemels boog?

Laat mp ook als 't gout

TDat depzoef uichoudt/

Ticin enzuiver ſchpnen.

6. God 7 her lugtgewºlf -

Dzeunt van duizent fielen/

WDaar van decho zelf

zaatſtdenmaklank wecr// Iaat mpnlof

zang Heer // Hooit Kwoo! vervelen. :

7. Alles ſtaat gereet

CDm Hºw'naam te roemen/

Alles is bekleet

Meteenmieuwepzagt // Alles groenten

Boinen/kzuiden / bloemen. - (lagt/

8. Eingen nict Uw.lof ,

Bergen/ rotzen/ klippen?

Die verſchaffen ſtof

Cot den roem mpns Gods;

Dat ik H mpm rots - -

Fuig met tong en lippen. - 9
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9. Heer het week kriſtal

Huiſcht im bcek en ſtroinen

En verhwikt het al.

G! datik ooh kon H / deslebensbzon/

Altpt nader kommen! -

Ho. 't Gzoot en klein gediert/

TDat im bosch en velden

GEn op bergen zwierr / -

MDagtop Huw gebod LaatmpſeetsoCBod/

HUpen rocºn ook melden.

1 1. God / 30 groot van raat!

Deel znn Awe werfen

Sondertal of maat/

WLaat elk menschen ik Jeder ogenblilt

Plptig daar op m:rken.
12 MBpsheit zonder peil v

TB2ogt all' deze dingen:

JENet Jehovahs heil

Ästheelalvervult/ Gp/mpnziellgpzult

U?alleluja zingen.

GEBooRTE L1 ET.

D Stenn: Hertknagent &c.

I aar ſo t deZon,en maekkedezendag

(Toen if ten duiſier nt/ dit ligt eerſt zag;

En/als ik riep/mpi. Schepper naar/mpn

gront Derfiont.

2 Dat ſchoneligt reesdaag'lphs vzoegerop

Emmoedvanwinter ruſtſteegmaar den top

Gm op te weltken/ boom/ em gras/en

läruit/ En ſpuit.

JA 3 3. Et!
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3. Enriepdat kintjetoe imlugten taaſ;

ZSpt niet Uw'tpt in ruſt/ enſlaap. JUApn

ſtraal // Sie gaat u boo? ! wil op! enzie

ik daag Jåiet traag.

4.’t Ästptdat gpu ſp0ettemkoppunt:want

Degotloosheitop aard'neernt toe/debgant

Dan liefde flauwt/ die zig daar "tal be

bzieſt verlieſt.

# Ästptnu’t allesdo?ſtaat/dathrtkruit

an's Hemelshof weer leven krpgt en

ſp?uft // Sig opent/groent/ enbloeit/en

bzugten heeft/ Em geeft.

6. FEYaarzult gp'tlebendoenleefgpcerftzelf

Zietdaar verſchpnteenligtaanuw geweIf

TDat warmt en kragten geeft; uw wa

re Zon, Cn bron.

7. CBaat in dit duiſter, daar God is 3

Pp wil PR miet van Sinai, maar Zion ſtil

Än lieve gratie heiligdommen doen

Bevzoen.

8. WDatgy zyt/ en wat Hy is. Dat gp

nict TDan ſtof en aſch / enzondig zpt :

°C gebiet Dan wil en luſten altpt hei

leloos En b003.

9. TDat Hyd'oneindig' onbegryplykheit,

En aller hepligheden heyligheit,

GEn aller wpzen wysheit ig/ een wollt/

Een holft.

1o. Een gromdeloze diepte van den raar,

TDaar menſch cn engel eeuwig ſtotn vooz

ſtaat/ Eenbillykheit, een'goetheit zon

der feil/ - - En peil,
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1 I. Een onfeflbare waarheit, die wog kam

Äbedziegen/ ecmigoorſprong, Ä
at is / dat Waß / dat Wezen kan/

df zal/ - – – Het al.

12. TDie al wat heerlphheit het ſchepzel

heeft Inzig bcvat/ om dat Hy't zelve

geeft: Een wil, die 't al one wps/

en goet - Delf doet.

3 CDp dat gp in diem grondclozen kok

Bin ceuwigheit verdonken/ 's Hemels

bolh TDät zalig al-genoeg vooz 's-we

relts niet Aanbied.

14. En's Hemels heerſchappye de werelt

doo? Sant grpp'/ als zig het rced'lpkt

ſchepzel voo? TDie wysheit, algenoeg

Zaamheit, en magt Deragt

15. ſlºpm zicl! hoe diftmaals liep des

werelts ligt. Als nu ten top/ en ſpelden

u uw pligt ? Emmauwlphs/ 'rryzen uit

de winter-ruſt . . Ä luſt.

16. 't Äs dunkt mp altpt winter met u:

want Hw hart is als eenſpf bevzozen

lant / Hw ſpzuiten doz: hoe zeudt gp

andrem g!oen en doen?

17. WPilop! wil op! daar gaat dezon tº

boo?. Tipz' uit uwwinter-ruſt/ en beek

eens dooz; Gp u ziet daar ſtaat’s Be

melsgunſt em kragr En wagt.

18. Spneigen Zoomzendt Bp u in't ge

moet/ Diemet uw vleeſch gepaart / uw

ſchulden boet / Stilt 's Hemels toozn/

en noodt u toe in vzeen (Ce treen,
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19: Ga dan! ga dan! ter onbegryplyk

heit Cer eindelozen glaus / Ä:

yºheit. Ter algenoegzaamheit, ter ecu

wige min “ Eens in.

ao. Verzaakal wat gy kendet bpditligt:

Enken maar dees in Jezus aangezigt.

Begeer niet anders / want hier is

uw luſt . . Gebluft.

2 . HW eindeloze luſt bint hier eenpaat:

Än dit ſchoom / is 't begeerlyk' alte

maal: TDatu geenzigcbaarheit ma decs

bedzieg/ - EHf lieg.

21. Uw wil leer willen wat dees wille

wil; So ralien al die ſtornnen ceng in

ſtilt'/'t Isalwys, wat hp wili em mat

hp doet/ Al goet.

23. Zoe pdel wasmpnoogmcrk becl booz.

heen! JAu zal ’t mp 's Heren glorie 3pn

allcen; Als ik nogecr/ mog gunſt/ nog

wat mem agt/ - DerWagt.

24. TDanzal ikook het uitberkoren volki/

Ter duiſternis daar God is, tot dienkolk /

Dien bzon van eindclaze zalighe'en

TDoen urc’en.

25. TPatzal mp zpm ccm god'pt jubel

tar / On Gode ccm ruſient lamt te bza

lien/daar Spn heerlpliheit/ cn 't heil der

zpnen uit Gntſp?uft.

26. Dan zal mp 't jaar zo ſchigtig mitt

er bli'en: Maar Dit onwiſſelbaar cen

ſchºtsdaenzien Dandreºujgheit, tot

h in't 3onder end ... Beendt.
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M OR GE N LI E T.

ZStem: Hoeſchoonligtons de Morgenſtar

I . O Aangename blyde ſtont, *

(Baar in mpnzielgenoegenVont/

Än es van ut' ontdekken!

Alt geen daar d'atheiſt vooz beeft,

Äs keurſtof daar nupn ziel in leeft,

GEn blydſchap kan verwekken/

HPse goet Enzoet,

ºa hoe heerlpk/ Onwaardeerlpk/ *

Äs Hinwezen ? -

D' aanblik kam mpn' zielgenezèn.

2 TPaar is een God die eeuwigkeeft,

Als alles hier een einde heeft

So eindigt nict 5pn grootheit.

Spm onbepaalde Majeſteir,

TB0?t danten klaarſten utgebzeit/

Dan’t volk dat nu mog doot leit;

TDanzal Sh't al Bpervaring/

En Verklaring/ Zien en lezen,

Cn nooit ver of donker wezen. ...

3. Gpzpto God uw zelv' bekent!

Geen zondaar kome daar amtrent/

Dat ligt zoud'hem verblinden. - -

JMaar dat Gp zyt is mp genaeg/

TDog NPge ik egter laat en vroeg

CDm incer van H tevinden:

'k Hygzeer/ ?h ärpg meer/

CDndervinding/ Dan verblinding/

En dat kleine

Tigt / doet veclÄ vreugt verdwijnen...

. - - 5 ..., - 4
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4. TDog als die indruk eens beklyfe,

En mp wat vol en vaſt beklpft/

Dat gp zyten ik niet ben/

GBP levens ligt, en ik een damp,

GBp 't Eindloos Goet, ik enkel ramp!

TDie maar als im ’t verſchiet bcn

DSo wil/ Zk ſtil

Wl verwagten, En mpn klagten, -

Zullen enden,

GPfik zalze tot Hzenden.

M. l D DA G L I E T.

Stem: Ei wat vraag knadeez enz.

I. JPne hoopzal nimmer wpken

Bau den lebendigen God/

Dic unpzpnetrou laat blpken

Än mpn angſt en dzoevig lot;

WPP alleen Äs de geen

CDiem ik met mpn harte Kneen.

2. Leg mp tog; wie ltan vertrouwen

CDp een pdel menſchen hind?

äan men ook laſtelen bouwen

Än de lucht/ en op den wint?

Alles vliet WDatmen ziet -,

Zºdel is’t/en unin als niet. - -

Ä Gods goetheit blpft beſtendig/

ie het Jaar metzegen kroont/ .

DEpne voogxoxg duurtonendig

WDieBp dagelpks betoomt/

BP verzaat Paar zpm raat

Hee en menſchenÄ en ſpaat.

Z 4 , 4» Smas
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4, Smalten wp miet allerwegen/

Hpklpken in overvloet/

Spnen Baderlpken zegen?

- Enzynonbegrpplph goet

TDceit Hp mee Aard' en zee

ZStaan/ CDm ongte voeden ree

# Taat ons dan met blpde blanken

em den Schepper die uit ſtof

GDns gemaakt heeſt/ vzolyk danken

Tºjn Soon/men zing Hem lof

Gzoot van raat/ Steck van daat

Ts Hp die onsheeft verzaat!

RE I SLI E T

Stem: Wilhelmus van Naſlauws

I. ie op de woeſte baren

Pan's werelts holle zee,

Dee op en neer moet varenz

JAeem tog uw Leidsman mee,

TDie kan de reisverzoeten,

Enſtelpt den grootſten druk,

Leg umaar aan Lpn voeten/

En acht het üb" geltik

2. Steetsonder Hem te buigen,

Tevragen naar zyn wil:

Kragt dooz t geloofte zuigen,

TDa maakt debaren ſtil! . . .

THög witnooit ruſte zorken/

In’t volgen van uw zin,

TBoozzie vzy alle boeken ,

Die bont et ocft daar in ?

JA 6

A.

2. Ge



zoo MID D AG .

z: De werelt noemt die zotheit,

En acht het kinder ſpel,

Sa t vuile vleeſch ſlegts botheit,,

Än beurthet als een hel: ,

Laar regte volk des Heeren,,

Dat naemthet ware ruſt

En Wil ’r geſtadig leren

JPiet als zyn laſt, maar luſt.

4 O Jeſus dierbaar Heilant !

Ä't zwakke ſtuten ſchraagt; . .

Leid togeeng in ditweiſant,

ºet volk dat naar Uvraagt; . . .

Roe zoudcn zy dängröejen, - -

En wo?den vet enºvo, -

Peel weg in't koite ſpoejen/ -

Ä ### .: Leer gen Op H te bpuwen,

Q RötzſteenÄÄ hert , --

Q Wezentlyk vertrouwen ! - -

Aan dienºt gegeven wert;.

Geleidons op de reizen

Äa meem ons by de hant -

2o zalme Plw of bewpzen/

In tware vaderlant. - -

Enwylze munog-zwerven

Doo bergên, boſch endal,

TDoehen aanU beſterven/ ; -

GEn weeſt/hun een en al: -

Geen rots zal hunte hoog zpn/

Als maar Aw hanthen ſtut

Sn't Vaderlant in 'toogzpn/ _ .

„Dat houdtze uit den dut, Stem:

» - -
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- - - - - -

Stemh: Zeker benik arm en bloot. ,

I.ZÄ VP lang§ het enge Pat

Jàaar de heerlpkheit te ſtreben ?

IDeuſcht gp eens in CHoëlsſtat -

Salig inzpm dienft te leben?

Zeg demzon.dein-dienſt dan op/ . .

En geefaardſche Vzeugt den ſchop.

2. Aardſche v?eugt deed mcnig cen/

Col zyn bictre zielſcha/ toeben.

Zonde wagt er nie geléen

TDie zoud'Goës Geeſt bedzoevens,

UBplalleen de deugdem wet . . .
- -

Allen reiz’ren s gezet,

Ä uw ſppSto?f miette zwaar/

at zoud' u op reis vermoejen;

Zob?e mooddzuft is u daar

Algenocg/ om voot te ſpoejen.

IDl u tog miet overlaan/

IHemclpelgrim / ’t zoud' u ſchàan.

4 UBekan doo: een enge poozt

Alte grote pakken dzagen?

Heeft u werelts goet bekoozt/

IDaarkwe dan de reiste Wagen ?

Bpf dan hier/zo hebg' uw luſt. /

UDaarom tog uw' geeſt ontruſt? -

5, IBaar is 't u on beter gocº 7

ZSchatten die geen dief kam roven

Liegt tc doen: welaam/grpp moct?

2Sulke ſchatten vimt men bovch/

Die vol-op de ziel verzään.

JWMaar laat ºzogg dan ſk. M.

& . . .“ 7

-

– –-
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6. Coef niet lang met uw beraat z" -

Beden ſtaat depoozt mog open

JWDo?gen is 't miſſchien te laat/

GEn uw reisept ligt verlopen.

Jºog is 't tpd fluks ſpoet uw rat/

Goél moodt u in zyn Stat.

A V O NT L I E T,

ZStein!Ä º maakt groot.

I. mtzagchelpk gezigt/

O TBooz ’e donker zo veel ligt!

2Bozdaurſe vo van wond'ren!

IHier lacht de held're maan/

Gints zie 'k de ſtarren ſtaan/

Als zo veel lofs verfond'ren!

2. CS zolder van ſaffier!

# elfteÄ

aſt op 3pn leger ode; .

Elk' ſchiltknaap in 't gelit/

Staat pal/ of doet een rit/ -

Jàaar zpgenootzaakt wozden. -

oÄ teit dit heir in 't ront?

ie wcetzpn' ſtipen ſtont/

FPie kent de vaſte banden?

Rudzaaikolk inzpm kas/

TDe lieling op heur as/

Al wert“ van almagtshandenk

Demº an metzonnegout

&Hedekt/ aan 't hart ſchoon hout/

JLeit oms'dooz 't bange duiſter:

Mºetzeekhuinn valt in 't hol/

sdºße ligte bol -

Man't bootsvolk leemthaar luiſter, 5,
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$. Komallig menſchekint/

TDat trotsuonderwint

SEen Godheit te benpden/

tunt gp de glinſtering/

Saat vuur/elk in zyn kring/

WPel in uw'ogen ipden?

6. Bluschkond gp ieder ſtraat/

En knarsop ſteen enſtaa/

CDf 3itig aan's helhonts ſpeenen:

GBP breft uw eigen net/ -

Sn hebt een zwaart gewet/

Daarg' eeuwigom zult weenen.

7: CDch als ik opwaarts zie/

Maat ik dan denken, wie

Sk medrig hebte v?ezen!

Laae iſt ecn Majeſtet

anbidden die onsleit - -

TDoo? wond'ren/hoog gepzezen?

8 UDat is tog Adams zaat/

Dat Gp het gade ſtaat?

TDatzpnonreimeranken/

Dat Gpze Hw gunſtetoomt! -

Heur ondaat lang verſchoomt/

WHoeWelzp traag H danken. z“

9. G CBpperweerdig God!

Crch tog mpne aandage/ tot /

Hw wondren ver dooz 't Hoge!

Gp mp/ een wo2m/ een mier /

Eenzantje/ een ſtofje een zier/

Dlaat GP Kw' heilige ogen!

---

-–
--

- --- -



3O4 Av O NT
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-

1o EH voetbamk/ van Gods Croon!

Zºo glorieupt zo ſchoon/

JNet diamant doozklonken !

Hoeglinſiert wel het ligt./

Bp 't Godlpk aangezigt !

Strooit ºp ons zulke oonken.

11. NApm leerzugt vliege om hoog/

GEn leze uit 's Hemels boog/

De hoop van Abzams kind'rent

't Beloofde man Gods mont/

Het eeuwig zout verbont/

't WBelk nooit de helkan hind’ren.

12. UDanneer kooint Peer die tpt?

TBat cens de ſang ten ſpPl./

PIwe uit verliozelingen/

Än Juiſter en getal/ * --

TDoogfonk’ren/ 't groot heel al/

Jn zuivse Zemelkringen.

13 Tegge ik tnp zagtjes neer /

Bolhecrlnkt CDpperheer! -

*lt Beveel my in Hao' handen!

- Spoel Jezus unpm gem0et/

En't waschuat van Aw bloet!

ZSözg voo: mpn beſte panden. „

Cºpn lpf/ mpn eed’len geeſt

Bewaar die allermeeſt / - -

Dooz ſchzik em dwaze dzomen:

IEaat h in Bethel 3pn/

Epd." heilige ſchpn

Fºnſzein hebbe ingenomen!
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ºf Mpn Faaker/ die 'h verwaat/

Beef pſalmen in den nagt ! ºs/
atih klw wet herdenken:

Als pas het oogoºtſuit/

- Meer mp des zins beduit;

MDat pp zoid mp dankrenkten.

6: 't Spdat fft vake of ruſt/

Bpf Gp myn zelcluſt!

Zºpf G. mpnharts vertrouwen!

Sº ſchuil bp Awe zog/ -

CD liefdcrylie boºg/

CPitzal my modif beronwen.

H E TR EGT E DO E L.

- Stem: Menſchen onvroedig, &c.

I.VÄ jaren! TDie daar henen

- glpdeu// Als ecn weversſpoel;

Dat Wedervaren TPort gp ons alpden

Än des werelts woel?

Zo Wp mietmikten naar des Hemelsdoel.

Doo?ſpocdem zym dog Mietdanpdelheden:

En tegenſpoeden WDaren haaſt geleden:

ED! dat eeuwigal//! CB! dat eeuwigal!

Is het een datik bcogen zal

2. All' de vermahen TDie de werelt aan

boot // Aſt haar builen poel/ JUHoet ik

Uulaken/ TPfeder zielen aanftootlebendig

geU0el: // J2u ilz mpnhart ſtel Maar

des Penels doel

CDnzimnig menſchhoogt! WBattuſchpnteen

uſer // Eieeeug naar boven/ -

Aleš W02 u. duiſter. . . . . .
- * . - - - Tºr CD !" dat
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G! dareeuwig' al!// G!dat eeuwig'al!

ºs het een dat ik beogen zal.

3. CDch troubwe Jeilant! Die nooit kont

berſmaden // TDie zig c' Hwaarts voegt;

Boer mp op 't wei-lant Dan Hw vette

gemaden // TDaar mpnzielmaar zwoegt:

DSo is mpnziel in Heeuwig vergeno2gt.

At's werelts luſtgaat Ilºet den tpt ver

dwpnen //. Ei!'s hemmels vuurlaat

Än de plaats verſchpnen!

ED! dat eeuwigal! // G! dat eeuwigal!

Sß het een dat ik beogem zal.

4. Sn dees' mpn' dagen/ WDaarlpk le

vens nagten // Als de tpt ontgaat:

Laat H behagen Alle mpn gedagten/

WBoo!den/ wil/ en daat;

Emin niy groejenhetwooztdat leventzaat.

CBpdat ik nogin TDeesonvzugtbzedagen.

H zP tendienſt/ en Heil'ge vzugtend?age.

CD! dat eeuwig al. // EP! dateeuwig al.

Äs het een dat ik be-ogen zal.

5. CDneindigheilig! Gmbegrepenheerlpft!

CDntoe-gankelpkligt! Cot H men veilig

Gaat/wantal'tbegeerlpl: Isin Hwgezigt

WDas maar ons hart maar

Hºwevenbeelt geſtigt G! datde heiligheit/

Dierſelvan Kw trone /

Än dees' mpº vzeemdlingſchap

Sp mpmhooft ten krome!

KTot heteeuwig'al // Cot het eeuwig' al

mp om Jezus wilvolniaken zal. o
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kj Ä blikjes/I. endertzſeg Zocte ſ

I Herten ſtrikjes Hadden 'c hart

Dan den Vader, GEn lon't nader

Dan de Moeder zo verwart/

2. TDatzp ſtomden / Baſt gebonden

Aan de vonden Dan zyn oog.

JERit ontglipte/ Mit omtſlipe

Hºp/ engaſ zig maar om hoog.

3. Gmte ſchpnen / Gnder zpme

Cherubynen Än het ront/

TPaar het geesje/ Balig weesſe

Jºiet meeris dan tong en monk,

4 Gm dereien/ Tegeleien/

SDie hem 't ſchreien Dam dit dal

WPaaſt ontieren/ En vereeren /

JWHet hem zullen't eeuwig Al.

Zietdaar ſpeelthp/ JAu/daar qUeelthP

aar verbeelt hp TD' heiligheit.

Sie daar blinkt hp/ Hu; däardzinkthP

’s Hemels drank in eeuwigheit.

6. Än den hogen, Slaat hp d' ogen

CDnbedzogen Maar bene'en/

GEn vol wonder / Ziet hp onder

All dit tramendals geween.

7. TDie zyn hoeder, Enzym Moeder

WDaren/ doe der Aderſlag -

Jnzpn vlecsje/ WDas en’t geesje

Rogin 't lighaams-grafie lag. 8.
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8. Vrouwe zeidhy/Man! watſchzeit gp

WPaarom beit gp nict den Pt/ -

TDat gp ma de Chriſtendaden

Hier in ruſte bp nnp Pt!

º Sauwogen/ Maar om hagen/

Daar zy vlogen TBooz 't geloof,

En uw deugden/ bp des Ozeugden
Epn niet neer dan d' eerſte choof.

ö. WPanther ſchzeit men; Maar hier

rcit nien. Hier verbzeitmen. Met ge3anT

'S Hemels daden Engeraden,

Domter einden eeuwen lang. - -

. Hier verluſtmen Dig/ en ruſtmen.

Pleitmen/ huſtmen Eeuwigpf

Zuchtmenzingtmen/ TBanſineſſPºingt

jen 7/ IDavids dans volmaaltepli.

j TGeg verzagt gy/ Al uw hlagt v?P /

Juichten acht vºn Än het Heil!

TDatdooz hopen Gp belopen

Moet / cm ilz zo vzoeg bezei).
13. Maaak uw handen. HarteVande

TGerets banden Pºp / em raš/

DSult gp in de Bzpheit vinden

TDie we cer uw kintje was.

4. Ma de paden / TBer geladen

TGooz te waden Cot hºt gºe/

Todewaarheit Tºie de klaarheit

Dan uw ligt rnp ſcheen'ren Doet.

15. JPaar mpi ogen/ Die den Hogen

2éien gedogen 'T aag niet meer;

Eeg dan tot my/ Blpfdaar tot WP

Jäomen/maar koom gp niet Weer.
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Stem o Kerſnagt

F, o gaat dat rpſent ligt weer dalen!

Do lukt het Anna’s Hemels zalen

Geopent in een" ogenblilt: -

Än weinig maandente belopen/

INet kozte moeitete bekopen /

En in te ſpzingcm met een'ſnik.

2 TDat ligt zo helder/zo eenbuldig/

Än tegenrampen zo geduldig/ -

Gedaalt van's Henneis Aangezigt: -

Do lieffelpkzo effen moedig:

Do medelpdig/ mild'em goedig:

CEen regte ſtraal van Jeſus Ligt. »

Ep ſond?vooz dees' maar d'pdlewinden

an 's werelts zoet als d’amore blinden

Engaapte maar gemoegenlooß: -

Cotdat haar Jeſus quan verſchpmen

GEn die Zon deed' het al verdwpncn/UBat oot het onverſtamt verkoos. P

4. Die Zonſchoot zooeen'ſtraalin'tduiſter

GEn vulden hart met zo eenfuiſter/

Datal het ligt maar duiſter ſchcen:

Zp lachte met des wereltg vzeugde/

IDu 't ceewig Heil haar ziel verheugde/

TDaar al haar bfpdſchap in verdween.

4. TPepzagt van koſt'lpke gewaden/ -

Detaverpvan lpfſieraden/

HJet ſepemthleet / de flonker.ring

TBasenkcl dzek/en niet telpden *

2Bp 't deugde kleet, en die geſmpden

TDie Jeſus haar om d' armen hing.

« - 6. TDe
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%

A

6. TDe hoofſche zwier/ in p?euitſe zalen/

ion 't in haar oo op verr' niet halen

Bp 't klein gezelſchap van Gods Zoon:

Bp Jeſus krib geen ledekanten:

2Bp Jeſus kruisgeem diamanten:

Geen gouden bp de dooznekroon.

7 TDitzeldzaamligtmaau'toog beſtraalde/

CPfmetdien glansin’t hartedaalde

# beelt ban JEZUSaangezigt:

at JEZUS leven haar deederven/

GEn al haar eigen daadlpft ſterben.

IHiet eigens leeft bp zulk' eenligt.

8. JBet vzeugde wp dit wonder zagen/

En wagtten d' aanwas met de dagen/

En rpper vzugt in rpper jeugt!

Als zig de Hemel ſchelpk op doet/

En ziet dat d'aard onweerdigopvoedt

Een niet dan Bennetweerde deugt.

2.-TDas werelts ſchemerende reden

Seit Hp ſchat dog dees Heerlpkheden

TDes Hemels maar haar weerde miet:

Ce koſtlpk/ dan dat's werelts zotten

Snkundig zull een glans beſpotten/

Gf trotzig quellen met verdiet.

Io. TDes wereltshooggerezen ſchulden

Zetaan vooz mp langer miette dulden/

De maat is vol/'t beſluit ten end.

Vºet luſt mp zulke deugden in den

Gemenen van mpn volk te vinden/

Kls ik mpm laatſte plagenzend'.

ML
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1 . Straks zag’t geloofdes Hemels zalen

Eig openen; en d' Eng'len daien/

En halen 't Lam in Abzams ſchoot.

TPaar is nu JEZUSzelf haar Leeraar/

En't hart/dat zo leerzielt wcleer waar

Bervult/ en al die leerzugt doot.

12. TPaar leeft/ daar zweeftzpbpdechoren

TDer Eng'len em der eerſt-geboren/

En bzp/enzonder ſcheiden meer;

Daarhooztdaarzingtzplied’ren/pſalmen/

Än d' eeuwig' Hallelu-jah galmen/

IWAct d' aandagt van haaroud' begeer.

13. TPaar zwemtzp nu gedompelt mede

Än d' afgront van d' oncindigheden/

TD' omeind'ge wil/'t oneindig wel: -

°C omeindig woozt de oneimdige reden/

CP heiligheit der heiligheden! -

TDaar is 3p doot en zonder quel.

14. TPaar 's Catharynal heel verdzonker

En in Godsheil als weggezonken/

2p had ’er hier een vooſmaak van;

TDat's vzolpkzpu in’s Hemels vzeugden;

GDf deugtzaam 3pnin’s Hemelsdeugden;

Gelukkig dieze nazien kan!

1 . Maar beid! daarzpm wpin den Hemelt

En mog is 't hier geentpt dezennel

Äs mog ter bloem niet uitgebuilt;

"C is muja tpt: wanthierte ſterven/

CEn's vleeſchesluſt in't bleeſchte dervenz

Zo wozdmen derwaarts wozu -

KÖ,
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16 JAU ig ons hart te hoog gchcben;

Dnsoog han mu geen tranengeven

CDmzo beklagepk een doot. - -

Bp roepen wel: Die deugdelyke . .

Jezus mirnersch! die lieffelyke

Die hulp der hulpeloos' in nöot! -

17. Die zuivere bloem, die Catharyne!

Die Anna vol Genaden myne

Is van ons weg-gerukt! helaas!

Jºaar als wp opzien/en haar in den

Petheven ſtaat des Hemels vinden;

WDcnſcht ieder/ dat hp daar ook was.

18. Staak / dwaas! uw wenſch: : want

ziet dc ſtromen

Pam d' Algenloegzaamheit zig komen

H volopaaibien in den Zoon,

Vºn Jezus is ons 't Zeil gegeven/

Än Jezus zpn wp weer tenleven

Gehzagt/en ſtaan, wp Pemelſchoon?

19. Hw reden methaar Valſchekläarheit

Äg dompel' in domeind'ge waarheit,

Enſchat uw UPpsheit dwäas te 3pn.

So zucht de redenloze reden

DZig in die Bee van zalighedem

Derdzoºken dzonken in dien wpn.

40. Derzaakt de mietig’ idelheden

Dangaut/van ſpps/vanpzägt inkleden/

GEn wat het ſchepzel u kam bien:

De Schepper zal 't u alles in den -

Dolmaakten Heflamt weer doen vinden/

GEn in het Onzigtbaar doen zien.

. . . 2 I. BIW.

– " –== --- –
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2 I. Hw wil, uw 3fnipkheit/ uw luſten

Doet ſtille zyn/en 3alig ruſten

In d' OcéÄan vanj eeuw'ge wil.

ÄÄÄmen inde zajn,
Zoo ſterven al onz' rampen mede/

Doznn w' als Anna eeuwig ſtil.

Pneindig Zeilig Ligt ons ogen /

CDie dus land ecole 3iel bedzogen/

n

en

K

ſº

Berloſt eens van die loverp !

Doe ong met Anna 3ien de waarheit/

En overtug onsmetje klaatheit/

So wozdem wp van ſlaven/ vzp. “ -

Stein: Mariaas Lofzang.
I» aº treur'ge Chziſten ſchaar/

'C istptom Vander Haar,

2Bebºp utal 't benjwj / -

Te volgen Pennelwaards,

Gºm hern / verloſt j aards/

Aandagig te beſchojwen

2; Meer van hetnuwe kroon

Te werpen voor myn' Troon;

GEn doo? myn liefd' verſlonden/

Ce galinen overluit/

De Halelujahs uit/

Help hein myn lof verkonden.

3 GPch zielen / wiſte gV /

Zoe vergenoegt dät h

Zig eeuw glpkzal baden /

Sn's levens zºtiv'ren ſtroom,
En aan des Ä boom,

Pn'-ſterhen luſ verzaden - -Epn O 4 Sp
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F Gp ſchreeuwde maar dien dag/

p nimaaktc ſteeds gewag/

Dän’t heil dat Zion madert/

Als "tvolk in's Vaders naam,

Bewaart voo! ecuwig t' zaam/

Dal wezen opgegadert:

# Crekoe verblinde ſchaar /

l ſcheen uw klagt zeer naar /

TDuskont g' uw dzuk verzoeten /

TBooz unpneÄ /

Als g'in ootmoedigheit,

U neerzet aan Myn voeten.

Z I EL S ZU GT.

6. Och! Jezus kom ons voor,

Gch! ſchenk een open oo? /

Endoe ong twemaal horen,

Uw Goddelyke Stem:

CDch 1 geef äw woozdenklem

CApºt hart / of 'tis verloren.

7 TDoeons tog Zions heil

Terharten gaan. dcwpl

Ta' Uw koninglykegangen

Niet zieh in 't heiligdom,

Doeons amegtig om/

Den Bruidegom verlangen.

8. Gelukliig Zionyt,

TDie mu den dzoeben (pt

Gebzuikt om ſteedste wagten,

Gp Hem/..wiens konſt verhaaſt,

Zdchoonhel en werelt raaſt,

En Babel, ſpltzpnliragten,

- - 9. Dog
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9 TDog wo?t het ons vergunt/

TBaar "t al dog op gemunt

F v?p van onze banden - -

n boeien, 's Hemels kuſt/

TDer zaal'gen zielen ruſt,

Gelulltig te belanden.

10. °C is goet hoe 't H belieft /

Beer Jezus! och doo?grief

CDns hart met liefde ſchigrenz

Trek, trekons naar H toe/

JAaak ons de Werelt moe/

TDoe’t ſchepzel voo? H zwigten

11. CBp datw' als Vun der Haar,

Vry, onbevlekt/ em klaar/

Met lange reine kleeren,

Gewit in Jezus bloet,

Eens zetten onzen voet - -

Än't ſchoon Paleis des Heeren. .

12. Geh! och ! die daar eens Kwann?

TDaar volgt men ſteets het Lam;

Daar zoekr men nooitzpm eigen;

TDaar 's 't ongeloof temiet; -

Geen zonde / geen verdziet/

TDaar Moet verzoeking zwpgen.

13. Kom, kom, kom haaſtelyk

Heer : wantelk ogenblik

TDoen wp miet als bederven :

CDch! Äezus naghetzpm/

TDat deze nagt verdwyn, -

Gfdoeons methem ſterven,

-
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Stem: Ik lag leſt onder 't groen.

Jeſus.

el u gp hebt het goett

Gziel uit d' angſt der hellen

Derloſt / em uit het knellen

TDes ſatans dooz mpn bloet;

WDciu / gp hebt het goet.

jºiets zal vooztaan u deeren/

GEn miets zal u ontbeeren;

Japnryke overvloer /

TSie u pervullen moet/

Perzoet all' uwe ſmarten/
G?pp toe/ verhegtº harten/

Envat maar friſſchen moet/

Mºel u / gp hebt het goet
Ziele.

2. Wel mp/ ik hebb het goet

Jºapn uitverkoren Boeder;

FÄpn Goel en Bchoeder/

Gp demt des viants woed

Teel mp/ ik hebb' het goed.

Gp defit mpn'naakeeede,

Booz stäigiers tooznigheden/ -

Än H benik volmaa/„r -

Äenvoek der wet mp raakt:

Geregtigheit met Ozeede

Derſicren mpmeleeden/ -

Derwozuen dooz Aw bloet/ -

Teel mp/ ik hebb pet goet. -

–



NU EN EE Uw IG. 317

i

Jeſus.

3. WPel U/ gp hebt het goet:

JNaardien u God van boven

Schenkt 't dierbaar heil gelove /

Dat goede werhen doet 7

TBel u / gp hebt het goet;

GP hebt my 't hart genomen/

En moogt ſteets tot Tap komen/

GEn ruſten in mpn ſchoot/

WHoe maakt en hoe ontbloot. -

Spt gp in miewe zonden

Geflo?t; bp Tºp zyn wonden

TPaar gp verberging vindt

GD gp mpm liebe kint.

Ziele.

4 Wºe mp/ fk hebb' het goet : ,

In Hwe ziergewaden

Ben ik met beugd' beladen/

Hw gunſt mp ſteets behoedt;

Del mp ik hebb' het goet.

SP?uht mp mpnpak derzonden/

Bp H wozt heil gevonden

Hw bloet roept zelv vooz mp/

En maakt mp weder vzp.

Deſom van mpn gebzeiten

Bozt van H doo?geſtrehen/

TPft geeft mp harten moet/

DBe mp/ ik hebb' het goet.

CD 3 Je
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A

Jefus.

5. Wel uſ ap hebt het goett

Gp zukt gezegent bpbem /

IAiet zal u van MAP D?Pven/

NAyn Geeſt uw dzuk verzoet/

MBel u; gp hebt het goet.

Ik wil u alles gecven/

Geregtigheit en leben/

Sa/ ja ikt zal het doen;

H. leiden / koeſtren / Voen ;

STot g' eens zilt aanbelanden/

Gp ſtaat reets in mpnhanden/

Getekent met JWapn bloed/

WBel u/ gp hebt het g0ed. .

Ziele.

6 WBel mp/ ja 'k hebb' het goed;

JApn loop is naar den Hennef

"Tonſtuimi aardſch gewetnet/

Beneemt mp niet den moet/

MBel mp ik hebb' het goet.

SIſt denkt niet eens op mo?gen 3

H Jeſus laat fli zo2gen /

TDe weg ts ä bekent/

Jºaar Salcing vzeugde leMt 5

Daar zal ik 't even erven /

GEn kam daar blp op ſtetVen/

"Ltzing vaſt met friſſchen moet:

TBel mp ik hebb'bet goet.

*- Stem:
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Dfenn: Petit Bourdeaux,

I. A. ie ſlect heugelpker Wagen

TBan typ/ dieden Hemel mimt?

B. TDieeen Hemel vzeugt voo? klagen/

Em boo? dagemeeuwen vint.

A. Alsde Heer zig t'onswaardvoegen

koomt in liefde/ is’t verdziet

Emons klagen maar genoegen.

B. Maar mogisheteeuwigniet. MAaar Ec.

2. A., Saligismen hier in hopen WBatmen

Ziet/ ofwat nen voelt. B. Gm’tbeſit dient

nogmet lopen Arbeit/ mocit/enzo?gge

Woelt. A. JWHaar de liefde maakt mp 't

ploegen TD'arbeit/moeiten en verdziet/

(CDm mpns Beren wil) genoegen.

B. Maarmog isheteeuwigniet. JPaar Ec.

3. A. Hier is’t Ligtonszaligleven 'STligt

dat ons de Godheit toomt. B. UBatzal’t

Ligt een leven geven TDaar de Godheit

heerlph woont ? A. Hier vervulthethart

enkragten. BTDaakis’t harteen ruimer

doos. A Maarwatzoudſk groterswagten

B. Dat het werde tpdeloos. Dat het Ec.

4. A. Jeſusheeft mp Digverwozven:

"kt bende Spn: wat wenſchik meer!

B. Dat unen alles afgeſto?ven

NLeefde maar tot Godes cer.

A. Net DSpm dood bcn ik begraben;

Än Spn minnelpk gebiet

Ist mpn Heil voo: Hem te dzaven:

B. Maar nogtsheteeuwignjet. Maar Ec.

- - GP 4 5. As
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5. A. Hier is mpeen bzeugd’t genieten

IBan de God-berligte ſchaar.

B. TBaar ’t genotvandic Godziet/ en

Sonder vlekts / Hemel-klaar.

A. Hierzpm mp tot luſt de woozdem

IHit den Hemel ncer-gedaalt.

B. TPaar is 't weſentlpke Woort en

'Cligt dat inde zteieſtraalt. 'ST ltgt Ec.

6. A. Hoger Heilik hier niet kenne TDante

dienen deſen Beer: Alsik mpaan Henn ge

Wemme TPat's mpnſchatmpnluſt/mpneer

B. Maar of eens uw zielgeraakte

Än der Eng'len rep: en zeid"

Det de zielen der Polmaakte

Dlekloos of in eeuwigheit. Blekloos Ec.

7. A. Maar hierleert.de liefdeſtrpden/

Doo2 Pem diem de licfde deed'

Blockten dzagen; iiefde-lpden

Äs der zielen vzeugd en vzeed.

B. TDaar is wcl geen liefde-lpen/

Dat is waar/ Inaar tiefde-vzeugt :

2Beid is een; want wil vertpen

Maakt van luſt ofpdendcugd. WAaakt

8 A Hier vermeldik's Scheppers grootheit

B. TPaar wort anders ntes gedaan.

A. Hier aan"t voll dat blinten doodt Ieſt.

B. TDaar aan zulken die 't verſtaan.

A: Hier wp digten maar gezangen.

B. Daar geeft "e harte liet op liet.

A. Hier ons Heilig in 't Verlangen.

B. TPaar in't genennen geniet. TDaar #
* - . ' 9. Gd
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9. A. Hier wp voegen hand aan handen

En wp ſtutten die vertraagt.

B. TPaar is Jeſus aller band/ en

Aller ſtut: dat niemand klaagt.

A. TPaar de top is van genade.

B. Hier 't begin van Heerlpkheit.

A. Hier wp loven vzoeg en ſpade.

B. TBaar in zalige eeuwigheit. TDaar Ec.

Zètem: Zodroeg Cleopatra.

I.GÄ dien de Boon

TDes Heinels uit 5pm troon/

Danſatanstprannie Endiereſchulden bzie

Gemaakt, als kind'ren hoet/

En hoger rpſen doet

TBan Koningen en Gzaven: (ſlaben.

So zendt de Heinel heen zym vzugekogte

2 TDie hongerig en maakt/

Gebzehkigen mismaaht /

TDe ſlavernie gewoon

ZSym; 's Hemels dierbaar Zoon

Än vzpheit ſtelt/ en zoct

Paar bittere arren10et

JlNet overvloet van haben: (ben

ZEozendt de Hemelhcen zyn' vziegelateſla

3. ºp fchenkt hun Zemcls bzoot/

TDat niet alleen in moot

Panhonger / ſppſt cn ſterktz

JPaar fragt en leben werkt (heeft /

(Dmdathetzelveleeft) Indiegeenleven

FAaar ſtinkent ligt begraven:

TDuszendt.de emelheenzpnvziegekogteE

CD 5 4 Een
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4 Een an dat altpt leeſt / -

Elaitpf boetſel geeſt / TDut eeng geſagtet

En altp: cp den biſch (iS /

Dcer berg gebzaden ſtaat;

GPns Voet/ en maoit bergaat ;

Gen ſpps trots and're bzaven!

TBuszendr de Hencl heen zyn Ec.

5. Een Lam aan 't ſchzililph vier

Gebzaden/ dat van hier

Glot in de Jelle gloeit

Gnsectiwig hadgeſch2oeit

TDas dit Lam niet geblaakt:

Jºu eet men't tocgemaakt /

(Cercps inet ſchoe em ftaven:

Duszendt be Jennel heem zyn Ec.

6. Een Bzon van Levcns vogt

2Bengt Pp uit dzoge kragt

GEn upt een doºr“ unoeſiijn ;

Als 's werelis Sonnc-ſchpn

Än IWHiddag hitt' (die ſchzocit)

ZSpm rciſigers vermoeit/

GPln hummc bzant te laven:

TBuszendt de Hemel heen 3pn Ec.

7. Aog ſchenkt ºp andzen dzank:

GBcen vzugt van wpmgaart-rault/

Geen wpm van Canaag Feeſt /

Germ TSzuivenbloed naar Geeſt

GEn kragt van Hemelſch bloet/

TDte ſommen ſpgehen doet/

GEn kreup'le voeten dzaven:

WDuszendt de Acmelhecuzpm Sº
d

- - . A
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8. Met kleding zonder ga

Perſiert hen zyn gema/

TDaar paarlen ongemeen/

TDaar zilver / purper/ ſteen/

Sitaragd/ en TDiamant/

HTNaar ſiof bp zpnem zant/

FEIct onWaardcerbze gaben:

TDuszendt de Zemelheen 3pn Ec:

Sten!:Wanneer de Zonin't Morgenrood.

I, ie Jezus tot zijn Herder heeft/

Begumſtigt met zijn hoede/

Äs d' allerzaligſt die 'er leeft/

HPoe leeuen wolvem wocden /

IPp is beveiligt tegen 't kwaad/

Atets is 'er dat ontbzeekt cf fchaadt/

WDie dis wozdt begemadigt.

Diem Jezus weidt im "t voedzaam gzag/

En leidt aam 's Levens waterplas/

WPozdr met zijn goed verzadigt.

2. Die Herder houdt getrouwe wagt/

Hp zo2gt nacw voo? zijn ſchapen/

Men zag Henn daarom dag ofnagt/

JNooit ſuimeren of ſlapen.

WDat is die GPpperherder goed!

Hy kogt zijn kudd' met hertebloed/

Em ſteldt vooz haar zijn even:

Cerwijl de huurling trouwloos bliedt/

UBil Sp zin dierb're ſchaapskooi niet/

Berlaten of begeben. „n

CD 6 3, Baus
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3. Ban heelzijnkudd'ontbzeekt 'er geenz

't Berdwaalde zoeht Pp weder:

Bp bzengt de gantſche hoop tot een/

Enzym 'er zwak en teder/

Bp dzaagt die in zijm atmen ſchoot/

Gf op zijn ſchoud’ren/hare moot

Haakt innig Zem aan 't harte;

WDie valt of ſtruikelt rigt Bp weer/

IBie flaauw is ſteht 3p, cn haarzeer

Berfirckt Hemzelf tot ſtnarte.

4. By Jaat met ſtaP enſtein haar voog/

TDie zijne ſchapen kennen;

Bp wjſt haar dus het regte ſpooz/

GEn doetz' aan zig gewennen.

Eijn ſtafdient tot beſtieren tugt /

So dat zyn kudd' Jenn mindt endugt/

BHP heeld deziele.wonden

JWHet zijnen balzem/em Bp Iijdt

Maiet dat het omgedierte byt;

JWMaar ruktz' uit klau cn monden.

5. Bp tehendt met Zyjn eigen merkt/

WDie tot zijn kudd' behoren.

Ejn Gog is ſuel/ zijn Hand is ſterk/

TDus gaat 'er geen verloren.

WPat herder iiefdt zijn kooi 30 3eer

Als deze Perder / die de Heer

Alleen is van zijn ſchapen ?

Al gaat de Hel leeu bzieſchend' om/

JAooit rooft hp, Jezus eigendom/

Die mogen zoker ſlapen.

- - - - - 6. TDeeg
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6. Eensvalſchen herders wenſch smaar

Derleiden / villen/ moo?Den;

Paar Jezus leert zijn ſchapen ſchaar/

Datzp geen v2cemden hoozden/

- Bp onderkennen ſchijm ult zijn/

En heilzaam voedzel uit femijn;

ZSchoon wolven zig bedekken

INet ſchapen vagt. Berdelghem Heer!

TDie met gewelt of leugenleer/

Hw ſchapen af wil trekken.

7. Bzeng/ Dielenherder ! tot Hw ſtal/

TDie 's hel-wolfs roof log waren/

CEn laat Hw ſtem. tog overal /

H ſchapen t” zaam vergaren/

CD roept tog 't Hood en Heidendom/

Dat zpzig met ontelb’re dzom/

Cot H / als Herder/ keren,

Bewerk oolt / grote Herder / mp /

Dat ik een van Hw ſchaapjcs zp:

JNiets kam ik meer begeren.

8.'k UDeetdat ik derwaarrsuit moet gaan/

TPaar d' olderherders wonen/ * -

TBaar Hwer ſchapen ſtappen ſtaan:

TPaar wilot Gp H vertonen.

Hw Geeſt/ tlwilBoozd/ Hwavondmaal

Derſchaft daar 't liefljlift zielonthaal/

TDat’s ’t leven van mijn leben:

*k Lal aam BIw Fiegterhand dan met

Hw ſchapen ook eens 3pn gezet/

TPie EBp Hw rijk zultgeven. A

-e 7 ZStent :
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Stem: Wie ſleedt heuchelyker dagen.

I. i berlaat eens ’t dZoebig klagen /

ZSions treurgen/ heerlpkvolk!

"Cza haaſt op aw duiſter dagen

En de zon die dihke wolk/

THaarzpagter ſchuilt/ doozboren.

God/ die alle uw tramen teldt / -

CEn uw treutſtem eerſt woud'horen/

Heeft uw ſmert een perk geftclt.

2. Segniet in tw haaſtigheden/ // Alle

hoopgront is vergaan // Enwp zeifzpn

afgeſneden. // THzoeve zielen/laaturaanz

Tlſtaat dog geen quaat te b?ezen.

„Hecn/ gp henf uUV heilſtaat nict :

TPaar ham wel eenzon hier wezen:

ZSchoon gp 't zonligt juiſt niet ziet.

3. 2Tos’t ook net u gelegen/ // Arme

zielen ſatansliſt// Houdt uw'hoop tenom

regttegem/Enbezwalkt uwhartmetmiſ.

äoſtge eens dooz die nevelsbzeken/

Gºn metogenban geloof

°C uwe zienz hoezoudt gp ſp?cken:

"lä blpf miet langer ſatans roof.

4. Gp zolldt naar die ſtemme loren/

Bie utoersept: zulke/ als gp/

ZEondaars, heeft God ºftverhoren/

Gºm doo? 's Peilamts zoenbloer / vzp

Pan hun ſchulf en ſtrafte malien/

Creurigen/ die met berou

Dakans rpk endienſt verzaken/

En den Heilantzweren trou.

- - - $. DSul



T. NU EN EEUWIG. 327

k",

.

g

ſ;

m

ſ

ſ

. Zulkcn wil God zelfcen Bader

WD32den ; zulhcn neemt Pp aan/

CDm/ als Zezusleden/nader

Met Yem in 't verbomt te ſtaan ;

Dulken kieſt Hp tot zpn' zonen

GEn 3pn' dogters/om aan haar

Dépne licfdete betonen/

En te redden Van gebaar.

6. Peeft Pp unu lift gegeben./

TB2öeve kermers/ om voo? Hem

Enzpm dienſt alleen televen ?

Denſcht gp maar orn zyme ſtemm

JWHeer (e kennen ! Pem teminnen

Ä§ dat al uw vzeugten luft?

WBel Verheugt uw dzoebe zinnen;

Stelt u op Gods trou geruſt.

7. 'S Heinels Äoning heeft gezworen/

TDat #p wil uw Bader zyn.

MLaat dam v?p die juichſtem horen:

Äk ben Spm/en Hp s mpn!

Hwe trancn zelfs zpu blplien /

TDat gp 't immers met Hem houdt.

Liet Hp u wel ooit bezwpken /

Alsge u hebt aan Zem vettrout?

8. Ban de dzoefheit uit uw zinnen/

GEn geloof Jem op Epn Wo0zt:

TDat Hp uzal eeuwig minnen/

ZSchoon gp mog geen trooſt ſtetn hoozt.

°C 3Pn maac weitig ogenbliklien/

TDat BP 3pn gezigt verſteckt,

Geuwig zal Äp u verquikken.

TBagtop Fem die zeifzöſpeckt: 9.
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F- -----------------

9. 'S vaders rphdom/s Baderszegcn/

Daders magt/ 't is al uw goet.

Hebt gp 't juiſt mog mietverhrege

FC wözt vooz u bewaart hou noet

'S Paders Bceſt is ºw behoeder

GEn uw troaſter: 's Baders Boom

SÄsuw vzienten outſte bzoeder:

DHader Zelf uw ſchilt en loon.

1o Zoe moogt gp uwgeeſt dam quellen /

Lions treurgen/ heerlph volh?

Hoe moogt gpuw ziel ontſtellen

Schuilt by Bader 7 tot de wolk

Eens zal over zpn ged?eben/

En verwagt hct Vzolpkt ligt.

God heeft u zyn woözt gegeben:

Eiſcht gp iet van meer geºigt?

Än tu wel van 't hart/om langer

(Tenniſrouwen 's Paders wooºt ?

Staat dan af/ eer 't u nog bange

MBoºt en gy zpu' Geeſt verſtoo

WHt den Geeſt tog miet bedzceben/

HYette unorren uuc opuur:

'a is maar om u te bepzoeven:

Gout woyt zulver doo? het Vuir.

12 TDzaaat u vzolpker e. hoeher

TGilt den vpantwecrſtant bien. / Die ge“

ſtadige verfoeker /'C isbooft zaºan

olien / 'Tligt zalm arte ſchoner wezen/

TPat na duiſterniſſen ſchPnt.

IHoopt op God, en wir niet v?ezen/

(Cot dat eens de Uagt VeröVPnt.
e
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-

- Stem: Hemels oge
I.O hoe heerlpk / En begeerlpk

Is dat weergaloze goet

Dat Gp dezen / TDie H vzezen/

Geben wilt in overvioet. -

GP zaligÄ WLevend' verdzinken

In die kriſtallpne vloet. In die Ec.

2 TD'heiemenſche/ ärpgrzpuwenſchen

Doo? 3pn geeſt en ligchaam beid'

MBpl de klare / Sonne ſtralen

Cot de volle zaligheit . . .

Pemheuglpk ſigten/ Eeuwig verligten

JPeteenglansvan heerlpkheit. Waer Ec.

3 Enzynoozdeel/ krpgt het voozdeel

Dan onfeilbaar onderſcheit:

Ände wille/. Huſt ganſch ſtille -

In 't genot banzalgheit.

Ende hartstogten Gnaangevogten/

2Blpven in ozdentlpkheit/ Bipven Ec.

4 ’Cipf dat ſterfipk/ En verderfipt

Än veel ſtoſjes isverdeelt/

Doo? de wözmen/ In veel vozmen

Is verandert en vermielt. -

ZDataards verderflpk Zahaaſionſterfipk

Meiſterrpk weerzungeheelt. LuiſterrplF

5. ?et gezigte/ Bet gewigte /

Än dc wpze zamenloop

ºnGadsdeugden Bol vanbzeugden

Zien 3p teffens op een hoop -

Zeeriph uitblinken / Enzpverzinken

Mlebendſtervendindiendoot Ä
, Dildº
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6. TDaar zy kennen/ Big gewennen

Aan dcn wpzen vzedem raat;

En dooz peilen/ Sonder feilen /

°C heit dar hum te wagten ſtaat.

Hoe 9pontferment: Gfmeterberwment/

TDuizenden verloren laak. TDuizenden Ec.

7. Elke zonder / Saleen wonder

Spm van 's Heeren v?p gena/

TBpl Gods wegen / Schenen 't tegen

TDeel te ſpellen vooz en ma.

Enzp bedcegden/ Gedurig bºeesdem

Ceeuwige verderfhier ma. Eeuwige Ec.

3. God de Bader/ De ſpingader

Ban hun leven/ "ZS wereits heil/

WDarengrontſteen/ Hooft enhoekſteen,

En genadens afgronts peil/

Sp daar aanſchouwen/

GEn ap Hem bouwen -

Gpdatonbegryppkſteil / CPP dat Sc.

9. Balſche werelt / Boe beperelt

Mct blanketzel/glans en PZagt:

A uwu luiſer/ Ligt in 't duiſter

All uw grootsheit/ eer en nagt.

EDſt deel allene / Gn anders gene

Wºozt van vzainen hoog geagt 3

°C bware goet alleen geagk.

Io. DSie eens teder / Siele neder /

In den afgront van UW niek.

ef uw ogen/ WBeer on hoge

ot het onrefkbare iet -

Alanugeſchonken WDie wogtmietdanken

WDie verlieſtzig zelvenniet/ Wie Ec.
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11. Godeg zoom/ Berlaat den tzoon/

GEn 5egt ! lig daar mpn heeripkheit !

TDoo2 tpm ſterven / Zult gp erven

PSondaar ! deze zaligheit. (ballL

IHoegrootendierbaar! Zoe onWaardeer

Ss *t dat Gphebt weggeleit/ Äs’t Ec.

12. TD" eerſteiingen/ Bam die dingen/

Flaauwe trckhen van Gods beelt/

* IT omafmeetlpk / Gnuitſpzeekipk

Dan die °t hart em zinnen ſtreelt:

WDie kanuitdzuflien/ Zonder verrukken

"Cheildatons Jezus mededeelt/’t HeilEc,

13. G die b?eette! Gngemetenz

GB die diepte zonder gront!

G die lengte! Londer engte/

GB die baiſſem in mpn womt ! . . -

Ditoverdenken Mag’tligchaamkrenken

Maarhetmaakt deziel gezont/ Maar E.

14. kom tog werelt/ Diezo dwerrelt

Än't behpk der zichtbaarheen/- - -

Bzeng uwpgooje/ Hoop het mooje/

Alles op malkaar bp een:

En watzal "t wezen

Bp 't Hooggepgezen

TDeel met Hodtezyngemeen! Deel Ee.

15. Aluw waken/ Aluw bzaken /

Loºgen/ hebluft 't hartdoozrpt.

Gunſten eere/ Hag verkeeren

Än mismoegen/ afgunſt / ſpptt (ſen?

Enkoomtbp'tmiſſen°C wzoegentgewis

TPanzptgpuw.vzeugdelzwpt/ Dan Ec:

v.“ 16. Als

- F
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16. Als de Koning / Aan de woning

Pan uw letmen hutte klopt/

Zal vooz zeher / Hwen beker

Coo?nzpm lang opgehropt

Denkt ditoblinden! kzwalpk bezinden/

Eerdedeur wozt toegeſtopt /

Eerde doot den weg toeſtopt.

BLATWYZER DER
LIEDEREN.
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ch Here Jeſus 268

Ach ſchoone Jeſus 94

Ach wat ben ik vol elenden 9o

't Aſgezondert eenzaam leven 2 I9

Ai verlaat eens 'e droevig klagen 326
Albezittent lichten Vader IOL

Arme kreuple ange blinde 86

Beloften op de zielgepaſt 263

f, >

Daar's nu de zoete tyt -- s4 5o

Daar ſtont de Zon, en maakte 293

Daar is het oude Jaar verdwenen-L281

Dek hermel vrie uw glinſterligten 23

Diepe kolken nare grönden «L 55

Die God myn ziel - 209

Die op de woeſte bareñ 299

Die Jeſus tot zyn Herder heeft. 323

Dit's 't boek van Margariet -, 227

Dir's een beemt vol
Äen 287

Doet iEmant zorg of jaren 2O5
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D' onmoſle ziel de flegte maage, K 75

Dring nu myn Ziel 175

Dronken zyn in ſterke dranken - 273

Dwingtze, dig ominte komen 276

Eedle ziel oneindig ſtof 67

Eeuwloos vak vol diere min 53

G.

'k Gaa hier in het groen alleen 22. I

Gelukkig dien de zoon 8, 32

Goerheit nooit genoegte loven 2O2,

Gy onbegryplyk hoogſte goet 1,OI

H

Had gy dat heerlyk ooit gezien -8? 73

Helaashoe hebik eet en trou 18o

Heilig God barmherrig Vader 6o

Heilige Jezus Hemelsvoorbeelt – 4

Heelmeeſter Iſraels wiens balſem 99

Hemels oge wil gedogen 216

Heer help my ik begin te zinken 93

Het vinnig ſtralen van de zon SC 18

Help onskruiden, helpt onsbomen, 3

Henderikjes zoete blikjes 307

Hier is nu de heilfontein 87

Hoe hygt myn zie amegrig moed. - 16

Hoe woelt toch Hoe woettoch 248

Hoogom hoogmym ziel naar boven, 274

zus och Uw naam is heeryk 17

Ik hebnueens gevonden sº 1Ik benÄ *S-

Ik hoor een ſtem uit 's Hemels 1o3

Ik voelik voel een liefde gloet A38
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Kan het dan uw hart niet breken

Kom Jezus kom ei neem myn

L

Laat ons van Godszoon beginnen 29

Laat de blinde wereltrazen

Levens zon wier held're ſtralen

Looft all' war adem heeft

M.

Maar treur'ge Chriſten ſchaar

Myne hoopzal nimmer wyken

Myn ziel myn vlugge ziel

Myn Heilant neemt dezondaarsa

yn arme ziel zo klagelyk

Myn dierbre Jezus

Myn rranent oog ſchiet ſtraal

Myn Vader die myn ſmarte ziet

267

I6o

155

31 T

298

2O

an 64

I FO

II4

I 2

-/ 22,

N.

Nabootſter Echo die de ſtille min. I42

Neen neen verleider zielenplager
Nu leeft Immanuel

Nu aan! nu aan des werelts <

Nu vlieg ikniet naar’ttrotzewout

Nu is ons hart dees aarde.

O aangename Äºe ſtont

Och hoe heerly

Och hoe genoegyk - -

Och ! liefſte Jeſus, och!

Qeh wanneer zal die tyd

O God van zaligheden

QGuldezegen mont

O Harteloo hart

*
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Q Here Jeſus ! wat vertrekt „g 167

Qhoe weerdig, weerdig, weerdig 170

QJehovah ligten leven 2. I4.

QJezus wat ist dat U dringt „I 33

Q kruisnagt ſchoner dan de dagen-244

O Jiefſte Immanuel 2o3

Q leven van myn ziel 2O4.

Q liefde gloet wie kan uw lof IO

Q minnelykſte Emanuel! „. 127

Qn Vader die de hoogte Z 2. 2,

Onbegryplyk goet 29r

Qfgenoegen mag, bekruipen 25o

Ä jeugt € 7o

Q nedrigheit, ofieriyk beelt 235

Qntzaggelyk gezigt, H.-- 3O2

Oorzaak van geluken vrede - .

Oopperwezig Here Ä 172

QSrere God! myn Rots, myn Borg 2.

Qtwyffelende mäagt S 27

O Vader die my't even 2 Ö

O wat wonder wonderheden I

Q ziel door d'onruftvan Godszoon-F77
Ozoete Jezus, beſte Goet. 153

Roei aan myn ziel, roei aan 266

Roos van Saron 17

S.

Slapen ismaar voor de nagt Sé? 284

Stil zyn als de Here gaat 24

Tergmer duizent duizent daden 184

Trek Trek my Lief, 19

Trek my met uw liefde armen , 9

Triomf, triomfin't hoge Choor 3
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*T zielzalig trooſtgenot

Uit jeſus, orn Jeſus

'k Twyffel of de hemel op de aard 46

189

198
--

Verheuge u lieve Chriſten ſchaar A 7
Vermoeide ziel al dat uw ruſten z 82

Verſtaalt gemoet onbuigzaam hart (191

Verſtont ik my te regt op klagen, , 186

Vlugtige Jaren die däer henen € 305

Volmaakte glans van
II

Volmaakte bron vollevenszap zo8

Volmaakten Heizopperheer 15o

Waar blyft daar het vaderlant - 255

Wanneer zal myn Heilant komen 239

Weg dartle vreugt in aartſche 271

Wel u gy hebt het goet 316

Wel hoe myn ziel hoe dus onſtel, 26o

Wie fleet heuchelyker dagen - 319

*k Wil myn hooft, om hoge Io7

Wonder God wat ºder werk >< 32.

Zal dan nooit gekende waarheit 96

Zal dan mym dorre ziel 177

Ziet daar, daar is uw God!, 25z

Zie hier een Ere zuil - 28o

Ziele die geneigt tot lieven - 199

Zingt nu vrolyk Engle ſcharen 43

- Zugaat dat ryzend ligt weer 309

* Zoekt gy langshet enge pat 3OI -

* Zoete Jezus zuivre zottheit % 12.

Zoet gezelſchap dat met my s? 57

Zwygt Levies tempel rey I

Zytgyo Gods mergezel : . . . - -
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