
Over dit boek

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

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

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

Richtlijnen voor gebruik

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

Verder vragen we u het volgende:

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

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

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

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

Informatie over Zoeken naar boeken met Google

Het doel van Google is om alle informatie wereldwijd toegankelijk en bruikbaar te maken. Zoeken naar boeken met Google helpt lezers boeken uit
allerlei landen te ontdekken, en helpt auteurs en uitgevers om een nieuw leespubliek te bereiken. U kunt de volledige tekst van dit boek doorzoeken
op het web viahttp://books.google.com
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https://books.google.nl/books?id=5IZWAAAAcAAJ&hl=nl
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Geeſtelle -

GESANGEN,
Gpgemaakt van eenige Godvzugrige

ZANGERS en ZANGERESZEN.

Uit verſchepde Siel-beminde Autheuren/

bp een Geſamtelten Bergaderd

TD002 -

ADRIAANvan Loo.
Colof 3. vers 16

Het woordChriſ woone rijkeyk in u

metalle wijsheid, leerden vermaant

malkanderen met Pſalmen, Lafzan

gen, ende Geeßeljke Liederen.

TDen alderlaatſten TDzuk:

Bermeerderden verbeterd eide agter

met een Twcede Deel verrykt.

Tot MIDDELBURG,

Gedzukt vp Simon Clement, Gºdinaris Stads-dzuk

ker/ woonende in de Langendelft/ bp de Markt.

/
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VOOR-REDEN,
Aan de

Zangers en Zangereſſen.

Erſtandige Zangers En

Zangereſſen , het gene U

hier voorkomt zijn eenige

. . . Geeſtelijke Gezangen, op

gemaakt van verſcheyde Perſoonen van

allerley ſlag, die zomtijds (na dat God

haar het hert bewoog) het eene of

het and're hebben uytgegalmt tot Gods

eer en harer verwakkering, deſe wer

den U E. hier Opgedragen, op dat

Gy Lieden die mede deel-genoten 7iſt

van de zelve Genade, ock op gehjke

Wijſe die zoude beantwoorden.

Voor defen zijnſe in verſcheide Boekjes

gedrukt geweeſt, (uyrgenomen eenige)

dog nuheb ik.de zelve bymalkand'rege

1ogt op het verſoek van veele, tot dien

* 2 eynde
:



V O o R-RE DEN. - -

---

Ändeop dat kook die onderuarmfinde

Zelve vooreen kleyneprijs ofweiñig Gelt

mogten bekomen, anders liep deprijste

hoog, dewijl dezelve uit eenand're Pro

vintien hier moeſten werden ontboden.

Ik heber geen vän mijn eigen by ge

daan, (hoewel Godmyſómtjdseen Lof

ſang heeft in demond geleit)op dat kniet

en zoude ſchijnen een anderswerk tela

ken, en het mijne UE. aanteprijſen: ten

einde ik hier van mogt ontfangen eenige

löf; NeEN;'tSahmygenoegweſendatGod

werd verheerijkt, engylieden geſtigt.

A/oorts dewijlkhebgezien dat deZan

gersen Zangeréfen, defe Gezangenniet

en hebben verſmaat;maar metalle vroljk

heid geſongen: hebbeniet konnen nalaten

haar hier bytedoen Drukken een tweede

Deel; Daar ik ook niet aan twijffelen of

zalzoo aangenaam weſen, als het eerſte.

Belangende deregelen die in 'tzingen

moeten werden waargenomen , ik wijs

utot Gods Woord, en tot de Voor-reden

van dien nu Zaligen Man Gods YODO

CUS van LODENSTEYN, die hy ge

maakt heeft voor fjn Ziels-opwekkende

Citſpanningen. - - -

– Alecn.



V O O R- RED EN -

Ydelheid, Slordig

Ä tragt uhertin deſenÄ
te beWaren : Opdat verre v E ſy,

- - d ÄöÄ . .

hed, Vleeſchelijkheid en Onverſtand.

- Zingtook nette veel Lederen, of

ook Pſalmen agter den anderen; maarla

tertuſchen beide tijdwezen omdverhet

gezongenete ſpreken, ofparticuliereMe

ditatien overde zelvete hebben: byge

brek van dezeishet Gezangas onnut.

Begint noit deſepligt ſonder voorgaan

de Gebed tot God;t zy dan ſtatig, of

ultſchietent,op dat hetwerde gedaan in de

name des Heeren Jeſu. -

Eindelijk neemdditen gebruikthettot

uwer ſtigting, eninplaats van vele Ydele

onnutteklap; ('t welkheden in deſe Gee

ſtelooſeenLiefdelooſe tijdte veel geſchiet

tot uwe eigen Ziels verwijderungen ver

derf, tot oneere vanuGod, (die gy uVader

noemd) en tot ſchade van unaaſten) zoo

ſpreekt (veelliever)ondermalkand'remer

Pſalmen, Lof-zangen, enGeeſtehjkeLie

derenenZingende den Heere metaange

naamheid in uwe herten.

ADR44yra Loo.



B LA D - W IJZ ER

- - Van de

GEZ ANGEN
MÄ Wºeer hoezal ik u vergelden. I

PV-Avond gezang. Ge! gºogte Godl die alles
wat'er leefd.

Een benaaude Ziele, klagende tot God over haar

dry Dood-vianden: en den Heere om hulpe er

byſtand aanroepende tegen de ſelve. 20e Wºcrd

mijn Zielzoo ſeer beſp?angen:

Klagte en Gebed tot Jeſüm, in 't maderen tot ſine

H Tafel. Mijn waarde Ziel hoedus entfield. 7

Ziels-worſtcling cn Overwinninge. na het genie

ten des H. Avondmaals. Eilaas! wat ramp/

ag! wat elende. - - -

Dejieffelijke Vreugde van een verſekerde Ziele

ſmakende dc zoetigheyd van de liefde Chriſti

Luc. 1: 46. D. mijn Ziel wat ſoete thden. 17

Een Ademhalende Ziele, uit het midden van haar

zoo Lighamelijke als Geeſtclijkebezoekingen tot

God vliedende, en opharein Vader lieffelijk leu

nende. Wat is t mit Sielhoedusontfield. 8

Lieflyke Ziel-dwank, of innige herstogten tot den

Heere Jeſus. O Jeſu wat is 't dat udzig. 2
Klagte van een benaaude Ziele , in Gectelijke

jatingen. Aagt gp my nuniett d! Peer S

Zielen zuj. G 9eere Feſus weeft dog mijne. 28

Op het bedenken vnn onſe zwakheyd en grº

noodzakeikheid van Gods genade hupe. Als

if eens regt zie mijn elende - -

Ziels-opwckkinge. G. gp mijnSie Wat Uelgt. ?

Mcditatie. @! dat mijn Zert en Sie, 33

Klagte tot God. e! wat een groote ſmerte. Eé
CIl

“29

Dank-lied P. gp mijn Tiel witt berbliden. 3



BL A D - W IJZ E R.

Een Lied. CD! Heer/mijn God /zeergzoot van. 35

Strijd tuſſen Vleeſchen Geeſt. Mijn waarde ziele. 36

Een Chriſtens Kioekheyd. Äk vaag na Zeulel

mog na Aard, „ . . . . . 37

Gebed tot Jeſu. Liefſte Jeſus mijn beminde. 38

Wyzullen vermelden van den Name des Heercn

onſcs Gods. D! noit/ Ö! noit. 4O

Den Hemelſcn-arend, ſijn vlugt ſpoedcndenahet

doodeLighaam. Luc 7. Alles pindikvolelende. 45
Het Eeüwig-lied. MDauneer deestijd Gagbijn. 47

Ärn Leer Jeſu/ Leven/ligt/ ja
LE! V - .:

Gebedom voor God televen. Ag! God/wilt nnp 4?
ee11F9eVell. O . . . -

52

Het Overgeven van een gcloovige Ziel, aanJeſus.

Alleen Alweerdig God. - - 52

Eon Antwoord van een Kind Gods. Ikhoogeen

ſtem uit 's Hemels Chzoom 34

Eenzugt tot Jcſum. Gº! zoete Jeſu/Wanneer zalº

het weſen. : 2 A 1 - . . 2

Herstogtige Wenſchingen, om van de Weered

en ſijn eigen verdurvendhcidte unogen verloſt,

en met J SUS vereenigt te worden. Loewo

„münherte leer. ... ... i2-39
Ziels-verlangen, om't genieten vanJcſus. G liev

Jeſu/ Diele Dzind. - - -s –> 61

Denalles vermogendedoor’t Geoove. Marc.9: 23.

Danals Gods Geeſt mün Siel bewerkt. 63

Delukzaligen Hoveling. Ppgeblaſehovelingen. 64

’s Menſch Ydel Gewoel. Zoe woeld den Menſch
om goed bpÄ te LaPell. - Y. 66

Beºm den Wind van Gods Geeſt. Gntſlupt/
Ö! Heer/u ingewand/ ontſlupt. 68

Bede tºgºns de Geeltelijke Slaapzugt. Ältſlaap

300 Vaft/ mijn Siel die leid als dood.

Jeſuskloppendeaan de Deurevan fin Bruid. Gp/

'OPDddeCopen mün TDuivel mn Schoone, 5

- C



B L A D-W HJZ ER.

Dckloppende Ziele, en weigerenic. eſs. - Äeſus

umijn Middelaar Zeilanden toniuſ. – 72

Lied van het Ik. G>! #ä Ö! Jß 74

Aan een Ziele die niet derfd nadcrºn tot het A

vondmaal. Dtwhſfelende Waagd. 75

Zugtingc van een Ziele induiſternis. Mijn Liel

heeft langen tijd gewagt, - - - 77

Zugtinge,om van het Lighaam der zonde ontfla

-gen en mer Chriſto vereénigt te zyn. Mlappaſte

W. MDel/dat ik ging denken. „ . . 78

Ziels-verzugtinge. Gegzooten Herder der ver
K. dwaalde Schapen. . . . . . . 8 I

Ziels-oeffering in zeer diep verwal, en vervreemd-

:: heid van de Heere , by occafie van des Heeren

Avondmaal. TDe tijd die naakt mu tweer mijn

doöde Sei. - - - - - 84

Ziel-zugTinge. D hef Fontein. 93

Den regten Pigt eens Chriſtens. Seerheilig

heerlkl wisi alwaardig. ;... 97

Licfde-Lied. Mün Jeſus zoud' ik wºvootäan
niet nimmen. . . . . . . . Wº - g

De Navoginge ChriſtiaSoete Jeſuſ gemes

voozbeeld. . o 2: ot

c EenzaamheidsTrooſt. Ag hoezitik hier alleen. 195
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MORGEN-GEZANG.

PSALM 5 : vs. 4.

’s Morgens, HEERE, zule Gymijne

femmehooren; 's morgens zalik(my)tor

u/chiklen, ende wagt bouden.

Op de Stemme van den 77. Pſalm.

Eer hoe zal k’t u bergeldern

Gn net of genoegſaam mel

den A

# 't Goede / dat mp deſen

- nagt » 4

F Ä hand is toege

§§ Jeſu# Heer der Zee

# L

'k Zal upzijſen / U bereeren;

MDant gP na Uw' goedigheid -

JAijn rot3/ en mijn ſchutl-plaats zijt,

2. Gp beſchermt de Iſréliten/ -

TDie laat gpu gunſt genieten/

s Bogens/s avonds/ en bp mag/

Poud gp over haar de wagt /

Gp Weet haar boo! ongelukken

STe bevzijden wegte ruftken/

Ulpt des Zatans looſe ſtrik/

En des doods benauwde ſchzik.

3. Gp laat over haar niet komen /

TDat des Werelds kind'ren ſchzomen/

Än het douker zijt gp haar

Dtigt/ en als een Beukelaar/

- Gp wilt uwe Eng'len geven /

Lothaar dienaars in haarleven; - -

- - - - A) WPant



..“. GE E s T E LIJK E
r- , . "

), Mºaut haar dog de Saligheid
2 # Ä entoegezeid.

4'k ?ad my tot.de ruſtbegeven/

,, En gp zt uap bp gebleven

sº Hyyebt over mp de wagt

„Jaaauw gehouden in de nagt:,

- * Wöwen arm. Was mp een wapen/

GPp dat tk geruft 3ouw ſlapeu /

Gp hebt tot mp in die thd/

Uwe vieugel üptgebzeid. -

5. Gp waard aan mijn regter 3jde/

Algik repte flapen leide/

: Jeſu s unorgens vond ik dp

CDnverſcheidelijk bp mp /

:: . . GBp dRoegsber nnp de zozgen/

n het dupfter en ’t verbo?gen/

Da zie tk het NHoºgen-ligt /

En Uiet een tu aangezigt.

6. Gg! Watzal 't een zoet entwaken

Poo? Imp zijn/ als al de 3aken

....: LSnllen werden opgeregt /

Als u MAood ong heeft gezegd;

Alt tlz werden zal verzadigt./

Enten vollen begemadigt /

TPooz u heerlijli Aangeſigt /

In wiens igt ik ziehet ligt.

7 Heere/ Jeſu/ hoog gepgezen

"ß Zal daneeltwig bp u wezen/

TDienen u/ daar gp nu zijt

Än vollkomen Zeplighepd/

Ag! hoe voel ik her verlangen/

JMijne Siel gedUerig p?angen

a dat ſchoolle .tomingrijk/

Mergens is'er ſijns gelijk. -

8. 'k Moet een klepnen tüd mog wagten

WDepnig dagen/ Wepnig nagten/

Evenwel’t vald mp3eer lang!

--

---

-- ...

wald
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't Pald mp bitter/'t bald mp bang;

IAogtans wil ik u na waarde

Eeren wijl ik ben op àarde/ »

't MBerk dat gp mog hebt voo mp/

Milik doen metherten blp.

9. Een ding wilik maar begeeren/

MBilt mijn Bede miet afweeren/

Merkt op 't geen ik tot U 3eg/

En met ſmeeken VOOz 11 leg/

JLaat geen ongeregtighedem v.

Mp verlokken / nog vertreden/ -

TPoet mp müden alle kwaad/

Dolgen iwen wüſen raad.

1o. Gp die zijt ſeer goedertieren /

WDilt my in uw wegen ſtieren/ - ?

Gp zijt tog unhn heerlijk lot/

A mijn hepl is bp u God/

MBilt mp togten beſten raden -

JLepden op u ſoete paden/

GBp zjt bp mp voo! en na/

MBaar ſk ſit of waar ik ſta.

11 Zoud mp af van mijne zonden/

Zoo werd ik opregt bebonden/

IWAaakt mp mederig ende 3agt /

ZDa u voogbeeld do0? U kragt;

Geeft/ dat ik in 't ligt kan wand'len/

In opregthepd alles handlen/

'k Zal dan zijn in u verheugd/

Spzingen op van eukel Vzeugd.

12. Als gp mp zult kzagt toezenden

Zal geen ſonde mp ſeer ſchenden

'k Eenſch te treffen haren kop/

TDatſenopt meer ſtonden op /

'k Pind mijn Ziel ook ſeer genegen

Tot u MPet/ en tot UW' wegen

ÄwaJPaauw te letten CP U ...«

- * A2" " 3 "n MG.



-

4- G EE sºr ELIJK Es

:: Hop biddenüſ bewaardons defen nagt

13. Ak Wilu gevenal mßm kragten

All' mijn woozden en gedagten/

tuto eer 'k wilop u ſtaan/ -

Ptleben u geduerig aan / -

-Feeft,dit mp en al uw kindren/

Bande uerdre tat de mindren/
TDie u vijtig roepen aan/ -

GPm in uve MBette gaan. M. J. Koelman.

AVOND-GEBED.

PSALM 4. vers 9.

I zal in wrede e’zamen weder liggen ende ſlapen; wane

Gy, ó Heere, alleen, zule my doen zeker woonen.

GPp de MBijſe: Van den 116. Pſalm.

I • Gºoote God! die alles wat 'er leefd/

*-”TBooz uwe magten ſterke hand behoedet/

GEn ook zcer mild net d?ank en ſpijze voedet/

Ja alle goed naar zielen lighaam geeft.

2. WBp danken u voo! uwe goedigheid/

Dermids gp ons (onwaardige) geſtadig

TPgo uwegunft en 3egen zeer genadig

Als Schaapjes in een vette wepde leid.

3. MDant gp/ o Zeer! hebt ous nu deſen dag

B003 ongeluk bewaard/ en ook gegeven

TDat wp te zaam in goeden v?ede leven/

Zoo dat (dooz u) geen Piand ons vermag.

4. TDat wp/ in plaats van ware dankbaarheid /

U goede gunſt met zonden ſteeds beloonen/

MDaar d002 Wp ons aan t! ondaukbaar toonen /

Enzeer vertoonen Uwe Majeſtept.

3. Maar treed / o Heer! met ons niet in't gerigf/

WDilt met u Geeſt tog uimmer wanons ſchepdeu/

3Laat die bp daag ons in u paden leiden

GEn ook des nagté onš zijn een Heilig ligt.

Dooz



GEZ A NIGER Nº. o z.

Tºoo? alle kwaad voo ougetukenſchade/ . ---

Eºerdenkt ouš ſteeds net ugemadé . . .

Loud over ons dog altjd goedewagt, . .

7. Gºp dar wp dan/ als ons de Äveraat --

Mºet alle vlüdweerons verfriſteeden. “.

Cotlofen eer van uwe naam beſteden /

PÄſoo mild metalle goed verzaad. . .,

8 Snzonderheid waak over onſe Se7

CPP dat ſp mietdooz liſt ban haar vianden/

Gebºagt wert in des Satans felle banden/

@f der zonden grondelooſe wiel.

9 Peeſtgº/ o Heer! de laatſt in onſe zin/

Cºp dat wp nu in goeden vederuſten“ “

Conſe Sie in uwegunſt verluſten

En komt daar mogen voegal weder in.

Äoo zullen wp in alle ware deugd“
U Replig wooºd / en uwen JDame vºeeſen/

Laat dit/ o Heer! ong hoogſte V?eugde weſen/

Dat anſe Sielhaarinu Heil verheugd.

Ziet aus / o God! in hiſto Jeſu aan/

ºn wiltons dog vooz pdelheid bewarej

GPP dat wp hier Zoo eenen ſchat vergaren/

Die met ons mag tot uten Hemel gaan,

- - ROBERT tJS IMMENS.

Eenbenaauwde Ziele, klagende totGod,
Over haar drie Dood-vianden: ende den Heere om

hulpen byſtand aanroepende tegen de ſelve.

Op de wüſe: Van den 66. Pſalm.

Ofeen vers in twee geſpeten; op de wijſe: Re

veille vous. Ofde IO Geboden.

I. Hºe Werd min Lielzooſeer beſprongen

Ban mijn Bianden boog enkwaad

Zºod van haar tot zondgedwongej
Too dat hetmn". herte gaat.

- - 3 -

>

Hoe

/
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oekomt de TDupvel doo ſhn lagen

sº altjd 't goedeÄÄ -

Äg! Heer ik kam ſn iſt niet dzagen;

IPog ſijne boošhepd tegenſtaan.

2. Daarom/ 6 Heer / wiit unp verſtecken
GEn helpen dooz u ſterke hand;

GPp dat ik tegen 's TDupves werken /

Ä hebben goeden onderſtand.

Téeiseered vo van vulgheden
Mtomt mp bok methaar booš femijn/

2Beſpzingen a mijnſwakke leden:

GPp dat ik ook mogt Werelds zijn.

# Sp toond mp al haar zot verUMalten;

Gf 3p mp daar toe krijgen unogt/

TSatifijeere jverfäken/

En dienen al dat aards gedzogt.

WDilt mp/ Ö Heer! dog kragten geben/

Gm haarte kommen wederſtaan:

Gm dat ik ſteeds in n mag.level! /

Maar kommt mp met haarganſche magt/

Beſpzingen met veel booſe luſten: --

Alſoo wozd il tot zond' gebzagt.

Ik ben Ö Heere!.doo haar ſieken

MDelmeniginaal vooz u nisdaai; ---

En bem bp na van n geweken/ “ !

Eil een Verkeerden Weg gegaan. .

5. Ik ben zeer vol van ſware wonden/

MDaar dooz mijn Ziel lijd gzoote ſmert:

TDat ſhn niju ſmode vuple ſonden;

Die nnp zeer dzilliken aan het hert.

HAaar iſt voll mijn tot Ch?iſtum Wenden/

TDie mp alleen geueſen moet:

Pºp is 't die al de zwaar elenden

Ban onſe Siele whkeudoer. -

6. Op bemalleen wili dan leunen;
(. .

-

En van de loſſe Wereld gaan. -

4. Mijn eigen vleeſch wilt ook niet ruſten

- -

- -

5
–- -

- -

----- -

- -

- --

: ,

ve
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Hºp is mijn burgt en ſterke wal/

WÄpſal mijuſwakheid onderſteilnen . . . . .

Äp iš "t die 'tal verſoenen Zal. :

Ggzoote God! Weeſt UMP genadig; . . .

TDat ik in Chziſto nagten dag/

Matjn eeuwig heilen troaſt geſtadig /

GEn al Unijn Uzeugde 30elten Mag. .

7. MBit mp om zizuent wil vergeben

JÄiju ſonden die ik heb begaan:

CPp dat ik mag op nieuw gaan leven/ -

GEn altijd u tendienſte ſtaan.

Allg dam mijn Siel van 't bleeſch ſal ſchepden/

JReemt mp ook op in uWen Chzoon:

GPg dat ik mp daar mag verblhden/

en"""""Äögegrus mMess
T - +--- T ––V FT

Klagte ende Gebed tot Jeſum ," in

't naderen tot ſijne H. Tafel.

Stem: O Zalig Heilig Bethlehem.

T.M. waarde Siel hoe dus ontſteld?

WDilt dag niet langer blihvem treuren

TDien 3onden-laſt die u nukweld/

Sal Ä Jeſus Van u ſcheuren.

2. All zijn tº eigen kragten ſwalt/

WDilt uwen nood aan Seſum klagen/

Beſwijkt gp ander’t ſonden pak/

Bertrauwd op hem hp 3al yet dagen.

3. ?p nöodigd u. ntl aanſijn Dis/

WPaaroiu dan 300 een ronWº bedzevet 2 -

Steund maar op helu / HP 3al gewis -

Llook wel vooder kragten ſeven

4. lMet regt nijº Siel / zijt gp bevgeeſt /

(Tot deſe hepligheid te naken/ . . "

Iaat v?p u ſolden/ minſten Uneeſt / »“

- A 4 l d?sebig
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-

Pldzoevigen bekommert maken. -

5. Maar laat geen dzoefhepd meeſter zijn

WDend u tot Gods barmhertighedeu/

Pat zegt der Zielen Medicijn/

Ä00?d dog ſijn woogd en zoete reden.

6. ºp roeptſe miet die zijn gezond/

Maar wilden ziehen Herder weſen/

Peeft u dezonde dani gewond/

TDiem Jeſus zal u weer geneſen.

7. G Jeſus! "g herten trooſt en vzeugd/

MDood gp de zielen vol gebzceken/

Gap dat gp ſoo de ziehen neugt/

TPoo! u Bloed waſſchen en opkweeken.

8. Alis mijn zieldam zeer benmoſt/

IPog wil ik evenwel niet ſchzonmen/

Tot n/ Ö! lieve Dzede-voyſt /

- Tot u. mijn Heiland/ toete komen.

-

z

* 9. Gp hebt/ ÖPeer/ u liefd'en kragt. -

Suu vernedering beweſen/ -

Als pder die men tot it bzagt/ -- -

TDoo? Uwe handen wierd' geneſen. ...

10. MBilt ook alzoo mijn zieke ziel/

Met allerlep elend' beladen/

Dp-trekkeu uit dien modder-wiel/*

En in u Bloed / o Seſuſ baden..

11. GP Jeſu Chiſii TDavids Zoom

Sºk 300 een arme blind geboten/

Bilpg mp voo! u Genaden-th2oon/ ..

MLaat mijn u ſtem / u ſtemme hooven. .

12. Tot 't goede ben ik doofen ſtounk

Ag! wilt u over my ontfermen/

JWDijn hert ig koud/ o Jeſin! tom

WBºlt mp doo? Uwem Geeſt verwerrnen.

13 Ik ben ook kreupel/ zwak ein laun/

„GPnn pets tot ubver eerte Werken /

CPg ! of u kragt van boven kWann/

KPun Unzue zwakyeid te verſterken.

- - 14.

-

WPag
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14. MDas ik alleen unaar krank en 3Wbak/

JAaar vzees dat ik ben dood in Zonden/

TDog Jeſus, die 's doods pzikket bzakt:

Mijn Zeiland heeld ook zulke wonden

1. TPoe Lazarus begraben lag /

Kwaamd gp henn Jeſum weer verboekken/

WPilt ook alzoo mijn Siele ag! ,

IDu uit het g!af der zouden trekken. - -

16 Gok was de gaultſche Wereld dood/,

Eer gp haarkwaamd in liefd' aauſchotwen/

Soudan mijn ziel in deſen nood / . . .

Gp u mijn Heiland/ niet betrouwen. -

17. Got wien zou ik dog henen gaalf

2Bp u allcen / bp u is 't leven/ -

U zoete Jeſu kleef ik aan/ ... *

Aanu wik mpgautſch'lijk geven --

8. J feun opÄereºedl, 2
TPie TDood en TDupvel hebt verwommen /

Ja al de Helſche magt geveld/

Gp fult mp doode 't leven jonnen, -

19. Jß ga dan na u 19zeugde-feeſt/ ..

Maarag! daar zijn mog feie troepen/

TDie all' haar kragten / onbevzeeſt . .

GPm mp te ſteupten/ t'3amen roepen.

20. JEin epgen vleeſch/zoo volbedzog/

Mtomt my aan alle zijden kwellen / “

WPaar bpſig ook de wereld nog:

Dervoed met 't booš gedzogt der hellen.

21. All iš't dat 3p niet ganſch nujn, hert/

Dan u. mijn herder/ konnen trekken/ . "

Sp komen egter 3ware ſmert/ .

Emonoeneugt daar in Uet wekken. -

22. En weren doo? een looſen ſchijn/ .

Mijn zinnen 3eer in Warr' te bzeugen; -

CPm dam alſoo haar boos feuijn/ 1, 2 :

TDoo? all' mijn leden te vermengen.

23. Gº! trouwen Herder ſtaat mjn bp/

-

Ag!
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Ag! wilt u over mpontfermen/ .

En voo! die w?eede wolven nP/

Teoog uwe ſterke hand beſchermen.

24 Jk heb geen kragt / nog weet geenraad

Bºoeik haar tegen-weer zou beden/.…

Gp zht mßntrooſt mün toe-verlaat .

In üwe armen koom h vieden,

z, ſaßnkragt is niet als pdekafl

Eenrietwaar op men niet kan ſteureu/

Gp zjt münſterkte ſtok enſtaf -

Gp üJinju Heyland/wiz leunen. -

Let dog uyu zerte gratig OPen/ --

6e! geſu / het gekraohte riet/.

Meilt gp dog immers niet Verbehen -

Wet rokend lenmmet 3ult gP net .

Pitbuſſen maar veelmeerººſ,
7 tajn g'herten lamp is ſonder plant

Pilt dog dien olp daar in Wietel/

TDie upt u epgen herte kWan/ „.

Pan'thout deš zruces tot ouš bieten,

28. Geeuwig Zigt Ähare Son l
WDilt dogmtjn herte nn beſtralen

Paauwe ſtzoomen/ vzeugde b2dn/

TPogbümen in mün ziele dale,

Ä wozun kom dam / unet U/

(Totuſo! zoete Jeſus/Kruipe/

Ennevens' Byand§ leger lu/

Aan uwe tiefgetafel ſº,„„

Ähntjouwen Heiland laat MP/ ag!

zäaaronder uwe Cafelweſen . . .

Gudat iſt daarde bzobješ mag / ::

Gelijk de handekens opleſen... ...L, ... .
ÄÄgädan heen mit Äand / kam

Mitmunet uwe vlerken deh. „
Ät ga; maar witnün 25zudegom/

Hºet uwe liefde-kooadeu teleu,

ÄS Jeſu grüpt mp bºdehand

GP.
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Gp dat zoorºzoider tegenſtand. ?

l balſſemin mijn ziel mag loopen.

33. Ag! geef mudog een wºhe kragt

Laät uwe magt enſwakhepd blijkei/

konnt in mijn zie die op u wage

Ei wilt daar mimtier neer uit Wiien. „,

ROBERTUS IMMENS.
11– ––– – – –– ––

Ziels-worſtelingende Overwintinge *

Nahe genieten des
- , – - - -- f - -

H. AVO NDMA ALS.
* " 7

Ziende op eenige woorden van de Bruid .

en Bruidegom, Cantie. 3 rºy.

PsALM 8: vers , 6. 2

Baade“ des dead hadde nyonvaºgen, sº de Beeke

Belials verſchrikten my. . . . . . .

Banden der Hellen omringden my, ſtrikken des dood:

befegenden my. . . . . --- -

Als my bage war, aanriep ik den Heere

mjnea God, byÄ
en mjnger ep voor ſjm aargefgekwänin /jgeooren.

Stemme: O Kersnagt, enz.

1. Pºlaas/wat ramp/ ag! wat elende
EÄjÄ Är F ywende/

t Is miet als bzoefheiden verdiek

Iain vpand heefemiſ dood gezwjoeli"

JAu U!0et MijnÄ Sie verſinozei. ,

Öjdatjn tiefſte van mºvies. 3.
2.Ä natoe begeveuf.

eriep to

Ik kam dog zonderhem niet levei?

Hit 's Hemels ſpje van ump wijktf“

Sal ik vanÄ ſerven

Eu moet uu alle bpſtand derven/

Ap mp/ min doeve ziel beſwijkt.

» - 3. Want
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3. MDant iR geweeſt ben van de gaſten/

TDie ook al in de ſchotel taſten/ v

En dzinken van den zoeten wijn/

TDog ſonder reine 2Bzuiloftg-kleeren /

Haar tot des tonings Maaltijd keeren/

JlMaar moet nu uitgewoypen zijn

4. TDen toning zond wel ſijne Boden)

Die mp ter Bºuiloft hwamen mooden/

En 3eiden mp mijn pligten aan/

Zk meinde dat welnate komen/

- Met mp vooz die thd in te tomen / - -

- Endan den oldem gängte gaan

5. Jkſal nu Hemels ſpijs verwerven/

Sp?ak ik / maar wou geenwereld derven/

TDie lag mp alte zeeraan't hert;

Sk wilde we Gadszegen ſºmalien;

Maar 't was / eilaas! hetàards vermalten

TDat van mp meeſt gekdeſterd werd. -

6. Sk had mp in mju eigen oogen/

MDel opgeſchikt namhn vermogen/

GEn ook mijn pligt ſeer wel volbzagt;

Maar/ ag! daar waren kroetel-3onden /

TDie meeſt mhn lieve ziele wonden /

Daar had ik niet eens op gedagt.

7. TDe Cafel dzoop van heilen 3egen/

Min dogt ik had Gods Gunſt geliregen;

„ Maar hoo.de doe dit naar geluid/

tom hier gaſt laat u herte bzekeu/

TPaaru bemiude 3onden ſteken/

TDie moeten met de wogtel uit.

8. Jh. was hier dooz in dutzend veeſen/

Het dägt mp alte hard te weſen/ - -

Mßnzoo dooz deſen ſtrengeu band/ - -

Dan "s werelds vzengde in te tonnen/

’t koſt in minpdel hert miethomen

Te miſſen ſoo een waarde pand. . .

9. Ik wilde dan zoo uaauw niet letten/
*- " - - - - - - - - " Håaar

--

z
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zpaar ging mp ſlegts ter Cafel zetten

Endoomjn ongewaſſen mond/

TDie zoete Zielen ſphs genieten /

En olp op mijn herte gleten/ -

Teat ongevoelig was gewond.

j Szudegom was mog gemegen/

Hahn ſteenig herte te bewegen

Än ſpzak; wilt gp dog voo? u zien/

LSult gp de Zwijnen van u ſagen!

EnzÄt gp niet haardzek uityagen/

Sooſa ik moeten van u Vlien,

i. ºp ſpzak mog eens / komdºet mP open

Jºaarmeen ik lief hem henenloºpen/

ºuis hp weg/ eilaas ! wat raad ?

Jſ wilde mu welma hem hoden
Faaar al mijnhoop iš mu verlºo.enf

Ag! ag! wät deſolaten ſtaat.

ÄnjÄardat ikom taaat alles vlugten

Een peder ſluit mu vooz mün zugen

Shn ooentoe/ en ſtiert hem heen/

Jk hoo! al roepen; weg met deſen/
Sou die in onsgeſelſchap weſen

ºp mag de sº,"5 betreen
E.

13 Maar ag! het ſwaarſtend. Van allen

Gods graumſchap is op mp geballen/

Äjeganſch geen menſche dzagenkan/

TDe Satan komt mu vzeeſlük tieren/

Enom mijn arme ziele zWieren /

MDaar ſalik hulpe 30eken dan?

SouGodmog niet genadig weſen/

CDg ja ik heb het wel geleſen -

ZDoe Petruszoo geſondigt hadd/

Hoe hp des Heerengunſten 3egen/

Tºoo trauenheeft weerom gekregen /

MDanneer dat hp zoo kragtig bad. -

- , sº Äg! Koſtiſ ook eens bittec weenen! Ett
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GEn ukt den gYond mijns herten ſteenen /

UDant t is een regt verhijſeld herth

WPaar doo des Heeren ingewanden –

Dan teere Menſchen-lefde bzandeu/ -

GEn ſijne gUnſt verkzegen werd.

16. TPoe Jeſus lietſyn aogen vallen

&Pp Petzus zijn de ſterke wallen/

Pan ſijn Verharde hert geveld/

IDen zagdge ipt ſijnoogen komein/

Een gzooten Voed van tranen ſtzoomen /

lºp was Felijk als Is dat ſmcit. -

17. APon imp die Son ook eens beſchijnen/

Hoezo den ökhend verdwien

Tie ili Ä mijn ouagtzaamheid /

En doo? 't Vetagten van Godsgäven/

Igeb omninijl zwakke Ziel geg?aven /

Jatuſſehen mp en God geleid.

78. Poe zol mün harde hart dau weeken)

MDat zouôei dagral water-beeken

Uitvlietet, o! dat Tränen-bzood)

Zou mu min regte ſphſe weſen

TDat zon mijn ziehe zie geneſen/

En helpen uit dien ſwaren mood,

19. TDat ik nu ook (als David dede)

: Met traneU MOgt mün Aeger-ſtede.

Hat maket dat zou doo dieu vloedl.

Mijn 3el (gelik gp ligte baren)

KTotharen Tzooſter heilen varen/

En tot haar heilen hoögſte goed.

zo. Wegwered i wu verlaten
"Ä kam mim ganſch niet baten

u ik mihn Liefſteiniſchen moet

't Ss uwe ſchuld / o! pdeſheden/

TDatik zoo d?oevig moet gaan treden

Gp hebt mjnal dit hwaad gebzoed.

2Äk wilbpunier langer blüven/ -

Münkgude zieſ zou vo91 verſtöven
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Ag! ik moet ma de wermte toe/

SPkwſ mün Liefſte weer gaanzoeken/

In alle ſtraten en hoeken/
TIk ben dit pdelleven moe, A

22. Maijn Wiefſte / ag! mijn wel beminden,

MDanneer zal ik u weer daar binden?

Ziet dog mhm armen aard'-woºm aan/

Datik u eens mogt weder krijgen/

Jk zouniet nade wereld hügen/

GPfook u zoo niet laten gaan.

23. MBienzle ik daar in deſe wijke/

Izet is mijn Lief ag! ik beſwijke/

En moet van flaauwte zügen neer/

Sou hp unp mog met tzooſt verzaden/

TPaar ik hem gingzoo ſtaut verſchaden

Ä ÄÄ Ä # weer. . .

24 TPaarKontºpaan/ag! yoogdgenſpzeMDelhoe mijn Lief/ waarom gew zv ken

Ptom ſtaat d0g 0p / ik 3eg U kotn/

Uzal geen ſtraf/maar gunſt gebeuren/

Daarom wilt dog niet langer treuren

Ptom kuſt mijn twen Bzuidegown.

25. Ik wilden dood niet der Sondaren/

JPaar wilſe doo: mhm dood bewaren/

En wiſſen al haarzonden uit/

Ält heb gehoat in dzoevig kermen/

Daarom homik met open ermen/ -

CDm ut' omhelſen als mijn Bzuld. . .

- - - 1. R US TE. . . .

26. G! 23zuidegom / o! mijn benuinde,

G! Bzuidegom/ die mün bezinde/ .

Ritornt gp hier uit u Heiligdom/ :

CDm mijn unisdaad mer heil te loonen/ .

DJoe koſt gp mijn meer liefde toonen/

G! glderliefſte 25zuidegom? -

27. Ag! dat ik had mu honderd tongen

TDie uwen Lofte zannen 30mgen . -

-- FPu
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5Äu gp mhm Siele ſoo vºrzºº
Hugp mijn konntzoo vºll maken/

Hoeaat gp mp u liefde maº

jen Äuidegom mün toeberlaº

Ägiefſte had ik trauen plaſſen

Omdaºru voeten nied' te waſſen -

TDie doo mijn zomden ſüm gewond; .

Wºoe wozd mijn ziel daardº bewogen /

Äk zouſe met nijnhairafdºoººº!

Enhuſſen ookmet mhmen mond -

29. Iaat dog de ſtroomen der genaden/

MPaar mced' mijn Ziel is overlade

Eaat die Zoete Hemels-vzeugd/

IDjbimmen in mijn herte trekken
CPnn ſteeds mijn ziel daar OP te wekken /

- Cotuvºse liefd' en alle deugd

3. 30. Pugp mju hert hebt ugeº"

Atjt er nugeen wereld homen/

Sie mp zoud trekken van u af!

e Seu maakt a min vaº
Faiji Fielen moodemaärste ſchauen /

iGref bewaar mp tot in 't gºaf.

z:3. Ik finaak mu regte Igemes-ſpijſen

Teie wp een ſoete veugd hewijſen/

Hºu is mp 's wegelds Vzugte laf/

Det is een pil met gouwd beſtrelien/

jaaar als er dat is van gewehe/

Soo is het niet als Swºhnendzaf.
32. Ik wil dar Hemels-ſpüſen uninne11/

Dat's Gouwdvanbuptenen van binnen/

Teat igdien Meijn enzoeten Moſt/

MPaar van menvoedſelkan verwagten /

MDant hier dooz krijgt deziele hragten/

Hoe liefükts die Semes of

Äjief Äg witt mpſteeds aankleven

Peantzonder u kan ik met leven/

ooniet u Geeſtſteeds in mün leefd/
L., Zoud"
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Soud ik mün nieuwe kleed beſlüken/ . . -

Ja al mijn kragt zoud' van unp wijken)

. Als iemand die geen hoofd en heeft.

34. Gund mp/ inijn lief dees laatſte bede/

JNeemd over al mijn herte mede/ - -

Bewaard het töt den laatſten dag/

Qp dat ik bp Gods Lievelingen / . . -

(Als ſp verheugd en vzopijk zingen):

Doli deſen ofzang bengen mag. ,-- -

3. @! Heilig! Heilig/ Heilig/ Heere/ -

Uzp alleen den lofen eere - ,

CD! diennaal groote Majeſteit / . .»

TDat fli hier met die reine ZScharen / ?

JlMag uwe Jeerlijkheid verklareu/

CD ! Heilig in der eeuwigheid. Amen. -

ROBERTUS IMMENS.

De lieffeljkevreugde, van een verſeker
de Ziele, ſmakende de zoetigheid van de

Liefde Chriſti. Luée : 46

Op de wüſe: Van den 38. en 61. Pſalm.

Gf: Poliphemus aan de ſtrande.

1. O Mijn Ziel/wat ſoetetjden 4. Hyzoektmualmenſünrazer
- O (Tot verblijden / Mitte baſen

Oln in God te zijn verheugdf. Dit mijn helder Hemels ligt

JUU º hert wilt dogopſpzungé Eumet vele looſe vonden/

MD J Ä Äro Ä ſtonden/

MDanTi ein in 'g. Jewels MDegte nemen Inijn g

2. JRiet in zotte pdelheden/ - 5. Glt tnyÄra.
Daar met reden / Toond hy ſchatten

D2oome zielen tº aller tijd/ Zeer bedziegelijk toe geſfeld/

Al des Tatans booſe werken/ Maarwanteer Godsgeeſt komt

In beunerken/ ſchinen, Too verdwinen

En hoe dat hy haar bemid. Sn/ geljk als UDas dat ſinelt

3. )r kontinual weder loeren/ 6.ÄÄ
On te voeren/ TDoën upzugten; . (ſtzik /

sajee Äpad wegÄs Dj
Eu in uit de handte vzingen/ MDeg mijn vleeſch: ubooſe lnſteuz

TDeſe dingen JMNoeten ruſten;

Die my zijn Zoo weerdenſchat. Wl u vzeugd is my een ſchik

... . . . . . . " . . . . . . . 7. t Is

-
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7.'t Sºnpalºos sodsgenade
Dzeken ſchade /

GE ES TF

MDat niet na den ºemelſmaakt;

Iſèl # ik des Hteren 3egen /

Web gekregen/

2s er niet dat my vermaakt.

*.'t Zjnalleende Aiefdepaudé/
Die wog b?anden

n mujn ziel/ en blº gemoed;

us is 't die nnp berheugde/

Zoete vzeugde/

2. is mijn Hoogſte goed

"Ä derſaden/

En verkwikken zielen dozſt/

En ner hare reine plaſſen/
Gokafwg

Zielendooz dezond'

Zoeteſtzoomet , . . .

Hig zooÄ was verdogd

#d
»'

-Haarin weer begütte bloepen
E EN/

- g?0eº -

2Z3 dat ſp weer legend' wozd. (de

*...ºvertergzootváwaer
Heeft op /

ZSteeds geleden dzuk en pijn/.

P den geber aller kragten

JWAoſt verſ /

e FFF, ".

- -

Die ÄerÄden/

K L 1JK E

1s. Mit elendigen onaardig

BÄ#Ä waardig%
ig alte groot

Jeſus/ die mp eens zal gevey /

't LEeubnig leven /

oeſterd up hier in fjn ſchoot.

13. Jeſum wilik eer bewjſen

Ende pziſſen/

geſts is mijn zielen ruſt/

Gphenſtaat almijn vertrauwen/

s Zn 't benouwen

eſus is mijn 's herten-luſt.

14. Jeſus is een Boxſt des levens/

Baar benebenſ/

sº hp ook die klare Zon/

Die nnp komt iu’t herte dalen /

et ſijn ſtralen/

ſt. (méJeſus is mjn vzeugde-bzon.

19. Hier urheeft mjnziel bekd 15. Ag! indeſenwel-beminden/

Äste binden/

Al wat tot mijn leven diend /

Zoudºik nu dandzoevig weſen/

... Gfte v2eeſen/

JYeen/ hp is mijn liefſte bziend.

16. Jk wildanoy Jeſum ſteunen

-
Ende leunen /

MDant hy doo? ſijnſterke hand/

RNpzalvan de bokken ſchepden/

Engelepden /

mijn lieve Daderland.

FÄRUjENS.

- --
T-–– - « - * *

Een Ademhaende Ziele,

Uithet midden vanhaar, zoLichamelyke

als Geeſtelyke bezoekingen tot God vliedende,

Jr.

-

ende oßharen Vader lieffelyk leunende.

- Pp de whſe: Van den 62. Pſalm.

\tW is 't mijn Ziel/hoedusontſteld?

Alsat ontheil is 'er dat u kweid?

MPat dzuk dget u zog inmig zugten ?

MDat angſt wat ſinert heeft u omringd?

MHat is 't Vos. dgoefheid die in dzingd /

MOaar heeu mijn ziel/ Waar wilt gp vlugten ? WDat



GE ZA N GE N.

2. Wat vzeeſlijks dog is 't dat u jaagde

Waarolu / mijn Sie mu zoo vert3aagd/

Jg God dan niet u trouwen Bader?

MBar udan kweld/ en wat gp mift?

Gf wat gp zoekt/ mhm ziel hier is 't

Hier is die volle heils Spging Ader.

3. Dijn uiet God wegen u bekend?

C9! ja / mijn ziel/ gp zijt gewend

Die maauwe padente betreden/

Peeft intet die gzoote Haajeſtept/

U nu al menigmaal geleid/

In bitterheid in tegenheden ? -

4. En heeft ook niet ſijn ſterke hand/

Ul altijd goede onderſtand /

CDok middem in den dzuk gegeven ?

WDas miet het einde althd goed /

En heeft u al dentegenſpoed/

Miet nader tot u God gedzeven ?

5. Gfis het nu een zwaarder ſmert/

En ongeval/ dat u het hert

Peer als boo? heenen konnt benouwen R

Gfzijt gp mu ſoo niet verligt/

CDm in die dzuk Bods aangezigt/

JWaet trooſt eu blijdſchap te aanſchouwen ?

6. Staat op/mjn ziel/houwd egter moed/

CDok deſen ſtozm entegenſpoed/

Ptomt uit uw 's Paders ingewanden/

TDie (hoe 't ook 3p in U gewoel/

All waard gp 3elve laauw en koel)

Än teere liefde tot u b?anden.

7. Gp zult mog zien net goote b?eugd/

ZSchoon mit die 3Ware ongemeugt /

TDoet u\ue heete tranen blieten,

Noe God ma ongemeine ſniert /

GDoit ongelleine trooſt in 'thert/

Dau ſijne Ptinderen wil genieten.

8. God iF d0g mºg- Uwen Göd/

2.
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U heil / u trooſt / n deel u lot / -

LU hoog vertrek / uvaft vertrouwen/

Uſterke rotz u vaſte boggt /

U Bader die ſteeds voo! u zogt/

CD! Siel/zouwd' gp dan mog verſlotuwen.

9 P trouwe God! 'k beken mün ſchuld/ -

19ergeefd my dog mijn onged:ld/

Ag! wilt unju zwak geloove ſterken/

Op dat ik/ hoe dat gp 't ook voegd/

Än uwen wil ſteeds zy vernoe.gd /

Enaltijd p?ijſen uwe werken.

1o. Zlt leg mijn hand dan op de mond/

Gp zyt het die mp hebt gewond /

PU doen mijn Pader/ is regtvaardig/

TDoet maac/ mju God / wat u behaagd /

Ält weet dat Uwe Jand np dzaagd/

En mieten ſtraft naik ben waardig

1. Ält zit dan zcer en ben geruſt /

UDant als 't lºaar u/ Unijn Bader/ luſt/

JMp uit de d?oeſfeniste treklien / --

'k UBeet dät u magt is onbepaald /

En dat oolt aan u gunſt niet faald /

Gp konden zult weer vzeugd verweklien/

12 Maär ook / mijn Bäder/ is 't u wil/

Jºog niette redden/ ik zwijg ſtil/

Jk weet gp zijt mijn wijſen Dader f

GEn dat ilz doo! dien druk en pijn/

Als doo: een Hemels Medicijn /

Il2ijn vaſter trooſt en vreugd' vergader.

13. UDilt gy / mijn God / uaangezígt/

IAijn zielen trooſt / mijn eenig ligt

Gok voo! een tijd niet laten ſchijnen/

Maaakt maar) mijn Pader/ dat altjd/

TDie onvermoegde tegen-ſtrid/

TDog verr' mag uit mijn Ziel verdwijnen.

14. Op dat ik zoo al meerder leer/

TD003 deſe middel u/ Uijn Zeer

º

IDiet
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JPiet onn u gaven ſlegts bezimmen /

Maar (hoe gp 't/ Heer! ook net my maakt /

't Sp dat myn hert het pzijſt of laakt)

TDat ik mag u onn tu bentinnen,

15. As ift dat heid're ligt dan, mis/

Teerd mp unaar in de duiſternis“

TDan ebenWel op U 110g l}Opel /

Gp dat iſt 't 30 met vzeugd of ſnert/

Pog egter net nijn gamſche hert/

Cot u/ mijn Dader heen Urlag loopen.

16. Poe 't dan op aarden met mp ſtaat/

CPf’t ma of tegen welſchen gaat
-

Leerd mp dat alles willig d?agen/

Zegd gp maar tot mijn ziel / weeſt ſtil

HAijn tindſ wallt dit is 300 Mijn Wil /

TDit is uws Paders wel behagen

17. Op dat ik zoomet meerder fragt /

ZSteeds ma mijn Leilaids komſte-Wagt /

Glm ua mijn Daderland te baren

TPaar ik dan van dé zond' bevgijd/

Ja ook van alle moept' en ſtzijd/

Zal eeuwiglijk u roem verflaren.

ROBERTUS IMMENS.

LiefflſkEziel-dWANk,

Ofinnige Hers-togten tot den

- Heere JESUS. - -

Over de Woorden 2 Cor. F. vers 14.

De Liefde Chrli dringdoms.

Op de wijſe: Hoe ſchoonligt ons de Morgen-fter,

I.O Jeſu! wat is 't dat u dºingd?

JP lieve Jeſu ! dat u dwingd?

GEenÄ zoo te minnen -,

G liefſte Jeſu dooz wat magt/ . . .

- 2B 3 MDoºd! »
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WBozdzoo u teere Ziel verkragt ?

Gnn mp/mp/te bezimme/.

Zouwd°°t zijn/ / dat mijn

äepne ziele/ / u beviele/

En tot liefde/

Zoo u lievend' hert dooygziefde.

2. GP Jeſu! meen/ Genaden zon/

G zoete Jeſu! Tiefde bzon/

't Jß enkel uwe goedheid;

GD! zoetſte Jeſu/ die udzingd/

GP! liefſte eſu / die u dwingd/

't Äs enkel liefd' en zoetheid

- 0e goed/ / hoe zoet /

Boe doozdzingend// hoe ziel-dwingend/

„Ag! hoe heerlük/

Es u liefd 3' is ongondeerlijſt.

3-Eenbeete ſonder eind" af unaat!

Een lengte die veel verder gaat

Al§ Jemel ende Aarde;

Een diepte 3onderpeil of gond /

Een h00gte die logoog nogunond

2Bereilt of roemd ma waarde

Ag! 'tis/ / gew!s

Too een goedheld//zoo een zoetheid/

TPaar met luften/

Ftan miju ziele zoet tº riſic).

4. GP ! lieſde tefde overg?cot/

PEin arme Ziel was levenö’ dood)

TDoe Jeſus mp hwan treihen

Äa zig geheel ten beſten gaf/

Sin leben ſeifs/ otn up upt 't gºaf

TDer ſonden op te weltlten;

kºp riep / / ik fliep/

Zk ſloot mijn Oozen/ / 'k wou miethoozen/

Maar bp dong mp/ -

WDoo mh hert/ fün liefdedwong mp,

3. P?oefddog uön ziele wat een goed/
Smaakt/
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Smaakt ziele/ wat u Seſus doet /

't Is Jeſus ziel / u Leiland/:

't Jš Jeſus die 't u alles geeft/

TDie niers voo! u te Koſtelijk heeft/

Ll hup u trooſt/u bpſtaudi

Pzoefd dog / 30elit Nog /

zlaar höe heerli / / en begeerlük/

TDien belMildci! /

Jeſus is 't gp ſuit he bilden.

&ºljaar ag! mijn Heplaud/ waarom is tf

TDat nog mßn zielzoo verre niſt/

Jn umetal min zinnen/

Enover alent aller thd/

Seljk gp 't/ Peere weerdig zht/

Soo immgte beminnen

Paar gº / dº t
TDie nnp 't even/ / hebt gegeben

Gp alleene/

Zoete Jeſu anders geene
7. Ag! ziel 1 hoe ſoo verheerd en bliod/

Teat gp niet meer dien. Jeſus mind

TPien Weiland, Ö!dien Baeder . . .

Ag! wat mag’t zijn? of Weet gp 't niet/

FÄt uwen 25zoeder Jeſus hiet ?
En iš u trouwen Zoeder/ e

RZoe dan/ / 300 Van -

Suk een Hoeder/ / 3So een W50eder

Afgewelten/

Poeld dog/ ziele/ ag! Wilt belie!

8. Jh. voe/ ſz vael / mjºherte band.

Jk voel d! Jeſus lºvaeu bald/

HAijn ziele ganſeh do0:grieWen

P. zoete Jefu) ag! hoe 30et/

G! lieve Jeſu ag! bºe goed /

Poe zoet ist ute leben/,

Ptomt gº / / ſteeldÄ
Ganſch nßnbºg bat niet ſterte/

IDog

",
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Mog bljft hangen

Alan nijn vleeſchf daar 'tzit gevangen.

9. JReemd gp mijn hert/ het komt utoe/

Het iš der vzenden Heeren moe/

Jeſu / min Jeer / mijn koming/

Komt dog mijn Heiland/ komt ’er im/

Gebieden ſiierd het ria u zin:

Als in u eigen woning/

Ag! Peer/ / hoe zeer/ -

Perſten dºingd mp/ / ag! hoedwingd mp

Uwe teere/ -

Tiefd'en goedhepd. Ag! mijn Heere;

10. TDAar iš mijn hert geheel en al/

GPft wil / of't käm/ her moet en't zal/

Moet U/min Pepland/ mimen/

tieve Jeſu/ ualieen)

Ll zoete Jeſu / anders geen/

En Wlt 't miet/ dzingt 'er binnen/ -

TDzingt et/ ) dwingt 'er

Doethe zwigten / döo: uſchigten

Al zóutu 't ſcheuren/ - - -

TDingt er inten zal niet teuren.

1't Sks lieföe Gwang/ 't is zGet geweld/

TDie niet en deerd / dat niet en weid

... Bouwd gp het naar gebonden

ºt En vºeeſt niet voo! die ſlaver.pf

MDant uwe banden mahen 't vp

Dan 't harde joli der z0nden:

„ MDaar van / / t niet kam - -

DÜheid hügen / / oft moet hügen/
En verlangen / " .

Gm van u te zijn gevangem.-

Ärdº/ mjm Gepland/ gipt 'etaen/

Endoet 'et in de boepen gäan/ “

't HPMoet u gewangen weſen/ -

Daar zoete Seſu/t vºeeſt geenÄng

cehard gp 't perſt temis niet bj
S. - L! W0nden
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- U wonden is geneſen;

Gºipt 't / / nipt 't/ –

TDogzoo innig/ vzp wat vinnig/

G! die nepen -

Sijn zoo zoet ( 't zijn liefde gepen. >,

13. Daar dan nijn Peer/ daar iF mijnhert

Daar iš mijn Ziel / die doo? u werd / T.

GUm u tot u ged20ngen; .

Allzeid gp houwd vooz u een deel / . .

Äk zouw niet konnen / ’t werd geheel /

TDoo u | tot u gedwongen/

U d?ang / / u dwang/

Äszoo lieſlijk/ / ſchoonſe diefilt . . .

Steeld mijn herte/

Ja vermood ’t zonder ſmerte.

4. Cen Vzeeſt nog liſt mog ook geweld/

CDf gp het ſtreld, of nederveld/

Jet Wil mog kam nict loopen;

Al Voerd gp 't weg / alſlaat gp 't dood /

CPf't leeft, of’t ſterft/ 't is in u ſchoot/

't Sal in de dood mog hoopen/

Geen nood/ / dien döod/ -

Tal het geven / 't regte leven/

MDant hierom/ LH !

Hoept het ſteeds/ Ö! Jeſu komt dog:

. MDanneer/ min eiland/ ag! mijnLeer/

Ozoete Jeſu/ ag! wanmeer -

Tal ik u eens hier boven/ - - -

Bevºijd van al den vgende dwang/

TDie unp hier bald zootzard en bang/

HJet 1 We kind’ren love: ?

O daar/ / zalmaar

Eeuwig ſchat’ren / jeder klat’ren/

Ä dWingd Oils/

GP de liefde Chiſti dzingdons.

ROBERTUS IMMENS,

** -- - - - - -

- - - Klagte
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Klagte van een benaauwde Ziele,

in Geeſtelijke verlatingen. -

Stemme: Van den 9. Pſalm.

a. A DL agt gp mp mu miet/ Ö! Heer /

Maar ſtoot mp heel en al ter leer/

Dooſal u dog dierbaar agten /

GEn op u ſoete gunſte wagten.

2. Ik zal mhnoogen op Uſlaall :

2k wil/ ik ſalniet van u gaan/

Tot dat nijn Diele eenen zegen/

Llpt uwe volheid heeft verkregen,

3. U ik misdaan heb dooz nßnkwaad /

Dies gp mp mu met regt verlaat/

Sk hebbe u van mp doen wijkenj …

IDu laat gp mp/ mtjn dwaasheid blijken.

4. Ik hebbe / Ö! mijn Iteffie Bziend/

LU toozn welmet regt verdiend/

WBoud gp u regt aa mp bewijſen/

Äk moſt nogu gerigte p?ffen.

5 Alſmeer gp nnp in 't Eelſche vper /

GEn u. aan mp nopt goedertier

Bewiſſen woud/ ja nopt verſchoonen;

JPaar u geregthepd aal np toônen,

6. MDat konde van InP Zijin gezegd/

Als dat het was regeveerdig regt;

k Salmet mijn oogen voi verlangen/

Alan u altijd nog blijvrºn lange: .

7. 'k Eal dannog ua den Fennel zien /

Pan u verggamd tot Jeſus vlien/

En hemnog dooz 't geloof on-ernen /

GEn wagten foo op u ontfernen. -

8. JLRoet ik dannlet des 50eten MaalU /

P002 eeuwig mog verlogen gaall ?

Bºier benikſ Leer/ kond gp 't gedoogen)

TPoet 3Go zot goedts in uva oogen.

9. Mtatz
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IEaar malten uwe er goot
9. Etandan Heer nog doo mündaodt

En laat op my de ſchande weſen/ -

Als gp daar doo! ſtºid zijn gep2eſen.

O. WPant/ Leer/ dit is unün gootſie pßn/

TDat gy ſoo Zeer verſtooyd moet zijn/

En dat mijn g!oote ouple 30nden

TDaar Val de Oozſaal zijl beſonden.

R US T E.

11. MDant in U zelvel zijt gp goed/

GEn ſtraft mp met eendgoef gemoed;

Ag! laat ik dan Inhuhert Verſcheuren/

En dog geduerig daarom treuren.

12. TDat il: u heb tot ſirafgevergt/

Enzoo u goedighepd getergt/ ---

MDant gp 3egd dat het is uſmerte/

ErU regt Vaderike gerte.

13. TDat gp u tind'ren 300 moet ſlaan/

CDln dat ſe van 11 wegen gaau;

Zlaat mijn maär onl Intjn 3onden klagen /

En net geduld u g!annſchap d?agen.

14. Wlaat dogmaar deſe doedeſmert/

Permurven/ Peer / mju harde hert:

Dooſal dan ſteed# deſWare pjme/

Jºap zijn een goebe unedicijte.

5. WPel God die vol van liefde zijt/

WDilt dog / Ö! Peer tot deſer tijd/

Aan mp it goedheid doen blüken/

CPP dat iſt niet en mag beſwijlien.

16. WPaar is het opf van 1 gehood/

Dat gP geweeſt hebt zoo verſtood/

Dat gp geen Zondaars wouwd aanſchonwenf

TDie geern op in Wilden bouwen?

7. Bertrouwd dan/ Ö! inyu Ziel/ vertrouwd/

En unog vaſt aan Jeſushouwd:

En bid dat hp it wii verſierten/

Dat gº het goedeuogueugt waken.

«“ „. 28. Beeſt
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18 MDzeeſt niet gpſult mog niet vergaan;

ZWAaar as de Bergen blijven ſtaan.

Zoo ligt een Molš-hoop is verdzonken/

Zal deſen Berg ook ſijn verzonken.

19. Jn deſe See ſeer wijden bºepd/

Pan Gods gemaad' en goedighepd;

TDaar is geenkwaad zoo gºoot bevonde /

TDie deſe magt bepalen konde.

20. MDanneer 'tu is maar een werdPiet/

SAls gp op uwe zoudenztet:

amet it bloed we af wouwd koopen

at gp u nu dus hebt Verlo0pell.

M. V. D.

zieLEN – z. U GT,

tot den Heere JESUS. - -

- Op de wijſe: Van de o. Geboden.

GPf: Reveilje vous, enz.

I,O Heere / Jeſus/ weeſt dog mü;

- Ag! weeff dog altijd in mijn Vert/

Ag! laat ik dogmaar weſen dümel

Soo is geneſen al mijn ſinert. -

2, MDänt gm/6! Heere Jeſus med

Sijtal mijn wenſch en's herieusuſt;

Engp / Ö! Heereſ ſteld mp te Ude

En maakt maar dat ik ben geruft

3 Schoojtiñook heb Weezonden/

Die ſteeds bedzoeven unin gemoºd/

Als ik maar denke tot dienſtondent -

TDat gp voo! dien al hebt geboet.

4. TDaniš mijn hert geheel in rufe/

Als ik dat denke Ö! mijn Dziend/
TPan kan ſig mijne Sielverluſten i A

Gm dat gpdit al hebt verdiend. -

3. Ja datik Sod als münen Paderl ...
- - Manroepen

a "

- vX
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-

Aanroepen mag in alle mood / -

Dat komt mp/ d! gp heils-ſpying-ader/

Pau u hoogweerdig lüden gzoot -

6. Anders mogt ik tot God niet ſpgeken/

Sijn heil'ge hooge Majeſtept/

TDie zouwhet kwaad aan mp dan wzeken/ -

En toomen ſüm geregtighepd... -

7. Maar in u benik / Ö! mijn Bozge) ,

In u zoo is mijn Zielgeruſt/ . - -

za in uben ik 30nder 302ge / . . . .“

Gp hebt God§ tozell uptgebluſt. - -

M. v. D.

------

Op het overdenken van onſe zwak

heyd en groote noodzakelijkheyd van

Gods genade en hupe.
.. –

CPp de wüſe: Hoe legik hier in deez" ellende, enz.

AÄÄÄÄ
HDijn Goden Schepper gzoot van weerd

Dan ist dat ik mp tot u wende/ -

JUNijn Ziele hulp van u begeerd; 3

MDanneer ik zie al mijn gebzeken/ . - -

TDie mog in müne Ziele ſteken. . . . -

2. TPan zie ik dat v?p gzooter kragten
- - - -

Alsjodjn.“

TBaarommhnoogen opu wägten / . .

Dijn hert zugt tot u in dees pju/

Ag! wilt'mp dog de kragt eens geven/ -

TDat ik vooz unogeenš mag leven.

3. Gelijk het mp wel zouw betamen/ 2. F

En u / mijn Heer / toe komen zouw / : 3

WPaar over ik mp mu moetſchamen/ . .

Ja ook unet hert-zeer en met rouw/

JlMoetzeggen/ Heere/ wilt mp verſchoonen/ -- .

EM U aan MubartNyertig toonen. - - - - - - -

4. Ag!
*
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4. Ag! Weere/ wilt dog niet aanmerken/

Iſèhn bdoziettaauw en zondig hert;

JPaar wilt het dooz in Geeſt Derferlien/

Gp dar het UIog u verbeterb werd

G! God / vergund mp deſe bede/

TPanis müntzerte welte vºedet.

5. JAijn God / wllt my bog eens verhoo.eu /

choon dat ik anders heb verdiend;

g! olm den Soon. Van u gebogen/

Soo wilt nog weſen münen wutend/

Ziet dog zeer niek op mijn 3onden

Als op des Heeren Jeſu wondeu

– 6. Eº! Peere/denkt dog aan de vzeden/

Ä er HP die Verkregen heft/

eeft h'f ſtetom mit ſchuld geleden?

J4bö u) Ltät in Saº begeefo;

MBeeſt mp geliadig an de ſteollien/

TDie uit zijn vonden ſijn gekomen.

Ä? Leiat impdog Silke iſt die beken

Pandit hoogº eerdig hepig bloed/ “

En3tverd hier dosº min gebzekel/ - -

MDelikop Unijl laat W. ei tuaag geltord;

CD! wilt dan/ Leer/ dGo tontfernen/

Mün laauw en ſauwde Teverwermen /

8 Hoe laauw en konwdis ſteeds mßuherte/

MBaar over dat her atüd land;. - -

GP! dat gp ook 11a deſe ſtrsris -

D! dat gp daar zao eens op Pßgd3 :

G! dat gp die eens woRnd geneſen; -,

G! danen zoud nie meer veeſen. -

9. Geen Ezel/ Heer/ af trage 2Beeſten/

WDouwd gpten Gffer nennen aan, ... ..

Wºoe zouwdenÄ trage geefell/ ; - - -

Booz uwen Altgar biven ſaam?

Mhn God / dit is alrijn bemonwen / : .

TDat gpÄ een mit zult ſpouwen...

1o. GBlaauwe shnyadºnnp zeer bange: :Ag k
'd »

. . .“

- -

-- --
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Ag! dat gp mp eens helpen woud;

IDa pver ſtrekt al unhm verlatgen/

*t MGas vooz mp beter heet als k6tivbd.

M9ilt dooz u vper mijn hert äanreiſten

CEnzoo dan pber eens öoen blaken.

11. En wilt dog/ Peer/ Iniet van rtp wijkeR/

Maar houwd mp nu ſteeds bp der hand:

Laat dog ukragt in ſwakhepd bljken/

GPm mp te doen goed otiderſtand/

GPp dat ik mog mag oberwinnen/

GEn kommen eens ten Hemel binnen.

12. TDaar ſal ik u eens konnen geven/ -

TDat gp van mp / Peer/ hebt verwagt: - -

Daar zal iſt in dat nieuwe leben;

TPaar zal ik met die nieuwe kragt/

U altijd Heilig/ Heiligzingen:

TPaar ſalik u ſteeds lof toebzingen.

13. G ! wat een dag 3al dat dan weſen/

Als ik bevgid van ongeval /

U eeuwig lieven 3al en vzeeſen/

GEn mopt u meerbergzammen 3al;

IWAaarganſch verloſt van al mijn 3onden/

U deugden eeuwigſal verkonden. M d
- - - v . V. h

DA N K – L I E D.

SCEMABE: Van de 10. Geboden. -
Gf Reveilje vous, enz.

I.O ! Gp mijn Ziel voilt u verblüden/

Derblijdu altoos in den Jeer/

Perblijdu dog tot allen tijden/

TDat gp verkregen hebt de eer. -

2. Te kennen dat hoogweerdig weſen/

TDie g!oote God en Wajeſtept) - - -

TDie weerdig is teſün gepgeſen/ . .

- -

Palº
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Pan nu tot in der eeuwigheid. * -

3. CDg! wilt gp dog net al ll k?agteU/

GEn vaſtelijk met u gemoed/

Poo! alle dingen weerdig agten

En Houwden hem woo? 't hoogſte goed

" 4. En wilt u Siel in heun Verluſten /

Laat hy dog zijn u gamtſche Vzeugd/

Ag! laät u hert dog niet eer ruſten/

KC0t dat gp voo! heul level Uelgt.

5. TDit is geſtadig Ö! Unijn Zeere/

TDit is geſtadiglijk Uniju Wood/

Gg! mogt ik level t' twer cere/

Ei dienen u gelük 't behood.„

G Dit is den wenſch van umjn Verlangel/

TDit is den gond van mijn Gebed

Hier aan ſoo blijfd mijn herte hangen:

Sli bidd' u / leere daar op let. -

7 Mit gg unp dog Zoo eeinnäal 3etten /

Doo! i goedgunſtig aangcſigt./

Dat ik mag leven mau MDetten/.

WPaar toe/ ?eer/ dat ik bei verpligt. ,,

W. . M. v. D.
w ------- ------

--

ZIELS-op WEKKINGE.
------- --

Dp de wijſe: O Paris wreed , enz.

** CPf: Edel Karſouw , enz,

I«.O ! Gprnünziel watmengt gpgaan beginnen?

- THat gp des Hemels goed /

Pan herten miet geheeljk tagt te uninnen

... Maar mogalligt en vzoet/

Ziex op dees Aard'/ -

En in dees pdelhedeu -

TDie zookleene zijn van waard'/

Y, WDilt dög u tijd beſteden.

2, Cot beter goed / wilt u ook eeuš begeven/

- « Alšook oit weſen 3al/

L. - CDU.
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Omer Äºmogenleben/

"*Äuagten

MTETB i

-

Än zaeht dat bovenal; " # -
Sa zöekt dat meer/

En boven alle dingen;
WPanthet hajer ein ziel

Een regten tzooſt toe bringen.

3. TDan 3Üt gp wijsen wonder we beraden

Als gp zoekt zºllen goed - ---

MDaar meedgºu regtonſ verſaden/
Enook werd regt gevoed; ..

WBant gp Intjn Sie . .

Ehºueenºoedergen/.”

Ändes weredsmodder-wie/ --

Ä ÄÄ Ä b ºd ten/'
4. Jº U Vernuftem ël ugantſch gedagten

WDilt dog van heden af/ gedagte

- - - -

„--

aat den aardſchen daf;

uÄumO » Peugd ein/ - -

Ägºnºne ziele nog . .

Ban heumoogd zün geneſen. ..

_ M v. D.

TTÄTTE.** º. A.-- P.

Over de Woorden, Prov. 23. vs. 6.
«se ...“ 2. -

AMén Zone geef myu Herte.

°nde jedermaaktu uyt den Stal.
O. Batdog nütherten zei “,

O InhnÄÄÄa }

Durfd ihu dat geben “ - -

- - -

. « -

ULI! ; - - - - - - -

Maar nun bef iſt Ärt

MDºnºherte en inngeeſt -
Schzikt en könitte beveit. - --

-- & 1. Als
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2. Äsh denke datmijn hert . . . "

Soo inzondens verwerd ..

Dat doet mhn vertſagen;, ,j.“

Maar Ö. gzoote Majeſept.

Maakt het doo uwood bereid/2

GPnº te behagen. . . . . . . . . - -

3. Maat de hagt van Jeſus bloedl

TDog afwaſchen müu genoed)

Pan an ille 3anden /

Gp dat il Van a yet kWaad/ , ,

TDat gp/ D münkgniug/ haatl;

äein mag zün bevoñden. . . . . .

4. @! gp weuſch van mön gemoed/

GP gp ſchäten hoögſte goeö;:

DFnün liefſte Bader. - -

ZÄas
GP inijn Hoeder Voo hethwaad;

- G> mün heil-ſpirigader. . . Ä.:

_ Ätjnjetdat biddell dan/
MDeeſt gp daar dogde inzeſter vau/ --

Ilaat het u„tockounei: „ .

(T Ä benik heetgerüſt; -

- -

äntinu is a minuſt/______

- P. nun uptverhoen. - T . - *

« H_F Ädebooſt ſmeit '
TDat geſtaag mijn zondig hert/

.DÄ 77 2,-

at het, in een andex 3aak/

- FÄn sº.

..: TPal lºt My Heere. . . . . . . . . .
7.Ä Ä Ä u/ min God/

doether iau #" "

ÄltürÄ. -

Mojiweiſcheiders net/
Dante doeu dat gp ebed!

aDilt mp dat dog geben."
- -

M. v. D.

- – Klagte



GE z ANGE N. 3F

K L A GT E tot G O D.

Coon: Wonderk zijn de Werken, enz.

x. (O) WPat een goote ſmerte Bant Chriſtus derhaar bloedO Ismp dató mjn GodſDat voo dezond' voldoet/

Edat ſteeds mijnſ herte Neeft ook vooz mp holdaauf

JAog wijkt van u Gebod., ... Als ik het neme aan.

GJeſus / a! mijnÄ s. Dat ik uniet kan geben.

GºSeef mp dogmaar die deugd/ Dan 't geen ik ſ ben

Teat ik u diene mag / D! boeder van myn leven ,

Bidd' ik u nagten dag. „Met dzoefheid k heken;,

2. Zouwd' ik hieromniet teuren? Ja ook met regt bend weerh/

Endzoevig zijn ältjd; o gp her maar begeerd /

Janijn herte niet verſcheuren. Dat gº mp ganſch verſoat
TSaar gy"tzoo weerdig t En ban u gunſt ontbloot.

Pan mpte zijn gediend; s. Äaarº! barmherrigBadel

@gy mijn beſte vziend/ Gntfermt u ober mp, -

Ä tzooſten töeverlaat G. alles heils ſpzing ädern

Daar älmijnhoop op ſtaat. „Staat my dog altjd bye re

2. Daar zijn weduizend reden. Geeft mp dog eents de kragt:

Die mp verbmden / Heer / Baar ik altjd na wagt;

All u barmhertigheden / WPaar na kaltijd Wenſch

Die trekken mp zoo zeer/ I werd'een ander menſch

Cot u gehgººgaanheydt :-7. Hºweethet/ mju Heereſ -
! ho ſäeſtept, IBaaromikÄ bid/ “

GEn "toberblocdig goed f? n wat ik meeſt begeere

--- jks doet. Dit is mijn eenig wit/Dat gº inp.da - -

4 Ag! hoe hee benik ſchuldig. Dat ik metheel nijn hert/

En moit ik # sº I unaar gehaozſaam werds

*Ä Bat is' mijn hoogſte loons

'k Zal 't geben al F Ja neerder dän een kzoomt,

z.: : - M. v. D.

E EN_ L I E D.

do de Wüſe» Lennaaiia 'e krickenvan den dage.

Of: Ik waſt eſt op eenzeker Feeſte, enz.

O beer/min Sad zeergzoot van waarden?

*-* Gp zit de luſt ván mijn genoed:

MDat heb ik nevens in op aarden ?

Gp Heere zit mün eenig goed/.
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Sp.zit müntzooſten toeberlaat, A

Jä alles wat mün herte hier verzaad; „ ,

Äjugeere God is al müÄuſtl - *

#jo Ämhºherte regt gerüſ…,
x2 WPait gP. ÖÄ zjt mijn even/ - . . .«

Peiengte nijner dagen mee, -

"Ä aanÄgeven/"

nis mit hertgeheel te vee „, »

amÄjnſchild/ .

Gntneemd nydai a wat gp Wº

Äſigeere hebbe töteen ºd/
TBän hebbik Gerr' het älderbeſte lot

3 TBéniuſteſtrale van u gerade „,

„Äsbjºerzoo gºoöÄnwº'.
Bºrja verläng ik voegen ſpade/ . .

man hert geen ander goed begeerd/

Ä ik Itſaär dit waarde goed

Jºhöpdegautſche Wereldmetºº
Älmäär voeien dat gp t'aller töd..

: G. Heer mpgunſtigenÄ

- TSän vaaaik na geen Werelds dingen;
meant wat de MBereld geven kanl, .

TPÄtan mijn hert geentzooſt toe bingen -

Äsant in het ieſt moet men daar van

JäÄpereds goedaat nahem nie.
Tjanenkelkwellingen een goot verdiet; . . .

Tſaaar die u Heere/ heeft tot eenen ſchat/

- zeeft alles wat ſijn Siele geerne had. –

v, : M. v. E).

. Strijd tuſſchen Vºſch en Geeſt.

- Stem: Hoe werkje das Leeuwerk.

i. Mºwaarde Teezel."Ä”
ajtjerſagen? Wat is dog ugeºt

MDaaroin en hood un'uniet 2egd my u orgeng,
A9 a Beugden Fang gewagen 2. Hzaagd gº datº mijnvleeſch:

Maarom is 'idat Äpteuret MBit gy de reden wº N
- TÄTO

s

-

-3

.

K
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MPaarotnik ben inb?ees?

Devzeugd bp na vergeteu/

CDmdatgy m'allen tyden/ .

„Laetuſteeds ſtryden doet!

zouwd' uk mp verblijden/

CDfweſen welgenoed ? ..

3. Änplaats datik 1 myn Neer/

Metalmtjnierten Zinuten

Geſtadig even zeer /

Behoo.detebeminnens

(Trekt gy dogſteeds UNjnherte

(Totalle wdelhepd; -

G! wat eengzooteſmerte/
MPel weerdte zijn beſeh?eid.

4. Jk zit hier in een kaſt

Pan Vleeſchen bloed

it tk heelinvaſt/

GEn benheel /

-

f.

Ä doo? Ware ºngs

geſloten;

Batzwaarderig als loot:

?ter gaikneer gebukket/

CD! wat eeng2oote nood.

„WNaargg/Almagtig God/

Trektup uit dit gewenieſ:

„Doet my opu Gebod/

Seedsvliegen na den Hemel:

Baar gp zyt ö min Heere/

JÄnnſchat mnn hoogſtégoed;

ALaat mydogdaar verkeere/

Zoo benik wegenoed.

º Dat was mynhoogſte vzeugd

JNogtmaarmhnhere weſen

emelopgereſen:

Daaris min regte ruſte

Daaris mijn Bzuidegom/

Daar 3alik mpverluſten/

„HAetn geweld gedzukket/ .

--

W9aumeerik daareens konn.

M1 v. D---

-

Een Chriſtens Klockheyd. -

Op de wüſe Y.
Il dan 100. Pſalm. - ,

Of: Van den 134. Pſalm.

K V?aag a
1. I

, er “

lºemel mag ma

Als gP, mp ratiu find begeere/.

Aard

TPanis unhm Sie geheel geriſt/ --

Enhebook alles ua mim luft.

2. Miju herte denkt/ of fragt niet meer/

Algik u hebb / Ö. waarde Peer/in

Papers dat in de -UBereld is /

TDanben.ik Zekeren gewis.: 3:

3. TDat mp dan, nietSoutbºeken zal/ :

Ji du bedzoefde Craneu dal:

MDant gpf Ö! Bader zijt Zoo riß; - -

Ja mild / en goed/ ook te gelijk.
e,

4. Boe kond gp dau mit hert metpjn/

hier optnog zoo bekammert 3ijn? .

- - -

-

JMeeu eſiowas God ..: ...:

Z -
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GEn tzagt te doen op ſijn Gebod...::e. “

5. MDilt ſijnen wil noit tegenſtaan/ -

. Zoo zal't nº not ook kwalik gaan/...

Hoe dat het u dan immersgaat/ . .

Zoo zijt gp in Ä goedeln. - - . .

6. #t zy danktbaad hetzp damgoed/

-

Tenkt dafhet uwen Hader doet“

- THie altijd maar u goed beoogdf . . . . .

Geerregen moºren dageddogd.,

7. Kleefd henn Dan altñd agter aam/,

En aat hem nimmer van u gaan/ . . .

Cot dat hp tot u ziele zeid;

Ik ben u heilen zaligheid ,

8. Alkºeeg gp dan nie veel op reis/

Tao ſult gp dog in zijn Paleis / ... -

. . . Per3aad zijn tot in eeuwighepd /

* LAet alſün goed en herrühhepd. M d -

* - - IVI, V. -

G E BE D tot JE SU.
- -

. - -

Gp de wüſe: Van den F. Pſalm.

I.L# Jeſus mhn beminde -

Än u/ Jeerſ is 't alte vinde / .

Foot vermaak / en 's herten luſt/

zeel.de hope van mßn ruft; --

G! gp ſchoo ſte aller nienſchen . . .“

Tiaat mp noit iets anders wenſchen .

Als te hebben intmijn God; .....

WPant dau: heb ikºt beſte lot...

2. WGilt nP unaar ugunſtegeven,

Die isbeter als het event; 2,- ?

Sau guuſt ignleerder-Waard . . .

:Banden. Heuel en de Aard: . . .

Mag ik knaar ugunſtverwerven; ::

G: dan vsil il geerueſterveu/... -

» Geeſt
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Seefemp dit maar d! mün Peer - -
Tºits "taldat ik begeer. Ä.

Jºanza imp/Heer/ verblöden/

En verheugen t'allen thden

leeer daſ over eenig goed; . "

Fºgpwenſch van inhn gemoed.

Meit ujooſee herte geben l

Tät ältijdvoo umageven/_ . .

Taat ik met unhn gantſche Fiel/

Steeddoen dat it welgeviel... -

Ä Ghoe ligt hondgpper werken/

En mp döo: ugeeſt verſterken; -

As''t umaar beliefd mju Bod/

Fjagt te gevem ÄehöÄ

Äu ihn Heer ſterkt an myn kzagten!

äleant mijn oogen opulºagten/ ---

- Aijn hertheft zig op tot it/,

MBilt gp mijn dan hepe u …

ſeit gp my do yulpe roonenf -

GEn genadeljk verſchoolen . . .

Als een Haderen een Piend /

Sine Sone die henn deid, -

Gjede God weeſtmet verbogen/

Enwilt mpook niet vervolgen!“

Gun her zwaad van unlyn begaan / . . ."

Alan Maajeſtept gedaan.

6. Jk verlange Voegen ſpade/ : :

Enzie uit mal geilade “ : º

Enna Jeſus heilig bloed / .

Heigd mijn herte ein genoed;..

PLÄrmp däar de tzagt van vorlenf - - -

(Tegen al het zoudig WISeeu /

Äat daar nogisiu müll hert - -

Tot mijn leet en gzoote ſmert. . .

7. TPatzal hierÄ Hemel weſeuſ - :

Meilt gp dus mijn 3ſel geneſen:

G ſºgp ozſpºonk aller deugd; –

C 4 * G! Fon



º Fonteine aller vzeugd; ..

Hºagil dit van u outfängen/ --

Jºergens 3älik ma verlangen - * -

Pan dat ware dankbaarheyd/

l van mp mag zyn gezeid -

8. Dai dat iſ nijn gantiche leveu

U tendienſt mag opergeven; - -

Pan da ik nijn leben lanik/

l mag gepen lofen dank: - -

Ändat ik np ook verbinde/

, G. Heere Jeſts münbeinde ::

Seeds televen nau WPet“.

TDie gºup hebt pqozgezet:

. van der Delien.

Wy ſüllen vermelden van den Name

des Heeren onſes Gods, P/ 20: 8,

Gp de wüſe: Van Repicavam.

O Popt/ Ö! nopt/ -

CB! nopt bopzeſen Peer/ « -

Wanneer zalik u zien / wämeer u zien? . . .

MDanneer 3a ik u zien / wanneer u zienz

WPalmeer 3al ik mijn omnverzade Sie - - -

# 't rond verliefen? dat gp zelve zijt & .

In 't randÄ d v . . .“

n't rond verliefen dat gp zelve zijt.
s ºk heb gezien / 3 . .

Dan uwe Heerlükhepd/ :: : . . . . . . .

GEn van den onbeghpetiken glans . . . . .

En van den onbegripelilien glanšf :

TDie Upt u lieffelhk aanſchnn nederdaald / : 2

GEn her vermeetdert mju begeerlijkhepd/,- - -

Gln#Ä -7 t r ::: 7. -

En her vermeerdert mjn. bgeerküſthepd.

- 3. Pnzienlijk ligt/ . » -

Etz
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Eydogazende ligtz : . - Ä

Geeuwjevenjff ſchoon onbepaad/ - *

ÄÄd
)

... »
Heheug dog nimmer dat ik Weſen mag/.. -

Butigt geblindheit en bp 't even dood/

Bp 't ligt geblindhoſt / : --------

2Bp 't ligt gebluth htt en bp 't leveu dood. F

4. Alleen volmaakt/ ...

Tagenoegzaam Beer), „º, -

WDienshooge wgen omaſpeurſk zijn/ “

ºenhºoge wegen onnapeur zön . . .

Äp Geeſ beoofdmpſeedste weſentot, ..

en Derre hier daar" k u nee beoogt."

CEen Derre-kijker , . . . . . . . . . .

Een Berre-khker daar 'k u mee beoog. “ :

Alinagtig Heer. . .

Bandhooge Eeeren-ſtoel/ „ . . -
Die ſchittert hanufonherend Jºajeſtept . . .

Die ſchittert van u flonkerend Majeſiept

Js 's uDerelds luiſter maar een ſchaduw van; "

Ikom goote koming bp mp wollen in/

tomg?oote koning /

Atomg?ooke toning bp nnp wonen in.

6 Gp 3elve zit/ -

d'Leuwige werkzaamhepd/ -

TDie upt een uiet 't heel al hebt opgebonwd -

En u vollnaakt beſiel ſteeds onderhouwd;

Hp Schepper zelfs zht aller Schepſelſ zoutf“

Illpt u alleen Heer werkt'et alte maal /

TGoo? U alleen Heer / -

(Cot u.älleen Heer / werkt'et alte maal.

7. Unaan is Kaad/:

«Dun dat gp 't baft verſtaat/

Gp zelfs zijt een eenig waaragtig God /

L Wood is waarhepd van 't begin tor't ſlot

CBp 3ht getzouw tot in der eeuwighepd/.

Däarom die flegt is loopcu wšhepd na/ e s

N!

#

...
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Ä is/sºw - 2 -

Tºoj t geengpzegdl is waarheid voo enna.
§ Äjeténdwis "Sº ebe iſ sana •

Enwtsalwetend Geerl ... … … , -

je Äſtghert alleen doogoºden an

TSje 't liſtig hert alleen doogondela / ) :
2Seädend mp van Hoog3Ä leer / . . .

Ähemen wie en wat gp zhtl

TDat ik mag kennen : . . . . . .

Dat ik mag kennen/ÄÄ in wup leid. -

ÄR Us T E. ..

9. Gº! weerdighepd/

S geübagbº.............………...….

ÄÄjetſ bºdſcha Äshepd/kºagt?
9! vzeugde van het menſchehk geſagt /

IGoddoj tot inp7 öfik angeººg, * - - - -

Fjº aardſch gemeine luſt mp niet als u/

Sn't aardſch gewemel/- - , . . .
Äa zelfs inÄm um. uiet al§ U. . . .“

IO. sonbevlekt 33; . - :

GP ! rej Szuſverhe
dupwe vanopregt eenvotdighepd: ':

9 bundel van Volmaah hepigyepd; 3“

CD! unoge uninsidüitbtaſen immer leer/,

jetjent eig/ Heilig is de Leer/

Äerdenäen Lºgº…....... .….

ÄÄÄÄtheus Heilais de Veer.
I i. Liegtveerdig zeer/ * * * * * : : - ",

WDiens jnonveröaagz is . . . . . .

Äjeerend vpere Ä

ÄÄÄverecrefd vºerº Ä

jopde ſºwteÄVoed/
lAet gziumniglºPd gantſch onverzeireihk.

Fergimmigyepd Heer . . . . . . . .

Flaetgummighepd gautſch onverzettelüh. . .

2. Ü oogeſwenk , . . . ?

Tee CEugeien beben dºet 1 . : -

Enas jemdvanwe3.ºeuferaaſtl : " . En

- -
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En als gy rook uit ÜWen Ulonde Plgaſ

Zoo dat her zidderdal / endºtldÄ . . “ :

TÄtjnjn Sie ſtaauomverſchlikkejk/oºd

Än uwempnaam alſ "f ... „ , , , , , ,

Fenſter enthoononverwjikkelük -

13 MDat's dat voo? g!Not . . . . . . . . .?

.GEn ongehoo.de liefdºk gº - ,

Tjeon een dooden hond ſijn Zone# :5 - FTD

Äjdooden hondſn Zone doööſs
GEn aan den iPpandÄ ſüli her “

Äjodeſe liefde alle liefde wijktf22

Doo deſe liefde/ i: ... ,

Poo deſe liefdef alle liefde wükr.,

j Giefde zef

CD! omgeweten liefdi. „ . . . . . . .“

Een afgond diep een gondelooſe Zee . . ?

Äjddeſ een gondelooſe 5ee,

MSie zojwodegeeſtelijk nier verlieve 5ji ..."

»

» - -

@p zull een liefde die oneindig is? -

Gp zulk een liefde/ . . . . . . . . . . .“

Pp zulk een liefde die omeindig ig. . . . - - -
J; C9 Pader lief. . . . . . . ee - s

Hijk in laugunoedighepd -

IBol ingewanden van jrmhertiahepd

Enwönderlijk vol van verdzaag3aamhepd / ... »

Ähjen haaken zºgt nau genä ... -

Hºanmeer 'k inzonden bloedig op den Weg / ... -

U)alf dood van wonder/ ... ... - -

Äuilonverbonden walgük mederleg. . . -

j Gºoſ' gouwd/ . .

Donwaadeerbrechº. . - - - - -

H"mildheid die noit mitgegeben is . . .

Aan die voo beredtenſeven is/.

Ikſal het zetten op een bedelea,Ä -

Tot henn daar mienland ongetzaoſt kommt ball/ -

ÄÄ Äas ie Küf ... ..er is milder niemand als die KükeMal --4.–.,

v.--, “ÄRUsTE.“
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I [.. RUST E. - L. - -

17. @! goedhepds zee/ 3 .

GEn ook voldoende mee/ . . . . . . .“

TDie maar alleenihk dzaagd de naam van goed /

Die miet alleenihk 3egd maar waarlijk dort;

MBiekend u die niet meeduitzingen mocr/

Lºp is beſtendig in ſiju goedighepd/

: . . .
-

FÄ . . . . . . "an die elendig 3hn in eeuwighepd. . .“

18. G! ſchoönfte ſchoon/ ''. : . .

Hchoon onveranderlijk/ 23

MBiens aanſchiju is net minn'jk blanken wit/

Met hair gekrulden ſchijneid' zwart als git/

GEn woulderlijk beballig rood Wercierd /

Maatm' in u baden eer 'k van liefd' verſteel /

MDant u geuaden / ! /

TDie trekt mp ua de ſchoonheid zelver heen.

19. Zeer gp 3ijt God -

Ja gp zijt zulk een God - - -

"f Gelukkig onbegrüpelijk / eeuwig Al/.

GEn ih het zoydig JNier dooz mihnen val / :

Gp boven wooid: maar ik n 't aardſche da!

t Schoon mangel/ van u heerljk heerlykhern/

Roſt bp mijn gafig wel/' -

En al den rang wel van mindeer"tijkheeu.

20. Blied ſchepſels vied/ . -

Buiten Gadluſt np niet - ſº .

Gp zefs alleen züt mhm begeerhhheid/

JBolu aalte noit Volpgeſen herrlikleid/

U algenoeaſaanheid is mhurijkheid/

GP! Schepper / toning f Meeſter liefſte Dziend,

JLAigne ziele Woning / -

Niet als u honug bloepend aanſchijn diend,

21 Zutil of ſta / : -

GLrekt mpu althd na/...

konnt tot mp un/ komt tot np in/ Ö! Heer

Eu 3Üt glº teuF geligMen äkerdudit weer;

- - - - - - - Gaat
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Gaat noit of doet een haaſtig wederkeert:

GPg! komt dog nader tot inün ziel bezwaardſ

G heils-ſp?ing-ader/ ...

Gftreht mp näder totu emelwaard. -
22. 't Sten in. 't dulſter/ z“ -

Saldaar verandert zhn/j - -

Tjendejerjan üzoet aamſchhut
En't kenneloos kennen wäarlijk kennen zünf

In 't heilig rond van u eigenſchappen/,

k Stä op de ſtappen van u eerſt beſluit/

Ä m'overtrappen/ dans t zuate uy s

TDoet m'avertrappen/ dan ist zugten uyt.

23 P! Zehova / -- -
*k Zing vaſt dezal'gen na/ ..."

GPm dat ºk al in hope Saltg ben/

Enik op Aard iets van den Hemel ken/

t Is thd dat is mp aan dit werk gewen/...

º Ä ÄFººd de Engelen na/

er Jalelujah /

TÄrjäh ſeeds alelujah WDorville.

Den Hemelſchen Arend, ſijn vlugt ſpoe
dende naar 't doode.Lichaam, Lue. 17:37.

Opde wüſe van den Pfin
1. A. Lles vind ikval elendej
AÄ ik bujten jupie f

Alles is een blinkend niet ...jj

Daar mijn Sie u mieten Ä Ö

ºg 3h alleen begeerjjijer

Ä apzit oneiudig heefühj

Algenoegſaaim iFugoed.

-

Gnuitſpºeheljk zaet Äj
-ÄÄ liefden pdf

Heeft mijn Ziel dooz liefden

Soo ontfoken en verzet/jej

FöF . . „
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Ä deweeeeeizäam 2: ---

eekt alleen vanu geneenzaan/ --

Ei van n beminn'jk gd/

TDat'er vloeid upt # . . »

3. Joe meer dat (ht #
Hoe z a neer en Um ºrme es?" ---- -

dPnberzadehheluſt. Ä.
TDie all eñºſi zijn bliſt - 2:2.

Hºet u eeiste zienbeelzaarder, ...

ÄÄr/
e beſchºzypen eelºwig ee Ä -

Als“ ÄÄ Ä . - -

'k Ben welſpart et zeer onliefflijk/

Maar min zwart jegte# º
Aig net Jeſu -

ÄÄ
difÄÄ3WPilt ºditblaed zöodompleiſ -

JWRet UÄ : g:

tgy in min voozu.ſaan. *** -

s:Ä zelbeÄ. ; 5.

“ÄZek öp AlpITGöſſe, e ---

-90q ÄÄ el/135-irt- .

.FITaat ik geenervzeudetzijn: " ... ..

ÄÄEnÄÄrz ºrA t

TDatÄ# ſd. F? "

& Find in jebbºej kennen. Es

weijaajejº

Waaru Gºetipeº.de wijÄ
Ä U Ä # f ze.

"h, Hie in Ude ſcho ſchoon z.:

#Ä
"ſt e'vindenÄhº
En u noit volpzeſen Heer - -

7. GP! alleen beuninn'lijl voozwerp /

: - L:
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... TPoet uny1. hoo!eu in g t / 2 --

wilt/ ”.+5ebt AWVgt

Als geheele water-ſizbomeu; . . . . . . -

- ---

Deſe die Sie sagenheel.:

eggejummersſte ve: „ÄR
8ÄMaar 'k verlangte Fºtº 26

ute zenveroſ vanzonden"

TPaar g' noit gäar tit heroog. „Äj

- - - - - - - - - - - - - - -- - * : . . e. s 4: Sº

- - hethee haarºnhº.ÄÄ

Ä - GRÄU h ei 2“ aar | | | 1:: rs: sie

# nog oueitdig Ä.
Als ik uu verwagtó! Heer. Ä o»

9. loſt mp háaft'lijk upt dees ! XL

Al Ya cº Weiſs wovler . . . . !Äs wijſe Fºt ##
-

W

-

TDät u levens well“ op. Lt,

Ä do? h :: G 3 : F.

kzüg verdzier in 'taardſch gewertet".

k Fügen zigt vaſtna º Mºrº er
't Schip geballaſt in U. i taz | "Er

2Blaas u Geeſt ten aven in Ä 3 . . ? ! ?

Äºnen gefüttºkär
-Ä ik toc ti mag komeu/j.:Ä“

- - gP geen verlangen Uneerft trºtr Hi ! - er

ÄÄÄÄHäujiFieſe jeedmagnädten/Är
Daär die Arenden vergaden/g, ºr . G

: Tottet levendº doode ihf/. º2“.

Baar ik op verflingert bißf. Ä/Hörſte.
Tº T„T, TE ––– -7-T T--

HE T E E . w | GLE B.
- . . . . . . . » ºtſ

“Op de wijſe: Van dem 19. Pfäfm." sº

WI7Anmeer -

"WÄÄrhoven zijn/

- Panvgo de Ä“"Äu,

-“
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-
ahs peſen aan ###

Entnde 2Beste ban/ -- Alt die ele Tier ,

*Ä zin oneenigheden; t Gewigegebouwf

# Ä zjn/

Ä„

Danzal 't God öozſtig volk/

Gezonken in die kolk!

Eerſt weſen regt te b?eden.“

z. Dit onbepaalde goed/:e -

Banons bepaald genaed/: Behaven d'Eeu d/

Hier op der aard' bevat/. 4. Die Ägº houwen.

Ä te ſterken Pijn s. Baarzullen wëeuwigſſt

zoo gebºren zjn/t Gº's evens hefontein

Wºod overſtelpten nats, LBp 'talgenoegſ am goed

't eind'looseeuwig maakt # 'tÄ ligt/

deeuwig ziekte raakt r alle gläntſch vooz zwigt;

Gnder 't Fok ontſtoken/Byhem die aller doef
GEn yp die ºhtet. i Daar zullen w'Eeuwig zijn/

1. Anºt Bauidegoms aanſchijn/Die ſterft terwyl hp -

n hebben vzy genieten;

/ nna een Eeuwig zien:

- Gns een GEeubbig ziert

Ä hemnog niet verdzieten.

Maarzullenw'Eeuwig zyn;

ettig zijü: Eeuwig zijn

Endat volfnalakteljkº

En leefd in 't G2a

3. Jk ſterfal eer

Gm, dat ik r Eeuwig

„WAjnkogtarieeuud

«E! ſtelb nier angeruit

„ºp hier te helveſ üit,

Ik ben detjdal moe;!!!

Z Ä komtras/ag Ä Äs, ,

! datº Ä le. myoon 2enhee Ä -

* # ottb# Ä meer veranderlyk;

-

Ärzjindjaait
Dat gy zoo wemſch'l f/ SWNet d'Heil'gen alte maa / .

All zijtÄ genoten?... Bin Leuwig daarte bliwen/

z «Tºd

. Ä.. melshof;
Hebb lang ÄÄnden ähs Isf..

MDat Jal hetÄ P ## helpenFasºn.
Dat zal ik weten wis1 31 : 28, G! ik bot.

MDat 't Eeuwig evens: den/ on uwen't wil/

-- --- - - - alles dat'er leefd;

Ja hier op Aarden is;

Astor haar erfſents:

Lk, mijne Ziel maar ;

His jf gl in 't Gaſt

Huis äan dees krankheid vaſt

z"-Ä verwagten. º Tonderhoop van geneſen

5. GPg! Wat deÄ Iſot, dat ik uit'er tijd;

Rºad uttgediend / en wijd Een lange Eeuw

Ban öns verhºpſen wouw | Hnd eeuwigheid zal weſen.

sº lan: : ..2... W. Dorville

3rizºp. iz t ––-

Waſ zºozºº ? !«.» ---- - - - - - - HEN -

ºrgo . .
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EENZAA AM GEPEINS.

Stemme: Van den 16. Pſalm.

* HÄer Jeſu Leven Tigt ja eeng All
Is dan uwhert vooſny gantſch toegeſloten?

Mnn Sie dood om7 en dset vaſt valop va

Ik leef als hau uw angeſigt verſtooten;

Jºogtans 3ijt GpÄ Heil/eu Dzede/

D. Bº van TzooſteuZee van Zaiigheden.

2. JÄNijn Jeſus kom ei! kam doozoek mijn hert/

(Terwyl kalleen hier zitin't g2oene lountner

Dan 't dºgt geboomt vzy/ eenzaam niet hervºerd

Ä eigen zog die thert beze met komuter:
De 3agte koelt lokt I met ’t liefjk zuſen/

Den ſoznn van 's Schepſets dziſt doet U werhuiſen.

3. Gutledig dogotitledig dag’t gemoed

Ban al wat iny beletÄ teſterven

Aan eigen kragt/ en wijsheid / die mp daer

W Zuver ligt/ beſuuren ſterkte derneu/

GDPdat ik nu ook nieren konnte krenken

JMünzwakke Ziel doo ſonder Geeſt te denken.

- GP) die 't gekzookterietjes niet verbzeekt/

„Maaronderſteund op dat ſp niet bezwjken/

Die ’t zogend' Tainmeken ſteeds dzaagd en kiweekt

En aan een MBeez dcetzw. ontferming blijken

JDie 'trookend' vlaswiek nunmer ut Zult blufſen

d'Aamegtige ſterkt Gymetiefdekuſſen.

5., iom goede Herder/wiens bepgoefde zog

Derdiend dat men zig I geheel vertrouwe)

a
Äp zet uw WBooad uw Eed | uw zert tot bog

Jºn neen mp Feſus/’t zal my noit berouwen -

zÄ Zon/ mijn Schild / mjn kioning/ koun verpletten

't Geen over mp It wil't gebed beletten

-

6. Het rommelen van 's Daders ingewand

En hield niet op zig over hem t'erbernten/

Die regens als’t vernanen aangekant/

Gutvlugte 's Daders Juis/ en liefden ermen:

Gntleer Muijn Ziel dog eens dir dzoevigdwalen/

Ag! Jeſu/ kom/ kom/ kom/ mp weder halen.

7. dºebt GP ban eeuwigheid op mp#
«Dv my gezien met toog van vzpe liefde?

Beler mp dan ſteeds van u afte vlien/

<HRijn Jeſus / die de hardfte rotzen kliefde/

dBp die verzagten kund de ſteene herren /

TDie uw gedugte Hoogheid derben terten,

s. Neht sy vat Zegetop "g Wert gedukt,

Eh
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GEn zijn daar noit geen lett’ren in geſch?even

Doo?-uwe Jand ? ents 't my noit gelukt

Aan uw Bºrbond min wood: en hert te geven?

Al was 't als esn blinde die verduyſterd

Derlangt na't ligt dooz onmagt als geklupſterd.
- I, R US TE. W

9. 2ie neder san uw Yoog verheven (Thzoon;
-

CD! milden gewer van uW goede gaben

„HWAjn kragt verteerd; 'k ben unwen JRaam tot Hoon;

Ag! wilt unyn do?re 2Kiele dog eens laven;

Ä Ä Geeſt/ enÄÄÄ verſmagten

n't onge maar op U blyven wagten.

10. Gyzjt enkel goedheid/ö! gzoote God/

ZFontein vani lieföe afgzond van genade;

ãDoog hen dien Gp het geeft op u gebod/

Zig miuw volhold Heer tekomen baden:
Gg overwind’t zertmekkig wederſtreven;

En doet het zert in vºeed'en vzpheid even.

11. Mijn Algenoegſaam 1. Gzoot en Heilig Heer
Almagtig Jeerlijk Eeuwig/bol van WPaarheid/

Allwetend' / MDys / Wegtveerdig/dte uw CEer

GEn MAajeſtept nionbeſnette klaarheid

MDolſtardig liefd' / uw Joogheyd komt de MDetten

Als d’CDpperinagt aan al uw Schepſelszetten.

12. Hebt GP behagen onn eenzondig nietz

GEen Aaad' een UDoznn / uit gond'loos mededogen

U t'onderwerpen ? Jebt Gy geen verdziet

In 't 2Zaligen ? en werd Gyniet bewogen

TDooz pets in 't Schepſel? Ja die zig ontrekken

Dooz Gngeloof/ uw grimmigheid verwekken.

13. MPel aan dan Miefde zonder eynd'f en maat/

Derhef uw glo2p / hebt gp luft tot wond'ren ?

Hier benik Heer volbzeng uw v2pen Waad;

MDertoon uw krägt in vooz u aftezond'ren

JIAin ganutſche hert. tzek / tzek mp dog naar boven/

Dge my u kennen / b?eeſen lieven loven.

v4. Gelukkig Dolk dat zig Jehovahkieſt

(DLot F bezitting / eeuwiglijk verſlonden

In d'Oczaau der Tiefdel daar verlieſt

2Zigpder 't hert dat Jeſus komt doozwonden/

Daar leefd de Ziel/ gezuibert/en bebzedigt

Dooz t Bloed des Mams/en van haar zelfs ontledigt. . . .

1 s. Ag/ ſcheids muur/dzoevge ſcheids-muur die mp ſcheid -

Ban Jeſus af/ mijn God / ag! kont dog-nader z

JWAaakt inp eenvoudig / teer al in 't beleid

Des Y2rte mijn verſtzoyde Ziel vergader:

Dat zoa uw magt / eu goedheid eens beklijve

DPdt gemoed 3 dat ik ſteeds bp u blive. z6. Ag!
- -

- d



GE ZAN GE N. §f

16. Ag! Schepſel/Schepſel dooz een pd'le waan

Peht gº mijn Ziel al lang genoeg bedzagenz

Gp hebt my alte ſchandelijk verraan/

WPeg Zatan/weg bedzieger / 'tis gelogen

Al wat gy inblaaſt/ ag! wie zal mp zetten

GPp effenbaanz en b?pen ult uw netten,

- I-I. R. US T E.

17. Ag! epgen Äk/ ag! epgen Zin/ en Auft:
Ag! eigen MByjsheid / Sterkte/ MBerk/en Nebenz

Ag! eygen CEer/ en Agting/ ſnoode LTuft/

n"t eigen/ ag! wat hebt gy mp gedzeven

n mijn verderf/ ik hoop het zal u rouwe

TBooz d'overwinning van het Zaad der Pzouwe.

18. JAfſn gzuw'ljk/ naar/en dupſter CPngelsgf

'k Jeb lang genoeg gezeten in uw boeyen/

sº Ä ik º Ä ÄÄÄ d gºo

e zouwd mijn Ziel dao2 kragt ban waarhepd g!
Hoe zouwd ik Jeſu dierbaarheid erkennen gºoepsy

Dem nemen aanen ſteeds aan hem gewenmen.

19. Ag! Jeſu lief "t is by my buyten raad;

JWAaar Gn hebt dierb're balſem in uw MPonden:

Doozſoek/en ziehet innigſt' van mijn kwaad;

Ag! kom unijn Hert/en Jàieren dog doo?g2onden/

MBerbzeek / bouwd op 1 verwond / en heel my weder:

GPzÄ getzouw/ # Ä.nd
2o. Almagtig Ätoning/grijp mp by de 3

GEn maak een eind' van al mijn dwaſen wandel:

Dooz epgen Geeſt/ en dempt aan alle kant

JRAyn epgen leven/ op dat al mijn handel

In WPaarheid zy in Blieſde/ in Geloobe;

TDntfonkt dooz 't Hemels Durr verligt vali boben,

2. Bernederd mpvernederd my t gemoed:

En leer mp als een tindje aan u kleven:

Zagtmoedig / ſtil/ buigſaam; kleinen goed;.

Dat zig aan uw beleid wil overgeben:

Dat zig wildzagen naar ſinkleyne kragten;
En d'pd'le eer blpmoedig kan veragten. -

22 GBp dat ik Ä hange aan u Bo?ſt ! “ * - -

«En doo: ukragt booſpoedig op mag wafſen;

- Gp znt mijn wogtel; Foei mp dat ik dozſt -

W. mijn Fontein verlaten/doe my paſſen -

CDp uw geleid' / en't wenken van uw oogen/

JPaar uwen raad/ en wil/alleen gebogen.

23. Gp dat een 2iel die 't alles heeft verbeurd/

Zoo trouwloos / ddvgas/zoo ſchuldigen onmagtig.

TDie 't lieflijk jok onbandig heeft verſcheurd/

JAog werd' in u/en egººre kragtig /

Äun als een held al jutehend 't pad te löopen . . .

- - - D. z . . . . . . . “ - Sp.

-
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Gy geeft haar nieuwe kragt die op U hopen»

Ä jeerde ſchjnt bedekt mjnaangezºgt!

Jk monſter ik rampzaal'ge/zouwd ik kome

Sot Gods gemeinſchap7 onbedagtzaam Wigt /

ZÄ"n 3a II l " ge

En witt Gp / Peer / dooz liefd' mijn hert verb?ekeR.

25. Berheve ioning/ doe zoo 't u behaagd:

Mellt Gp een arnen wo2m dan overſtelpen

INet vºye guſt/ daar Gp niets in henzagt

't Feen i" 6 Heer bewoog om hem te helpeu/

En hebt Gpluſuw Schepſelte beſchamen/“
GB! God der liefde/ Jalelujah! Amen. F. v. Boekhoven,

Gebed om voor God te Leven.

Stein: Fy ſchaamt u Braband zeere.

EDf op de wijſe: Van den 6. Pſalm.

2,AÄ wilt unyeeus gevé 4. 't Js immers regte reden/

Batikvooz unnag teven/ Dat ik al mijne leden

En doen dat gy gebied Zouw ſchikken tot u eer: .

Geet ng dat ik ubzeeſen! Al benik ſehoon net Weerdigt

Cn ſteeds gehoo!yaanweſen; 1 Laat ik zoo omregtveerdig /

Ban wenſch ik anders niet, Alan uniet Weſen Jeer.

2. Die was muhnhoogſtevzeugde 5. Dat ik al u weldadell/

Eu dat mju uneeſt verheugdet Touw kamente verſnadett

„Mlyn alderbefte goed IWAet uymondankbaarhend;

MDant luet is op der Aardei/- | MBilt my hier vooz bewaren /

2Bp uny Zoo goot van waarden * GEn laat mp ſteeds verklaren

Daum exi Vernieuwd gemoed. Al gzoote goedigheid

3. P! zeerlangmoedig cere/ 6, G goot en magtig läoning/

MDlt udog tot mp keeren/ Ik buig niy voog u Wolling/

Äl hebu' it 't nietberdiend; En wagt uet g:oote ſumertl

MDeeft uny hier in genadig/ (Tot dar eens deſe wede !

En toold nog zou dig / TDoo! u bacinhertighedelt / -

TDat JP 5jt liljneu VzienJ. Dan illg versöÄp
- - - -

IV. V.

Het Overgeven van een GeloovigeZiel,

aa ESU S. , -

(Tool; Courante Monſieur, euz.

Gf: Gelukkig Bruilofts-feelt, enz.

1. A, Lleau Alweerdig Bod/ –
» Ai liind'reu deelenlotl TDie
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y

TDie on een Zondig Miet/ en boos gedzogt/ ,

WHebt zoo een Heil beſtel) ein uitgeW20gt :

TDat Aard en Jemel moet verwonderd ſtaan/

MDanneerſ'uw' UBisheid daar iin nerken aan:

U Doeſterling te laten 's Hemels Ch2oon

CPnn '§ 12eliſchen Wil te Wuo?den 's baeliſchen ZooU.

2. Ag! dat mijn donume Ziel/ -

TDan nu eens wederviel ,

Doo: uwen Chroom en geil'ge Majeſteit/

Enkenden 't Heil dat'er in Jeſus leid;

Ja dat’er eens eeu ſtraal van boven kwann / -

TDie 't Dog/en Hert, en Sie geheel in-nam / 2

CDp dat il: Keinen mogt nw' Heerltjkheid /

Eni zien mim waigelüne zoudlghepd.

3. GP! Affn/ als P2opheet /

Leert Ump dan, dat iſt weet.

WHat ’t zy te dieſen zulk een Helligheid.

Als Pzeſter ſchenk mp uw' geregtigheid /

Dp dat wanmeer ik dan vooz God verſchijn/

Woo Jeſu Bloed eerſt mag geheiligd zin.
Als toning neemd mijn hert geheelijk in/

En buigd / regeerd en ſtierd dat na u zin.

4. TAzte-een'ge Heiligheid/

En Heil'ge TDzie-eenigheid/ - - º

Doo! wien het Heines Her en d'Eug'len-ſchaur/

Uw Heerlijkheid uitroepen voo en naar;

Ja daar de Heilige voo u\uen Choon

Ü loven Dader/ Hel'ge Beeſt/ en Soon;

AHaar tzaouen werpeſde voo! u ter neer/

Enzigen Heilig Heilig Heilig Beer. -

. Ag! dat nu ook een ſcyigt. - .

Ätwann ban 1 Raingezºgt / - –

Endaalde tot in 't binninſt van 't hert/

Ja dat mijn Ziel daar doo getroffen werd/

Tºp dat ik in mijn Bietigheid verdwijn/

En't Schepfel Fiet / maar gp het Almoogd jn:

TDat bp nnp alle eigen zy vernmijd
-

Enihudienomdat gp't weerdig3Ft - 6. Seef
»

-

... -
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6. Geef Jeſu dat ik dan

Alles verſaken kan/ -

DJoe liefen zoet vooz ’t vleeſch ook weſen mogt:

MDant ik ben uw' / en gp hebt mp gekogt.

Daat ik alleen maar doen u wßſe WPill' /

Enzºonder whandelngeſ. „,
G9! Äeſu lief/ toond dat gp toning zijt/

En dood in mp al 't geenu Kjk benßd.

7. GP! Pioning op ukragt -

Äk dann alleen maar wagt;

Gebied gpdam ik benu ouderdaan/

GEn Unoet/jazal u nuten dienſte ſtaat1.

Geen vºemder Heeren dienſt mp nunmeer luſt;

MDant die is doo: uw' liefd' geheel gebluſt/

Gp / gp mijn zoete Jeſu/ Gp alleen -

Sijt al mijn luſt eu toningt anders geen.

8. Ik treed' dan in den vloek/

TDat 'ſt u alleeu maar zoek/

GEn mp geheel aan u 300 over geef / -

TDat 'k nu voo! mp niet meer maar voo! u leef.

Gº toning Jeſu ! kommt dan in mijn hert/

CPp dat yet u niet weer verrukt en verd

Daneige liefd' / op Schepſels pdelhepd/

JWPaar ikuzpendien in eeuwighepd. H.Nahus.

Een Antwoord van een

K I.N D GOD S.

Op de Woorden, als Proverb. 23 vers 26.

Mine Zone geef my u Herte.

Op de wüſe : Hoe ſchoon ligt ons de Morgenſter

I. I hoo een ſtem uit 's Hemels Choon

TDie roept/ geeft mptthert mijn Soon/

En wilt niet langer toeben:

Maar laat de MPereld hemen gaan/

Ein kleefd mp uwen Pader aan/

Zk zal u laten poeven/

Eoe geed // hoe zoet/ - WJoe
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Joe gantſch heerlyk // hoe begeerßk

Syte agten

Maijne liefd'/en wonder kragten. .

2. CD! Jeſu waar kommt dit van daan/ .

TDat gp ump ſp?eeät 300 VzienD'lyti aal 2

Wºoe zouw mijn Ziel niet tragten f .

GPnn u / lnijn Hod / te kleven aan?

En ſteeds tor uwen dienſt te ſtaan/ . -

WDilt gp mp maar bekragten /

TDan Zalf/ ik al. - . .

Uw' genadenfen weldaden/

Stedes roeunen “ ;

GEn u ook mijn Bader noemen.

Ik kom hier net mijn herte Heer/

En leg het vooz u voeten neer/

LJet moet dog bp u weſen/

All is het nietzoo ’t weſen moet / -

Meeun gp 't maar aan/ Ö! Feere goed / . .

En wilt het ook geneſen:

U Geeſt/ 3p meeſt, -

G! mijn toming // in mijn woming/

TD.at unfjn Ziele:

PU / Ö! Jeſu / dog beviele.

4. Jk bºeng uf Peer/ een hert zeerkouwd/

't Äg onbeweegd gelijk een hour; .

't En kam u heil niet voeleu: .

U goedhepd / Peer/ die gp 't aanbied/ :

Heg uwe liefde dzingen 't niet/

't Blijfd angſtig liggen woeleu/

CD " Peer // 300 3eer/ .

DJs 't gedwongen/ en gedzongen/

TD.at 't Unoet kUwijnen/

GEn van angſt bp ua verdwijnen.

5. TPaarou/ Ö! Jeſu/ weigerd 't miet/

HUAaar neeun het aal / Of't nog 300 ziet /

2Bezoeteld dooz de 3onden/

Als gp het rmstar oprag en Weer.

4 TDoez
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TPoo: uwen Geeſt vernieuwdf ö! Peer

GEn waſt in Uwe wounden / - - -

- GP! dan// zal 't van - *:

All" ſijn ſnmetken/ die 't beletten

Sijn geneſen/ - - -

GEn tot uwen dienſt ſteeds weſen. -

6. MDlt gp 't los inaken gantſchen gaar/

Uit 's Ptands ſtikken engevaar/ -

WPaar in het legt gebonden: - -

MDañt anderſinds/ mjn herte/ Heer/

Rºtau niet vooºtbzengen tot u eer/

Soo verfſental ſijn zonden/

Bºcekt ſtik / dat ik -

Dandeſmerten// mjnes herten E

Sijnd' ontſlagen/

Mijnen Heer weer mag behagen. .

7. Miju Hert/ ö! Jeſu/ s bedeeſt/ . .

't Neeft in der vºremden dienſt geweeſt

Zoo dat het aller wegen/ - - - -

BEeer deerlijk ts mighandeld. Heer/

ÄDen tºok nnn herte gints en weer/

eBelük de TDieben plegen:

GP! IHeer / ſtel 't weer

Snuw' vºpheid/ en die blpheid/

TDie 'rontnommen - - -

Sg/wilt laten weer bekommen. -

8. Mant 3onder u weet het geenraad/

Maart henen loopt/ of waar het gaar/

Het is tº Heeſtes woning/

TDaaroun zal ’t weder tot in gaan/

GR1 ftleben in geſtadig aan/

Het kamen toe/ min ktoming:

Gref mp// (roept gp -

Llit u Thoone /) Ö! mijn Zone/

Gantſch en gader - -

PR U2ert; Eiet hier is 't mijn Dader. -

9. SCFelivd AFnel ſcheiird dat wederdaald

-

Mön
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Mijn Bader eu un hert weg haald/ .

Danal 't gewoe der Aarden;

--

Da ſcheurd/ Ö! Hemel/ ſcheurd in twee

GBp dat mijn herr mag bliegen mee

Cot God/ die 't houwd in waarden:

TDaſr 3al // 't boog al s

Dig vervzeugen / en verheugen /

In u eere) - .

Eu unaam ſtreds loven/ Leere. A. v. Viers.

EEN ZUGTTOTTESEMIT

Stemme: Wan den 79. Pſalm.

f. ! Doete Jeſu wanmeer zal het weſen/

TDat gp mtjn kranke Ziele 3nlt geneſen?

P., Jeſu zäl die gp hebt uitverkoen/

* Gnder 'e bedroefdepak der zondenſmoen ? -

- Sal/ Heer mnezig hert -

IDog langer zoö verwerd

In deſe wildertiſſen/ --

Donder beweegdte zijn . .

In ongevoel'ge phn/

U ſteflijk aapſchihn miſſen? “ : .

2. G! zöete Jeſi ( hebben damu womden

Haar kragt verloren datſe miet mñn zonden

Aftsaſſchen kommen? of hebt gp beſloten. - -

Flºp voo! altid uit uwe gunſt teſtooten?
--

Ag! Feſu/ ag! mhn Tiel
Schijnd in een tipmel wie –A

(Teweſen herl verdonken; - -

Gg! roeptſ" in gooten mood:

Illeg geheeliſdoodf

"In dijnſingen verzonken.

3. MBelzoete Jeſuſ heeft u Geeſt ſin fragte

Perloren die nnp te verkwſkken plagfei .

Bf heeft tº guiſt/ die gr unmiet bekötuenf

Haar woon plaats iſt mhn Eiele weg-genormen
- TP 5 WPät

“

.
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Meat is yet dan/ &! Heer

Teat mog mijn Siel 300 3eer

MBerd banu wegged?eben?

(Pfis dit u beſlupt?

@fis u. goedhepd upt?

CPfhebt gp mp begebe „
4. @! neen/ die Ziel-verkwikkende Fonteine /

Anj wondenshragºza nimmerme Wºrdwünen/

Äg beſuitº Ien. Ä.sº

Äcjoon ušchaathens Ääfte dualen
Zschoön dat het aardſche dal -

Äjerd werden a

Pferden de Bergen kragg /

taet gºooter magt beroerdl - -

En in het hert geboëLD -

TDer Zeén &! Peer/ Almagig: .

5. Iſaaac 'tis gedºg entoverunagt der hellen

Teat tºzamen ſpandom mperº bellen;

Ärom d! Jeſuaatº ingewanden

TPooz uwe teere liefde tot mp b?andell:

Mant zonder uwe kragt/

Ptan ik die gzoote Wag

Pan alle mhn epanden

Än't minſt niettegenfiaan /
Soo hevig komenſ aan -

Jºog al haar ºde tauden. . . . . . .

6. ºp opmßn Ziel! waartoedit doevig klagen?

atoe in klagt verſeten gantſche dageu .

Ziet hier 1 3iet hier! Geplands ernen open /

Ägmaar (ahººÄ dagr in el00Pell

Är toe zog lang gedzaald?

Uſchuld is a betaald -

W Hepiand heeft geleden / - -

“Änaan wat Jeſus geeft/
Is lieflijk war hp heft;

ºp heeft vao gebeden. . . . . . .

7. ö Beſu lief wanner zalik hier boven
---- T *. JMet

4

-
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Moer

INet duiſeud Engelen u ſtadig.loven?

Als mp in ſteed' van dit mijn dzoevig

TPat eeuwig Jalelujah 3al verblpen.

ſch?epen i -

Ag! Jeſu / Jeſu lief/

Ptomt heim'ßt als een dief

Steeld gp b?p heel mijn herte/

't tomt uÖ! Jeſu toe/

't Is mu van 'thijgen moe/

Gntbind gp 't van ſijn ſmerte A. v. Viers.

Hertstogtige Wenſchingen,

Gm van de Werelden ſijn eigen verdurvendheid te

mogen verloſt, ende met JESUS

vereenigt te worden.

Op de wüſe: Nadien de Goddijkheid, enz.

I, Hºewodmünberteeer

Dan alle kant zoo zeer/

Dooz zoo beel lift beſprongert

Hoe komt die belſche Siang

ROp my a /

GEn maakt mijn Zielzoo bang

2. Ennuijngamtſchſrode hert / Z

WZoe maakt het my verwerd/

Dat ik niet doo: kan beken)

WPaar dat ik zit of ſta:

Ag! hoe veel gebzeken

Slepen mp agter na. º

3. Gok bid de WPereld mtpf

Dat ik daghares 3p /

TDan konnt dien Ziel-verleidet

„INet liſten op my aan /

Gp dat in my weſder

JAogt in ſjn net doen gaan.

4»

k dan wog zoo zeer

Dann zijn afgedzeben?

2Tal in die w?eede magt

JIAiju Ziel langer leven :

Die uu is zonder kragt.

5. W bid ik/ 6! mjn Leer

Paat ma dog nimmterineer

Danubve wegen w§ken/

-

Jeſt/ 6! mijn Heer,

ÄnIlOff -

Als ik niet bp u zu, - -

vº- Biom woand dogin mijnhert

Eer dat het ſterſt van ſtnert

Il Met u Geeſt alleene/

oekt-het; ja 'tis u deel /

Ä EIN Ä#
Sdee g gehéel.

7. ö! ### Dag aRN /

WDoet gp het tot u gaan/ -

Äaagd gp de vzeemde Heeren

„Iſèet al haar magt daar uit

Doet het tot u teeren/

TDit is dog u beſluit, -, - -

- BWBeredſnode Bleeſch

Waar toe dog al u vzees /

Dat kuzal begepen? -

HJebt gp dan niet beſchouwd/

MDat Jeſus moſt gewen/

Grr hp ºny heeft getzouwd

r I. R. U ST E.

9. Heeft het u weleen traan

Doen uit noogen gaan/

Koſtendu zoo veel zugten/

(Op dat ik wederom

Zdco den T3ood"vºr/)
S.
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Als mnen Bºnidegom?
IOs h ÄWollje Ä# l

Jºãog he TOL U DEL

Zyt gp zoo rijk als Jeſus?

Gp bend een Bedelaar/

Als gp ſtaat bp Jeſus?

Weg dan met u gebaar,

11. GPf denkje datje hier

Dooz al U loos getier/

GEUÄ flimme Än/

p zult bewegen mog

sº ÄÄ.Ä"ooz al u Unn 0g

12. Denkje dat ik uet kenf.

Enzoo bergetig ben -

Hoeje myn had gebonden?

Dat heeft te veel gekoſt

«Eerik van myn zolden/

Ben dooz veel Bloed verloſt.

12. Jeſus u Heilig hert!

Deeft yet te 3eer geſtnert

U boven Uigteſ

SÄn uwe Ziel geraakt;

God moſt u verlaten/

Eerik werd vºn gemaakk,

14. 3WAeend gp / ö! UBereld int/

Bat'er nog pet boo? U »

Geverig is gebleven?

Saeen die voo mp geheel

Z overgehen

s### tot mijn deel.

es, WHeeſt my dogntet meeraen

Dun u tendienſt teſt an: -

ſoantdog; watzaltubaten/

Zoo ik een kleinen tijd/ -

Die u moet verlaten/

MDag tot u dienſtbereid?

16, Hebt gpdandienſtvandoen'

Maathet u and'ren doen/

CDber in my laten;

Alles is vooz dien d

18. Il / Jeſu/kleefik aan /

Maat mp net van u gaan/

Mlwºdienſt is regte v2pheid:

MDat ſlaafſchen dienſt ong gaf/

Agt ik by bipheid

JPiet meer dan enkel dzaf.

# # US T Än /

19. MD! toning/ gW alleen

Gp Jeſus anders geen;

Gpzijt at myn begeeren;

ls ik umaar cerlang/ - -

2Zal het my hier deeren/

Gfhet up vald wat bang.

2o. Als ik u Geeſtes gloed

Jºog zoo maar miſſen moet/

En inmyn Zielnietſmaken/

M / Jeſus f blijf ik by ;

MGilt my dog los maken/

Ei! weeft verzaend: met mp.

21. Agrgnmp dannietweerd

Dat gº mjn zaak aanweerd/

Boet het dan Om ds liefde.

"Ä. Är.deÄg

CPm uit dientuimel-Woiel.

* 22. MDaarvanik zoovermood

doo mijn Bloed verſtnoozd/

p weder op te-heffen

(CD! GOc/

MDie kan u beſeffen :)

Doo zulken bitt'ren dood.

23. CD! Mßnen B?uidegomr

Ziet gp dog namp on

CD! mijnen lieben koning/

Hoe kan ik van u gaan?

„IFRHn hert isn woning/

"t „Klºoet voo! u open ſtaan ?

-

29

FSie hier uvzeugd' gerieten; 24. Adieu ö! ſnode vleeſch/

Gn zijt haar Hoofd geſteld/ , Gºooºzaak van myn vºees/

'r anhaar net verbieten/ Patsvoouweed verkragte,

IHoe gpſe binden kweld. Ziet niet meer na my om/

17 Jk heb een ander God

Perkregen tot mijn lot /

Die an ik mietberlakett:

TDie ugſ sooz untlet Mleer

" .

MDat ik ga betragten

B voo2 min B2uidegom.

zs. Daar Jeſſdaar's mynhert

at zoo gepeelyk word/

Gmt
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iſ

«D! Jeſu / Daar is 't heel/

Gy deed' 't weder leven/

II kieſt het tot ſyn Neel,

Aaat het geenvzemde Heereu?

Gy heut het dier gekogt;

Gmt u/ tot u bed2even; het u dienen Fall

Laat het noit van u keeren

26. Baar is het heel end'al 't Zs in t unagt gebzogt.

---

ZIELS-VERLÄNGEN,

A. v. Viers.

Om ’t genieten van JESUS.

Stem: Van den 100. Pſalm of: Het Avond gebeck

- -

CEi!

I.O Lieve Jeſu/ Ziele vzind/ ,

CD! 30etſte die mijn Siele mind;

Emanuel/ Ö! eeuwig God/

Ei! weeſt nijn eeuwig deel en lot.

2. CD! lieve Jeſu/ 25 uidegonn/

Ei! lieve Jeſu/ kom/ ei! kom/

Olieve Jeſu/ Ieſu zoet/ -

Ei! koU in een onrein gemoed.

3. CD! lieve Jeſu / Heeren Al/

Ei! Ziet eens op mijn Ziele-val/

Ei! Jeſu/ Jeſu/ Jeſu zoet/

Meeſt gp inün helfen eeuwig goed.

4 D! lieve Jeſu/ Heer en Soofd/

Ei! doethet geengp hebt beloofd;

CD!Ä Jeſu/ rijken Heer/

oet dog eens mijn Siels begeer. -

5. Ei! lieve Jeſuſ zalig Heer/

MDeeſt gp mijn rijkdom/ ſchat/ eneeri

WD! Jeſu / vol van goedigheid / -

Schenkt unp dog uwe Zaligheld.

-.

Maul nau ist datikſcheit

6 (9! lieve Jeſu reine Heer/

Ei daäld in nijue Ziele neer;

Ei! lieve / lieve Jeſu / konn/

Ag! Heere Jeſu zier eens om.

7. Bºzoete Jeſu/vol gena/

Illners holnik noguiette ſpa/

En
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Enou u liefde dat ik b?p. -

8. Ag! is'er mog een open o02/

Cén voo? een Sondaar mog hehoo?:

Ei! Zoete Jeſuf hood nup dog /

Ei! helpt mp nu dogog! og! 0g!

9. CB! Jeſu/ Jeſu / Zeilig Heer/

Ik kniel ootmoedig vooz u neer/

Ei! Jeſu / Jeſu/ weeſt mijn ligt /

Toond mp u vziend'lijk aangezigt.

1o. D! Jeſu Jeſu / wijſe Peer /

Lioept rot mijn Ziele/keer / ai! keer;

Ei lieve Jeſu/ Jacobs ſter/

Ei! Jeſu/roept mijn ziel van ver.

1 1. GP! Jeſu/ Jeſu levens 25zon/

G! Jeſu/ zalige Ziele Zom/

G! Jeſu / Jeſu/gzoot van magt

Ag! ag! hebt op mijn Ziele agt.

12. D! Jeſuſhoog verheven Bozſt/

"Ag! komt en woond in deſe boºſt /

Ag! IHeere Jeſu, TDavids Zoom /

Ei! höo? / ei! hoo! miji mare toon. -"

13. Ag! was ik eens van u gekuſt/ -

Dan was mündzoeve Ziel geruſt/

Ei! Jeſu f Jeſu ſpzeur u bloed /

Gp een onreinen vºll gemoed. -

14. MBaerblifmin lief waerblüfmßnvziend

Ag! hooz her ſchºepen van u tindl

"t Geſagte Tann 't geſagte Lam/

Ag! dat gp kwam/ ag! dat gp kwam .

15. 't HLoet Jeſus Jeſus Jeſus 3jun/

Sal ik verloſt zijn van mijn pijn/

Iſèijn ziel bezwijkt enzijad daar neer/

ZDa uf mau / Ö! Beeri Ö! Heer.

16. CD! lieve Jeſu / Jeſu gced/

GP! Jeſu / Jeſu Jeſu zort/

Ei! ei! gebief gebie gebie

Datmaaruwil uwil geſchie ... 1. ZF

v
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DEN ALLES VERMOGENDEN -

Door’t Geloove. Marc. 9: 23

Alle ding is mogelyk den gene" die Geloofd.

SCEIM la CE: Als 't begint.

1. TYAn als Sods Geeſt mün Ziel bewerktl

sie duiz'lig leid daar henen/

GEn metſjnºragt haarſwahheid ſterkt/

Jaregt we'er op de beenen
TÄn Ägt ik kwelling leet / verdziet/

Pfeenge wanſpoed unin als ntet.

ÄTſchet den Zatan tegens mp/

Sßn doodelüke ſitſen: … -

Eſ kommt de Heiſche raſernp/

En's Werelds op my aanhieſen:
Hoefelen vinnig datſe wo'enj

Äk lachg' mer al hun razend doen -

j Tºe Haan mins Gods smp een Bozgt/

Sijn vluglen mp bedekken/ “

ÄSaar heen ik thdigl onbezogt/

In tijd van mood vertrekke /

ÄÄÄbljv k wisen veplig ſtaanl

Tat dat de ſtonnen overgaan: „.. „ , ,
j t Geloof her wapen van mßn Ziel

TPät neem ik dan ter handen;

ZSchoon al de MDereld op ºp viel /

Ik maak haar magt te ſchanden;
Äk vell' en bzenghet alten bal/

Äamtdoo't Geldof vermag ik 't al.

“jebeurd hetdat der Slangen zaadl

Ilºppzikkeld in de hielen; v ...
Ätuiterljke leedenkwaad/ ? T.

Teoet voodeel aan unün Ziele - -

Hat argſte dat my pemand doet / . . . -

Zevozderd mp het gzootſte goed - - -

TFFinmäägmingo.donnen
- - 1.

* * * » T & Mßn
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IWAjn Hipſen en mijn Erven/ - -

«En (unet een wooºd) van all's vervgeeind;

ºa doetmº' als Balling zwerven

ºk kreun' des nier/ ik weetwel dat

Mp God bewaard eeu eeuwge ſchat.

7. Gntroofdmen mp mijn Maamen Eer

En wozd mijn faam bezwadderd

TDo03 laftering / 't kWoeld np nietzeer/

- .

Lºoe vuil mem mp bekladderd;

JPeel / Want Uliju roeul / mijn, lofen eer/

GEn 30ekili uiet alſ bp den Heer.

8. Gf 300't geweld uog hooger klimd/

Ein docl-oogma mhm leven

Soo dat het ſchumbekt/ bzuld en grilud /

Eil bats kont tegenſtzeben:
-

MDat's dat? Wamneer ſp 't Lighaam kluot

TDan vaerd het mijne Siel bp Hod.

9. Sp meemd van mp het Cüd'hkaf/

Gm't Eenwig np te geven;

Baar ſtrenghepd vald mp zwaar mog ſtzaf:

'k Wil daar miet tegenſtzeven;
-

ZSprukt mijn Sie uit al haar mood/

En doet mp leven dooz de dood,

1o. CD! God im mp kragt verwekt

Dan uwe Geeſtes werking

Hºhn Siel tot deeſaanmerkingtrekt/

In müu Geloofs verſterkingſ

Gp dat ik wat my hier ontmnoet/

Hoit flaauW; mäar houwde luſt en Un0ed.

A. Godart.
–––-

Den Gelukzaligen Hoveling.

SC E manE: Pſalm 49. - -
Of: Rozemond die aggedoken; enz. -

I. Haſe Hovelingen -

OFFÄ Was in waanz wº
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Die mälkanderen verdzingen/ -

Dmt digſt bp uw' Pinste ſaan

Wie derhaven doo de Ridf

s Äheel berſlonden zit.

>

* . . .

fe uw' hoo?en/ die nw' ze

Cid en vliſt/ uw liſten ſtinſt “

Dag en mägt zoekt aan teleggen/

Gm een handvol HMenſchen gunſt;
Ä UÄÄÄ. -

aar het meeſt opgiſt. . . . .

: Ä eenwoodje maar eeu da die

Äakt haathºpºuw, Doſt/ -
Df een Dozetniter haaté. . . . .

Die wnäamen eer bemoºſt / .

Sunwafzubpuw zeer. - -
TPaar mee ied tw' hoop ter neer.

“4. Hapee Woelennaveehöopen/ .
52a den dienſt van meuig jaar 7

Gaat men ivb' Perts-timmer ſlopen,

TPat zoo hoog gereſen waar; * -

Daatük dan de lugt verzwind/ º,

Pan uw hoogmbeds-blaas volwind.

- Äot Bert van den Konfng
Mozd u onverhoeds ontzeid;.

litſün hoog verheven woningt.

MDoºd gp ſmaadijk weg geleid.

Siet eens ſterfflijk Menſchen Soon

Tºit is paak der Pincen öon.

6. Maar die in het ofverſeeren

- GEn dat Heilig heerlijk Huis/

Dat den Opper-Heer der Heeren

-“ Neeft getimunerd öp ſin Yirus

- Ä daar is een Hoveſing/ .

- - od noit geen verſchobeling .

„7Äaal wie tendienſt willkomen
- - s dien Bozſt/ wie dat hp zu

- WBozd genadig aatsgm -

- - -
-

- - - -
- - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
/

-

En
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Ende büfd voo: eeuwig bp - -

Ä ktoning; geen geval

enoit daar van ſcheiden zal.

8. Feild daar iemand in ſijn pligten/

dºeere ziet ſijn zwakheid aan/ --

Ä ſijn zwakſte dienſt verrigten

ouwd hp al voo! welgedaan : , ,

Pald daar iemandplomp en gºof/ --

UPp regt hern weer op uit 't ſtof. . . . . .

9. By hehoefd geen Wenſchte bzeeſen/

Än dat heerjk Zofgezin . . . . . .
TDat hp u mogt ſchaad'lijk weſeni,

IMen iš erns van Sielen Sin; , -

JNiemand daar ſüm vzeugd beklaagd

MDant de Dijd daar niemand Knaagd...

„Io. d'Een 302gt daar zoo 3eer voo d'ander /

Als elk vooz zig zelvendoetz,

Sp5ün y2gilijk net malkander/,

Gln nialhanders heften ſpoed;

JNiemand is boo! zig alleen/

Il2gar elf Arbeid boo? 't genleen.

x -: 11. Piemand vind zig hier bedzogen

- Sn het einde van ſijn dienſt;

JlMaar HPZalzig ziell Verhoogen

(lit gena / miet dooz verdienſt)

Toteentoninkli
jke

fia.at/

TDie in Eeuwigheid beſtaat. -

12. Heinels loning, die uw Dzindeu

JMet onWelb're tYoonen Ptzoond /

Itaat unp by U gt!nſte vindeu/

Ilºijn onwaardigheid verſchoond /

GBp dat ik/ in de Neme Saal/

ÜJier na/ ook als toningpzaal. A. Godart.

’s M ENSCH YD EL GEWOEL.

Stenn: Anacreon, Anacreou de Digter, enz.

1 De Woeld den JlMenſch omgoed bp goed terapen/

* * UDat Vlijt wat moeiten arbeid vangd hp aan ?

- --

------
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PP geeft zig zelfs des nagts geen ruft tot flapen/ .,

Hºogsdaags geenruſt; noit heeft hyeensgedaan/

Geen moe'ülheid/hoe iaſtigen hoe ſmert'ijk;

iPoe vol gevaar -

Gntziet hp / als hp maar

- INet alſhnommeſlag/

" . Een Weinig wimmen mag. . . . . . .

Ät de winſt van a ſn ruſt'loos pogend

Ätwind/dat Goedhietbp den menſch;
Goeddatſn hert/ zog weinig als ſjnoogen

erºullen kan, vermids ſün gºage wenſch"

Altijd na meer entneerišhäppig 3iende; -

* - - Hoe meer hp heeft/ T . . . . .

Joe min vermoegd hp leefd/

CPM dat hp zoekt dat meer

z ÄÄÄ ed ergw
ZÄºetden Menſchnietalsgeduerig wzoeten

z GºnÄd lÄÄÄ. /

PP00gd ſijn Alardſcheluſt met’t Aardſc te boeten/

En onderwülen hp noit Heimelwaard º
SÜn herte heft; de plaats der wiſſe Goed'ren/

Sün' oogen ſtaag/ , . .

„Senergens als omlaag;

WDies an fünoon niet ſün -

TDanſmerten Sielepijnj.

4. Ha lang verloop van's Lüds gelegentheden/

„Dººhen beeºn mitt'loos Aardſch gewoe/
Too leid daar vol behoefflijkheden/

Dntbloat van deugd/ vau kenns engevoell'/

Pan Gods Genaad/en Seeſt/en van Geloov / en

Banraad en daad/

Än die beroide Stäat; -

2 denkt eens wat dan't Goed
- Ä V002Än ſiſ destº

'tºergt niet maart veroodeeld ſin bezitter

_2p vind hetheidaar inmietdathy zogt;

TDe 30ete voozſtnaakvabºn waſ L!! dies
- 2,

.

&



68 G E ES T E LIJK E

Te Waſten die hpdoet heun ſchade wzogt /

"... Fi's GoodFaevaarſ . .

Z: TAan als degötdren/ daar

Zijn lert ſiond opgezet) -

Derzwinden van ſyu 2öed. - A. Godare.

–*---------------
----

BEPE om den Wind van Gods Geeſt.

: Lºi- Op de WPjſe: Van den 51. Pſalin.

I Mºſſuit / Ö! Geer/ üingewandfontſluit /

Als is beloofd Schat-kämeren van winden;

Ei komdoozwaaid den "of van u beminden:

WPant bp gebzek van Geeſt gaat alles Uit /

't Gmtbeeßtn jeer 'tontbeektuaangeen unagt

Uw" armen zijn niet koºter mog miet langer/

Als oit weſeer het jeugdig kuid verſmagt/

Ä MAaakt hetorišniet dooz lang vertoeven banger.

2. Ge booſe groenten ſchiet vaſt weelig op/

Shioog puild mit/germpeld zijn fün darnien/

Engp/ Ä vergeet den hoop der armen/

Enzend gpwaterfhet is dopvoo d?op; . . .
WBaar zal dit / Beer/ wäar zal dit eind'lijk heen

U Thun gelijkt een httilende WDoeftpne/

lºp wozd aan al hetWild Gediert gemeen

TPaar neſtelen zelfs WPolven/ Doſſen/ Swijnen.

z. B. Zooden windd ſtrengenwind ontwaakt/

C9! Wind/ gp kond haäſt/ als wp het niet denkeu/

TDe Stam en Tak Vaiihooge Ceders krenken:

ton waaid eens da het älles ſchiiten kraakt/

Bertoon u-ons vzp als eenen Gzhaan/

Enſmijt oun ver wat niet voo! u wil butigen/

Soo moet Heer/zoozalen moethet gaan/

(Cot zuverſig zoo noétdit vat aan duigen.

4. P! Suiden-wind/ Ö! zagtewind ontwaakt/

G! Wänd/ gp kond/zoo ligt als vop het denken/

UPeer Geeſt en Weigd/en Levenaänonsſchenken/

Coolid maar u krägt die doodelevend maakt%f
- -
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Of toond u eens als op het Pimrter-feeſt/ .

Eu doet onlS zijn van zooeet Wind getuigel/ S

Zoo zullen wp vermienwd doo? Jeſu Geeſt /

Een voedſaam zap ult vole bogſten 3uigel.

- -
P. van Zorgen.

BEDE tegen de Geeſtºlijke Slaap-zugt

Gp de wijſe: van den 51. Pſalm.

I. ſt ſlaap zoo vaft / min Ziel die leid als dood

“En ikontzie münoogen eens te vzüven

Ei! konnt/ Ö! God / die ſlaap-luſtvan mp dzijven

Al was het met een harden douw of ſtoot:

Gftrekt mp met de Beeren van mijn Bed -

MDaar opik benzoozoºgeloos gaan rüſten,

GDf dondert met vloehen balnuw' WPet/ .

KT0t dat ik eens verlaat mijn vuile luſten,

2. Jk heb/helaas! het ſuinieren zoo lief ,

Äk legen ranken wentel un de zonden/

Wahn ſchnld is meer als handerd duiſendponden/

Ennog zoo ſlaap ik zonderkwüting bztef; . ,

Jk weet dat ſchuldenaars geen ruſt en paſt f .

ZSp Unoeten vooz de ſtem des Eiſchers beven/ -

SP Veeſen ſtaag te wozdem aangetaſt/ .

TDlt Vonnis leid al in haar hert geſchºeven.

3. GP Jonas/hoözd gp niet dienfellen Win8 ,

Zoo bulderen/ hood gp de See niet woelen?

CPfzijt gp gamtſc) beroofd Vau u gevoeleu/

CPfzijt gP doof/ of zijt gp ſteeke-blind ?

Gp flaapt ein ſimoylit in't opperfi' van de nlaſt

GP Zht geruft/ en laat fiolen 39?genf -

All waar daar niet een penning tot 1 W laſt / ,

Gfdat gp waard vooz 's Fegters oog verboten.

4 P trage Sie zog zwaaras ſteen of loor/ .

ZStaat op / zoozal de Lozgen-ſter U ligten

ZStaat op/en denkt om uw' verzuimdepligten/

Derlaat de ſtaap / de zuſter van de dood.

- E 3 G ! Ziele

-
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O! Siele/ ziet hoe wenig tüdsu reſt/

TDe Sutder-zon die roept u om te werken/

Enzoo gp miet veriaat Uw' ſtinkend' neſt/

Zo0 doet gp erger als een hond of verken. -

- P. van Zorgen.

JESUS kloppende aan de Deure van

ſijn BRUID.

Stemme: 's Morgens in 't krieken. enz.

Gf: Ik was leſt op eenzeker Feeſte.

Jeſus.

*OÄ. Schoone/

Jk ſta hier bniten aan de TDeuren wagt

JWDijn Dader wolwd' mét my t'uwend wel Wonen/

Maar in te varen zelfs in deſe nagt /

Enzoo ons niet alſtraks wierd opgedaan/

Soo zonwd' ik elders moeten henen gaan/

Teaaroun Dzindime ſtaat ten eerſten op/

Gp weet dat ik niet garen dikwils klop.

2. Ziele. 't Äg midder nagt/eniklegmutebedde/

k ben ontkleed / nhu oogen zijn volvaak /

"t Sal welhoog dag zijn/ dat derf ik wel wedde /

Eerik iſt deſe Zagte Veeren raak /

En als ik dan geſleed benen gereed /

Soozal iſt u ten eerſten doen de weet /

WLuſt het u dau tot mpte komen in

Ihzal u beid' ontfaugen als Dziendin. -

3. Jeſu: Sieleopmoetonsgeenwettenvooſchzüvé

Jaaar nu en weet gp niet het geengp doet;

ºf FouRu u die vaak vuel haaſt kulinen verdºijven/

En ccpen Teur en Gzendels ander voet;

Maar ueen mhm voeten agtik zeerte waard/

Zºewf Yp d't we zco zogvuldig ſpaard/

En die ist vºll bezoedlen met wat figf/

TDA iſ togdadelgit zollw Waſſcheu of. Z

- 4. Ziele,



-- 4- 4. A. - W - - - - - -

4. Ziele. Jeſus hoe moogd gp een Menſch tog

. . . zoo kwellen/ -

k ben ſchier maakt en hier en is geenligt,

"k Salump niet kreumen aan kloppen of bellen /

Sk denk uw' zaal is van geengyoot geWolgt. -

Jeſus. Ja Ziele gzooter als gp denken kund/

Bet ligten leven wod aan u gegund:--

Goh heb ik hier een IWMänteL/ Koken kleed/

TDie 30uU gp hebben 300 gp Open deed.

5. Ziele. Ja/jaik geefniet veelom uſchoompaté/

Gf't nu of mogen is konnt nietzoo tiaaiiw

Jcſus. WDolmaakte / wilt gp mp mu miet inlaten/

(Cerwijl umhuhoofden hairfchierduptvaudauw ;

MPel aan ik ga dan liefſte/ vaard dauwel

TDewijl gp voo? del Pemel kieſt de Jel /

En Unp u Dzieud geeft ſunadelijlt den ſch0p/

Äk 3eg u ook müll guuſt en bliendſchaP 0p.

6. Ziele Aiup! daargaathp weg Jeſuslier Wederh

Iteer Weder Ö! Uniju lieve Bguidegon/

Die mp daar even mog aanſp?ali zoo teder /

Pºier binnen züt gp altjd Willekotn;

IHelaaš! Waar is nijn aalgenanleim gaſt;

JFoei mp dat ik niet meer heb opgepaſt/ --

WPaar is hp nu? waar iš nijl liefſte heeu -

Gg! waar ilt ſtrahg geweeſt zoo flulig er heen. -

7. Pet ſlot en Klopper die dupeu van Wairzle

Gg! of ik wift waar hP was heen gegaau/

Hier helpt geen ſchzeien geen piepen geei kirren/

Jk ſta op kolen/ ik moet meetsr baan/

Zk zal mijn Siele minnner geven ruſt/

(Tot dat it hem Uild' ein Weer hebb' geltliſt,

MPeet op het miet gp MDagters van de Stad/

MDat Jeſus heeft gehoſen voo: een pad?

8. Jeſus. Hier benizelverminſchoone Oxiendüne“

Geef hier uw hand/ Wp zullen t'3Anleu gaan,

Kond gp mog Jeſus een Tiele bemimen

TDie u 300 liet in"? en regen ſtaan.

-- * -, 4, - - -
1 Ziclc.

- -
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Ziele. Ik houwd' u vaſt / ik heb unu gews/

Äk ſalu k’eben aan gelhlt een klis /

Äk kam niet zonder ueen ſtaps-weegs gaan

Eil laat mp noit op eigeu beeilen ſtaan. -

. . . P. van Zorgen:
-*----

De kloppende ZIELE: en weige

l

77 rende J E S u S. T

Stemme: 's Morgens in 't kricken van, enz.

Cf: Ik was eſt op eenzeker Feeſte, -

1. Ziel.J eſus/min Middelaar/Heilanden koning

Ei! doet mp öpen iute deſer nur

Jeſus. Wie ofzoo ſtoitek klopt aan mijn waning ?

Ziele. Het is eenzeer verlegen Creatiler/ :

Die met ſijn zeven weet geenlanger raad/

TSewitſyn zeil in nwe konſt beſtaat: -

E! konnt dan Jeſus kommt dan net'er ſpoed

aPant gp 3it wärelijk mit hoogſte goed. . .

2. Jeſus Ikhebzomeemignac moetenſtaankloppé

Maar noir en was tot uweit iemand t'huis/

Pooz mhu ſtem ſeheen gp u ooente ſtoppen

Ein körnt gp tornp geperſtdoo: krtis : ,

HAöet ik mu ſtraks oitfaugen in unin ſchoot/

Een die zoomeniginaal np biiiten ſtoot?

Feen neen & Tie gpſtede mpte eur/

WHagenu ook wat daar buite böo de deur

3 Zee. 'k Bidu doekopen definiiſchoone

Ärztin Dziend' mijn Man en lieve Budegann

Jeſus Tronwlooſe konnen hier hine mietwonen

yet geen gehoozaam is is willeion: -

Daarom zoo zeg ik / tot !/ Tiele gäat/

Enzoelt bp uwe ouwöe boelei raad: ,

MSantaän nihn detir ein Bind gP geen geho02/

Ät ben hier binnen wagt ſº daar Wat ºoo

F Ziele. Mäg fl u biddendoet deſereis open/

ãºp zijt riet beter immers äl§u Woozd/ PP -

- - - dct

K



Soo niet u handen mijn fiutten en ſch!agen /

- - - - - „.. *
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Waar hrnen zouvod' ik elendige loopen?

Ät 3a dan wagten hier voo aan de Poozt

CO dat gp eems dooz mßn geſtage klagt

Tilt Weſen wat vermurruwden verzagt: ,

Äk Weet dat gp een Ziel die altijd kfopt j

JNOP nimmer hebt van uwe deur geſchopt.

I., Jeſus. Hier van/ó Bielefzaluietmetal werden?

Naar 3oogp tog tot wagten zit gezind/ . .

'k al ziem wfen van ons twee 't langerkan herden/

G. ſloeg mijn kloppen ook eens in de wind;

Lºcaron zoo 3eg oof og eens Siele gaat/

TDatt al n kloppen doer als mog geen baat:

CBaat heen en vaid nnp nog miet langer lude/

eBp floor voo! unp ook eens de deure toe.

6. Ziele. 'k Saldauſtandvaſtelik wagtendebljvé

Jkzal niet Wojken ook een vinger bzeed;

Niemanden zal mp van deſe plaats whken/ *

TPaar ik tot TDood en Leven ben gereed/

E! ſchoon mijn nimmermeer wozd opgedaan/

Sog zal k blijven aan den doppelſtaan/

Ja 3oo neu nijn de deur niet open ſteld/

"Il moet'er in met biddeu of geweld, -

. Jºſs Ikgeef/ ik geefeud. Sie gewonnen

Ik kan miet langer u verſack afſtaau;

Bioint in ik zal nti t! bede vergonnen/

r Islang genoeg nijn weig'ren uitgeſtaan:

ºk za u. voeren bp mijn friſche Wºhn/ -

TPaar zullen wy te zamen vzolhk zijn;

*f zal u b?engen in mijn beſte Saal / -

Daar zule gp net mp hönden Avondmaal -

8 Ziele. Mlaij 1 zie kanzonderbeſuhlenmietdzagen

TDe zoetighed der wooden die gp ſpzeekt/ -,

---

- -

M

Engp met Appeleu mp ſterkt en kweekt. -

Dooywaar iſt had her nunmerueer gedagt / .

TDat Jeſus waar z? vziendelik en! 3agt; - - -

4Bieroin verleeren Stele flopt in rar aan / F ..*

«Eewig u Wogd kerialig 00äOpel gedaatl. LED

- -
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-

L I E D van het I K.

MBßſe: Repicavam.

1.O Ik, d! Ik, - - -

Doo mp zoo ſchadelük:
2sehoeftig k . mºr in een oogen rijk /

jboosheid ken ik niemand º's gelijlt /

Ämoet am uwen tº Jeſus nog derven /

Sp zult van hemmunog zliUNURerlUeLL

Ä verwerven/ -

k, gp moer ſterven /

moet zÄn nie meer,

. Äat ſken mhm / „

# oozaak van mÜn Pjn/….
Ätjät dat lk naSie enºghºn lºwijn/

Ädat ik als een ſchadlºeÄ
TÄt doet u Ö! Heere/39. verre vertNelkell/

THÄt is een Doohang eneen dikke Meut;

E! vollt dit Heike

Äm verretzekken!

Envood mhm gebuur:

## izootzots/

2Gedziegelhk en ſnoº
jtin uwen boeſenſchºº! ſchoot

Äuaan in JeſusÄ,
Äu die nek ende beenen verbzelzen /

ZSiemeken zemwval onhuigbaar ſtaal

TSie zahy weeken/

En u doei ſpeien

Äaſ een andertaal

Bpandig. ...«

Zjo viendelhküſch. /

Äp zuſt eerlau. Ä. Ptruiš genageld zijn/

IPaar zu L? ſerven met een lange Pijn;

jnj dat leid alle geſehen /

Äjeſuit somverbiddeljk: .

- - - Bºeer

- -

A
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Peer op uw ſpeken / -

Gf op uw keeken/

Loo wozd Ik een lijk. -

5. TDe bitterheid/ -

TDie wijkt van deſe dood /

Sp modigt mp te ruſten in haarſchaot;

Ei! magtig Heer / geeft mp de leſte ſtaot / .

'r Eigen Iklaat dat ren g!ave dalen /

Of buigdem bºe.gt het op een ander dzecf.

*it WPil duizen malen/ -

Dit woogd verhalen / -

Sterflk, Ärftig leef. P. van Zorgen.

Aan een Ziele die niet derfd naderentot

het A VON DM A A L. -

Wiſſe: Lofzang MARI FE.

1. Jeſus. ! Twijffelende Maagd /

- OÄ komt dat gy verzaagd!

CDm tot mp in te komen?

SIndien gp zijt beluſt

Jºa ID?ede/ Tooſten äuſt/

MDel konn dan ſonder ſchzomen.

2. Ziele. CD! Heer ik kanniet ſtaan/

Peel mit der totu gaan/

MDant ili en heb geen voeten;

HDijn Ziel is dom en a!of /

ZSp doet niet als in 't ſtof -

Gelijk eem JlMolte wgoeten.

3. Jeſus. P! Siel/ konnt evenwel /

Metal dat vtitl geſtel/

Skzal u wei vercieren/

Skzal u leeren gaan/

GBp deſe levens baan/

ITMijn Geeſt die zaluſieren.

4. Ziele. Poe zouwd ik durven/ Leer/

TDie alleš Rogontbeer? -

Zk
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--

SIk ben maakt en elendig/

FDan alle goed onbloot -

Deſchaamte maakt mp rood /

woozdem zijn beſtendig. -

5. Jeſus, oun binnen als Bieldin/

3WDoomt in mijnÄ /

CDf wilt daar veel verheeren;

Ptomt zet u aan den TBig

TPaar overvioedig iF / -

Al wat gp mogt ontbeeren.

6. Ziele. In vees min ſtott beſtaat

Souvo nmijn miet wel vergaau /

JLet reden mag ili ſcl?Gneu /

En Heer gelijk gp Weet

SIk heb geen Builoftskleed /

Gmaan u Dis te kommen -

7. Jeſus D! Ziele kont unaar naakt/

Dzier benik nee vernmaakt

Jk zal u kleeren geben:

TFp moet eerſt zu outbioot /

Ein aan u zelveil dood/

Zoo gp met mp zult levan.

8. Ziele. MBel aan dan/ Zeer/ ik KOUm

-# wozd' ü eigendorn:

p ſpzeekt mp namhn herte/

Gº zyt mhn Medecjn/ -

5Äjn Itleeomijn 25?ood / mijn MDüm /

Gp ſtild en heeld mhn ſmerte -

9. Jeſus. Maar Siel weet dit voo: af

Zoo ik Uluſt niet gaf/ - -

MPilt daaroun miet verſchºkken/

5Paar weeſt hier in verblüd/

TDat ik u op mijn thd/

Genoegzaann zal verkwikken.

1o. Ziele. Jitkom dau op U Wood/

STot binnen in de Poozt -

Dan u Paics / ÖZeere; . . .

, » - - - SIn
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Jn plaatſe van een Koe/

Feikt mp u Schepter toe/

Zoo zal mp niemand deeren -

Jeſus, Zoe zijt gº mog ſoo ſchub

Jäben geneigd tot um' .. - -

Z§choongp dat niet kond voelen; v

Staat maar een weinig ſtil/ - - >

# laat uÄ Äwº len

. . Piet meer zoo diftig Woele. ---

ÄÄÄÄÄuſ mün will mju dift!

Schenk ik u tot eengift/ ... .
- zOnlt Ä ºfºnt.

– Ag! waarik uetººg: 37

Ärº
Ächzifikvooztaan geen Wetten,

: - P. van Zorgen.

Van een ziele is duiſternis. e“

-. Stemme: Van den 100. Pſalm.

» MÄ heeft langen tijd gewagt/

Maar ’r eindigen Bau deſe nagt: -

Meant zonder Ster/ of Son/ of Maan/

En kam ik niet een ſtap weegs gaan.

- 2. Jk leggeduerig in het 3and/ -

MHant niemand vat mp bp der hand/

# vzeeſe dat ik ſtozten zal/ --

I.

Z

't aller uiterſt' ongeval.

Ik kam niet op de gladde baau

Tees IDerelds I zonder Leidsmangaan;

Eizend u waarheid zend uw ligtl.

-En onderwüſtump Vall u Pligt. . . . . -

4. Derdºhft de dilike duiſternis --

MDaar dooz ik u zoo dikmaal mi:

Mijn kranke ziele dog geneeſtl.

I -
GKy
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GEn ſchenkt mp weer een nieuwen Geeſt.

5. Ilºijn Siel die leid ſchier als verſinagt./

KCerwh, den Satan daar om lagt: -

Ei! opend/ Heer / het is hoog thd /

TDe Schat van uw' barmhertigheid

6. TDanzal fk ſonder eind of maat/

W loven met een bp gelaat/ - - -

TPan zal mp noit ontbzekenſtof/ .

Gºm watte zingen van uw of P. van Zorgen.

ZUGT IN GE,

Om van het Lighaam der Zonde ontſla

gen» en met Chriſtº vereenig te zyn.

SÄ 1 18. Ä Ä Ä Lellº in

“-tween e WIjſe: -Van de Io. Ge--

ÄÜÄ voüssenz.

1, Äpaße we / dat ik ging denken
M Ä daf gp zÜ een goot ontzag;

Ei!. wilt impºzilke Geeſteens ſcheuken

Dat iſ gotmoedig bidden mag,

"h seh veel jäufe bſdnei Feere -
Man arme Siele kläagd haar nood/“

Sy kam dät vöozdeel niet onbeeren/ 5

GPfzp vald aan de vdeten dood, 2

2. Berloſt mijn Sie van Deeſchen Sonde;

MDant die belegeren mhm hert/

IHier van ontfang iſt wond'op wonde;

Enik blüfin haarſzikverwerd / ..

*Ä Ä/p zijn gedutrlg op de jagtl „..

Zh kanhaarzomtjds we omrmhden/ .

MaarÄ legik eer ikt dagt. - -

Soo leeftſzonder u elendigſ

ºben gedrerig in de pÄ,
MBie kan mp geöen kragt invendig? D

- &B

. . . . ."
- -
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Dan ap/ alleen/ d! Heere/gp/ .

MDant niemand anders kann mp helpen/

SIk ſta ontbloot van goede raad/

HÄhn weedom wilt mp overfielpen/ -

1Herſchijnd / Peer/ eer her wozd te laat.

Z wie zaditwerk boo mp volenden? i

MBiezal mijn zaakÄ" aan? -

SPk zie aan alle kant-eltende:

Tºilàijn Bpanden 3ijn op de baan/

Spzak iemand nu tot mp van Dzedek

MDas God mün Biend tot deſer ſtand/

Jk zouw henn dwingen met gebeden. .

Enzoeken tot dat ik hem vond. -

F. Än moetik als eendwafe ſtervent

Ik heb geen ſnoer/ geen deel / geen lot/

Gnn met de Peiligen te erben /

Ik ben verſtehen van dien God:

Ei Jeſus heeftºn heten tooen ,
Äp uptgeweſen ult ſijn Wijk;

MPatraad ? wat moed? ik ben verlogen.

MPamt alles neemd van de wijk.

6. 't Äs dante laat omietste krijgen /

Dan 't Goed voo? Pºomen weg geleid/

Jk zal van dzoefheid neder-zigen/

Het Gºaf dat is voo? mp bereid:

MDat baten tanen metÄ -. - - -

God fluit ſijn ooen däar voo! toe/

Iºy geeft geen antwoozdop unhn reden/

zer ſchönt hp is min bidden moe.

7, F wil vöoztaan dan ſtille zwijgen/

Ik ben van 't roepen heerſchen ſtom/

Ikzouw maar ſtäfaan ſtzaffe kzügen/

En konnikom zoo konnik om;

Alzal hp nnp ter hellen zenden/

Kaet Wooden aſs een donderſlag

*Ä.aat Weg in 't eeuboiſ PPee en Ag!
- gunte za
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V. 't Souw weſen wonder boven wender/ «

Ändien ik nogter naauWer nöod -

MBierdopgetrokken van hier änder
Uit deſe huil of water goot /

MBierd mp een middelaaugeweſen

Pm op te ſtaan uit deſenſlük/

de zouw God vau unp zijn gepgeſen/

Jimededogendheid zöorhlt.

Äs 't Souw Jeſus Jeſus mseten weſen/

ie upzouw memenoiderhand/

Hidien ik immer zouw geneſen/

º, deſeinÄÄ - -

So. gp unnaar een wooö wilt fpeken

yºu dat uw' oog maär op up viel /

h Waar reinen zitiver van gebzehen

“Eilft hadd' een geſonde Siel,

o.-E! Heere iömt mijn hert verand'ren/

kont ſlaät yet dat het weeker woºd/

TPift deene zónde voöz den and'ren/

lit. dit tniji ongeſtapen hert.

konk üiÄ Ähn -

„Ei kooid daär wät u.arin veritag/

DÄm. ondertuſſchen ſterken/

Ef geeft unſ danbºp ſag opflag. .

. Ik kan het kläreliſ beboeden! -

ejÄÄÄ
uºdalinog niet ziehet goee /
Äin uvm" Saone Jeſusis:

Konik indien uwwelgeliefde/

u“Beloovigen gelaten zijn/ . . .

Tº doefheid die mijn Ziel doögziefde/

Bezouw naar Baſſem voompzin.

"iz G. God verhood mp in den Zone.

Tien Zoon eengaan het Kruis gedood/

Gp dat ik zoo bp u umag womeu /

En rüſten in üw'zagten ſchoot/, -

SºFF „
- . . . “- Da
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TPat Jeſus mp zal maken v!p /

kom Jeſus/ koun haaſt tot mp loopen/

Ell maakt mp doo? uw' komſte blp.

P. van Zorgen,

ZELS VERZUGTTNGET

- Op de wßſe: Van den 8. Pſalm.

T.O Gzooten Äerder der verdwaalde Schapen / .

-
Die 't eenemaal 't verloo?'ne op kontrapen

Plit d'afg?ond van her gond'loos zondig Jàiet/

Teaar 'thaoploos leid zoo gy geen hup en bied:

2. Beſchouw mijn# zoo jammerlyk verzonken.

En in een Poel van ſchuld en ſmert verdzonken

Begraven in het nare duiſt're graf/

Daar noit de Zonhaar helder ſchiinſel.gaf.

3. Jk wil ſomwijl eens pogen ute klagen/

B! Jeſu lief; maar als ik zal gewagen

Dan mijn elend/ ontbleekt mp tong en hert/

JÄNijn Ziel die is rampſaligzonder ſmert.

4. En ſchoon ik weet dat u alziende oogen/

Pervuld 1net u vzywillig mededoogett/

Doo?g2onden 't innigſte van mijn gemoed/

Gedoog nogtals dat ik u val te boet.

5. Gm boo! u hulp mijn diepe herte plagen),

Zoo ver als ik die ken) u vooz te dzagen/

G! Boom des Neveus wieng geneſend blad/

Der Heid'nen teil alleen in zig bebat.

Gy weetihelaas dat ik mijn ganſche leben
PHebaan nijn eigenzin en wil gegeben

Het hoog gebied van Vlighaan eu van Ziel/

Die nnp ook dzeven daar het haar geviel.

7. N9ervzeemd van 't hoogſte goed/deware ruſta

Dan’t red'lijk Sehepſel ging ik up verluſte

In 's Merelds pdelheid engafmin Vleeſch

Sijn Vergeldegen/ vzeemd van uwe v2ees.

8. t Geſelſchap van de dert’ie NPerels wigten 1 . . "

WHaº ruijn verinaak in plaats van Gadsdienſt pligten

„Niji howaardp in 't cierelijk gewaad

FDas doennaals niet het minfie vau mit kwaad.

9: Al wat her Schepſel ſchoon haden belnim'lik

ÄÄÄÄ zim'lijk/ wenſch!

DAU WeIluſt/ e gala moed / was mijn

Als een van u vervzeeind otrtzinnig JlMenſch, ch

- 3 " I. RUST E.l

v

A
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1o. n ’t midden van dees afg?ond van ellenden /

M. wam zig uw Geeſt in obertutging wenden! -

MDooz zoo verr' tot intjn dwaas verblind gemoed /

Datik voo? uf ö! Heer erkennen unoet, -

1. Dat ik my vind' een afg:ond van Godloosheid/
GEn t3amen knoopinge van enkel boosheid/

GEen bitt're gal/ een hrulende woeſtyn/

Eenzondig Jaiet bezoeteld als een Zwijn. .

12. 'k Sind' mijn verſtand de leidſter van mijn ziele/

Dol duiſternis waarom my not bevielen

De Majeſtept en glanſch van 't Heilig UDood

MDaar dooz uw' Geeſt 't verligt gemoed bekood.

13: Dit 's d'oozzaak dat d'äanbiddelnke ſchoonheid

SEn liefde 1 die vooz 't heilig oog ten toon leid/

Dooz my tot hier toe in 't verbogen zyn!.

IPant't Geeſt'lijk vat geen onherbozen bzijn.

14. Den afg2ond uwer Algenwoegzaalnheden/

UW Goedheid, WDijsheid / o! oneiiidige reden/

Uw magt en hoogheid zijn my oubekend!

APizrom is 'thert van uw zooafgewend,

s... Dit houwd my Jeſus dierbaarheid verbogen/

Zoo komthet dat mit Zielzoo zonder 302gen/

JÄog baſt houwd aan het hatelijk verblif

In zoden/en haar walgelyk bedzijf. -

16. MNijn wildien volgens vind' ik ganſchafkeerig

Dan 't hoogſte goed / integendeel begeerig / -

J\at ſchoon en zoet dat 't Schevſei aan komt bien/

En't geenºt welluſtig oag'êr in kan zien.

17. Len beſten is het enkel vooz mijn 3elben

Dat 'k leef en wilmp ſchikken om te deven

Paar 't eeuw'ge goed/de ſchat van zaligheid/

MJaar toe mp ſchzik en eige liefde leid.

18. JAaar Jeſu ſchoonheid/en beminnlijkheden/

#ÄÄÄ hert te treden/ /

Än Gods gemeenſc als unyn hoogſte goed /

Dit heeft geen kragt op nijn ontaard gemoed.

- - II, R US T E.

19. Skvindal mijn beweginge verdurven/

t Geloof en regte liefd'/ en verſturven/

Derwond'ring/hoop op Gods uit hert geweert/

MDan hem tot 't Schepſel en mtjns zeifs gekeert.
2o. „Tijn leden zouwd' ikÄ tot booshefd

Beſteen/ als 't wapentuig der Goddeloosheid/

Boo uwe F nnp niet en wederhiel

JEn in-hond 't kwaad van mijn verwoeſte Ziel.

z. Gneindig Heer/ in liefde ongemeten/

ÄSchouw aan opuw genadenſtoeſgezeten/

Än

«



GEZ AN GE N 53

Jeſu vonden 't byand'like hert ,
Ä ditÄÄÄn. -- .

22. Derander dog uw l engenade/ .

Ät een Sie die ſteeds geneigdten jet
ÄMiets doen kam als hoererettvanjw af :

Enzig berzaden met der zwjnen daf"

„ H! teedºre Jeſu/ # van mededsgen/

D?pwillig in uw liefde/ſaatnw dogen.

Ät zig verderbend#chepſei neejt gelveez
MDaar meed het gaat in eigen Sie telej
„24. Maat uw niet ſtuiten ban demagt der ſ

Ekat de hoogſtens haaſignederjeſien"

Äie zig 6! Peer/verheffen tegens uw“.

icintºnin hert van wzjobyſterſchuln. -

Äerdºg zeifº t verſtand uw jdkue
Genoe. Wº ogeneigdom uwte mj

ZDeränderd Saoz üy Goddelſke kragt -

ÄFneº,26. Ploed in mijn Ziel/ Lllte UAT De

- CD! iriſtalijne Beeke daa van boven

INets lebens-water in de modderiuſ/

“ Mººn Ägig. t derzouden vul.

Äatverblind geſigt beſineere/
Ät nun wiſsheid dwaas te werden leej

, En maakt my / Heer/ toteen ootmoedig kind/ - -

2. Da nerºrts zu den nun geſen vºn F . .

zººké---... # # # # --s. - -
“Ärägt sºziºde desertºr

IMynÄ he/wizig net overgeven -

# Jeſu hand/oin blindeting ſhnſtein" -

ºbolgeriente luiteren näarzem, -

2 Yui uietſternen aan het zondig eige

Ä“
Ä# steÄ mineigen ruſt/ -

e tereinaar het häarjeij

„30 JNaargzoote / kriumphanten Pioning/

Ätühzpeefde een vertoonfig“ -

Ängdmin Zielom tot u integajn/

CDntfiuit mijn hert/ et! bljfd niettuitejkaan.

Äuſ Ätº ºperge pijlenbeekſijn netten/
Milt hem't bloed ig Op-zet dog beletten/ -

Änn jeerineeſ van myn zeven bay/
OP daduºem en eeuwig zn. “

Wº Schenk nip opzegtigheidt geloof/en vºeeſe/ -

Änekömmjn Tiel geneſen -

Man verloorhendheidfin alles dat "" ..

Aºyºheid vºomy ſchadeljk bevat., " . .

33.-PLaat my ö! Ä # eeuwigheid verd?fgen/

2.

In
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# §e hºº ſººº verzinken/

d Ä an Än jrden maakt up ren

Jºerienend water uit de hefone
34. Ag! 7 jeere wie utoondog ſtille

Als gp niet t wat kan ik als u Wille

Äteeds weder ſtaangenadel geergeº

Feeft dat een ſtoppeldoo? uw gunſ beſta "».

j Agag min God bekeer u vyad. hevte /

Y

i

Beyºideen helle wigt voo d'oeuwigeſner

jet Höpnet bloed man 't Lam/

't oekt gemoed bluft welluſt heete blam

Asikdanzien zal uwe v?pe liefde/ . >

«En wien mnn boosheidt derbaar hert doo2griefde/ . .

TSan zal myn ziel verteeren in het Wunr

Ter liefde/die u Jeſu ſtond zoo duur.

.jza iſ my ºw Heerten offerhanden/

Op d'Attaar van de liefdeÄ
Än Feſtkom komruk my uit verderfl
Äfdeeuwig in mju Ziel op dat ik ſterf.

- F. van Boekhoven.

TZIELSTÖEFFENING

Inſeer diepverval, envervremtheit wande
Heere, by occaſie van des Heeren Avondmaal.

Op de wüſe: Van den 40. Pſalm.

I. D. tüd genaakt mu weer min doode Ziel/

-”Tät menü roept tort heilig Feeſt /

TDaar Jeſu bloed/ met Jeſu geeſt, „

ÄHj jej voo mietfaan die t gebiell

Annaar Gods vp ontfermen/

TDien Heiland te oniermeul -

Cat zoen ons voo?geſteld/ .

Gnn van hem Melken Wijn/ (

GEn Ziele ſlºedicijn -

Te koopen zouder geld. . . .

2. De sogepieſier van het nieuw Derbond!
Teie roept daar net een luideſten /

Een pder die geloofd in hem) . . .

Smioete träumer hermetzel/ en mond;
-- --

-

GWl
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GU tot de 3Uib're ſtzoomen/

GEn volle Seete kommen

TDaar 't water dogſt Verwelt

TPooz 't dºitken / en de vloed/...

Wer hpgende g moed/ -

Geduerig tot ſig trezt.

3. Pet hong'rig volli Heft hier vol op gediſt/

- Dan Jeſu Vleeſc} des lebens byood/ -

Vier b2ijdlneul 't leVen pan de dood (

TDooz deſe ſpijs/ die 't jerte regte verfriſt:

- Hier mag de Ziel op teeren l

TDit doet haar krage verineeren/

IZier heeft zu 3uiv're UDijn/

TDit vette vol van merg/

Gp Godes heil'ge Berg/

Sal 't beſte voedſel zijn. - - -

4. Zier is Bethſda daar get laauwe bloed/

Dam Bodes Plam de Bad-ſioof is/"

TPaar 't Zijner tijd de Siel gewis

Geneſen Wu02d / die Wagten is genloed.

- TDe wond is nott te derthk -

5Pog ziekte te geveerijk /

Booz die ſlegts tot hen gaan.

Als men nu hoop'toos lijd/

TDan is’t vooz henn de thd/

CDm hand aal 't fiWaad te ſaa!n.

J. Pier vindmen 'e a/t gcen oit een zielontbºat

TDie ledig maar tot Heſus ltwann/

En't alles uit zijn volheid nann/

Poe diep 3p oak in haar ellenden ſtalt;

TDie zig laar overtiltgen

Dat hp hier naar unoet buigeu/

Alan Jeſu wil en wood/

B002 al 3iju ongeVal /

- Geel hulp ontbzehen zal/

- Soo hp deeš ſteln maar hood. )

6. Waakop/ waakop waakop nnhtſighext/
JF 3 z.at

- -
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Ä leg gp op uWo doeſſem neet/

ood na de ſtenn van uwen Heer/

WPair bunten hem gp noit geholpe. Werd/
m hein isligten klaarheid -

jet leven en de waarheid/ -

Tier liefde zuivze Bzon/ - ... -

Al 't Heilig van hem daald/ -

Jºiet heerliks of het ſtzaald

TDoo 't fikheren van dees Son. --

7: Zeazoote Heere sdwaſe zotternp/

Dat ik bli;f zwerven buiten uw/

't Is Satans iſt/dit maakt mp ſchuw/

3Länleer gproept kommt weid umaar nämpf
"Als ik 'rga overleggen/ -

'k En kan niet anderszeggen/

Als dat het ongeloof

Hapal dit onheilbowd/

Fºijn Siel gebondenhouwd/

Cºnvoo! uſtem umaakt doof?

8. Hier leid de gond van al mijn olgeváll

TDut b?ood mp uit die bittere vzugt - '

Änzond' opzond / äg! ſchiepik lugt! .

Fenznivhn Ziel hier eindeug ſmooen zal.
F "ºt Shn wederſpannigheden/

Taieal initi onheit ſineden /

Ag! ooſpork van mhn kWaad/

ºt Ferr is as over heerd /

Ein Gun en oln gekeerd)

TBit ſteld unp buiten raad. -

9. Jk zu erf vaſheen en weer geheel verblind?

Reeſ attd toubel untner ſtil/ -

ZHol eigen liefde/zinen Wil -

º Been up de krage verteert en geeſt verſlind/

TPes plage vºn mijn herte/

CFeeft ongevseite ſmerte

Fenrotting in t gebeent/ -

. . Een kanker in 't gemoed/

- v… - -

Die
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TDie ſteeds haar werhing doet/

Schoon neun 't mog v0eld ilog nieend.

no. TDtt jolt Van eigen ongeregtigheen

Sº m'aalgebonden dooy u hand/

'k Leg als verſl Jen ein Vermand /

TDen Bpand heeft m'op d'Aard ter meer getreen/

JLRijn dwaasheen mp ltaſtijden -

JlMijn boosheen unp beftzüden /

Met heimelijk geweld /

Klahn nnisdaad gzipt mp aan/ >

Endoer 't gezigt vergaan/

Hlºijn geeſt ein kragt verſmeld.

11. En mare dood-ſlaap heeft de Siel verliragt/

Yp heeft mijn wegen af-gewend/

Ei! Umaakt zijn pad mp onbekend/

'lt 25sn als nervoeſt doo? ZSatang looſe Unagt.

CEn't legter neer gezoukien/

Äu 3onden als verdzonken/

Berſlingerd in 't gewoel/

Pan welluſt en van Vleeſch /

Ag! dat mijn Siel verreeg

Uit dcſe Unodder-Poel.

I. R U ST E.

12. Langmoedig Peer/ verdaagſaamzonder etd,'

IHoetergd het Schepſel uw geduld/ -

Liegtveerdig werd mijn Ziel vervuld /

JlMet waak/ en tooºn ein granºſcyap onbeltend/

Joe heilig 3ijn im Wege! - -

MDie kan u ſpielen tegen ,

MDie hrefe u zin doogºond/

MDat klaagt dan nog de 1netiſch/

Als 't henn niet gaat maar wenſch/

Ag! ſuit mp dog den mond

3. Agºfreshwaadvloeid heun van zelvenaf

WHad maar Nuijn Ziel ma u gebzaa.gd/ -

Jaaar/ ag! ten heeft-haar nier behaagd /

Ce zien den raad die mp u waarheid gaf.

* A 4 - CPU?

z.
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GDun dood in vuſle zonden / -

Pol ſiziemen en vol wonden/ -

Derſtokten zonder God/ - -

Perſiandeloos / rebel/
JPaar Jeſus evenwel v .

(Te vlien / op u gebod.

14. Gmmer dien klop van't ſtinkend zoudig niet /
MDan chapen bloedig wagelük / K

Ein weg gewo?pen in den ſlijk/

(Te gaan naar heum die al mijndwasSheid zet:

WHeer opend mp de 0ogen /

'k Ben lang genoeg bedzogen/

TD0o? 's TDuivels ooſe iſt:

TDie u genade Werk /

Meil ſtellen paal of perlt/

Sig ganſchelijk vergiſt.

15. 't Js waar ik zie dat a wat in mp leid/

Perdurven is dooz Adams bal/

TDat ik rampzalig blijven Zal

Zoo miet mijn Stei van elders woºd gebzeid,

Äf kam niet als verzwaren

- - HUAiju anheil 1 en bergaren
W Gen ſchat van helſche ſincrt/

Phoeik langer hier verblift

Poek meer in 't waad verſtüf/

Tot 't eens gewzoken werd.

16 läaar'khebook weer een goed gerugt verſtaan/

Foe Jeſus naar Gods raad beſuit/

Point roeuen 't jaar van vºpheid mit/

Boo? die zijn ſigin en rörp Wil gade ſlaan/

GEn hoe de Bader niede

MHilt inaken vafie v?ede

Dün wooºd blhfd onder pand/

iPºet die deeg liefde ſtein

Feigezd hceft en aan henn

Äu Teſts reikt de hand,

7. Ceen voozbedinggeld in die vºp verband
«-- -"

Gellaad'
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Gemaad alleru is hier de Voet - -

MÄgropunen töe treed Seſu bloed /

En vogſpaak ſteid allee º vaſten gyond/

jeoof geeft heiligmaking/

En regte zelfs verſaking

j tweerhooig voll
't Helpt blinden aan t gezigt -

Hier rügt den duiſtrengt/ « N.

Fje ſtäÄn’len taal en toll
18. Hier juigd en bloed het uitgedzoogde Veld

't Geloöfhaald water uit den Giorg -

Dan't ſteemig hert / en beeht den tots

Dan Hoovaardie zoowoº Ä geveld -

j Jeſus voo geen Äg
MGouw ſtemmen) mog de Wu0ouillg

Ätherthem rnimen in

j't ſtºr gewapend hoofº/
MDozd van zin krag beroofd/

Enzin vermeint gew v

19. Een Sie die 3ig van alles vind omtboot

º

– Ejdat in 't Bleeſchmets gºººº Woold/

FAaar dat kwaadaardight Vertoond:

Te zijn inzond'em midº geeſtelijk doodt

TGemort hier konnen Wagten/

Fºetuitzien en vernagel

Awakend' aan de P00?t

Äerjheid ditºs de pligt/

TSie vainp dient verlºſt /

Entot 't geloof behood.
2o. ' s waarmijn Sie die Zºº vaſt Verßn0gt

Alan 't geen mündwaas geº! verlokt/

Äen Äs een TDiamant vercht
Ämonderzondº als vleeſchen Verkogt -

Ä fºod met geeninſt bevangeuf -

Joe moſt hether verlangeº/

Haar Jeſu kömſt unet nagt

Gwegen Heerſchappiel -

- IF 5 Eil
- * ,
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GEn Datang dwinglandie/

Ceplett’ren dooz 3ijn kragt.

21. lAaar miette min gp pzoefd alWeterid God

Hahnhert/ik betuig voo u. ik Wenſch

Team al uvloelz op d'ouden niency/

STot nederdaal / on dat yp Uet u ſpot/

’t Js waar Umyn gamtſche leben /

Schijnd ute wederfireven

IWHaar Peer Volvoer u Werk/

Il2er wet of liefde-dWallg/

Ptom maakt her mp VMP bang/

En Woºd inp 300 te ſterti.

22. Jk vind' my ?eer dat ik u Ppand ben/

Dooz mijn geboozt' als bloed berWant/

Pan Adam/ 'k leg 110g ſieedS de Walid

Aan't heilig regt dies il mp ſchuldig ken

HWAaar / Heer u p?pe liefde/

TDie Jeſum 't herr dooz-gziefde/

Merd in haar glam§ beſeft/

MDanneer haar vier'ge ſchigt/

Pet aiderſlimſte Wigt

Uit 's tamings haters tºeft.

- l I.R US T E.

23. 'klegmpdan) Heer voougenaden-thzoom ?

'f Seg Amen tot die 3aal'ge vond

Paar dooz gp hell oºr.nier toe 3ond/

Zºooz die zigſpoeid töt uw gekruiſte Soon/

TH0et Un’uit de d00d Uerrjſelj

- GEn "li 3al U Joedtheid PZijſel /

" Haenloofd unier in 't ſtof ,

Dog 't nare duiſter graf

Derzonden / ep! verſchaft

H2'een mond vooz uwen lof.

24. lMaak doozu bloeden geeſt mijn hertgedwee/

Geeft wijsheid aal mhn Don Vernuft/

Tat nu doo ouverſtand verſuft/

f zºard umjn Sie eu ſtild die woeße zee.

“ Dan
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MDan ongeſtadigheden; ... ..., . .

am Pins van heile vzedeu

Ei! kom zagmºg PLam/

Enjºmin Sielbeºbºl -

Ämtoonen zwarte müdl -

Wuſtwelluſt heete plant .........….
25. jrjädämmtjn Siewer kontteV003/

TDatik nog doſt mog honge ſpeur

JPog mijn verloo.enſtaat betreut / - -

#te vergeefs by Jeſu zoegeº * . .

THÄt ſnoodheid mogellende - - !

may noit moet van u wenden /

Die hoer en tollenaarl - - - - -

Ja 't geen verloozen wºš/ - - - -

Fºomt zoeken engenas º

MDan doodelijk geVaar. » -

26. Äswaariwerk moeteerſtzöl v30? Fegäan

Poo! al d'opzegte oeffeng

TPewohl 't geloofis u beding -

In 't heil-verbo d; mſº ag! wie zal beſtaanf

/ Hin hier e omdetſoeken/

In hoe verhoolen hoeken,

Fatzaat kän zijn gezaald?

je jet wanmeer 't gezwind.

Geſuit van 's Eeeſtes Wild/

Zijn Hof mogt zijidoo waaid?
27. THewiji't voo: npin'teerſeen dwaašheid ſcheen

Tat zig voo! u een doode hond

Fernſeerley ſ cnn u mer de Ulönd
Aszonderhert te ſneeken/joo WeidWeeU

Deuſt tot alte pligten/ . .

* TPagt 'ft zal nog mieté verrigten /

't Feeint geloove ſpºut /

zap dogt ik mogt zoonie Lº
Tot Jeſus / 'r was naar waau/

Haaar 'k won eerſt Waº Ärz.de

28. Fe Syrier Deldheer ſpot mit de Jordaane -

- N
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GEn met zijn water/ 't geen zoo rag

Hem van zin ſmerten kwaal genas/

Als Knegten raad hem daar mog in dee gaan:

Zoo iš't met ons gelegen/

MPp wfllen uwe wegen

Gaan d003hen/ en de vzugt

Eerſt ſmaken/ onder ſchijn

"t Souv enkel ſtouwdheid zijn/

Dit maakt 't gemoed bedugt.

29. Booz't laatſtvergtump/ 9eet / een open oog/

GEn ſugtend hert/ on Sionsleet / -

Gelukkig die 3ig 3elfs Vergeet/ -

Eu vooz 't gemeen tot u 3ijii linken boag. - -

Gpſchhndong te begeven

-’t CPntb2eekt aan geeſt ein levelt /

WDie roept niet Jeabod

IDu DSions heerlykheld /

In d'aſch bedolven leid / -

Tot haan van Iſr'els God - d.

30. Het hoſt'ihk volk daar Jeſus beeld in blonſ/

Schhn evenloos als uitgeteert/ -

En van den ſpzink-boºm afgeweert/

TPaar 't geeſt en kzagt uit Jeſus volheid dzonl .

TGe 2Bzuid kan 't pad miet vinden/

MDaar op ſp haar beminden

MPel eer t'ontmloetenplag /

Wºp Vlugt haar uit 't gezºgt !

Eu Rmet hem liefd' en iſt,

't WDold duſter op den dag,

31. Ag! Sions Pioning/ ag! Enlamréf

"t Äärmegtig Volli de 020eve kcjaar /

Patrt als ecn duif in doods gevaar/

Göp viet vaſt heen en 3hr haar veel te ſtie/

TDe Satals als outbonDen/

Die geeftons diepe wonden,

En taſt geljli verwoed/ --

erndoaaht hochmoedig held/

ETAkt
-
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Kukt onš uit 3hm geweld/

Dertoon U Leeuwen Un0ed. -

32. Gingozd u zweerd/doet Babel aan zÜR bal

Geraken/ wzeek eens al den hoon “

Uw's naams/ vergeld haar dobbel loon

Booz 't uitgeplengde bloed/ ag! wanneer 3al

TDie g200te dag genakeil/

TDat gp bekendſult Unaken/

l toninklijken JPaam /

Alan 't blinde Jodendom/ -

- Ag! Jeſu / Jeſu kom/ - - .

Bioept Geeſt en Bzuid te 3aall.

33. Helaas! wp zien geenteekens Uleer vooztaan/

Bekleed u Pºieſters meer met heil/

. CEn maak in Schaaps-kop vzpenveil 1

Dan Wolf en Zwijn/ die muhaar luſt verzaan4

Doet toningen haar tzooueuj

Haar Schepers enhaar Chzoomen/

Etm al haar Heerlijkheen/

Pooz Jeſu Kijk en Eer/

Als Sions Gºpper-heer

Dolveerdiglijk beſteen. -

34. Giet water op het ſchier verdozdekruid ! -

Uw Geeſt die JNooyd'em Zuidem wind/

TP00gblaas u Zofen doe gezwind -

TDe Specerien weder botten utt

TPoet tzouw en waarheid vloepen/ .

Laat liefd' en eendzagt gzoepen/

GPns Liefſte blank en rood / “ - - ;

Iteerom wozd als een Kee/ ,

Beſchik u Zion vgee/ - -

UDeltieveuurde dood. F. van Boekhoven.

ZIEL -ZU GT IN GE.

- Stemme: Repicavam. - -

1. O) ! Heil Fontein/ ---

- OÄ 't klare Zuivze Zap

-

Das
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Dat uwenhof bevogtigten beſpoeld/ . .

G! put van 't levend waterhonnt/ ei! ſpoeid

(Lot mp u ſizomen / maak dees zoute gºond

GTot bzugtbaar land/ endöet dees doºre boom

Net kragt herleven/ En vzugten geven/ ..

Alan uw volle ſtzoom. . . . . . . . . . .

2. GntWaakit/ Ö! Wind / . . . - -

klit Suid' en Mooden-hoek/.

TDooblaas/ doozblaas dees gäntſch verwoeſienhof/

CPp dat de Specerien bottenuit/

Atom Geeſt van God / oneindige kragt./

tozt neder op Unhn diamante hert,

om beek dses rotſteenf kom beek dees/ Ec.

eBeeft my liefden ſmert. -

3. sei koſt'jk Bloed/ -

Dan Gsds geſagte Soon/ -

TDat noit geen ſchepſel maoglijk heeft veragt./

sºeijk wel-dit rampſalig Zeilewigt/ “

TDat roepe mog oneindige genaad'

Poo! zulken ſchuld / en d'algenoegſaamhepd

Saleeuwig blinken/ Saleeuwig/ Ec. -

Inhaar heerlijkheid. . . . . . .

4. G! MEolgen-ſtarr'/- 3 - . . .

CD! eeuwig ſchijuend' ligt - is tº

G! Son van waarheiden geregtigheen / :... -

Beſtraal dees gamtſch verbunden duſterling/ -- --

En doet heinzien op u/6! eenig Al/ ! ---

GPp dat hy al zijn heilbpu alleen /

Dog kome 30eke/ TPogkonue/Ec. . . . -

G! bp u sleen. . . . . . . . . .

5. Schenkt hern 't geloof/ . . .

Atän üw Belofts ſtem: L- L: ..

Endat uwÄÄ jn genoed/

En dafhi bepfnd''.adpe n-Chzöom/..

Dan vype liefde/rukt henn uit den huil

Dan Bleeſch / en Schepfels dienſt/van hoobaardp/

Dan Satans lagen En's herten plagen/ . .
JGG ::, WAaakt

--- ---
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litgaan agter uw.

IWAaalt zijn Ziel dog vzp.

6. God die geſegd

PHeeft dat het held'religt

Zouw ſchijnen uit de dikke duiſternig/

2Beſtrale Bees mijn nare donk're Ziel/

GBp dat ik in het lieſlijk aangezºgt /

Dan Jeſus zie de heil'ge heerlijkheid/ .

MDanheim wiens goedheid/WDienstzontwenwaarheld

TDuurd in eeuwigheid. . . .

7. TDe goedren pau -

ZSijn zalig heil-verbond/ - -,

Die dale meder op mijn doode ziel/

MDant daar de onmagten verdoºvendheen

Sig't meeſt vertoomen zal d'omeindigheid

MDanzijn gemade 't heerlijkſt blinken ult/

Danzhn genade/ Dan magten liefde/

't zeerlijkſt blinken uit. - -

8. GP ! ſterke God/ -

Buigd maar mijn booſe wil/

Endwingd mijn zielom tot u in te gaan/

En overweldigd 't ongeloovig hert/ , -

GEn beekt de mond op/ op dat geeſt en bloed/

Klaijn ziel dooz-ſtzoomen tegen ſchulden ſmet/

Dijn ziel doo-ſtzoomen/ Rijn ziel/ Fc. -

(Cegen ſchulden ſmet.

RUST E. - - 2 *

9. Ag! Jeſu/ kom/ . .

Atom b2eek de kop're deur/

En't pſ're ſlot mijns herten dat het vuur

3Dan uw' genaad' mp kome zuiv'ren uit) -

Naaaht’t ingewandowtroerdom uwent wil/ : .

En doet mijn ziel dog uitgaanagter uw/ . .

TPoet mp met zugten/ Eu dzoebig kirren.“

1o. Behoed wp/ Peer/ , . . .

Poo! eigen werken deugd/

Laat unp noit op mijn eigen beenen ſtaan/

IFAaakt
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HAaakt mp tot Diet/em woºd gp Seſin't Al;

Den TPagon van de zelfF geregtigheid /

Sto:t meder van ſijnhoog verheven Ch?oou/

GEn komt verpletten/ TDemagten wetten

Ban de vzeemde Goon.

11. 't Js zeker / Heer /

Hier leid ons herte kwaad /

WHier wil uw vpand / 't boog verſtand / niet aan /

Ag! dat omhelſen van uw Uzpr äsad /

Ag! toomd mp/ Peer / wat nnp wog wederhouwd

Ban 't conſenteren aan 't gena beſluit /

Pan't lieflijk leunen En vzugtbaar ſteunen/

Op 't genabeſluit. - - -

2. Kuktuit/ rukt uſt /

TGe Upoztels van dit kwaadf -

Gingözd u zweerd/ ag! konn/ kloekmoedig held /

Gp kend mijn vpand/ enſhn booſe lift/

Bevºid mp vooz ſijn heimelijk geweid;

Ag! helpt mp daar u hulp het meeſt outbºeelt /

TBaar mp den doozn Enden ſeyerpen angel! »

t TDiepſt in 't herte ſiceht... tº .

13. Gentledigt 'thert - 4:

Pan alle eigen waal/

TDat in hem zelfs niet als gebgekenziet/

Derzegeld dog dat God waaragtig is:

Ag! goote koning maakt mp dog op?egt/

En leerd nnp brven dooz uw aangezigt/

En U bevelen / Entoebetzouwöru

Al mijn ziels gewigt. r . .“

14. Dernederd npjº . . .

Dernederd'mp 'e gemoed/ 2 u.

GBp dat ik alu vzpe handeling - - -

Poo! goedkerir en de hand leg op de nard,

00? d'afg!ond van jet eindeoos verſtand /

" Aileen / wijs / goed/ emopperſt' al-beſtier;

Ag! eerd unſ bukkei / Szcot magtig toning/

Poo u al-beſier:

'.... ". 15. Leerd
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15. Leerd up met vljt

GCe wagten op u heil /

Liw geeſt beſuirmy in een regten gank/

GEn leere mp verkieſen 't regte pad/

WBaar öp ik uwen zegen mag ontfaan /

Dat gp mijn hand/ laat mp niet van u gaan/

Dat gP min handdog/ Pat gp nuijn häud / laat
-

. -MP niet Valu gaan.

16. Berligt mp 't oog/... -

CPp dat ik ſtelle al min Heerlikheid/

En luſt daar in dat Jeſuj
MPerd uit gebzeid dat Pader/ Zoonen Geeſ

- - -

*. - - -

Perhenneld nnp de Siel

Ban eeuw tot eeuw/. als "teenig eeuwig Al

MDoºd Iof gegeven/ Gedankt verheven

Als het eenig A.
F. van Bockhoven,

Den Regten Pligt eens Chriſtens.

WDiyſe: Van de 1o. Gebodcn. CPf: Reveille vous.

1 , "7 Eer Deilig / Jeerlijk/ Wijg/ Alwaardig/

Z# Allgemoegzaan / Gzoot / en: CH0cD

Almagtig / Czouw en ook liegtvaarDU/

MDaaragtig Leven/mimm'lijk zoet.

2. Dam ende vooz u zelfs / en allen/

TDie u regt kennen / zijt gp Heer;

Saal wat in het hert kam vallen

Züt gp / en vog oneindig meer. . .

3. Soo zijn ook alle nw beſluten /

Uw daden en nw gantſch beleid/

TDe Alard 't en Jennel hoord unen titell:

Al 's Heeren doen is Heerlijlzheid.

. .
- -

-- *

ÄÄl was t dandatapmhº wouwd dooden

Poo! Ceuwig/ gp blüfd even goed;

TDe wilomhelſt maar 't vleeſch zeer noode/

, Alwat u wÜSheid g“ Mju doet.

5. iOilt
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3. Kommt dan/ Ö! Heer/ gp zijt de Hooge/

Doet alles met mp dat u luſt/

"t Zp met of tegen mijn vermogen/

U v?p beleid dat is mijn ruſt.

6. Hebt gp meer Eer in anders leben?

Liet Heer/ hier benik / dood mp VIP;

Maat uwe Eer maar zijn verheben;

MDant dat is goed / of ik ſchool P. -

7. Dogditweetik/ öl zeerverkooyen/

TDat eens van wil met ute zijn/

Geenteeken is van een verlogen;

iMaar van een die zal zalig zijn.

8. All wat op Aard mijn dan kanbeuren

Dan uwe hand / 't Is mijnal goed;

*k Wil over uw beleid niet treuren/

Heer / al uw bitter is mijn zoet.

9. WPilt gp mijn laten onderzonden/

U wil bemin tk / t is mijn wel:

MPilt gp mijn ſlaan/ lädiepe wonden/

@fleidenſtedesdoo de Zel.

18 weilt gp doo duiſter mindoen treden/

Gfbzengen in een dozr WDoeſtüt1;

SIk ben met uwe wil tevzeden/

LU doen zal mfjn gendegen zijn. -

11. Joe welſk zond' en booſe daden/

Als vleeſches werk geduttrig haat;

Gok lijden/ dozheiden veel kwaden/

Klºijn om haar zelfs net aan en ſtaat.

2. Maar wenſch van alte ziju ontſlagen/

Soo verr' het kwaad ein zolldig ig;

SIk ben ook willig am te d?agen/

Als het mijn 'g Heeren will'zoo is.

13 Têe thd/ de maat en ook de wüſe

Maat ik vzp willig aan u / Deer/

Gp blüfd/ gp komt/ ik wil uw pºijſen/

Snal uw wegen even 3eer. - -

T4. All watu hand mijn toe komt 3enden/ TD.at/
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Daten miet anders ik en will
Gp 3ijt 't begin/en ook mijn ende/

Jk wagt op u en zitte ſtil.

5. 'k UBi u in alles Heilig roemen/

U lieven/ loven/ pzijſen v?p /

Li goed in all' uw daden noennen/

Sn alle ſtaten t'aller tp.

16 TDit is mijn wemſch doo? Gods genade/

Jn mijn gewzogt doo?'s Geeſtes kragt /

ºft hang van Jeſus af geſtade/ \

Ban en doo? wien ik alles wagt.

7. Bok dat/om ditte blüven wenſchen/

Ik wenſchen wil ſteeds voogt te ſpoen/

Cot dat ik kam daar zaal'ge menſchen,

Haar Wenſch verwiſſelen met doen.

J. Zappius.

L I E F DE – L I E D.

Gp de WBjſe: Van den 103. Pſalm.

1. MPIn Jeſus zoud ik uw vooztaan niet mituten

MÄ alde kragt van ingeſpannen 3inuten

TDaar tk uw heb in 't Heiligdom aanſchouwd/

Gelijk een Zon van heilig helderhedenf

Een Bºor van tzooſt/ een Zee van zaligheden/

Een Edel part van 't blinkend Hemel gouwdt

2. U ſchoon gaat dat van Abſalon te boven/

I glans komt die van Salomon verdoven/

Derſchind verblinkt verbleekt a wat oit blonkº

JAoit kwam uit oogzoo zoete liefde-ſtralen/

Geen kus en mag bp uwe kuſſen halen/

Daar uwe gunſt mp vziendºlyk mee beſchonk.

3. Dewiſ tk dan uw liefde heb genoten

Zoo plotſling in mijn herte uit gegoten /

Jin 't mudden van devoote oeffening/

Dewijl inyn geeſt met heilig innigheden/

Zig loosden in Godbzugtige gebeden/

GEn Ä Ä Äten leggau/

4. EBg! UNO II

«Enſmekende vaſt zonder zeggen! 3eggen

Hoe diep u min mijn zielÄ
Gg! waſſe leeg on met de te vullen/

CD 2. Of
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* GAf over vol van liefde omte dnllen/

ADan hein die hp veel meerder weerdig kend.

k. Hl) jn hert l ten zyn geen hertglooſe w00.dou/

“Lu zuivere touw met egte liefde koagden

MBilik aan u ge-egt zijn en gehegt /

Al)at inoetik doen/ of lijden ? hoe my dzagen/

On don? bewys van liefd' u te behagen ? - -

Spzeelit lieve Heer / want zietik benuw kileg“.

6. Jk heb geen wil ſ'is aan u wil gebonden/

Geen zinlylthepd / ſ'ts in nw zin verſlonden,

zJs zoet/ z'is goed / wat gy gebied of doet:

Bep2Gefd mp uaar / het zy in doen of lijden/

Än vzeugd of dºuk/ in dzoefhepd of verbljden/

Zoo ’t uw beliefd/ 'k ben alles wel gemoed
-

7. Zijt gy 't uiet Peer/ die mp eerſt komt te binnen

Als in den ſlaap mºnopgewekte zinmen/

2Zten 't JRo!gen ro. D der verſcher Dageraad/

Zijt gp 'tooi net waar in ik mp verluſte

Des Avonds laar op 't bedde mijner ruſte!

- MDanneer infjn Zielzoo met u flapen gaat.

- - *. Als ik den trein van myn devoote pligten /

den gantſcher dagnau bevel verrigten

Ziet mñn oog geſtadig niet op uw

°t Js al mjn luſt te doen uw welbehagen/

Ban nergets in my zelvente misdzagen!

Ben ik eilaas! mit g!ond myns herten ſchuw.

9. Indien nagtans min vleeſches ſnoode sheid

Of Duivels liſt/ of bleeſches ſtoode boo /

(Ten val verrukt doo2 kwade toeverzigt./

Ät heb geen ruſt vooz datik aan uw boeten/

INjin miswal koommet heete tranen boeten /

Pet wyoegend hert werd dan eerſtregt verligt.

10. JPMaarzoo gp noguw's gunſtes liefdeſtralen

Tertigge houwd/en net laat nederdalen

Aanſchijns tigt op 't knagende gemoed/

Zoo is 't gelijk de Bºutlofts kinderen treuren/

2lg hin 'tÄ des Bºuigomſ nietÄ beuren /

JIAjn Tielinſchik in augſt in helle gloed.

11. Do I zao ua neer de dzoeve 2ielten tzooſten /

Dat lieflijk ligt weer daget uit den ooſten /

Endat it ſlegts een ſchittering daar van /

GEen glin / een blik : van vermag aan zien komen

TDan s'er an Unin d?oeue Ziel geen ſtzoomen/

En niet dat zog ulyn geeft vermaken kan.

2. 'k Bett egter 300 gezet nlet dp die zoetheid

«Pfik wil iſs, wanneer u wijſe goedheid
-

An die oritrekti met uw te vzeden zyn/

Skmin veel eer den geverdan't gegeven

- - En
-
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En hoe gm 't maakt 't is my vaſt maar on 't leben /

Als tkmaar-weet gyznt en blijfd de niju.

13. En ſchoon ik dat ook nimmer hier zou Weten /

Zoo is nogtans min Ziel met liefd' bezeten /

Dat ik uw puur om uwen wil bemmt - -

Alzouwd ik nott uw goedheid zoetheid “ſinaken/

Alzouwd ik noit tot uw genot geraken/

Gy zelf verdiend on uwen 't wil bemind. .

i4 Teninoſtnietzijnminiuſt mijn rºtſt mijnvzeugde/

a God ook niet om dat hy my verheugden /

Enzaligde/dat was eigen ittreſt; -

JERaar God als God/ van zelfs/zoo overheerlik 1

GEn van hetn zelſsten uitterſten begeerlyk /

Zoo zufverlijk te lieven datig beft.

1 s. CDg! kond' ik al mijn zimmen tºzamen houwen /

Gln u in uw' volmaaktheid te aanſchouwen/

Endat u Geeft in die beſpiegeling/

Het ouwde miinten vollen Kwam ontleeren/

En naar het beeld uw's heilighepds fo2meeren/

„JlMijn God hoe lief waar die verandering.

16. Dan zouw ik u om uwent wil benumnen/

GEn bln zin dat op aarden hier mhn zinpen

Zets vondent geen uw liefde weerdig ig/

Een ziele die doo? 't aanſchouw uwer waarheid/

En weſentheid van klaarheid / wozd tot klaarhepd

Deranderd naar u heer'lijk Even-beeld

7. Ban zou tk voots nw liev'ling gunſt bewtſſen!

Whaters zijn mujng?ouwelijk afg?ijſen

Ik ben der weereld en die aan mw gekruiſt:

„Aaar al mijn luſtzal tot de vzoome weſen/

MDaar in ik uw gelijkenis kan leſen/

Enzien het beeld uw's Heilighepds gehuiſt, H. W

De Na-volginge CHRISTI.

Coon: Amote benigne Jeſu.

. ZÄte eſ Änevoorbeeld/
Die zuver zonderſnet /

Jºergens van zoud' veroo:deeld - -

Polmaaktelük Gods Wet -

Dnderhouden hebt die daar

Tht hetnetſte exemplaar/ --

Et; maakt mp l ei; maakt tmp/
C3 3 Palt
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Dan u leven een copie;

Ei! maakt mp/ ei! maakt mp/

Dann leven een copie -

2. Peder'ge Jeſu / die ootmoedig/

Slegt zonderheerlijkheid/

Schoon in deugden overvloedig /

Leefde in med'righeid:

Die de Aardſche p?aal empzagt/

JLof van menſchen hebt veragt)

CE1! maakt mp/ ei! maakt mp/

Pan u leben een copie; *

Ei! maakt mp/ ei! maakt mp/

TPat k ned'rig ben als gp.

3. Beeſ'ge Jeſu/ die noit ledig

SIn 't goedezht geweeſt:

"s Mogens bzoeg en's abonds bezig/

's Hagts waard gp in den Geeſt/

Gº! war waard gp onvermoed/

Aitijd bezig in het goed: -

Ei! Unaakt mp ei! uaakt UP/

MDan ut leven een copie;

Ei! maakt mp/ ei! maakt Up/

TDat ik bezig ben als gp.

4. Remels Seſu die uit d'aarde

Eu 'u wereldſche bedzijf/

Steeds het gemelſche vergaarde/

Ein tot ſtigtings gerijff

Als een Hemels Alchimiſt

WPaar uit iette trekken wiſt/

Ei! maakt mp / ei! maakt mp/

Dan u leven een copie;

Ei ! maakt mp/ ei! maakt mp/

TDat ik Hemels ben als gp.

5. Stille Feſu/ die zagtmoedig

2 n 't lijden zht geweeſt/ -

Schoon uſmert zwaar was en bloedig/

Ontſtakaoit uwen Geeſt;

/

Fit
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Uit u mond zagtmoedig WLam/

5Poit een toonig woozden kWat",

Et! maakt mp/ ei! maakt mP,

Pan u leben een Copie;

Ei! maakt mp/ ei! maakt mp/

TDatik lijdſaam ben als gp.,

6. TLieve Jeſu/ die het leben

In 't hert was ingepgent/

En elk een zogt te belieben/

UDaar dat gp kwaamd ontrends

Die miet alleen uwen vzind/

HNAaar uwen viand hebt bemind;

Ei! maakt mp/ ei! maakt mp/

Dan u leven een copie;

Ei! maakt mp/ ei! maakt unp/

TDat ik levend"ben als gp.

7. MBill'ge Jeſu/ die geen eigen

WDil had/ of 30gt alhier;

Maar dem uwen kwaamdte neigen

Da ’t Goddelijk beſtier; -

Joe geruft bedaard / en ſtil/

2Boogd g'uonder 's Daders wil/

Ei! waakt mp! ei! maakt mp/

Dan u leven een copte;

Ei! maakt mp/ ei! maakt mp/

TDat ik willig ben als gp.

8. Weper'ge Jeſu / die verteerd wierd/

TD002 's Hemels vper en gloed/

Ein pverde dat God vereerd wierd

Met hert en met gemoed; -- "

Hoit en waard gpkouwd of klaunt

Maar ſteedg in een Hemel vlam;

Ei! maakt mp/ ei! maakt mp/

Ban u leven een copie;

Gl! maakt mp/ ei! maakt my /

TDat ik operig beu als gp. - -

9. Sob're Jeſu/ die vertoerd wied/
G4 Of
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Gfdzinken noit de maat / 2. - -

Lºebt van ſoberhepd vergetenf - -

„Moit deed gp overdaad/

Sonder dert'le tekkernie/

Zonder tongen heerſchappie;

Ei! maakt mp/ ei! maäkt nnp /

Dan u leven een copie/

Ei! maakt mp/ ei maakt mp

Wat ik ſober ben als gp.

1o Ced're Jeſu! hoe bewogen

MDaard gy met 's Haaſtens ſmert;

Noe bermhertig/ en medogen

Hoe naand gp die ter hert/

RIders tzooſten hulp in noodf

HDat was u mee-tyden gzoot ?

Ei! maakt mp/ ei! maakt mp/

IDan u leven een copie/

Ei! maakt mp/et maakt mp/

TDat ik teeder ben als gp

11. kttiſche zuiv're TDuibt

Bonder de minſte ſmet/

TDie u dziften rein te buige

Wiſt na des Heeren Wet; . . .

Än u oog was noit een lonk/ .“.

n U hert was moit een vonk;

i! maakt mp, ei maakt mp,

Pan u leven een copie/

Ei! maakt mp/ei maakt mp/

Dat ik zuiver ben als gp.

2. Dzoome Jeſu die Unet bidden

Dikwils den heelen nagt /

Seer pv'rig den in het nudden

lºan 't veld hebt doozgebzagt;

D! met wat een heil'g geweld

HDas u bidden dan verzeid;

Jemaakt mp/ eimaakt mp
Fall u leven een copie

- - - - - - - Cºi!

/
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Ei; maakt mp / ei; maakt mp/

Sulken bidder Heer/ ais gp. …
13: Geeſt'ge Jeſut Ö hoe geeft'jh

En Hemels was u taal;

l wood dat en was noit vleeſcheljk/

"t WDas Hemels altemaal?

Hoe Sielſtigtend' was hrt wood

Tºat uit uwe mond kwam voozt:

Ei! maakt mp/ ei; maakt up/

Pan u leven een copie; - -

Ei; Maakt Imp/ ei; maakt mp/

TPat ik ſp?eken mag als gp.

14. Heilige Jeſu; wilt üitriſiken

lit mp des Satans beeld/

En het uwe diep indzukkenf

Des Satans mp verveeld;

Dat ik een met i mag zijn/ V

1 gedaanre ook demjnſ

Ei; maakt mp/ et; maakt mp/

Dan u leven een copie;

Ei; maakt mp/ ei; maakt mpl
TDat ik? Teſtt/ben als gp. I. Kloek.

EENZAAMHEIDSTRöÖST.

Stemme: Schoonſte Numphje van het Woud.

- * AG: hºez hier alleen/Äaabet Ädeº
f-geſueen/

Ebarjubilden Algsº Ä“ 3iet

anHBºomten/en

'k Zit bjnaasmeen jÄ Godte weſè.

Jn nijn huis/ 4. Rimmeris den Menſche meets

Zonderengºenchte binden. Bp den Heer/

2. Treundinetdatjezitalleen/ 'Wls wanmeer hpwoºdgenomdes

AnsjÄusw. “Ä“.TUIge J
-

„Thisje in het Schepſel wat Leer beeiÄ opgeworden,

Ei; leerd dat9 s: Als ik dir eens oberleg:

In den Schepper weerte binden. WDegz wegz weg (waarde/

3. Eod die ſcheid u van den „WNet het Schepſel klein van

s Cege s wenſch;(HRens Pets kna bis God mag zyn;

- . Eb 5 - Bat

r . . . .“
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Dat is mijn Danmetmenſchen teuerkeeren

Hier een Hemel op der Aarde. WDie God heeft tot ſijn gezelt

s, Iſleen/ik benniet meer 3o bot tan dan wel

Dwaasen zot (raden/'t Aerdsgeſelſchapherontberen,

*k Creurnietikben banaars be- | 1o. WPaar ik zit/of waarik ga

Schoonik't aerds geſelſchapmis WPaar tk ſta/

Jſeen gewis ſchade. * Stel den Meere mp te bozent;

Die God weer krijgt lijd Als mp ook geen oogen ziet

7.'kWHeetdatéSod/mijueenigal Jàiemand miet / «

Hem weer 3al 'k Denk gy kontmyſen enhozé.

Stellen in der menſchen ſtede/ 11. Jaimmer benik zoo alleen/

Dooz hem zelve’t weer vergoen/ Gfk vind' een

Alan my doeu/ Die mnziele an vermaken;

Bat de menſchen eertijds deden. Als mijn Goden ik alleen!

3, 'k Zalunyn herte danweleer/ Anders geen

Alte zeer HandenÄ onſe 3akeit.

MAa’t geſelſchap plagt te haken/12, Zaligis de 1nens boo2waar

Geven een verbet're ſtee / B002 en naar /

*k 2Zal daar Inse WDie in ſijn eenzanne ſtonden/

2By God tragten te gerakete. Als hp vzomen/ vzinden goed/

sº. Beter is het immer Reer/ „Mifſcheu moet/

„Ret den Heer/ Danuta by God wozd gebouden

U I T.

######
AÄ ik gezien hebb de Liefde

van de Zangers en Zangereſ

zen, ben ik door Pligt-Ampt, ge

noodzaakt geweeſt, deſe navolgen

de voor een Tweede Decl, hier ag

rer byte laten volgen. -

- (Jaer Ed. Diony-verfºlgte“

ADR. van Loo.



Geeſteliſke

GESANGEN,
Gpgenlaak van eenige Soovugige

ZANGERS en ZANGERESZEN.

By een vergaderd door

ADRIAANvan LOO.

Pſalm 33. bs 1 / 2 / 3.

Gy, Kegeveerdige, zinges vroljk in den HEERE; Lof

beraamd den opregten.

Lovet den HEEKE met de Harpe; Pſalm Zinget bem,

mee de Laite, (ende) het sien-ſaarig Inſtrument.

Ziºget bem een Nissw Lied; ſpeele welmerosi

/jk geſchal. -

T WEEDE DEEL.

- Tot MIDDELBURG,

GedzuktbpSimon Clement, Ordinaris Stads-dzuk“

er woönende in deiängendeſ ö öe hat.
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Den Morgen- Wekker der Ziele.

Stem: Als ik als een Duive kirre. Pftwee

Perſen vooz een genomen. Gp de Wijſe:

Van te ſtryden wil ik zingen. -
V

P. mijn Ziel/om God teloven/

tomt deſnelle Zonne voo! / - -

Die alreed' haar ſpoed na boven/

9m met kragt te b!eken doo?;

LPp / om uwen God t'ontinoeten/ -

Cegen d'opgang van het ligt;

GBp / on met geſtmeek te gzoeten

Sij" genadig aangeſigt.

2. JPNet verlangen heeft de MDagter/

CDp den WAoggen nu gewagr/ -

TDie heun bleefte langzaam agter/

In de lange ſtrange nagt.

GP / mijn ziel/behood veel grager (C

Go den Heer te wagten ſteeds. -

Op dan muſ em woºd niet trager/

Ziet 't is hooge tijd alreeds. - - -

3. Dat een dwaas ſijn mond opſperre/

Op ſijn bedd' met ieup gegaap/

Als een deur op haargerre/

TDaar op omkeer'/ſluimer'/ſlaap'/ --

Gaat Up Met het 30une-rijſen ..

ZDa UW Werk / tot d’avond-ſtond,

TDat's de luſt en ruft der wiſſen/ -

TDat maakt lijfen zielgeſond. . .

- 4. Spild met Gods genade-ſtouden/

A Ptand gelegendhepd van thd /

GPm mu uit dem flaap der zondeu/

CPp te waken eeng met blijt:

KNaarder is nu 't heil gekolleu/ - - -

* -

-d

Ball
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TDandoe w'hebben gerft geloofd/

t’Sadan wakker/zonder ſch2omen /

Haaſt zazhm gekzoond onshoofd.

S. Ö! Mijn God) wilt. mp verſterken/

TDat/zoo lang het mog is dag/

Jk dog immer uwe werken

Zonder traagheid werken mag.

WDilt nnp te bedenken geven/

TPat de nagt des doods komt an/

Als men in dit tijd'lijk leven/

Zoo niet langer Werken kan.

6. Wekt np allemlogen d'ooze/

MBekt mp/ Ö! mijn God en Heer /

Wekt mp kragtig dat ik hooge/

Als die geern' uw Wille leer /

Iſèaakt mp münes amptš geduerig

Ändagtſg/dat ik ſtaag

Moge zijn val geeſte Vuerig /

GEn moit in 't beneerſt'gen traag.

Morgen-Gebed tot Chriſtum.

Stem: Van den 91. Pſalm.

1. Jeſu / gp die zijt alleen/

TDes Werelds Saligmaker/

GEn boo! u ſchapen im ’t gemeen

GEen ſterk' en trouwe waker;

Gp ſaapt/ of ſluimt) noit op de wagt./

Bies kom ik u weer danken/

TDat gp mp hebt in deſe nagt

Behoed vooz Zatans ranken.
-

2 MBat helpt den Bogſt der duiſternis

Sijn wzevel / mhd en liſte/

TPaar uw genaden iniſter is/ - -

CD! zoete Jeſu Chziſte/ - -

TDeſerkgeWapende in 't veld/

- Met alſüm helſche magten/

Gºn
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En heeft gantſch miet/ 6! ſerker Held/ -

2Bp uw zeegbare kragten. )

3. Gp zft mijn erfdeel / en mijn goed,

Hahnheilſtaat in uw handen;

TDies bidd' ik/ doo: uw dierbaar bloed /

2Szeekt voot des booſen banden;

TDat/ſchoon hp nnp te vangem tragt /

Situogtang mieten glüde/

Dan Uwe wegen onbedagt

ZDa d'een of d'ander zijde.

4. TBoet mp nu in den Uno!gen ſtJnd

Uw gunft en goedheid hoo!en /

3WPallt il betroUW 0p uf die K 11)

HERijn vpand haaſt verſtoo?en.

Flèaakt mp den Weg dog kondtI ntl

TPlen ik hier hebb' te treden;

MDant iſt verheff" mijn ziel tot u /

Netzligten en gebeden.

5. WDilt deſen dag/en al den tijd

Mijng levens / bp mp weſen/

Op dat ik ſtºp den goeden ſtijd

ſtloekmoedig 30nder Vzeeſen.

(Tot dat ik uit dit jammer-dal

Zalafgevoozderd werden /

En zijn gekzoond/ wanmeer iſt za

(Ten einde toe volherden.

6. All wat ik heb tot mog gedaan/..

GEn iš al niette agten;

Ö! Jeſu helpt mp vooztaan/

TDooz uwe ſterke kragten/

MPaar dooz ik alle ding vermag/

TDat ik te regt beginne/

3Da uw believen deſen dag/

GEn daag'lijks Meer gewinne.

7. Gp dat ik alleš wel verrigt'/

En bztugtbaar werken konne/

Sßt gp mp als des mo?gen 't ligt/

VDen
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MDen op gaat eerſt de Soune/

TDesmo?gens zonder wolk of zwerk /

MBen ma een zoeten regen/

Ban haren glans uitſpzupten ſterk -

Gas-ſcheutkeng aan de wegen.

Klagte en Gebed eens boetveerdigen zondar.

ZStem: Ik hab mein ſach Gotthiem geſteld.

1 - ; Heilig God / iktzenr' en klaag/

TPatili mijn misdaad alle daag/

Zoo zwaarzoo gzoot / en vele Ulaak / --

ÜJoe Wclik baak/ -

UJet ernſtig te vermijden haak.

2. Nihn 30nden zijn/ eilaas/ alree

Gewogden als Het 3and der 3ee /

Sp gaan al over d'hoogſte top/

Ban nijnen kop/ - -

Enklimmen hoog ten Hemel op.

3. Ag; waar mhnoog een trame-bºom)

TPat ik genoegzaam weenen kon; *

MDant ſchoon ik kermde nagten dag /

Ce wepnig / ag; . . “.

Souv mogtans weſen mijn geklag.

4. WPaar zal ik mp mui keeren heen/ - >

G; goede God! tot u alleen.

Jk weet en kanntet zengen meer

TDan dir / Ö; Heer/ :

SIk hebb' voo! u gezondigt zeer.

5. 'k Gºebb' in den Hemel en vooz u

Hºisdaan / Ö; Pader en ben nu -

ZRiet weerd dat ik n kind meer hcet' :

MEAaar 't is mp leet /

Dat ik opt tegen u unisdeed'. - -

6. Ei; meeund mp aan in uW genaad'/

Alkomik tot uvyp wat ſpaad'; . . .

Gp kond wel in den diepen Lzond . . .

- - TDer zee (erſtOND/ - - - -

WHeg

ſ
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Weg werpen mijne ſware 3ond'.

7. NDilt gpf Ö! God/ bekeeren mp /

TDat ili te regt bekeerdzoo 3p.

Gp die mp hebt geſchapen/ Heer/

WDilt nup oof weer

Wºerſcheppen tot uvo lofen eer. -

8. Op dat ik nag van nu vooytaan/

CBPregt in UtVe Uegen gaan / -

Zoo lang ik leeV' in 'e Alardſche dal/

Tot dat ik zal - -

Derloſt ſijn naaaals heel end' al.

---- -mus

De boetveerdige Zondareſſe, wee
nende aan de voetcm Jeſu. Luc. 8: 36, en.

Gp de MDjſe: Van den 91. Pſalm.

I.WA ſwarighepd of d?oev'ge maar/

HT?ag deſe Douw hier bzingen?

TDic midden op de Maalthd haar/

Soo pv'rig in konnt dºingen?

TDoo! d'overval van hare ſinnert/

En Kanſe met uptſp?ehen,

't Gevoel en 't v?eennt gewoel van 't hert:

MDat Umag haar dog ontbgeken ?

2. KPog ſp?eekſe miet/maar zugt en hjgd

Dan weenloed langs hoe ſwaarder;

LHaar hert als in haarumond opſiijgd /

Als zy den Jeer komt maarder.

Ö! 'rft Ö! treurig herte ſpeekt /

MOil 't ampt der tong befileeden/

WDant Leſus weet wat u ontbzeekt/

Gok eer hp hood uw reden.

3. Tiet hoe haar oogen doo? 't gedang

VDan franen open berſten/

TDao ware boed/en levens-dwang/

Cot Jeſum/ die haarperſten. -

Sp derfd hemmtet "ſchouwen aan/

2Bewuſt
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Bewuſt van hare zonde/

Blüfd agter aan ſijn voeten ſtaan/

GEn weend uit's lyerten gYonde.

4. Sp wil omhelſen haren Jeer /

Raar derf het niet aanvaarden/ -

TDies valtſe met haar aanſigt neer /

Alſ weenend' op der aarden;

TPaar maaktſe ſhme voeten nat

Met heele trane-plaſſen

Als of ſp z'in een water-bad

Bein vxend'ijk wilde waſſchen.

5. TDewijle niet weer afen laat

Hoe langs hoe nucer bewogen

. Soö neemtſe 't Hardeg hoofds te baat/

GPm daar need afte dzoogen.

Sp geeft zin voeten kug op kus/ - -

Enzalfeſe met haar Zalve/ -

Gp datſe 't vper haars hertem bluſſ"/

TDatfe hadde ſijnen t’halve. -

6. Gp toond / Ö! Jeſuf dat veel meer

Deez tranen u verblpen/

Danal des Pharizeenen eer /

EAet ſijne lekkernpen.

O! dat ik in dit traan-banket

Soo meed' op off'ren konde/

CPp dat gp ook op mijn gebed

Dergaafd al mime zomden.

7 Dg / dat mijn Hoofd mu water was/

CEem traan-fontepn mijn ooge/

TDie vloep' met heele ſizoomen ras/

Ein niet zoo haaſt op-dzooge/

Zoo zouwd' ik dag ein nagt/ Ö; Jeer/

CDrm mijne zonden weemen/

En't zouw 't beklemde hert wat meer

Berligten van ſijn ſteenen.

8. Pog get ik mi geentranen-vloed/

Cotwaſſching uper V0eten

GP
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CE' giet een beek van dierbaar bloed/

TDat Zal mijn dank verzoeten.

Llw blocd is d'opene fontepn

TDie mp van alle zon.de

Itau waſchenende mahen repn/

5Puenten eeuw'gen ſonde -

9. Die gp niet waſcht/ en heeft geen deel

Aan of uw genade; -

Maar dien gp waſcht/ is rein geheel:

Äroepik voeg en ſpade7

Maſcht niet alleen mijnvoeren Heer /

Maart hoofd en d'handen tºzÄmen

Ja waſcht mijn zielen kſal netmeer -

Hºp voozu aanſchijn ſchamen. -

De Geloovige gevoelende hemſel
ven tot Jeſum getrokken, heeft een vaſt

vertrouwen van fine volherdinge.

Op de MDüſe: Als een uytgeſtorten Balſern.
I. O! Mijn Ziel wilt hem beminnen/

TDie u heeft veelmeer benniurt -

Als een Dader oit ſhn Bind:

CP. mhm ziel / wilt hem beminnen/

Die u upt gemade jont/ -

TD.ak gphen beminnen kond.

2: Siemand kam tot Jeſum komeu/

Zoo de Dader hem niet trek /

Gén een dogſ in hem verwek/

Cot de Ware levens ſtzoomen

An heeft ons (Ö! liefdens ſchat/),

Hºiet wº hemeerft lief gehad.

3 " Poel / Ö; Jeſu / m getzokken/

Poo! w's Paders ſterke hand « -

Poe een zoete liefde-band "

Wert en ziel tot uaanlokken -

7 : 't SIS uit liefde datº koONN

2.

-

' .

f

Dooz
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Poo: uw aanzigt ſonder ſchzoomt.

4. 't Lºoet tot a dog allegadev /

MDxiendelijke Middelaar / . . .

Ernſtig kommen voo of maar. -

Matueenmäal geefe uw MDader/ .

GEn die tot u konnt Ö! Heer / ...

En verwerpt gp nimmermeer ,

3. sen oök Feker dat uw Pader
TDie mp dus getzokken heeft /

Map oök nimmermeer begeeft;

Maar tot u zal bzengen wader

't Goedewerk in mp gewzogt . . -

Dalten einde zijn gebzogt. . . . . .

6. Schoonik zomthös koom te dugten

'Sal't doghouden vooz een gunſt -

- Als tk dooz een heete bzunſt - -

Gngeveinſt tot u Kanzngten /

Mids dat zulks gewerker Zy

Tºoo uw's Daders Geeſt in unp.

7. - Schaapken / Peer van u verkozent

Teat gp bp ſyn näme weet

TDat gº kend aan ſhu gebleet /

Sal uvoiieve ſtem ook hooen/

En zijn willigen bered -

Ute volgen waar gp 't leid.

8. t Eeuwig leven zut gp 't geven/

Mimmer zal 't verlozei gaan: „

Pienands nagt ein zal beſtaan/

(Schoon hy met gewebtg ſtreven

Aog zooſterk daar tegen kant). -

Ein 't te rukken uit uw hand

9. Meie zamp m honnen ſcheiden

Dean de lief.de Chriſti mog?

't Is geteel onmoogik dog 1

d'Uitverkos nete verleiden: „Ä

zueo.de dooz Hodshragt bewaard;

Dies mün zielfzijt onbezwaard. -

- - - - - 12, WPant

- -

&
- -
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- ------ ---- --

De Geloovige begeert van Chriſto

– 1 O. Want iſt weet wien ik geloove /

Zeker zijnd' hoe)p vermag

Ce beware11 1 tot dien dag -

TDat unyn Zeiland kommt van boven /

TDit mijn pand / dat bp Henn is

WDeg-gelegd alſoo gewis. -

11. Stk en roem' niet op het mijne / . .

H2aar op 't folldament mijng Gods

’t KPelk z00 Vaſtſtaat als een LOS / -

TDat de Heere hend deſijne; -

Ta deſhnekend de Beer/

Enzp kennen hem ook weer. - - -

: 2 Taat de vaſte Bergen wyken/ .

En de heub’len Wank’len bNP /

Style gordheid Zal van mp - -

5Hummer wijken/ mog bezwijken;

G°n ſijn heilig vzeed'-verbond . . .

Zal miet wank'len t'een'ger ſtond.

13. d'Jeere zai ’t vooz mp vol-euden/ .

Uwe aoedertierendheid

Js / Ö! Heer/ in eeuwigheid:

UDt. uw gunſt noit van unp wendeU/

Tlaar liet Varel innnermeer

UUer ganden Werkeil Weer.

getrokkente werden, ente loopen.

Op de UDüſe: Op, mijn ziel, om Godte even

1. "H l man alleen verlangen/

W3Ä Jeſu/ t'alier tüd :

Pl alleen wil ik aanhangen/

MDamit uw liefde mp verblijd.

WHlt nnp kragtig tot u trekkien

TD.at ik heftig na u loop

PEilſÄÄ - -

- jn Meloobe liefd' en! HOOF, -

-
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- - -

2. Sod ik hond'/ ik liep veel ſmelder

Als een Jert of Hinde doet/

JPaar mijn vleeſch öien ſnooden kweller

Houwd op d'Aarde vaft nijn voet.

'k MDenſch te vliegen als een Arend /

WPaar nijn hert maar losen vzp;

JlMaar veel dingen/ ag! beſwaren 'c/

TDat ik als gebondenzp.

3. Loopizontjds wäik moge/

"h Ben ligt traag en moede weer;

Heff ik n p met kragt om hooge.

't TDuurd niet lang / haaſt daal iſt Uecr)

Ja ik kome baak te glijden/

Ente vallen hier of daar/

Gnn dat deſe laatſte tijden /

DE00 gevaarlijk zijn einſwaar.

4. Als ik dapper voot kam ſtappen/

Ben ih in Inijnziel verheugd:

Asmin tzeden weer verſlappen/

Doel' ik niet dan omgeneigt.

'k 2Ben beſchaamd,/ dat ili zie loopen

Cat de Weereld 'g UBeerelds l;nd/

TDaar ik maauuulijks koom geli:0p.il

(Tot u dien mijn ziel bemind.

5. (Crekt Unp net uw liefde-bandelt

Goede Äeſu / trelit mp voot;

ZLaat tot umhn Pver b?anden/

t'Allerthd / gelijk 't behood.

Alles wat Up dGet Vertragen/

Gf in Uhnen Weg bert /

Maat Van Mp / na uw behaget /

Plangs hoe meerder ziju verzet. .

6. 'k Salzoo gp mhn hert doet open/

TPoo? 't gevoel van uwen Geeſt/

" Pad van uw gebodsu loopen/

CEnzhn mergens voog bevZeeſt;

"h za gern dingte mörpeßh ägten
G NI
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On te ſtellen in het werk.

Deel Uernmag iſt doo: uw kragten /

'li Ben 000 uwe ſterkte fterli.

7 D! mijn tzooft in mijn elende /

CB! luijl hulp ill mijn Verd?iet/

JlMer in luop' iſt dgo: een bende/

End' en bzceſe of valle miet:

Plaat een eger mp omringen /

End“ een heir zijn t'zaam gerat/

CDyer unliuren 3al ik fpzingen/

Als een held / met Ihnen God.

8 5p nijn ſterkte ſult mijn voeten

Klàalien / als der Hinden/ graag/

TDatſe Vaardig loopen moeten/

Ein niet werden moed' of traag.

Sa op d'hoogten van der Aarde/

Zult gP Mp doen rhden tots

Cegen al Wat ump verv.iarde/

Als verluſt in 't heil mijng Gods.

9 Cot dat ik eens werd' ontbonden/

End' in v?ede tot U ga/

Daar ik u teu eeuw'genſionden/

JNa Ulijn zin ſal volgen na.

CD! dat dog dieu aangenamen

En gewenſchten dag haaſt was/

Leere Jeſu / komt dog Annen;

Äa kount / Heere Jeſt/ rag,

Het zugten der Wedergeboorue van
wegen dc overblijfſelen des Vleeſches.

Gp de WDüſe: Hoe leg ik hier in deez' eendc

.AG ik elendig / zwalike / Unellſc) e /

* TDie 't kwaad doe tegen dank ein Voll

En miet doe 't goed waar mail Weliſche

(Hoe raak' ik dog uit dit geſchil?

*k ebb' in Gods MPet vermaak inwendig:

Ä 4 FRaar
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Maar 't Pleeſch beſtrijd den Geeſt elendig.

2: Soo lang op mp dit zware Pak leid f

En kan ik net vzpmoedig gaan/

Sh Vall' van d'een en d'andre zw *kheid

Jk ftruikel' als ik meente ſtatin.

Zomthds op?egt ik nnp eens weder

JMaar ligg' weer onverhoeds daar neder.

Z: UPienza ih klagen dit mijn lijden?

U/ goede Jeſu / die mp zult -

Dan 't lighaam deſes doods beviden/

Alw hulpe waut' ik met geduld /

Die tot den ſchoot van uw gemaden

Koept die vermoeid zijn en beladen.

4. TPoo: u zookan ik overwimmen/

End' overheerſchen unet ter tijd/

Al wat van buiten of van bimmen

Heijn ziele met geweld beſtrijd.

«Fyzjt een hup entzooſt der zwakken/

End' helpt haar d?agen hare Pakken.

5. Gp hebt unp van 't geweld der 30nde

"Alreed' gemaakt zoo verre V2p /

Dat ik / als in noozleden folde /

Haar will'ge ſlaaf niet Ueer en RP ;

Too dat/hoe Welſe up aanklebe/

5ºogtang den Geeſt daar tegen ſtrebe.

6. ik ftp met alle hragt daartegen /

'k Geklaag mp / als ik Voelei moet "

TDatſ" eens verwinning heeft Verkregen:

Pet welk nnp voozder hopei dget

Dat gp / die dit hebt willen werkel/

Hºp ook zult meer en meer verſtecken.

7. Foe wel ik dien de Pet der zonde/

Met’t vleeſch / dat ik hier dºagen m0et

Tog dien' ih dog tot allen ftonde / -

Uw heil'ge Wet met mijn gemoed/

(Tot dat gp nn in 't ander leven /

Zult gancy'lºk d'oVerwillling geben.
De



G EZ ANGE N. I 3

De Werclt heeft geen ware ruft nog Gelukſaligheit.

- Stemme: Als 't begint. V

WÄ dog / Ö. dwaſe menſch / ..

W Steld gp in de MDeereld uwen wenſch #

Sp/ end' al

MPat ſp heeft / eenmaal zal/

In der haaſt/

U begeven/ en vergaaun op 't laatſt.

ſ'Äs als een ried / / Buiten iet/ / Binnen uiet;

“Als een Flag/

TDat verbgolten werd zeer rag;

Als een dºoom / / Als eeuſtzoom/ / Als een boom/

TDie lnt ſtaat

School en 930en / mo!gen Weer vergaat.

2: MDat ſp ſchoons heeft in ſchijng

En is niet dan doodelijk femijn/

Sp verleid

CPns doo: haar liſtighepd/

Gf ſe ſchoon

Haar zoo cierlijk ſtellen kanten toom.

MDameer ſp lagt / Bos betragt/ / Sp met krat

Hoe ſp beſt -

Gms beiziegen zal op 't ſeſt.

WPaar geaat / / Cierijk ſtaat/ / JEAaar dan kWaad

EFeeftſe nier /

Als unen haar eens te regt ilziet.

3 Haar vergankelijke v?eugd/

2Gaard den menſche miet dan ongeneugt

*a ook dan

- Als mem niet merken kan/

JNa den ſchijn / -

Tºen gemengten is het zerr volpiju.

Ag! MBeerelds kind/ 7 Gnbezint/ / en verblind/

TDat gp hier/

SIn des MBeerelds vut plaiſier/

Daet rw lerſ / / En º ruft / / Dnbewuſt Dht
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DSijt gp nog

Tat het niet en ig dan bedzog.

4. TPaarom laat niet meer uw hert/

Allzoo in de Weereld zijn verwerd: -

'Haar om h00g/ - -

Deft van nu aan uvW oag/

JDA die Stad/

Die voo eeuwig zuk een vergd vervat/

TDie noit KUValm in / E3ufen ſil/ / Dog Veel man

TDoo? 't gehoo? -

Gf gezigt ons oit kwam vooz. –

G ! die daar / / Eenmaal waar/ / EU dit Klaar

- FAogt aanzten,

MDat zouwd' ong blßderdog geſchielº

"Tegen de ingebeelde en zorgelooſe geruſthcyd.

Op de MDhſe: Digter, die de blinde Weereld.

1 W/Aſche ruſte van 't geweten / -

biegt de menſch vaſt in de ſlaap:

Satan is'er bp gezetel/ -

TDie ter hands als een Aap /

Gmte zuiſe eu te zuſſen /

TDat hp niet weer op en Wääli;

Alles weer hp te vertuſſein /

TDat hem niemand wahiiee Maak.

2. TDie tot Seſum liet geU0etet

Eenz bewogen haar Vettet /

Il)aar ſtaag in de UDeered Woeien /

«Du heraardſch en tijd'ltäg0ed;

TDie van doºſt mog hCºger Uefel /

3Dog tot Chziſtum hebben luſt/

TDerven ſtout'lijk haar veriieicil/

TDatſe zijn heel wel geruft.

3. Dzedevzede zouder zogen /

Ss 't geſchalen wederſchal

JlMaar he is voo: haar veröCº get

Wat haar OverkOiNet 3ät, --

-

Bantſ'
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WPantſ' alzoo met klein gedontitel /

DE0nder veele wederſtand /

En geljli met ſtilleu tzountmel/

Zeilen ma der hellen ſtrand. .

4. CD! gp zinnelooſe menſchen /

LH0e bedziegt gp u doo ſchijn/

TDat gp met eens leupaards Wenſcheu

Jin den Hemel meend te zijn;

Slapen / gapen / ſpelen/ hWeen/ -

J) emand ma den Heine leiu:

't s alleen des Zatans ſtreci

„Too men anders kot u Zeid.

5. Hººeend gy in Gods Ti)li lé iIllC1 /

Sonder dat gp klopt of ſcheis:

3Deen/ het wold maar ingenouleli/

Ball geweld'gers mer geWeld.

Ja als Chzifti Gozlogs-kuegteu/

Moet gºdapper reden vo0?t/

En met hampen ſtrijden/ vegteU/

SIngaan dooz de enge poo?t.

6. TPaar in is het niet gelegen./

TDat gp met den mond ſlegts roemd/

Tat u noit op dee3' uw wegen/

Izet geweten eens verdoemd/

Sulº een zekerhepd is giſſen/

d'Aiderſlmfte zeggen mee/

Tatſe mieten zullen uniſſen/

Än dein Hemel eene ſtee“

7. Salig zünſe regt gepgeſen/

TBie al300 doen EHods gebod/ “

Tat aan's levens übcm mag weſen/

Hare Magt / Haar deel ein lot/

En 3p Unogen doo depoozten /

Ängaall in de ſchoone ZStaÖ :

2Buiten blijven alle ſoozten /

Ban die gaan op ' leugell-pad.

,

V
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Gebed en overdenking eener aangevogten Ziele.

CPp de WDijſe: Hoe legik hier in deez' elende.

A- (T)! ST:ooſter der verflagen herten/O) Der treur'gen vzeugd, der zwakken kragt

Heelmeeſter aller onſer ſmerten

Derkwikker als de Ziel verfinagt;

Der aangebogt'nen ſterken helperl

Der tzooſtelooſe tranen ſtelper!

2. CD! Pader der barmhertighrden/

Eenhoog vertrek in allen noad;

CDntfermer als mein Woerd beſtreden/ >

Ja onſe leven in den dood!

Bºeer/ God ankmoedigen verduldig/

3Dan goedheld g2oot enmenigpuldig!

a. Hoe lang vergeet gp mp geſtadig?

JMrſn God / en zult gp nimmermueer -

Aw lieflijk aangezigt genadig/

Eens over Inp doenligten woer?

Hoe lange zal miin ziel haarkrenken/

Doo2 haar verdzietig overdenken?

4. uw plen zhn in unp gevlogen/

Übv hand is op nnp neer gedaalo:

„Met uwen vziendelijken oogen

GEn woºd' ik mu niet eens beſtraald.

Gp doet uw g?imutnigheid berg?ooten/

GEn ſchiind mp van uafte ſtooten.

3. Sk ben verbrijeld uit'er maten:

IHijn herte keerd zigon end“ ont;

Almine kragt heeft mp verlaten/

Mijn Gog beſwiktſ mijn WBond is ſton.

ºk ben vorſwakt doa? veele ſinerten /

k b2ulle ban “t gerutſch mijns herten.
-

4. 3WÄnn zwaar geweten komt tnp knagen, -

End“ overruigen van Injn zond“:

De Duivel zoekt inp na te jagen /

" , Ginte verflinden/zoo hw kond“:

ÄTºnn zwak geloobe werd beſtredsU/

Wºrin hope zinkt ſchferna beneden

7. Itwa wood / dat nup wel eer verheugde

GTot in het binnenſt“ mijner ziel -

Het welk ik tot mñns herten v?eugde/ - - -

En v?alrikheid voo? deſen hiel/
-

GEn kan my nu geent2ooſt herleeilen; - - -

„Kºrn ſmaak daax in is heel verdwenen,
. De vperigheid van mjn gebeder s - ,

Zszoo nP dunkt geheel vorks2ld /

- On .
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5, MGat buigd gy u. mtja Ziele niederf..“:

Gm dat mijn angſtig hert zig heden

STe heftig overſtelpt gewoeld/

2ojdat 't nuner wel vermoge/

(Te heſſen / Peer tot uomhooge: -

s. Gelyk als een bev?ugte ÜDzomwe/

MHanneerſe tot het baaren naakt/

Heeft gºoote ſinerten ende ronwe -

Enſcheeuwd doo: yare ween geraakt:

Zoo benik tyoe ik ’twend of keere

Gok om uw tooznig aanzigt / Heere.

ÄÄÄÄmjndjoefheid niet verzetten"

HÄhn ziele doo uniſtzooſttgheid/

Enkän op geen vertzoöſtingletten :
Het zu aok wat unento haar zeid.

Benikſ ö! Godt aan u gedagrig/

Teneerder werd inji misbaarÄ
11. *k Ben flaauw en kam niet dan v ihiken
Zoo lang als ik de tzooſter miſſ'/

Die mjne Ziele moer herkwikken -

En nu ſoo verre van nnp is.

CD! Tºooſter van mp weg geweken -

»

-

- -

- *

- -

WHeerd weder / of mijn hert moer hºeken. - -

12. Zal dan de Zeer altjd verſtoten? A.

Houwd op ſyngoedertiereidheid? .

Heeft hy doo tooine toegefoten :

Zyniiefd en ſyn barinhertigheid -

G! neen; ik zaloin my teeren/
Gedenken aan des Heeren werken. º.

13, Beſterke regterhänd des Heeren' 3 ?

Peranderd in een kqzten thd; ::

Enkanin blijdſchap Ä vºreeren/j.

Alt gene öat mijn hert n. jdz ,

Ikzal gedenkenmet behagen i.

Äwa wondren ºeer/van ouwden dagen -

Alkant de Rºenſch niet oberwegen/ .

GDun dat ſrjn hert is a te doin; -

CD God / zoo zijn dog uwe weger'/ «

Altºzamen in het heiligdom :::

MHieiseen God als gy/ Ö! Heere/ - -
Die wonder doet tot ubwer eexe ? Y

1. Gy wilt uw kragt in ſwakheid tooten:

- GEn eindeljk al Injn geduld/ - - -

-

7

Hºet vzeed'en valhºheid bekoonen abr. - - 5. D

MDarmeer gy u ontfermen Zult.

Iteerd weerſ myn Ziel/ tot uwe ruſte; 2.

WDerbljdu in den Jeer met luſte. - - -

MPatzijt gy zoo ontruſt in unP ts
- - - - - - -

-

-

. . .?

G

* - - - - - - -

-

: , Toutod
A
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Crouwd cºod ſº za hem lohen weder;

Hyzal mpgantſch'lyk makeit vzy, . -

Doo: fn zeerlifyk aangezigte :

zoo dat het over np yaat ligte.
--- - ------ ------ ------ ---

Gebedom gedulden trooſtin verſoekinge

Stem: Pſalm 80. Gf: Pfäl. 94. Gf: Pſal. 105.

I.GÄ Godſ wilt up behoeden?

TDat ik doo? veele tegenfpoeden/

JPiet in mijn dzuk en mag vergaan/

HHaarmann'lijk in 't geloove ſtaan.

AWDilt uwe tzooſt mp geven maar/

Sooza k veeſen geen gepaar.

2. FAyn ziels flauwdoo: al’t verſchºkken/

Maar UWe) i200ft kam haar verläWililien /

Zoo zoet en lieffijk / dat ſp is . . .

Ce vºederin haar dºdeffeñis/

GEn ſp Ö! Fod, uſwijge ſtill'/

GEn 3egg"; Ä Ä luſt my u Än f

3. Ep wit behonden op het meeſtefe,

Die regt verſagen zijn vängeeſie/ r

Soo weeſt miet verre nu van mp/- .

Dermids benaauwdheid is na-bpf

Mant daaren is geen hrſper meer/

TPan gp alleen mijn Goden zeer. -

4 Soo 'k maar kam ſeggen in mijn ſmerten/

Heer, ſüs luſt myu will. van herten

Pau mp niet ſchaden eeniig dink -

FSchoon allen mp ook tegen gink. -

Heer, ſus luſt myu wilF, is 't wooºd fº

Tat ik ſtaag wenſch te bengen voczt.“
E - *** - * - - -

-

- ---

Gebedom den willeJeſuste volbréngen.

Op de Miſe: Alseen uitgetorten Baſem.

YTEſts / gmdmpmw ; Datikvann't goeden 'tkwads

Datſe met mp zpentyv'/: Geert ontfang nd'in n fit

Lºnzºº vaſt in my beklju' 2Legg's Heer, ſes utt myÄ

- - - - - - 2. 3.bt
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2. JRoetiknauw willeliſden/ C. Ik weet vatik geernte wf.de

Geeft dat ik myn ziele dan/ Gy weet wat ik wºllen moet/

CH! mtjntzouwe Schepper kant En wat my is kwaad of goed;

In verſoekings bange tyden Schoondanonſenwil verſchilde/
2Zoo bevelen tº alleen PLaat mp daarin zijn vernoegd

Datſºn alles zyte ve'en. Datgy'tnimmer knaljk voegt.

3: Als mjnziel inubehoedis/ 7 t Geen my beſtis geeft inn

Tot mijn heil ent'uwer eer/ Ik begeerhetdäofnet: (Heere

Doet als daumet my ö! )eer/ 't get waä doo? myº uaet geſchiet

Zoo als 't in uw oogengoed is. Geeft monoit/ſchoouikt begere

Ziet ik hebbe luſt/ my God/ Laat nw wille mijn gebed

(Tot uw will' en ua geb.d. Tor een regelzijn gezet.

4. Nwen wille zy dº uyne; - s. Geeft mydatikafmagſter

JUAffnen wille volg' alleen Mºldat in de wereld is / (veü

Nwen wil/zoo datſ" alar een Dat ik doo2 geen hindernis -

„TYogen zijn in vzeugden phne / toine van u afte ſwerven;

Uwen wil, 6! 9eer geſchied'f Maardatalinn wenſchenluſt

Er mijn eigen wille niet Zy in uwen wil geruſt ,

5. Zoo deriet wat uit mogt valle 9. Plaatik geern’oin uwen nille

Anders dan ik 't hadde va"! : Gnbekend zyn en veragt /

Datmnſulks dannier verſao Sºn in dhoop die tk vernagt
Om dat gp 't had voo: In allen Altijd lijdfaam zijn en ſtille.

Zoo als 't uit gevallen ist Als tk wil en niet et kan/

Zonderdat'er"tminſt aan miſſ". Stierd mp na uw wille dan.

Heilige bedenkinge overde nederige
Geboorte CHRISTI tot Betiehem. -

Op de Mijſe: Van Pſalm 1oo. Of: Pſalm 134.
I K Dmt/laat ons net den herders gaan/

Ein zien wat God Beeft komd gedaan/

(Ce Betlehem in TDavids Stad/ -

TPaar ligt des IDeeres hoogſte ſchat.

2. Pp/wiens gebted firekt over al/ ... -

JLigt daar ve?ſchoven in een ſtal;

TDe Peer van Peinel Aard'en Seef

Jigt in een tribbe bp het IDee. :

3: TDie ons bekleed mer heils gewaad /

Gelijk met Pzieſterlijk cieraad/

In ſlegte doeken/ met veel ſinert / -

GeWonden en geboliden Werd. -

4. GD! ſtribbe daar 't Lam Gods in leid/

't Welk daagd on3 ongeregtigheid (

Pie
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- MDie 3ag dog nnner zinlk een ſchaf

In zulk een habinet gevat ?

5. MBaneer min oog in tauen 3WÄnd

En't hert dooz dzoefheid isbehleid ;

Zoo Wil it on tezijn Verligt /

Hier op alleene ſlaan't ge3igt.

6. Ge! Heilq zind/ uw heerlhkheid/

TDie gp in defenſtal verſp?eid / -

Dinkt mpte zünzoo gºoot en klaar /

TDat ik ſtaag wemſchte weſen daar

7. GP ! dat dog hier voo! u en UP/

Gelijk een Cabernakel 3p;

- Ajant yierte weſen is zeer goedl

En voo: lyn Ziele wonder 30et.

8 k Gevoet np opgetzokken ſcyier/

Als ilz hat in iw faialhier;
W - -

Loo haaf tyn zie hier mederdaald/

WBoºdſ in den Pennel opgehaald. -

o. Al Waarik in een weeldrig huis/ -

TDaar 't blinkt van goud van zyd'en pluis/ .

2. Dan purper en tapht-cieraad/

't Maar dog als nie bp deſen ſtaat. ,,

10. h Ben liever in mijns Heilands Stall. -

TPaar hp/ die 't heeft geſchapen al/ «

PLid zelfs gebzek en arrenoed/

Gºm onste geben 't eeuwig g0ed.

1 1 . All waar ik in een Pionings-zaal /

TDaar d'ooge ſchemerd van 't gepYaal /

Soo zie ſk hier meer heerlijkheid

TDie 't hert lokt met begeerlijkheid.

12. All wierd' ik daar ook neer gezer

GPp 't alderzagſ' fluweelen bed/

Soo ruſt mijn moede zel dogmeer /

In d'harde kribbe van myn Heer.

3. Alzat ik op eenzege-koets / -

Als een verwimmend beidvoſ moeds

Soo juigch en triompheer ik dog
- - sº
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14. WPamt dooz dit ſind dien Feld volkragt /

Sal zijn verwonnen d'Geſche max:

Endoo? ſhn Goddelhk geweld /

Als in triumph ten togn geted.

1 J. Allzoo belieft het onſet God

(Zoe wel't de MBeereld is als pot)

Dat hp dooz zwahheid van ſijn Scon/

Zijn wonderbare kragt betaon'/

Ä6. Pp kond miet meer verheerlijkt zijn/

Als doo deez' nederge ſchijn:

Zijn Goddelijke whsheid doet /

TDat niet kam batten ons geun0ed:

17. MP! SJeſu / alderwaarſte Itind/

Gp die geenplaats in d'Herberg vind /

tomt / meeintuplaats hierin mijn herf /

Dat in alleen geopend werd. -

18. JPaar uwen wi daar in gebied;

'k Begeer voo! mp te houden niet :

MDant onder uwe heerſchappp /

Ben ik ma Siel en lighaam v?p.

't Beginſel van ChriſtiLijden, geſchietin
't Hofken met een zwaren tya en bloedig zwect.

Stem: Ö! Kersnagt, ſchoonder dan dc dagen.

I»MÄ dan't beginſel van ult Wiſden

Zijn tot den bloede toe teſtzyden ?

MOat dzoew'ge doop is dit alreed

D Jeſu daar gp need gedoopt werdt

Dativen augſt zoo opgehoopt werd/.

Ger eenig menſchuletſel deed.

* GEer dat gp met de dooºne tzoone

- Aan't truis gehangen werd ten toore/

- Nºer dat u Spies of Haget boob /

- Zijt gy net bloerig zweet bei 200pen/

. Wieus b?opp“len over d“?arde 23 Pen:

GD! wfe heeft innners zulks gegood.

wat zwaren laſt doetdÄÄ" -

T P . .UL KEP !!ktkettRtg. Par Z l Ban

Bp Chriſti tribbe meerder nog. -

º)
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Ah

Pan angſt en innig“herten-leet?

MDat Perſſe doette boozſchijn komen/ -

Gelyk eon WDijn-pers 1 deſe ſtzoomen

Ban bloed / waar meed" gy verwt uw kleed?

I Ag! ag! het zijn de ſware zonden/

Die ik end' al de WPeereld bonden

Gp uwen ſterken rugg' alleen:

Den MPim-pers-bak van d'heete toozen

Gods des Almagt'gen: ons gezwozen/

Zietm' u / in ouſe plaats / hier treen,

s. UBP hadden hier toe geene kragten/

„W)aar uwen arm ſeer ſterk van magten

Nw Godheid/ heeft u heil beſchikt

Ä dat gp / Zonderte beſwijken

ebt all uw Byanden doen wijken/

Ja d'Hel en d'helſche magt verſchzikt.

6. Hier hebb' ik dan in mijn gezigte

Den laſt der zond' en't zwaar gewigte

Der Goddelyke grimmigheid

G! IMenſchen die dit mieten weetet/

Gaat heen/ en ziet/hoe Jeſus zweetet

In 't Hofken daar hy neder ſeid.

7. Spöie wel eer de Zund-bloed zagen

Of Todoms ſchºkkeljke plagen/
CPfhet verwoeſt eruſalem/

En konden 't noit zoo zeer bemerken/

Alg wp het zien in deſe werken/

Die God ons hier betoond in hem.

K. Zult gN uw Zolden nog niet haten/

En die na uw vermogen laten?

ABoozbvaar 't is een verſtokt gemaed/

Dar pennand zig nog zou brbliſden/

“Än 't geene dat van allen zjden/

em 't bloedig zweet uitb?eken doet,

s. Hy Gods bemund' en eeu'ge Zome /

De ſchoolſte boven alle ſehoone/

De b2on van alle vzolijkheid/

„Maet hier als een verlaten beden/

5Bebloed ban boben tot benedett

GEn boelen niet dan treurigheid.

10. Jk voel'/ 6! Jeſu/ my bewogen?

En wenſche/dat utt mijnen oogen

JÄu b?aak' een zuh're tranen-beek/

TSie bp uw purp're bloed mogt vlieten/

EDin ZSG voo? U fegts uit tegieten/

„Yi hert doo? medelijden week,

17. Äk bidi' : / bmilt tot allen ſtanden

JÄT Zºeinkt boeder liefde broden
F. GPnn

?
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r Dindat gymp boo2 deſen ſtrijd/

Dan alles dat mp zoude kwellen/

Ja zelve van 't geweld der hellen/

(Tot in der eeuwighepd hebzijd.

22. Een vzeugden olyzyn uw dzuppen/

ZSp doen van blijdſchap weder hupp'len /

’t Perſlagen en boetbeerdig hert:

MDanneer ik met de dood zal Vegten/

2Tal my nw bloedig zweet opregten -

) En heil'gen minen angſt enſmert. . . . . ."

ºs. ABooz äl mijn bangheid en verſch?ikking,

Js geen zog kragtige verkwikking / - * - .

Alg die ik hier te binden weet. . .

IAijn Heiland1't heeft u zoo bevallen . . . . . . . .

Dat gy aldus hebt eens voo2 allen/ ... .. :

Almijn verſchikkung mitgezweet, - -

W

:

Toevugt tot den Gekruiſten JESUM.

Stem: &! Kersnag ſchoonder dan de dagen.

“WÄ zal tk in zoo veel elenden ,

ºp armeuzondaar henen Wenden? -
Sie ik de MDer des Meeren äau. * - . . . "

Dm voo! mijn ziel daar ruſt te zoeken /

. ZSp zal regtveerdig mp vervloeken /

WDijlikſ Ä hebb' gedaan. -

ºethef Äingendeabºven.“,
Hºet reden vindimp verſchoven *
Ban't ontoegatikejke ligt:- - . . .

HMinzonden eene ſcheiding maken . . . .

Too dat k God niet derf genaken/

PBantÄÄ

Z. Op Aarde hat mp niemand yelpen;
MDie zal dan mijne d?oefheid ſtelpen ? - .

Cot u. 6 ! Chziſte/ voil ik gaan; s,

*k Wil dooz ' gelooptiw kruis aanſchouven/

En met een kinderlijk vertzouwen " :

TPaar bp ſteeds vaſte hiven ſtaan. .

4. UDant als ik tot uw truice nader'/2:

Aanmerk ik / hoe gp uvw.eu Bader -

Bet ons weer hebt te vze'en geſteld: -

. - A 2 Pet
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Pet handſchrift dat ons deed verklagen/ z

PHeht gp aan 't Kruice vaſt geflägen

Soo dat geen aauklagt meeren geld, - -

5. Gp neigd aan 't kruis uw ſterwend'oggen

Endhoud uw bloedig hooft gebogen/ .

Als of gp nnp een kus aan bood: -

Gp rekt uw handen end uwarineniº :

Als of gp wildet/ op mijn karmen /

HLAp komen helpen in den nood. :

6. Gp wzing nw vaſt gebooz.de voerei -

Giu imp net vzeugd en heil t'ontmoeten: / - -

Jet bloed / dat uit uw wonden vloeid -

Coond Vät gp nagt hebt te verloſſen“,

TDenojl't als zap van dzuive-t?oſſen

. . geeft uwe Heedrei rood beſp?oeid. -

7. Be is'ec die typ 3al verdoemen ? : . - -

'k Dili Feen auder dingen roenen . . . . . . »

Als in het kruce Jeſu maar,

MPaar doo de weexeld die voo! deſen

Soº aagenaan mpÄg geen).

Cap is gekriegt end ikhaar“,

Maria Magdalene weendby het Graf Chriſti, sande

welke Chriſtus allererſt verſchijnd, uit wiensbe

velſy de Diſcipelenſjnopſtanding boodſchapt.

Geſel-ynauere an.'Zaneº-fºrezze; sie

-

Job. Ca. 2o. ver. 11–18 -

Bp de Whſe: Van den 9. Pſalm

Ma-1. L 9c zoud ik van müns Beeren Gºaf

ria ÄÄwº af/ º.

Eer mp is onderrigt gegeben . . . . . - - -

MPäar dat ſyn Lighaam is gebleveu?

2 Bp 't Gºaf dat in bewariiig had A

MÜuhoop/ nº fugd/ min zooſt/ nünſchat/

En nu geläs! is g gepoladei:

2Blüv ik dvs ſtaanas vaſ gebonden, - ,

* - 3. Deen-

/
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-
2 . . ?

Hoe zouwd' ik mp dan kommen ſpeencin: ,,

-

- -

Dän klagen / kermen/ſchºeien/ weenen?

3 Ween/ Ö! mijn oogen/ Weel Vaudzuk j

Beklaag It leed en ongeluk/ - “

Laat uwe tranen vallen meder / 2,

KLot dat gp uwen Heer ziet weder. - - -

4. MDeen doevigdoev'ge lMagdaleen -

Gp hebt daar toe veel duizend reeu; - *

GPm dat gp mergens weet te binden/ .. : HS

Uwzoeten Jeſum/ uw Bennden. . . . . "

5. 't Hšheden maar den Derden dag/..: .“

TDat ik heim't zwarelirutce zag . . , , T:

Zoo lijdzaam / noeden mat naſlepelz: - : 2

TDoent zweet en bloedlangs't aauzigt 3epen.

6 Ag! als ik denk hoe dat ik yen

Zag leiden uit Jeruſalem/ - -

INA 't Galgen-Veldmet ſunaad en hOoning / .

TDaar in'hem aan't krtis voa elk ten toon hing!

7. TDaar hp geheel met bloed beſpat

Delfs Vgo? fün wiauden mog bad/'ſ

-- .

S

. .

-

8. Ag! dat ik in ſijn gooten dozſt/g:

Geelm Water-d?op heim geben d0?fi/r: :: .

Doen hp moeſt Galen Edik dzinhen. »

WDie kan dat zoidertanen dinken?,43 gt... 28.

o, Gº! hadd' ik mi / mijn;Waardeau Heer 1163

In ſüne dood ſijn laaſte eer

Jºog met mijn Zalving kommen geognad 2 21

TDie zulks niet doen mogt in ſija leven - E

1o. Soo mogt ihmag Watzijl bedaard. “ºgº:

TDie nu bei langs yoenmeer bezwaard/ ; 2.

Terwijl 3oo veelderlei gedagten

2Bp ma mijn ziele doen werfragten. . . . . .

11. ºp is van hier genownell wegft 3: Fieg:

En nieinand is'er die mp 3eggh...: ..

GPfin ſijn dood/ na mijn vermoeden/ -

TDe Joden regen hem ook woeden. . . . . -

12 Siju Gzaf Sleeg/en uiette Raſin':2

" Z 3 Soo
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Soo bik ik ſtaag al weer daar in; -

TPaar 't hert is / zijn ook geerne d'oogen /

Sp zijn miet ligt van daar getogen.

13. Gp Fongelingen/ vgaagd gp Up

3WPat ik dus ween' en treurig 3p 2 - -

p hebben mijnen Peer genomen /

Äk kan henn mergens weer bekomen. . .

14. WBlen zie ik agter niP alher? -

't Sszonder twijffel d'Jovenier/

TDie in den Hof zoo vzoeg komt werken;

GP! kond ik ſet van henn bemerken t -

Chriſtus. L * :

15. Wat weend gp das bedgoefde Pyouw ?

MPien 30ett gp met zeo gzooten rolw .

Alhier dus mer den vzoegen morgen? :

Betſchijnd gp 3it geheel vot zogen. -

: Maria. . . . . .

16. Jk bidd' u | Peer/dat gp mp zegd/ º

MPaar dat gp henn dog hebt gelegd/ -

Indien gphem hebt weg gedagen; . . .

Taat u bewegen doo: nhn klägen. . . . 3

17. Jk zal hem Inemen weg van hier f: ::

Enzalven hern op onz manier / :

2Begzavend" elders hern midsdeſef –

Gmu niet inde Woegte weſen:

7Chriſtü5. .

18 Ik ben bewogen doo haarſtnert/ . . .“

Sp heeft nnp ſchier genomen't hert / ... - -

TPoo! 'tſerk aanhouden zugten ſenen es

Doo! al haarzoeken/ ſchzeien weeugen. 3

19. Maria / Ö! Mariä/Zietl. - ,

WDie dat ik ben/en merkt gp niet/ -

TDatik het beñlzoo merkt het heden . .

Aan mhm bekend gelaaten reden
W; ? Maria. . . . . . . .

20. Äabbouni ö! mijn wäárden zeer/ . .

Zk valljäänäwe voetel.neer - - „ „
: . & L. Mßu
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-

Irün toug van blüdſchap moet beſwüken/ - -

Et! wit dog mietweer ban mp Wijketi.

Chriſtus.

21. En raakt mp dus miet langer aan/

Maar laat mp v?p weer hemen gaan;

Äk ben mog miet (verſtaat mp uader)

Fevaren op tot mijnen Bader.

22 Eerdat ik vandit Aardſche da
JNogna den Zemel waren zal/

,

Zal u de tijd niet zijn ontmomen/ .

Oun wederon bp mp te komen. „,

23. Maar gaat tot mijne Bzoeders boozt

Enzegd haar aan dit t!ooſt'lijk WJ0?d/

TDat haar de Ziele ſa! doozdzingelt/

Joe Welſe van mp loopen gingen.

24. Ält Varena des Peniels t0P

(Cot unijn end' uwen Pader op/

(Cot nihnen God / entor den uweil;

"i MDilſ" oun haar misdaad mietmeer ſchuwei

2 . Eerſtond Maria Bagdaleen /

Ging met deez blhde boodſchap heen/

Gu ſyn TPiſcºpulente verkonden

"t Geer daar ſe toe was uitgezonden.

26. goe dat ſp hadd' gezien den Meer

TDie levend' was verreſen weer /

GEn dat hP haar mog daar beneven

Wadd' deſe boodſchap meed' gegeven.

27. WDie ſaluitſpgeken net wat vzeugd?

Haar deſe Dzouw wel heeft verheugd/

Dat Jeſus zelfs/ na al haar weenen/

Aly buiten hoop/ haar Was verſchenen,

28. GP! Jeſu / als gy voo: een rijd/

Met uwentzooſt geweken zit

Pilt tot verdzijving onſer ſmerten/

Gok Weder opſtaan in on3 herten.

Eynde van het Tweede Deel.

-



Regiſter van 't Tweede Deel.

D“ Morgen wekker der Ziele. Dp mijn ziel/

otn Gööö le cCel. - " - -

Morgen-gebed tot Chriſtum. D! Jeſu/gp die zije. 2

Klagte en Gebed cens boerveerdigen Zóndaars.

CD! Heilig God / ik treur' en Haag.

Deboetveerdige Zondareſſ: ,weenende aan de voe

ten Jeſu. WHat zwargheid of d?oev'gelnaar.

De geloovige gevoelende hem 1elven tot Jeſumge

trokken, heeft een valt vertromwen van fjnc völ-

herdingc O! mijn zie! / wilt hem benninnen.

Degeloovige begeert van Chriſto getro kente wer

den, eite loopen. 'k WDilmaut alleen verlangen. 9

Het zugten der Wedergeboorne van wegen de

overbyfielen des Veeſches. Ag! iſ eendig/

T

7

3Wakke/ menſche. - I

De Wereld heeft geenware ruſt nog gelukſalighed.

Maarom dog/ Ö! dwafe menſch. 13

Tegen, deingebelde en 7orgelooſe geruſtheid.

1D alſche ruſte van 't geweten. I 4

Gebed en overdºkinge eener aangevogten Ziele:

D! Tºooſter der verflagen herten. I6

Geed öm geduden tröoſt in de verzoekinge

GetYourne God wilt mp behoeden. I

– Gebe. om déf wille Jefuste volbrengen. Jeſu

gund mp uU gelade. - 8

Hieiige bºdenking over de nederige Geboorte

Chriſti tot Betlehem. tount/ laat onSmee det

Perdeis gäan. -

He begi: van Chrifi Lijden, geſchict in 't

Hofken uet een fwaen ſtrijden bloedig ſweet.
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