
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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V O OR RED E.

Kinderen zijn het erfdeel des Heeren; ’s buiks vrucht is

eene belooninge. De Heere zeide aan Abraham, Genesis

XVIII : 19, want ick hebbe hem gekent, opdat hij sijne kinderen

en sijnen huyse na hem soude bevelen, en de sij den wegh des

Heeren houden, om te doen gerechtigheyt en gerichte opdat

de Heere over Abraham brenge, hetgene hij over hem gesproken

heeft, en Deutr. Vl: 7, ende gij sult se (de woorden des

Heeren) uwen kinderen inscherpen, en de daer van spreken -

als gij in uwen huyse sittet, ende als gij op den wegh gaet,

ende als gij nederligt ende als gij opstaat, en Josua zeide:

wij en de ons huys sullen den Heere dienen. Joseph vreesde

den Heere. Samuel diende Hem in zijne jeugd. David speelde

op het instrument. Salomo bad om wijsheid, wetenschap en

kracht, duurachtig goed en gerechtigheid. Eene ziele zonder

wetenschap is niet goed. Laet de kinderkens tot mij komen,

zeide de Heere Jezus, der zulken is het Koningrijke Gods.
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Als gij u niet vernedert, ende wordt als dit kindeke, gij sult

in het Koningrijke Gods geenszins ingaan. Voorwaer, voor

waer, segge ik u, zeide de Heere, Johannes III : 3, 5, het

en sij dat iemant WEDEROM GEBOREN worde, hij en KAN het

Koninckrijcke Godts niet sIEN. En Spreuken WIIl : 35

staat er geschreven - want die mij vindt, vindt het leven,

ende treckt een welgevallen van den Heere; 36, Maer die

tegen mij sondigt doet sijne ziele gewelt aen : alle die mij

halen hebben den dood lief. – en Prediker XII : 1 , ende

gedenkt aan uwen Schepper in de dagen uwer jongelingschap,

eer dat de quade dagen komen, ende de jaren naderen, van

dewelcke gij Seggen sult: ick en hebbe geenen lust in deselve.

Van Timotheus staat er geschreven: 2 Tim. III : 15, dat

hij van kinds af de heylige Schriften geweten had, die hem

wijs konden maken tot saligheyt door het geloove, hetwelk

in Christo Jesu is. En 1 Johannes II: 15 staat er geschre

ven en hebt de wereld niet lief, noch hetgene in de werelt

is: soo yemant de wereld lief heeft, de liefde des Vaders en

is niet in hem : 17, ende de werelt gaet voorbij, en de hare

begeerlickheyt; - en Job XXII: 25, Ja de Almagtige sal

uw overvloedigh goud zijn : ende uw krachtig silver zijn -

en Psalm CXXVIII staat er geschreven: Uwe kinderen (sullen

wezen) als olijfplanten rondom uwe tafel. Hunne Engelen zien

altijd het aangesichte des Hemelschen Vaders. En hebt gij

niet gelezen, zegt de Heere, uyt den mont der suggelingen

hebt gij u lof toebereyt. De kinderen zongen Hem het hosianna,

toen de P/ariseen zwegen. De blinden op den weg riepen -

Some Davids ontfermt u onzer. Het dochterken van Jazrus

werd opgewekt, Talitha Kumi. De Heere liet zich veel aan

-
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kinderen gelegen liggen. De moeders bragten de kinderkens

tot Jezus, en Hij zegende ze. Wilt gij ook gezegend zijn,

gaat tot Jezus, die gevonden wordt van die, die (na Hem)

niet en vraagden. De Engelen zongen verheugd in den hemel

over de bekeerling des verlorenen, maar wedergevondenen

zoons. Zijn zij ook over u verblijd geweest? Bidt ende gij

sult ontvangen, kloppet ende u zal open gedaan worden,

soeckt ende gij sult vinden. Openb. III : 20, Siet, ick sta

aan de deure, ende ick kloppe: indien gemant mijne stemme

sal hooren, ende de deure open doen, ick sal tot hem in

komen, en de ick sal met hem avontmael houden ende hij met

mij. En vers 18 : Ick rade u dat gij van mij koopt goud

beproefd komende uit het vuur, opdat gij rijck moogt worden :

ende witte kleederen, opdat gij moogt bekleed worden, ende

de schande uwer maaktheid niet geopenbaard en worde: ende

salft uwe oogen met oogensalve, opdat gij zien moogt. En

Johannes X: 21, mijne schapen hoor en mijne stemme, ende

ick kenne deselve ende sij volgen mij. Ende ick geve haar

het eeuwige leven en de sij en sullen niet verloren gaan

in der eeuwigheyt, en niemant en sal deselve uijt mijne hant

rucken. Mijn vader, die se mij gegeven heeft, is meerder

dan alle, ende niemant en kan se rucken uyt de kant mijns

Vaders. En Joh. XVII : 3, ende dit is het eeuwige leven,

dat sij u kennen, den eenigen waarachtigen Godt, ende

Jesum Christum, dien gij gesonden hebt. En hoofdstuk

XIV : 6, zegt de Heere; ick ben de wegh, ende de waerheyt

emde het leven. Niemant en komt tot den Vader dan door

mij. Ende de Geest, Hoofdstuk XVI : 8, overtuigt van sonde,

ende van geregtigheyt, ende van oordeel. Die in den Some
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gelooft, die heeft het eeuwige leven - maar die den Some

ongehoorsaem is, die en sal 't leven niet sien, maer de toorn

Godts blijft op hem, Joh. III : 36 en Matth. V: 4, Salig

sijn die treuren want sij sullen vertroost worden. De droef

heyt maer Godſ werkt eene onberouwelieke bekeering tot

saligheyt, maer de droefheyt der werelt werckt de dood.

Marc. XVI, Die gelooft sal hebben, en de gedoopt sal sijn,

sal saligh worden, maer die niet gelooft sal hebben, sal

verdoemt worden.

Uw vriend L.

BENTHUIZEN,

3 November 1842



VOOR DEN TWEEDEN DRUK.

d'Eerste druk is uitverkocht,

Hebt gij Jezus al gezocht,

Zijt gij door Hem al gevonden?

Kinderen ! ook nog één woord,

Wierd dat door u aangehoord,

Leeft gij nog in uwe zonden?

Kinderen, ik heb een woord,

Zegt dat aan malkand'ren voort:

Al dit schoonschijn zal verdwijnen;

Gansch de wereld eens vergaat,

Maar die op Dien Rotssteen staat,

Zal daar boven heerlijk schijnen.
-

Blinken in dat sneeuwwit kleed,

Daar de Heiland eens voor leed,

Voor de zonden van de zijnen !

't Kleed dat Hij verworven heeft,

En alleen aan naakten geeft,

Die in schuld voor Hem verschijnen.



Naakt zijn wij door Adams schuld,

Daar wij allen zijn vervuld,

Met dat beeld van onzen vader;

Allen dragen wij in 't hart,

Alle kwaad, van zonden zwart,

Daaglijks komt het oordeel nader.

Och! dat zal toch eens wat zijn,

Vol van ziels- en ligchaamspijn,

Eeuwig in de hel te wezen;

Daar de tonge wordt gekaauwd,

Onuitsprekelijk benaauwd,

Vol van helschen angst en vreeze.

Ach! dat gij nog eenmaal hoort,

Dat genade- en troostrijk woord,

Voor bedroefden over zonden !

Door zijn Geest in u gewrocht,

Door Gods Geest en woord gezocht,

Door den duivel nog gebonden.



-

I. DE BLIJDE TIJDING.

MIETJE.

Lieve Betje! 'k hoor met vreugd,

Dat u Jezus heeft verkoren, a.

Dat ge in Jezus zijt verheugd,

En g” in Hem u hebt verloren. b.

ROOSJE.

Meisje-lief! 'k wensch u geluk,

Boven alle wereldschatten, c.

Aardsche vaten breken stuk,

Alles zal in duigen spatten. d.

BETJE.

Nu ik Jezus heb in 't hart,

Kan ik al het aardsche missen; e.

Jezus troost alleen in smart,

Wil de tranen van ons wisschen.

Alles moet ik achterlaten,

Al het moois dat ik bezat.

Niets kon mij in 't sterfuur baten.

Als ik geen genade had.

II. UITNOODIGING OM TOT JEZUS TE GAAN.

MIETJE.

Mag ik u een lesje geven,

Dat uw hart zij ingeschreven,

Waar ik mij zoo goed bij vind?

Zoekt het bij uw' Zielevrind!

zz. Joh. XV : 16. b. Gal. Il : 20. c Matt. XVI : 26.

d. 1 Joh. II : 16, 17. e. Phil. III: 8
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Jezus zegt u, komt tot mij; a.

Onder mijne heerschappij,

Is het uwe ziele goed,

Vindt gij vrede voor 't gemoed. b.

ROOSJE.

Laat den Heer niet langer staan,

Laat ons zaam naar Jezus gaan. c.

Hij verstoot ons zeker niet,

Die op kinders nederziet.

Die uit louter mededoogen,

Slaat op kinderen zijn oogen;

Door zijn woord en Geest hen trekt,

En hen uit den doodslaap wekt. d.

ZAMEN.

Al het aardsche zal verdrijven, e.

Jezus zal dezelfde blijven; f.

Laat ons dan niet langer staan, g.

Maar te zaam naar Jezus gaan.

BETJE.

Toen genade in 't harte viel,

Vond ik ruste voor mijn ziel. h.

III. DE KEUZE.

MARIA.

Lieve Betje! mag ik hooren,

Dat gij Jezus hebt verkoren,

Tot den leidsman uwer jeugd ? i.

0! hoe is mijn hart verheugd!

a. Matt. XI : 28, enz. b. Spr. VIII : 17, 35. c. Op III : 20.

d. Ef. V : 14. e. 1 Cor. VII. 31. Jac. V : 3. f. Hebr. XIII : 8.

g. Gen XIX : 17, 22. 1 Kon. XVIII : 21. Jos. XXIV : 15, 24.
Rom. W : l. zº. Jer. III: 4.
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Nooit zal u die keus berouwen,

Die op Jezus moogt vertrouwen.

0! hoe is mijn hart verheugd !

'k Huppel soms van ziele vreugd.

Nu g” op Jezus moogt vertrouwen,

Op den een'gen hoeksteen bouwen, a.

Hebt gij leven in uw hart,

Troost in alle leed en Smart.

Welkom, welkom, in den strijd,

't Hart moet Jezus zijn gewijd.

BETJE.

Mietje-lief! Laat alles varen,

Moogt g: alleen op Jezus staren,

Als Maria aan zijn voet,

Die alleen het hart voldoet.

Hij 't beste deel verkoren heeft,

Die den Heere Jezus leeft.

IV. HETZELFDE.

MIETJE.

Lieve Betje! mag ik hooren,

Dat gij Jezus hebt verkoren,

Tot uw leidsman en uw vrind, b.

Hoe gelukkig zijt gij, kind!

DOORTJE

Wilt ge ons reeds zoo vroeg verlaten,

Wat zal u dat treuren baten ?

BETJE.

Zou ik Jezus niet beminnen,

Die zijn heerlijkheid verliet, c.

a. 1 Pet. II: 4. b. Luc. X : 42. c. Phil. II.



Om mijn ziel voor Hem te winnen,

En den booze van mij stiet? a.

ROOSJE.

'k Wil wel met u mede reizen,

Zamen naar den Heiland gaan,

Naar de hemelsche paleizen,

Waar de gouden zetels staan. b.

DOORTJE.

'k Heb geen lust u na te loopen,

O! ik ben nog veel te jong, c.

Om mijn leven te verkoopen !

(Weg was Doortje met een sprong).

BETJE.

Oud of jong, wij moeten sterven, d.

En de dag is al bepaald. e.

Die alleen zal alles erven,

Voor wien alles is betaald, ºf

W. DE REIZE.

BETJE.

Laat ons zamen, lieve kind'ren !

Reizen naar de hemelstad; g.

Wat zou onzen loop verhind'ren?

Boven is de beste schat. h.

Wat zou onzen loop vertragen ?

Komt te zamen hand aan hand;

Mogt ge er Jezus steeds om vragen:

Breng m'in 't hemelsch vaderland. i.

Zouden wij nog tijd verliezen?

Morgen is 't misschien te laat,

a. Col. 1 : 13. b. Op. XXI. c. 2 Cor. IV : 18. d. Ps. CIII : 15,

16- e. Jac. IV : 14 en V : 9. f. Cat. V. g, Hebr. XI: 10.

ſt, Matt. VI: 21. zº. Matt. VII - 7. Luc. XVIII.



13

Om het beste pad te kiezen,

Dat alleen ten hemel gaat.

't Einde zal het alles kroonen,

Is het paadje naauw en smal;

't Einde zal den strijd beloonen, a.

't Is te doen om 't eeuwig al. b.

Laat ons zamen 't paadje loopen;

Roosje, naar de hemelstad;

Hier is zonder geld te koopen, c.

Zonder prijs de beste schat. d.

WI. VRAGE.

ROOSJE.

Hebt ge u zelve, lieve Doortje,

Wel eens in het hart gezien,

Aangeklopt aan 't enge poortje,

Waardoor wij naar Jezus vliën ?

DOORTJE.

Lieve Roosje ! 'k ken mij zelven

Vol van zonden en gebrek,

O hoe dieper ik mag delven

Hoe meer zonden ik ontdek.

ROOSJE.

'k Mag u dan gelukkig noemen,

Boven duizend, lieve meid !

'k Weet de vreugde niet te roemen

Die de Heer zijn volk bereidt. e.

a. 2 Tim. 1V : 7. 2 Tim. II : 5. b. Joh. XVII - 2. c. Jes

d. Openb. XXII : 17. e. 1 Joh. III: 2.LV : l.

DOORTJE.

O wat zal het boven wezen !

'k Zal er geene zonden doen,



Kom laat ons naar Jezus spoën.

Altijd licht en altoos loven,

Altijd vrolijk in den Heer,

Zoo, zoo is het leven boven,

En, o lieve meid ! veel meer.

Wie kan al de schatten noemen

Van het koninklijk paleis?

Zal ik 't al bijzonder roemen,

'Ik Doe het beter na de reis.

'k Hoor van heerlijke paleizen,

Van het kostelijkst kristal. a.

Laat ons zaam ten hemel reizen,

'k Geef om 't andere niet met al.

Al het goud en goed der aarde,

Lieve Roos! zal eens vergaan;

't Heeft bij mij geen penning waarde,

Laat ons hier niet langer staan.

ZAMEN.

Laat ons zaam' naar Jezus loopen,

En om niet zijn gave koopen;

't Is genade en zaligheid,

Die de Heer zijn volk bereidt.

VII. ZAMENSPRAAK

TUSSCHEN ROOSJE EN DOORTJE.

ROOSJE.

Waarom wilt gij zalig wezen,

Lieve Doortje! zeg het mij?

xxII.

'k Heb er voor geen kwaad te vreezen;
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DOORTJE.

Omdat Jezus is verrezen,

En zijn kinderen maakt vrij

Van den vloek en hel en dood,

En hen redt uit allen nood.

ROOSJE.

Boven is het altijd licht,

Van Gods vriend'lijk aangezigt.

DOORTJE.

Bij den Heer is 't altijd goed,

Daar is vrede voor 't gemoed.

ROOSJE.

Christus eenig schuld-rantsoen

Heb ik voor mijn ziel van doen.

DOORTJE.

Ziet gij niet, mijn lieve meid,

Jezus vleuglen uitgebreid ? a.

ROOSJE.

Daar ik een klein kieken ben,

Loop ik ijlings naar de hen. b.

DOORTJE.

Lieve Roosje ! 'k loop u na,

Schenk mij, Jesu! uw genâ.

VIII. HET DRALEN.

k Zie er velen tijd verliezen,

Die niet weten wat te kiezen,

t Breede pad dat leidt ter hel,

't Naauwe naar Immanuel ! c.

Die op twee gedachten hinken,

Zie ik in den afgrond zinken,

a Ruth III : 9. b. Matt. XXIII : 13. c. Matt. VII : 14.
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Als de dood hen dralend vind

Spoed u daarom lieve kind! -

Zou ik dan nog langer dralen,

Dubbel Gods straf op mij halen;

'k Sta niet langer dralend stil,

Ieder doe zoo als hij wil. a.

'k Wil niet langer tijd verliezen,

Beter nu, dan straks te kiezen;

Kiest gij 't breede zonde-pad,

Ik ga naar de hemelstad.

'k Zeg u allen nu vaarwel,

'k Loop naar mijn Immanuel.

IX. HET JUICHENDE CHRISTENMEISJE.

De booze wat mij niet,

Wat schoons hij mij ook biedt,

Ik ben in God geborgen.

Mijn Jezus nam mij aan,

'k Mag tot mijn Vader gaan,

Die voor zijn kind zal zorgen.

Ik bid om Zijnen Geest,

En 't bloed dat mij geneest

Van al mijn vuile zonden;

Getrokken door den Heer,

Vrees ik de hel niet meer,

Maar voel me aan Hem verbonden.

'k Heb vrede in mijn gemoed,

Door Jezus offerbloed,

Voor mij aan 't kruis vergoten.

a. Joh. VII : 37.
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De weg naar 's Vaders huis,

Is Jezus ! door uw kruis;

Dat heil heb ik genoten.

Dat bloed verzoent mijn schuld,

Hoe 't hart nog is vervuld,

Met allerhande zonden,

Vol boosheid en bedrog,

Meer aan het kwade nog

Dan aan den Heer verbonden,

Wie kan in 't harte zien,

En al het kwaad bespiën,

Dat in de diepste hoeken,

Verscholen ligt voor mij?

Maar lieve Jezus, Gij,

Kunt naauwer onderzoeken.

Een moordkuil is mijn hart,

Och voelde ik dieper smart,

Beweende ik meer mijn zonden !

Die u bedroeven, Heer! a.

En voelde ik daarbij meer

De kracht van uwe wonden !

Genade is 't alleen,

Die mij naar u dreef heen,

Ik had u niet verkoren;

Ik lag in toorn en schuld,

Met zonde en vloek vervuld,

Toen Gij m'uw stem deed hooren. b.

z. Matth. XV : 19. Genesis VI : 5. b. Joh. X. Ef. II.
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X. DE LEERAAR.

Lieve kinders! weet gij wel,

Al het wereldsche is maar spel,

En bedrieglijk voor onze oogen?

't Voedt uw jonge hartjes niet,

Maar hij, die wat beters ziet,

Kinders! vindt zich niet bedrogen.

Zoekt gij nog het aardsche goed,

Dat uw hartjes niet voldoet,

Moogt gij alles laten varen?

Vroeg het zondepad ontvliën,

Biddende naar boven zien:

Jezus wil mijn ziel bewaren!

Daar is 't eenig noodig goed,

Met Gods volk aan Jezus voet,

Voor zijn troone neêrgebogen,

Op Gods voetbank neergeknield,

Die met zijnen Geest bezielt,

En op Jacob slaat zijn oogen.

Waarin vindt ge uw grootste lust,

Waarin vindt uw hartje rust,

Moogt ge een kind van Jezus wezen?

Voelt ge uw hartje ook open gaan,

Bij 't ontsluiten van Gods blaan,

Moogt ge daar uw naam ook lezen?

Wordt door u des Heeren woord

Ook met blijdschap aangehoord,

Voelt gij iets in 't hart bewaren?
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Hongert al uw arme ziel? a.

't Brood dat uit den hemel viel,

Dat mogt Israël vergaren.

Hongert gij naar 't hemelsch brood, b.

Waar de Heiland u op noodt?

Dorst gij naar de waterstroomen ? c.

Bidt gij om des Heeren Geest? d.

Jezus bloed alleen geneest; e.

't Moet in 't harte zijn gekomen.

Die alleen de vrijspraak geeft,

En op aarde kinders heeft,

In zijn armen opgenomen.

Zulker is het koningrijk,

Die een kindeken gelijk,

's Vaders rijk is ingekomen. f.

Jezus is het levenslicht, g.

't Beeld van 's Vaders aangezigt, h.

In het vleesch als mensch geboren, i.

Die zijn heerlijkheid verliet, j.

En geen kinders van zich stiet,

Die Hij zelf heeft uitverkoren. k.

Kinders die tot Jezus gaan,

Neemt de Heer ook zeker aan,

Wil Hij als een Herder leiden; l.

Schaapjes van zijn kooi en stal,

Die Hij eens vergaren zal,

En een plaatsje wil bereiden.

g. Matth. V : 6 b. Joh. 6. c. Ps. XLII : 2. d. Joh. VII.

e. 1 Joh. 1 : 7. 1 Joh. V. f, Matth XVIII. Joh. III: 3-5,

g, Joh. VIII : 12. /h. Hebr. I : 3. z. Phil. II: 6. Joh. I : 14

Rom. IX - 5. Jes. IX : 5. 1 Tim. I Il : 16. j. Joh. XVII : 5.

%. Marc. X : 14. /. Joh. X : 27.
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Kinders, die den Heiland vindt,

Die getrokken door uw vrind,

Om genade Hem moogt smeeken,

Die uw knietjes voor Hem buigt,

Weenend uwe schuld betuigt,

Die uw hartje wilde breken.

Zalig zijt gij bovenal,

Wat u ook ontvallen zal,

Jezus zal u nooit vergeten! o.

Hij is zulk een trouwen Heer;

Leidt zijn lammertjes zoo teêr; b.

Laat hen uit zijn handen eten.

Jezus draagt hen op zijn zij,

O wat zijn die kind'ren blij,

Wien. Hij zich wil openbaren.

Zijne kinders neemt Hij aan, c.

Nooit laat Hij ze henen gaan,

Hoe onrein en vuil ze waren. d.

Bidt en smeekt voor Zijnen troon,

Lieve Jezus, Davids Zoon !

Open, open toch mijn oogen,

Roept en schreeuwt tot Hij u hoort,

't Hart vernieuwt door Geest en woord,

Anders ziet ge u wis bedrogen.
-

Worstel in 't gebed met Hem,

Lieve Jezu! hoor mijn stem!

Zegen mij met uw genade!

Stort me uw liefdestroomen in,

az. Hebr. XIII. b. Jes. XL : 11. c. 2 Tim. II: 19.

d'. Ezech. XVI. Luc. XV.



Maak mij dronken van uw min, a.

Doe mij wand’len op uw paden.

Geef uw schijnsel op mijn pad,

Zonne naar de hemelstad,

Laat mij niet in 't duister wand'len!

Zonne schiet uw stralen uit, b.

In het hartje van uw bruid,

Die opregt voor u wil hand'len.

XI. VRAAG.

Hebt gij wel het noodig goed,

En vergeving in het bloed

Van den Heer om niet gevonden?

Hoort gij al des Herders stem,

Vindt gij al uw rust in Hem,

En verzoening in zijn wonden ?

Kinders is u dit te hoog!

Jezus opene u het oog,

En uw hartje om acht te geven,

Op de woorden die ik spreek,

Die voor u den Heiland Smeek:

Heere! schenk hun 't eeuwig leven !

Jezus moet de Leidsman zijn

Israëls door de woestijn,

Naar het land der ruste boven ;

Moet ons vatten bij de hand,

En ons leiden in zijn band,

Uit des boozen magt ontrooven.

Allen zijn wij Adams zaad,

In een gansch vervallen staat,

a. Hoogl. V : 1. b. Mal. IV : 2.



In een modderkuil gezonken, a.

Aten wij wat God verbood. b.

Wielen in den diepsten nood;

Hebben van de slib gedronken.

Allen zijn wij Adams kroost, c.

Zonder hoop en zonder troost, d.

Hebben wij Gods beeld verloren,

Aten de verboden vrucht,

Zijn de zaligheid ontvlugt,

Hebben Satans beeld verkoren.

Eens was 's Heeren heerlijkheid,

Op ons aangezigt gespreid,

Blonk zoo schittrend uit onz' oogen, e.

Straalde ons uit en in het hart,

En wij sloegen zonder smart

Vrije blikken naar den Hoogen.

Alles was tot 's Heeren prijs,

In het zalig Paradijs,

Huppelden zij naar den Vader;

Onuitspreek'lijk zoet genot

Smaakten zij in hunnen God,

Daag'lijks kenden zij Hem nader.

Etende van 's Levens boom,

Drinkende uit den vollen stroom,

Die het Paradijs doorzwierde;

Dag en nacht in vol genot,

In het bijzijn van hun God,

Daar zij daag lijks bruiloft vierden.

a. Rom. I. b Catech. III. c. Rom. V : 12. d. Tit. III: 3

e. In den staat der heerlijkheid.
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a. Hoogl. I: 11.

In en om en boven licht,

Vrolijkheid in 't aangezigt,

Straalde blijdschap van hun wangen,

Blonk de vreugd hun d' oogen uit,

Als van bruidegom en bruid,

Vol van vrolijke gezangen.

Onuitspreek'lijk zoete taal,

Klonk in deze bruiloftszaal,

Vloeide van hun reine lippen,

Hunne stemmen waren één,

Hunne vreugde was gemeen,

In het reine kleed vol stippen. a.

XII. BEGEERTE DER ZIELE.

Komt, laat ons zaäm den weg betreden,

Die naar de hemelstad geleidt,

Daar Jezus voor hen heeft geleden,

Die Hij ter zaligheid bereidt.

Doe mij in uwe wegen wandelen,

En treden in het effen spoor,

Naar alle Gods geboden handelen,

En ga steeds mijne schreden voor.

Och mogten wij die wegen kiezen,

Waar Jezus zijne kinders noodt,

En alles uit het oog verliezen,

Dat zal ontvallen bij den dood.

Och mogt ik dezen weg betreden,

Die naar de hemelstad geleidt,

Och, lieve Jezu! hoor mijn beden,

En breng mij in uw heerlijkhied.
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XIII. DE BESTE KEUZE.

Wie heeft het beste pad verkoren?

Wiens hart en ooren zijn doorboord,

Die naar des Herders stemme hooren,

En wand'len naar des Heeren woord.

Mogt gij de lusten in mij dooden,

En doen ontvlieden booze paân,

En tot uw schoot mij doen gevloden,

Mij aan uw leiband steeds doen gaan.

Och ! mogt de Heer in mij regeren,

En dooden allen boozen lust;

Ach! was naar Jezus mijn begeeren,

Dan vond ik voor mijn harte rust.

Och, mogt ik alle paân ontvlieden,

Waar mij de booze vijand trekt,

En Jezus 't onkruid uit mij wieden,

Met zijn geregtigheid bedekt.

Mogt ik de zonden meer bestrijden,

En overwinnen in Gods kracht,

Mijn ziel en ligchaam Jezus wijden,

s En steunen op Zijn sterkte en magt.

XIV. OPGEWEKTE BEGEERTE.

Och ! mogt ik alles overwinnen,

Wat Zijnen naam ten schande strekt,

En boven alles Hem beminnen,

Die Jacob met zijn vleug"len dekt.

Ach ! mogt ik op dien Rotssteen bouwen,

Dien dierbºren uitverkoren steen, a.

zo 1 Petrus II.
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Hoogl. V: 7.

En op den Heer alleen vertrouwen,

Op grond van zijn barmhartigheên.

Och ! mogt ik alle lusten haten,

En reiner in gedachten zijn,

En alles om den Heer verlaten,

Een schaapje zijn in de woestijn.

Och ! mogt ik meer verloochend wezen,

Aan eigen zin en wil en lust,

Mijn Schepper boven alles vreezen,

En vinden in zijn armen rust.

Och! wierd mij 's Heeren Geest geschonken,

Ik zijne wegen ingeleid;

Van zijne reine wijnen dronken, a.

Vervuld van zijne zaligheid.

Och! mogt zijn Geest eens nederdalen,

En werken in mij als voorheen,

Zijn liefde mij op nieuw bestralen,

Zijn lampe lichten voor mijn schreên.

Och Jezu! blijf u mij erbarmen,

Toon mij uw goedertierenheid,

En open mij op nieuw uw armen,

Die mij uw hulp hebt toegezeid.

Maak woning in mijn zondig harte,

Ik walg van ongeregtigheid,

En voel gedurig nieuwe smarte,

Ai, schenk mij uw barmhartigheid!



Uw naam zij mij een sterke toren,

Uw kruis zij mij ten levensboom ! -

Verhef, verhef mij uwen horen,

En drenk mij uit uw levensstroom.

Ach ! laat mij niet van honger sterven,

Ai, laat mij niet vergaan van dorst,

Ach ! laat mij toch genâ verwerven,

Raad, Sterke God, mijn Levensvorst!

Gij hebt de put mij aangewezen, a.

O God van aanzien en gena!

Uw naam zij eeuwiglijk geprezen,

Om 't reine bloed van Golgotha.

Och ! mogt uw licht eens helder schijnen,

En blinken op den kandelaar, b.

En alle nevelen verdwijnen,

Maak mij al uw beloften waar. c.

Och ! voelde ik m' in de rots gezonken,

Ontsluit mijn harte voor uw woord,

En maak mij van uw liefde dronken,

Getrokken door uw liefdekoord.

O ! wat een nieuw en zalig leven,

Als Jezus in ons hart regeert,

En ons geheel ons Hem deed geven;

Dien niemand van zich zelfs begeert. d.

XW. BEKOMMERDE.

Och! wierd mijn hart eens doorgebroken,

En ik ontvangbaar door uw Geest,

Uw hemelsch licht in mij ontstoken,

Genoodigd tot het bruiloftsfeest.

a. Gen. XXI: 19. Hoogl. IV: 15. b. Matth. V: 15 enz.

c. Jes. LXI : 8. d. Jes. LXV : 1.
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Och! mogt ik daar genoodigd wezen,

En heilig voor uw aanschijn staan,

Dan had ik dood, noch hel te vreezen,

Nam Jezus mij genadig aan.

De Heiland laat mij tot zich nooden,

,,Die wil” sprak Jezus, ,,kom tot mij.”

Al wie tot Jezus is gevloden,

Die maakt Hij ook van zonden vrij.

Och! mogt ik ook dien Heiland kennen,

En ik getrokken door zijn Geest,

Aan zijnen zaal'gen dienst gewennen,

Genoodigd op het bruiloftsfeest.

Komt, laat ons tot dien Heiland spoeden,

Die zijne kinders tot zich noodt,

Die Hij als lammertjes wil hoeden,

En voeden wil met melk en brood.

Och ! mogt ik 's Heeren wegen kiezen,

Hem vragen om de beste spijs,

En 't aardsche uit hart en oog verliezen,

En jagen naar den besten prijs.

XVI. GEVAREN.

BETJE.

Hoe groot en velerlei gevaren,

Omringen ons aan alle kant,

Wie kan en wil en zal bewaren,

Ons brengen in het Vaderland?

MIETJE.

De Heer alleen en zijn genade,

Zijn vrije goedertierenheên;

Geen werken neen, maar Gods genade,

Om eeuwige barmhartigheên.
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ZAMEN.

De Heer die voor ons bad en leed,

En alles voor zijn kind'ren deed;

Mag ik een kind van Jezus wezen,

Dan heb ik geen gevaar te vreezen.

XVII. HET ROEMEN IN GENADE.

Hij die 't geloof in God bezit,

En in den geest het Abba bidt, a.

Zijn God mag Vader noemen;

In Christus rein van zonden is, b.

En aan zijn dienst verbonden is,

Mag in genade roemen. c.

Die uit de zonden is ontwaakt,

Van Satans ketens losgemaakt,

Ontslagen van zijn boeijen,

In Jezus zijn Verlosser ziet,

En door zijn Geest de zonden vliedt,

Wien 't danklied mag ontvloeijen:

De Heer is goed en groot en sterk,

Hij deed aan mij een krachtig werk, d.

Hij opende mijne oogen,

Trok m’ uit de magt der duisternis,

En schonk mij schuldvergiffenis,

Uit louter mededoogen.

XVIII. VERVOLG.

Die inzien van zijn zonden heeft,

En waarlijk in den Heiland leeft,

Wiens schulden zijn vergeven,

d. Jonkvrouwe Maria's lofzang.

a. Rom. VIII: 15. 5. 1 Joh. I : 7. c. Rom. V: 1.
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Wiens pand bij God verzegeld is,

In Jezus schuldvergiffenis,

Moet Hem ook eere geven. a.

Dan spreekt de mond een and're taal,

De ziel is in de bruiloftszaal, b.

Getrokken door zijn koorden;

Die zich in Jezus gansch verliest,

En zijne goede wegen kiest,

En doet naar zijne woorden; c.

Hij vliedt van ongeregtigheid,

Die hare netten voor hem spreidt,

En listig zoekt te vangen.

Als 's Heeren licht ons pad bestraalt,

Wordt d' overwinninge behaald,

Al is de strijd soms bange.

Hoe velen meenen in te gaan,

En wanen rein voor God te staan,

En gaan gewis verloren !

Hoe weinigen zijn op het pad,

Den naauwen weg ter hemelstad,

In 't spoor der uitverkoren.

Hoe trekt de zonde ons telkens af,

En houdt de booze 's werelds draf,

Bedrieglijk voor onze oogen !

Verzot op 's werelds lekkernij,

Zijn wij in Satans heerschappij,

Die Eva heeft bedrogen. d.

a. Openb. VII: 12. b. Hoogl. I: 4, c. Openb. XXII: 19.

a’. Gem. III: 1-8.
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Niet door den Heer gevonden,

Die Jezus niet in 't harte heeft,

En naar zijn eigen lusten leeft,

Hij sterft in zijne zonden.

Genade o God, genâ voor mij,

Verbreek des Satans tirannij,

En bind mij door uw woorden!

Geef mij vermaak in uwe wet, a.

En rigt in 't goede spoor mijn tred,

Door uwe liefdekoorden.

Hij sterft in zijne zonden wis,

Die geene schuldvergiffenis,

Ontvangt uit Jezus wonden;

Hij sterft gelijk hij heeft geleefd,

Die Jezus niet in 't harte heeft,

Gereinigd is van zonden.

Het reine bloed van Golgotha,

Is een fonteine van genâ,

Het reinigt Jacobs harte.

't Is Jezus kruis waar balsem vloeit,

Dat zijne kinderen besproeit,

Genezend' zonde-smarte.

't Is Jezus, die aan 't vloekhout stierf,

Voor moordenaren heil verwierf,

Betalend voor hun schulden.

Hij, die in Adam ligt vervloekt,

Maar hulp en heil bij Jezus zoekt,

Die 's Regters eisch vervulde,

. Ps. CXIX.

O schepsel van den Heer verdwaald,

Wordt gij niet door Hem weêr gehaald,
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Die wordt gereinigd in zijn bloed,

Voelt hemelvreugde in zijn gemoed,

Ontslagen van de banden,

Waarmee de vijand hem beknelt,

Dien Jezus dood ter neder velt,

Ontkluisterend' zijn handen.

Als Jezus 't Amen in ons spreekt,

Ons harte door zijn almagt breekt,

En opent blinden d' oogen;

Als Jezus hart en oor ontsluit,

De ziele aanneemt tot zijn Bruid,

Door 't eeuwig Alvermogen.

Zie, hij ontvangt een nieuwe tong, a.

Een lied dat hij nog nimmer zong:

Een Hallelujah Vader!

Een loflied in zijn hart en mond:

Ook ik ben op de rots gegrond,

Die vrolijk tot God nader.

Ik nader als zijn kind en buit,

Van Jezus die mij tot zijn bruid

Wou koopen uit genade! b.

Die mij, in alle kwaad verward,

Verbrijzelde mijn steenen hart.

Zag op mij arme made.

Al wie niet weêrgeboren wordt,

Genâ wordt in zijn hart gestort,

Die God geeft zijn verkoren',

Als Godes arm hem niet ontvangt,

Die niet als Jacob aan Hem hangt, c.

Die gaat gewis verloren.

a. Marc XVI: 17. 5. 1 Petr. I : 18. c. Gea XXXII - 26



32

O God! schenk mijne ziel genâ,

Geef mij genade voor genâ,

Wasch mij van alle zonden!

Doe mij gereinigd voor u staan,

En neem mij als uw kind ook aan

Wie kan genâ doorgronden? a

Omhang mij met uw bruiloftskleed,

Gewasschen in uw bloed en zweet,

Geef palmen in mijn handen,

De Hallels in mijn hart en mond,

Gelegd op uw genâverbond,

Die 't hart voor u doet branden. b.

Wanneer de lampe voor u brandt,

Uw naam is in ons ingewand

Door uwe hand geschreven,

Met gloeijend schrift voor d' eeuwigheid,

Dat zoete woord der zaligheid.

Ons lust is en ons leven.

Als wij in Jezus sporen treên,

Het woord der waarheid om de leên, c.

Ten gordel is geslagen,

Als wij de helm der zaligheid,

De hope zijner heerlijkheid,

Op onze hoofden dragen.

Is 't zwaard des Geestes in de hand,

En 't schild, waar 's vijands pijl op brandt,

Het harnas om de leden;

De mantel der geregtigheid,

De voeten tot uw dienst bereid,

Die in uw sporen treden.

a. Rom. XI: 33. b. Hoogl. VIII: 6. c. Efese VI.
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a. Dan. IX: 24. b. Jonkvrouwe Maria's lofzang. c. Matth, W.

Zijn bloed wascht alle zonden af,

Hij neemt den vloek der wet in 't graf,

Die eertijds mij deed beven;

De Heer, die van zijn werken rust,

Heeft door zijn bloed Gods toorn gebluscht,

En schenkt mij 't eeuwig leven. a.

Ja, armen neemt de Heiland aan,

Daar rijken ledig henen gaan, b.

Den kleinen wil Hij 't schenken.

Die niets Hem te betalen heeft, c.

Maar 't hart, zoo als het is, Hem geeft,

Wil Jezus 't eerst gedenken.

Hij neemt hen al het eigen af,

En brengt hen tot den bedelstaf,

Ontneemt hun alle dingen:

Hun vader, moeder, goed en bloed,

Als Hij ze met zijn manna voedt,

En blij van Hem doet zingen.

XIX. VERVOLG.

De kinderen, die Jezus trekt,

Met zijne vleugelen bedekt,

En schenken wil genade,

Die wekt Hij op door zijne stem,

En bindt hun zielen vast aan Hem,

Hen leidend' op zijn paden.

Op zulken ziet de Heiland neer,

Die 't leven in hun hand niet meer,

Geen hoop in 't harte vinden,

3
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Die walgen van hun droeven staat,

En inzien hebben van hun kwaad,

Dat zij voorheen beminden.

Hij die in Adam van God viel, a.

En zijne jammerlijke ziel,

Melaatsch kent en ellendig,

Onrein, geboren in de schuld,

Met 's Regters toorn en vloek vervuld,

Verstaat Gods woord inwendig.

XX. UITKOMST.

Heerlijk zal eens d' uitkomst wezen,

Voor degenen, die God vreezen,

Schoon zij 't einde nog niet zien;

Zalig die tot Jezus vlugten,

Uit de diepte tot Hem zuchten,

Met hun nooden tot Hem vliên. b.

In den nood tot Hem gevloden,

Redt Hij mij uit duizend dooden,

Telkens even wonderbaar.

Wonderlijk zal d' uitkomst wezen,

Voor degenen die Hem vreezen,

Steunen op den Middelaar.

't Komt maar op de hoofdzaak aan,

Zonder grond kan niemand staan.

XXI. OPSTANDING.

De Heer is uit het graf gegaan,

En neemt het zaad van Jacob aan,

Het licht rees uit de kimmen,

a Rom. V: 12, b. Ps. CXXX.
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De zonne der geregtigheid,

Heeft haren glans en gloed verspreid,

En moest ten hoogste klimmen.

Dáár is de schuldbrief weggelegd,

Dáár is voldaan aan 's Vaders regt,

- De dood is overwonnen,

Aan 's Regters eisch door Hem voldaan;

Zij, die tot God in Christus gaan,

Hun leven is begonnen.

Ontvangen uit zijn hand de kroon,

Die Hij voor hen verworven,

En voor den vloek den zegen geeft,

Die dood geweest is en Die leeft, a.

In wien zij zijn geborgen.

Zij, die gelooven in Gods Zoon,

XXII. ZAAL'GE RUSTE.

Zalig die den Heiland vinden; b.

Die Hij aan zijn dienst wil binden,

Leven naar Gods heilig woord,

Zijnen wille niet weêrstreven,

Alles aan Hem overgeven,

Die, getrokken door zijn koord,

Door den Heer zich laten leiden,

Stille zijne komst verbeiden,

Hem verwachten op zijn tijd, c.

Die het donker licht kan maken, d.

Satans sterke ketens slaken,

Alles Hem ten dienste wijdt.

a. Openb. I: 5. b. Joh. I : 42. c. Ruth. III : 18. d. Jes IX: 1.



XXIII. ZELFBEPROEVING.

Wil u Jezus! mij erbarmen,

Open mij uw liefdearmen,

Stel mijn ziel in heerlijk licht,

Laat de duisternis verdwijnen,

Uwe zon in 't harte schijnen,

Stralen van uw aangezigt.

Liefelijke held're stralen,

Die in 't duister harte dalen,

Alles stellen in den dag.

Wil de nevlen op doen klaren,

Uit genade mij bewaren,

Jezus, dien ik zoeken mag.

Ben ik, Heer! door u gevonden,

En gereinigd van mijn zonden,

Ben ik Jezus eigendom,

Word ik op uw arm gedragen,

Zet gij u op dezen wagen,

Ben ik in uw heiligdom?

Mag ik u mijn Vader noemen,

In het kruis van Jezus roemen,

Mag ik een verkoren zijn?

Is mijn naam ook opgeschreven,

Jezus! in het boek van 't leven, a.

Ben ik ook in de woestijn?

Ben ik een van uwe schapen,

Dekt mij ook uw schild en wapen,

Gaat uw zonne mij ook voor ? b.

a. Phil. IV : 3 b. Joh. VIII: 125.
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Licht uw woord ook voor mijn voeten,

Wilt gij, Jezus! mij ontmoeten,

Wandel ik ook in uw spoor?

Mag ik meê uw weg bewand'len,

Voor uw aangezigte hand'len,

Sta ik voor uw aangezigt,

Ben ik door u aangeslagen,

Zal ik eens uw kroone dragen,

Glinsterend in 's Heeren licht ?

Mag ik 't Hallelujah zingen,

Met de zaalge hemellingen,

Met de stemmen in hun koor:

Deze is uit den dood verrezen,

Mag een kind des Vaders wezen,

Dien Gods vrijmagt uitverkoor.

Deze zone was verloren,

Maar gevonden en herboren,

Daar hij dood was in de schuld:

Hij lag in zijn bloed vertreden,

Jezus heeft voor hem geleden,

Al wat noodig was vervuld. a.

Jezus wilde aan 't vloekhout hangen. b.

Hij, der vaderen verlangen,

Israëls hoop en Jacobs troost,

Sterven voor de moordenaren,

Om zijn erfvolk te vergaren,

Te gewinnen eigen kroost. e.

zz. Lucas XV. b. 1 Petr. II: 24. c. Jes. LIII.



Die een kind van God mag wezen,

Heeft voor dood noch hel te vreezen,

Alles is voor hem volbragt; a.

Schoon de zonden zijn als bergen,

Die den Heiligen Isrels tergen,

Grooter is des Heeren kracht.

Alle schulden zijn verrekend,

Voor Gods volk is 't onderteekend,

Jezus die is opgestaan, b.

Alle zonden zijn gesloten,

Voor zijn lieve gunstgenooten,

Is de rekening voldaan.

XXIV. BEMOEDIGING.

Gij, die den weg ten hemel weet,

Die Jezus met zijn bloed en zweet,

Heeft voor zijn volk betreden,

Hij gaat u op dat bloedig spoor

Met zijn genade en liefde voor,

En heeft voor u gebeden. c.

Hij maakt zijn vijand tot zijn vrind,

En 't zaad van Jacob tot Gods kind,

Dat door Hem weêrgeboren,

Door water en door Geest te zaam,

Zich nu verheugen in zijn naam,

En zijne stemme hooren.

Die schapen zijn er weide zijn, d.

Geleidt de Heer door de woestijn,

Hen dragend' op zijn zijde,

a. Matth. XXVII. b. 1 Petr. III. c. Joh. XVII: 20.

dſ. Joh. X.
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Die Hij geen oogenblik vergeet,

En met geregtigheid bekleedt,

En sterkt ten allen tijde

Die 't kruis op hunne schouders legt,

Heeft zijn belofte toegezegd,

Dat Hij hen zal bewaren.

Wie rukt de schapen uit zijn hand?

Geen leeuwenmuil of wolventand,

Die Jezus zal vergaren.

Zij triumferen in zijn naam,

En knielen eens voor Jezus zaäm,

In diep ootmoedig wezen,

Maar ook met blijdschap in den geest,

Wanneer zij op het bruiloftsfeest,

Geen Philistijn meer vreezen. a.

XXV. AFSTAND VAN 'T KWADE.

Moeder zegt, die God beminnen,

Moeten afstaan van het kwaad,

Niemand komt den hemel binnen,

Die niet in zijn wegen gaat. b.

Zij die Jezus mogen kiezen,

Tot den leidsman hunner jeugd,

Moeten 't wereldsch goed verliezen,

Dat hun op dien weg niet deugt.

Die den Heer de hand wil geven,

Leven ook zich zelf niet meer,

Kunnen niet in 't kwade leven,

Dienende eenen and'ren Heer

a. Phil. II: 10. b. Joh. XV 4. 2 Tim. II: 19. Spr. I: 8
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Die van boven zijn geboren,

Hebben eenen nieuwen zin, -

- Gaan voor eeuwig niet verloren,

Komen eens den hemel in.

Die de zonde mag verwinnen,

En bestrijden in Gods kracht,

Gaat den hemel juichend binnen,

Waar de Heiland op hem wacht

XXVI. DANKEN.

Kom, zusje, laat ons danken,

Al zijn het kinderklanken,

De Heer versmaadt ons niet,

De Heer wil kind'ren hooren,

Die Hij heeft uitverkoren,

En 't eeuwig leven biedt.

Wil onze knietjes buigen,

Laat ons u dank betuigen,

Al is het maar één woord.

Ach Jezu! wil ons geven,

Voor u alleen te leven,

En trek ons door uw koord.

God roept kinders in zijn rijk,

Maakt ze aan d' Engeltjes gelijk,

Laat kleinen tot zich nooden,

Door zijn vredeboden.

Kom Jezu, kom en woon in mij,

Breng me onder uwe heerschappij.

XXVII. UITNOODIGING.

Kom tot Jezus kleine schaar,

Jezus is de Middelaar,



Voor zijn volk gezonden;

Jezus neemt ook kinders aan,

Laat ons naar dien Heiland gaan,

Open staan zijn wonden.

Jezus stoot geen kleinen af,

Die Hij lust tot bidden gaf,

En zijn Geest wil geven:

Ai! bekeer mij lieve Heer,

Dat ik leve tot uw eer,

'k Voor uw Woord moog beven.

Leer mij bidden door uw Geest,

Maak mij voor het kwaad bevreesd,

Doe het mij bestrijden;

En vergeving in uw bloed,

Voelen in mijn bang gemoed,

Troost in Jezus lijden.

Die door 's Heeren Geest bereid,

Wordt aan 's Heilands hand geleid,

Mag vertroosting hooren;

Zij het pad ook eng en smal,

Jezus is toch overal,

Nooit gaat hij verloren.

Die uit God geboren is,

Komt in geen verdoemenis,

Niets heeft hij te vreezen,

Dan den Heer en zijn gebod,

Hoe de wereld met hem spot,

Hij mag vrolijk wezen.

Als zijn hart gebroken is,

's Heeren licht ontstoken is,
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't Leven is begonnen,

Mag hij vrolijk henen gaan,

Daar hij rein voor God zal staan,

Voor hem is 't gewonnen.

XXVIII. ONDERZOEKING.

Wat is het dat ik in mij voel,

Mijn harte blijft zoo koud en koel,

Ach Jezu! wil 't ontsteken !

Ken ik zoo ik u kennen moet,

En heb ik al uw vredegroet,

Ben ik van 't kwaad geweken?

Och Heer! beproef mij wel en naauw,

Och! ben ik nog in Satans klaauw,

Nog vast in zijne banden ?

Is 't vogeltje nog niet gered,

Uit 's vogelvangers strik en net,

Ben ik nog in zijn handen?

Ach! red mij, eer het is te laat,

'k Weet buiten u, o Heer, geen raad,

Ik zie m'aan alle zijden

Omringd door zonden overal,

Zij dreigen mij ten wissen val,

Och! help mij 't kwaad bestrijden.

Och ! breek de deuren voor mij op,

En zet mijn ziel op Sions top,

Met uwe volgelingen,

Doe mij niet rusten buiten u,

Ach! lieve Jesu, doe mij nu

Van uwe liefde zingen.
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Waarom is mijne ziel beangst?

Naar u alleen zij mijn verlangst,

Verhoor mijn kinderbede;

Ach! red mijn ziel uit 's vijands band,

En leid mij, Heer, aan uwe hand,

Ach! doe het nu nog heden.

Ik trap het aardsche met den voet,

Als ik uw' blijdschap in 't gemoed,

O Heer, mag ondervinden;

Dan acht ik al het aardsche niet,

Als 't oog op u, den rotssteen, ziet, a.

Met al uw lieve vrinden;

Als gij mij aan uw troone bindt,

Mijn ziel in u haar ruste vindt,

De wereld mag verachten,

Het aardsche brood om 't hemelsch geeft,

En niet meer in het booze leeft,

Uw komste mag verwachten;

Wanneer mijn lamp door u bereid, b.

Mijn voet wordt op uw pad geleid,

Ontwaakt uit mijne slape,

Een schoone prijs mij boven wacht,

Waarom ik 't wereldsch goed veracht,

Tot beter goed herschapen.

Die prijze zal veel schooner zijn,

Dan aardsche prijzen die in schijn,

Een oogenschijntje blinken,

Maar spoedig op uw woord vergaan,

Als alles zal in vlammen staan,

En in den afgrond zinken.

a, Deutr. XXXII : 4. b. Matth. XXV.



Ik steun op uw geregtigheid,

En hoop op uwe zaligheid,

Door u Heer aangeslagen,

Ook ik ben een van Jezus volk,

De Heer mijn leidsman, licht en wolk,

Die me op zijn arm wil dragen.

XXIX. ZELFBEPROEVING.

Heb ik al deel in Jezus rijk,

Ben ik getrokken uit het slijk,

Gegeven van den Vader, a.

En aangenomen door den Zoon,

Sta ik gereinigd voor zijn troon,

Dien ik gedurig nader?

Wat baat mij of een ander 't heeft,

Als Jezus 't niet aan mij ook geeft,

Ik moet het zeker weten;

'k Mag niet onzeker van hier gaan,

Ik moet op vasten grond hier staan,

Een kind des Vaders heeten. b. -

Ik moet geleid door Woord en Geest,

Een gast zijn van het bruiloftsfeest,

Het kleed moet mij gegeven,

En tastbaar op mijn leden zijn,

'k Moet zonder twijfel, niet in schijn,

In Gods genade leven.

Die 't liefste van den Heiland hoort,

En hongert naar het levenswoord,

Wordt rijkelijk verzadigd;

Die dorst naar Jezus heilfontein,

a. Col. I: 13 5. Matth, WII : 24.
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Wascht Jezus van de zonden rein;

Voor eeuwig begenadigd.

Die Jezus liefde in 't hart gevoelt,

In alles Jezus eer bedoelt,

En alles kan verachten,

Om ééne blik van Jezus oog,

Diens hart niet hier is, maar omhoog,

Mag Jezus komst verwachten.

't Is niet degeen die wil of loopt,

Maar die op Gods beloften hoopt,

Wien God het heeft gegeven; a.

Hij die van eeuwigheid bemind,

Wordt aangenomen tot een kind, b.

Ontvangt het eeuwig leven.

XXX. WEDERKOMST.

De Heer, die naar den hemel vaart,

Zal wederkomen op deez aard,

Verschijnen op de wolken, c.

Dan zullen Hem mijn oogen zien,

De boozen verre van Hem vliën,

Hij rigten alle volken.

Wij zullen opstaan uit het graf, d.

Dan scheidt de Heer zijn schapen af,

Die zullen vrolijk springen;

De bokken stoot Hij van zijn troon,

Die Hem verwierpen als Gods Zoon,

En zochten de aardsche dingen.

Dan scheidt. Hij 't koren van het kaf,

De boom die geene vruchten gaf,

a. Phil. II. Rom. IX. b. Rom. VIII. c. Hand. I : 9.

d. Dan. XII.



Wordt in het vuur gesmeten;

Als God ons niet gegeven heeft,

Zijn Zoon, die eeuwig is en leeft,

Baat ons geen ijdel weten.

Hoe velen er zoo zorg'loos gaan,

Of hinkend op twee wegen gaan,

God en den Duivel eeren,

En kiezen 't minste voor het meest,

Daar die God in zijn harte vreest,

Aanbidt den Heer der Heeren. a.

Och was ik zulk gelukkig kind,

Was ik ook door den Heer bemind,

Een Jacob zijner erve,

Een Abraham en Jacobs zaad,

Hoe hoogst gelukkig waar mijn staat,

Hoe zalig zou ik sterven!

Dit is ook u mijn kind beloofd,

Als gij in Jezus kruis gelooft,

Omhelzend' als uw Heere,

Als gij u gansch aan Jezus geeft,

En in Hem zijt, beweegt en leeft,

En als uw God blijft eeren.

Als gij zijn wil en wet betracht,

En vleesches lust en wil veracht,

Begeerlijkheid der oogen,

Verzaakt, en al het wereldsch goed,

Wat u bedriegt, trapt met den voet,

Getrokken naar den Hoogen.

Als gij begeerlijkheid ontvliedt,

En beter spijs in 't hart geniet,

zz. Joh. XVII: 3.



47

Dan d' aarde u ooit kan geven,

Als 't hemelsch brood uw ziele voedt,

Waarbij geen honig haalt in zoet, a.

En eeuwig u doet leven. b.

Als hooger zon uw pad bestraalt,

Gods dauw en regen op u daalt,

Uw knop mag openspringen,

Wanneer de rooze hare geur,

Verspreidt met liefelijke kleur,

Die 't harte door mag dringen. c.

Wanneer g een lelie zijt van 't dal,

Die Jezus tot zich trekken zal,

Een kind van 's Vaders harte,

Een erfgenaam van 't hemelrijk,

Getrokken uit het moddrig slijk,

Gebaard in Jezus smarte, d.

Heeft Hij voor u gestort zijn bloed,

Genade alleen uw harte voedt,

Wiens Geest u deed ontwaken,

Die u kleedt met geregtigheid,

En voor zijn bruiloftszaal bereidt,

Die 't voor u wel zal maken.

Als Jezus uw verlosser is,

De volle schuldvergiffenis,

Genadig u geschonken,

Is van den Vader en den Zoon,

En gij getrokken tot zijn troon,

Wordt van zijn liefde dronken.

az. Ps. XIX. 5. Joh. XVII: 3. c. IIoogl. II: 12.

d. Jes LIII. Ps. XXII.
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Wanneer gij dronken van den Geest,

Hier zijt, wat zal op 't bruiloftsfeest,

Mijn kind het dan niet wezen,

Als gij geheel van zonden rein,

Gewasschen in Gods bloedfontein,

Eens zalig zijt verrezen.

Dan vaart gij juichend naar omhoog,

En zult voor aller scheps'len oog,

Als starren voor Hem blinken,

Dan drinkt gij water uit den stroom,

Eet vruchten van den levensboom,

Die in Gods liefde zinken. a.

XXXI. DAT NOODIGE GOED.

Zaalger leven is er niet,

Dan men in Gods kindren ziet,

Die Hem altijd loven,

Die Hem loven t' allen stond,

Honig eten uit zijn mond,

Vuile lusten dooven.

Kinders van 't genaverbond,

Tredend' op een vasten grond,

Nog in 't stofgewemel,

Schoon gij in de wereld zijt,

God bewaar u 't aller tijd,

Trekt u naar den hemel.

Kent gij grooter goed dan dit?

Zalig, die in 't hart bezit,

Zijne hemelgaven;

a. Openb. XXII.
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Die het tijdelijke goed, a.

Acht als schade, drek en roet,

Dat slechts dwazen laven;

Dat maar dwazen streelen kan,

Wie het wil, die eet er van,

Ik heb and're spijzen;

Spijs en drank in eeuwigheid,

Die de Heiland mij bereidt,

Om zijn naam te prijzen.

Die zijn kindren openbaart,

Wat zijn kleinen wordt bewaard,

Wijzen is verborgen,

Nedrigen de Heer verhoogt, h.

Die het heil zijns volks beoogt,

En voor hen blijft zorgen.

Als mijn ziel ontbonden is,

't Zondenkleed ontwonden is,

Dat wij hier nog dragen, c.

Zullen wij in heerlijkheid,

In volmaakte zaligheid,

Hem alleen behagen. d.

XXXII. OVERBLIJVENDE ZONDE.

Schoon de zonden in mijn hart,

Woelen, 't is niet zonder smart,

Mogt ik overwinnen!

'k Zal dan eten van den boom,

'k Zal dan drinken uit den stroom,

Ben ik veilig binnen.

a- 2 Cor. IV : 18. b. 1 Petr. V. c. Rom- VII - 24

d. Ps. XVII : 15. 1 Joh. II: 2.

4.



Strijden moet ik, naauw is 't pad,

Dat geleidt ter hemelstad,

Breed de helsche wegen,

Eng de poort ter zaligheid,

Breed der ongeregtigheid,

Naar de hel gelegen.

Als ik 't smalle paadje kies,

't Breede uit oog en hart verlies,

O dat is genade;

Leer mij Jezu tº aller tijd,

Geef mij krachten tot den strijd,

Leid mij op uw paden.

Houd mij Jezu bij de hand,

Dwing mij Leidsman in uw band,

Houd uw oog geslagen, a.

Op uw kind, als ik het ben,

U als mijn Verlosser ken,

Naar uw welbehagen.

Geef mij licht in duisternis,

'k Steun op uw beloftenis,

Die mij wildet wekken,

Uit den doodslaap en den val,

Die eens weer ontwaken zal,

Daar gij mij woudt trekken.

XXXIII. ZIELSBEGEERTE NAAR JEZUS.

Trek mij Jezu! naar omhoog,

Trek mijn hart, mijn voet, mijn oog,

a. Ps. XXXII.
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Hart en hand naar boven,

Sterk mij, help mij, groote God!

Bij u is mijn weg en lot,

Doe het mij gelooven.

Doe naar mijne zonden niet,

Die op goddeloozen ziet,

Vijanden tot vrinden,

Satans kinderen Godes maakt,

Sterke boeijen van hen slaakt,

Die zoo vast hen binden.

Oog en hart gekluisterd is,

Ons verstand verduisterd is,

't Hart is afgezworven,

Diep in 's werelds doen verward,

Ach wie kent zijn listig hart,

Alles is bedorven.

Alles is onrein en vuil,

'k Leg in eenen diepen kuil,

Wie kan mij bewaren,

God alleen en niemand meer,

Aller Heeren Opperheer,

Voeren m” uit de baren.

Buiten Jezus is geen raad,

'k Ben gehecht aan alle kwaad,

Vast aan 't stof gebonden,

'k Word misleid aan alle kant,

't Vleesch wil niet in engen band,

't Leeft in alle zonden.

'k Moet een vasten grond betreên;

Eigene geregtigheên,



Kunnen mij niet baten,

Als ik 't kwade niet ontvlied,

Jezus niet in 't hart geniet,

Alles wil verlaten,

Om den Heer en Hem alleen ;

Vrije goedertierenheên,

Zijn de liefdekoorden,

Die ons trekken uit het stof,

Voeren naar het hemelhof,

Ongekende woorden.

Jezu, die mijn Heiland zijt,

Mijne ziel in u verblijd,

Laat uw werk niet varen,

Geef mij inzien, kracht en lust,

Mijne ziele bij u rust,

Wil mij toch bewaren.

Scheur de netten voor mijn voet,

Doe mij wandelen met spoed!

Heer ! op uwe wegen,

Ai! verlaat uw duive niet,

Schoon haar oog op u niet ziet,

Kom uw liefste tegen.

Mag ik uwe liefste zijn,

Wandelen in de woestijn,

Vreemdelinge wezen,

Noemen u mijn God en Heer ?

Zie dan gunstig op mij neêr,

Doe mij gansch u vreezen.
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Doe me u vreezen in mijn hart,

Troost mijn ziel in alle smart,

Laat mij in u leven;

Alles voor den ander zijn,

Volgen u in de woestijn,

Alles overgeven.

Alles aan u is zoo goed,

Uw nabijheid is zoo zoet,

Kom toch bij mij wonen,

Maak dan woning in mijn hart,

Troost mijn ziel in alle smart,

Gij moet in mij troonen.

Gij moet Heer en Koning zijn,

Herder, die in de woestijn,

Mij ook wilt geleiden,

Mij uw stappen volgen doet,

Met de melk der kudde voedt,

Plaatse ging bereiden, a.

Plaatsen in uw hemelhof,

Als ze ontbonden zijn van 't stof,

In u mogen sterven,

Vrolijk leunend op uw staf,

Die hen leidt door dood en graf

Uitzigt uwer erven.

Hen die wachten op uw heil,

Op uw liefde zonder peil,

't Eeuwig welbehagen,

Op de wolken gij verbeidt, b.

Die hen in het duister leidt,

Tot het licht komt dagen.

a. Joh. XIV. b. 1 Thess. IV.
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XXXIV. DE GOEDE RAAD.

Lieve kinderen hoort naar mij,

Jezus maakt van zonden vrij,

Kunt gij beter hooren,

Hebt g” in and're dingen lust?

Hier alleen is ware rust, a.

Voor Gods uitverkoren.

Kinderen! aanbidt den Heer,

Valt op uwe knieën neêr,

Voor den Heer der Heeren, -

Die zijn koningrijk verliet, b.

En zoo gaarne kinders ziet,

Hem als Koning eeren.

Roept Hem 't Hosianna toe,

Kinderen ! wordt nimmer moê,

Jezus lof te zingen;

Als uw hartje boven is,

Ook uw lust in 't loven is,

Boven alle dingen.

Kind'ren hoort naar deze stem,

'k Zing u weer van Bethlehem,

Daar is. Hij geboren; c.

Schoon gij 't dikwerf hebt gehoord,

Hoort nog eenmaal naar dit woord,

't Dring door hart en ooren.

Kent ge dien Verlosser al,

Die eens wederkomen zal,

Om deez' aard te rigten? d.

a Matth XI: 28 b. Phil. II. c. Mich. V: 1. d. 1 Cor. XV.
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Boozen komen in de hel,

Goeden bij Immanuel,

Voor Gods aangezigte.

Rigt uw voeten op het pad,

Kinders naar de hemelstad,

Jezus is er Koning;

Zoudt ge er henen willen gaan,

Roept er smeekend Hem om aan t

Geef er mij ook woning.

Doe mij eens gereinigd staan,

Neem m’ als een der uwen aart,

Door uw bloed verworven, a.

Door uw kruis en dood gered,

Die des Satans kop verplet,

Ook voor mij gestorven.

Jezus buig uw hart voor Hem,

Doe u luist'ren naar zijn stem,

Leven naar zijn wille,

Trek uw hart tot hem omhoog,

Sla op u genadig 't oog,

Maak” u in Hem stille.

Kleinen voor den Heer te zijn,

Schaapjes, die in de woestijn,

Volgen hunnen Herder;

Waar Hij zijne schreden rigt,

Daar is vreugde, heil en licht,

Hij geleidt ze verder.

XXXV. SCHOOLTIJD.

De klok slaat om naar school te gaan,

Zou 'k langer nog hier buiten staan,

zz Hand. XX: 28.
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De meester heeft geroepen;

Komt kinderen, nu is het tijd,

Dit uur is 't onderwijs gewijd,

Klimt vrolijk op de stoepen.

De deur staat open, gaat maar in;

Ik maak zoo aanstonds een begin,

- Komt rept u - blijft niet dralen;

Nu is de tijd van spelen uit,

Kom, dartel knaapje, kleine guit,

Hier is wat goeds te halen. a.

De meester wacht, 't is meer dan tijd,

Dit uur is 't onderwijs gewijd,

Komt kinderen ! gaat mede,

Laat ons gehoorzaam zijn en stil,

En volgen. 's Meesters goeden wil,

Den tijd toch wel besteden.

Kent gij dien Meester, kinders! wel,

't Is Jezus, Vorst Immanuel,

Hij roept zijn kinders alle;

Komt tot mij lieve kleine schaar,

Ik ben uw Borg en Middelaar,

'k Heb in u welgevallen.

Ik leer u, wat geen wereld weet,

Die wijs in eigen oogen heet,

Word' dwaas in zijne schatting,

Die leeren wil 't bestendig goed,

Die kome op mijn school met spoed,

En leere mijn bevatting.

a. Opschrift boven den Catechismus. Ps. IV: 7.
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Graaf naar mijn schatten lieve kind:

Tot dat gij ze in de diepte vindt,

Veel beter dan robijnen;

Ver boven zilver, boven goud,

Is Jezus schat die waarde houdt,

En eeuwiglijk zal schijnen.

xxxvt. schoolTIJD.

Ik ben verheugd als 't negen slaat,

Wijl Koosje dan naar school toe gaat,

Om weer wat goeds te leeren;

Wat heeft die Meester geen geduld,

Met hoeveel liefde is. Hij vervuld,

Dien Meester moet ik eeren.

Mijn Meester eer ik boven al,

Naar wiens gebod ik luist'ren zal, a.

En volgen zijn bevelen;

Ik mag, als ik gehoorzaam ben,

En aan zijn onderwijs gewen,

Ook in zijn liefde deelen.

Hij trekt mij van de wereld af,

En leidt mij door zijn goeden staf,

Steeds op zijn effen wegen;

Mijn eigen paden zijn verkeerd,

Die niet van dezen Meester leert;

Mist vreugde, heil en zegen.

Maar komt gij tot Hem, zoo gij zijt,

Hoe is die Meester niet verblijd,

Kom laat ons naar Hem loopen;

a. Spreuken VIII : 34.
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Kom ga met mij, draal langer niet,

U staan, opdat gij 't al ontvliedt,

Des Heilands armen open.

XXXVII. DE BESTE REKENING OF SOM.

Ai! trek m’ in 't goede daag'lijks op,

En af o Heer van 't kwade,

En trek mij van den Libans top,

In diepte van genade.

Als ik mijn goed in liefde deel,

Voor kwaad vergeld het goede,

Heb ik dan weinig, ik heb veel,

'k Bezit in overvloede,

Dat is de beste les geleerd,

Dat zijn de bonte strepen,

Dat is den Meester 't hoogst geëerd,

Dat is de som begrepen.

O Goede Meester leer mij toch,

Gij weet ik ben zoo zondig,

Gij weet het, ach ! uw kind is nog

Zoo dwaalziek en onmondig.

Als ik uw meening soms niet vat, -

Ach! doe mij haar begrijpen,

En doe mij voor den besten schat,

Toch dagelijks meer rijpen.

Leid op uw bane mijne ziel,

Mijn voet in uwe sporen,

En doe mij als ik voor u kniel,

Uw stem in 't harte hooren.



Vergeef mij, als ik u verlaat,

En breng mij weer te rugge,

Bij u alleen is hulp en raad,

Uw kind blijft boos en stugge.

Bij U is wijsheid, licht en kracht,

Gij redt mijn ziel van 't kwade,

En leidt mij Jezus door uw magt,

En liefde op uwe paden.

XXXVIII. DE VREEMDELING.

Ik ben een vreemdling op deez' aard,

En wandel hier beneden,

Maar hef mijn oogen hemelwaart,

En blijf uw weg betreden.

Gij rigt mijn voeten op uw pad,

En doet mij op u letten,

In 't wand’len naar de hemelstad,

Moet gij mijn voeten zetten.

Ik let op U, als gij mijn oog,

Trekt van het stof der aarde,

Tot U genadig naar omhoog,

Wiens trouwe mij bewaarde.

Hier ben ik vreemd van aard en taal,

Ik heb gansch and're zeden,

En spreek ik van die bruiloftszaal,

'k Word overal vermeden.

'k Versta de spraak der wereld niet,

De wereld mij nog minder,

Maar als mijn oog op Jezus ziet,

Wat geeft het mij dan hinder?



Dat ik een uitgestooten ben,

Door Jezus aangenomen,

Die mij bemint en Dien ik ken,

Die m” in zijn rijk deed komen.

XXXIX. GEBEDJE.

Doe mij smeeken,

Wil verbreken,

't Hartje Heer!

Wasch mijn zonden,

In uw wonden,

U ter eer.

Neig mijn ooren,

Om te hooren,

Naar uw woord;

Trek mij Heere,

U ter eere,

Door uw koord.

Doet ons kindren,

Niets verhindren,

Tot uw troon,

Vrij te treden,

Doe zoo heden,

In uw Zoon ! a.

XL. OPWEKKING EN VERMANING.

Kinderen, den Heer te vreezen,

Moet u wezen;

't Hoogste goed;

't Eéne noodige begeeren,

Moet Hij leeren,

In 't gemoed.

zz Hebr. IV : 16.



a. Jer. WIII : 22.

Al het aardsche zal bezwijken,

Van ons wijken,

Met der tijd,

Maar het hemelsche zal blijven,

Laat het drijven,

Wijd en zijd.

Al het wereldsch goed zal vallen,

En wij allen,

Ten gerigt,

Op den jongsten dag verschijnen,

't Al verdwijnen,

Uit 't gezigt.

Mogt ik voor den Heere leven,

't Hart Hem geven,

(Neem het Heer!)

Ik kan Jezus niet behagen,

Mogt ik vragen,

Mij bekeer.

Jezus bloed geneest de wonden,

Wascht van zonden,

't Vuile hart;

Gilead moet balsem geven, a.

't Eeuwig leven,

Troost in Smart.

Jezus zet zijn wonden open !

Komt geloopen,

Zoo gij zijt,

Hij alleen kan u bekeeren,

't Doen begeeren,

Op zijn tijd.



Hebt gij lust dien Heer te loven,

't Is van boven,

Daar alleen;

't Moet in onze zielen dalen,

God bestralen,

Onze schreên.

Is een zaadje in 't hart gevallen,

Van u allen,

Kinderschaar ?

Voelt gij u tot Jezus trekken ?

't Is uw wekken,

Middelaar !

De vergeving van uw zonden,

In de wonden,

Van den Heer,

Moet gij in uw hart gevoelen;

Uw bedoelen,

Zijn Gods eer.

Lieve kind'ren laat u nooden,

Komt gevloden,

Tot den troon;

Als de duive tot haar tille,

't Is Gods wille,
- -

In zijn Zoon.

Jezus zal zijn schaapjes geven,

't Eeuwig leven!

Hebt gij lust,

Naar des Herders stem te hooren ?

Neig uw ooren, a.

Hier is rust. b.

a Ps. XLW : ll. b. Joh. X.



a. Joh. WII.

Hier is rust voor u te vinden,

Wilt gij 't vrinden?

Kom dan in, a.

Jezus armen staan u open,

Komt geloopen,

Tot zijn min.

Komt tot Jezus arm gevlogen,

Sla uw oogen,

In het blad,

Neemt uw Bijbel in de handen,

't Hart ontbrande,

Voor dien schat.

Jezus worde uw lust en leven,

Alles geven,

Aan den Heer,

Niets meer voor ons zelf behouden,

Jongen, ouden,

Zoekt zijn eer.

Jezus brood verzaadt de zielen,

't Nederknielen,

Zij uw dank;

Zijnen wil te doen uw spijze,

Hem te prijzen,

Levenslank.

Jezus liefde te gevoelen,

Te bedoelen,

's Heeren lof,

Word' u kindertjes geschonken,

Hij maakt dronken,

Nietig stof.



Van zijn zoete reine wijnen ,

Al de zijnen,

Op zijn tijd :

Jezus breng uw willen onder

't Grootste wonder,

Hem gewijd.

Moogt gij 't hart aan Jezus geven,

Voor Hem leven,

Levenslang;

Moogt gij u aan Hem verbinden,

Met zijn vrinden,

Één belang.

Ééne liefde in 't hart gevoelen,

Die verkoele,

Nimmermeer;

Kind'ren van één Vader wezen,

Dienen, vreezen,

Eénen. Heer.

Zoekt naar die verborgen schatten,

Zij bevatten,

't Eenig goed; -

Buiten haar is 't gal en alsem,

Jezus balsem,

Die is zoet,

Staan u Jezus wonden open,

Moogt gij hopen,

Op zijn schat ?

Voelt gij liefd' in 't harte branden,

Heft g” uw handen,

Naar die stad,



Die daar boven is gelegen ?

Naauwe wegen,

dº Enge poort,

Moeten u er heen geleiden,

U bereiden,

Geest en woord.

Ieder voetstap is genade,

Alle paden,

Iedere tred ;

Iedere opslag van mijn oogen,

Naar den Hoogen,

Zij gebed.

Doe mij acht op alles geven,

In u leven,

t’ Aller tijd;

In u zijn, in u bewegen,

Schenk m’ uw zegen,

Tot den strijd.

Ied're dronke, ied're bete,

Niet vergeten,

U o Heer !

Danken, bidden, loven, prijzen,

Voor de spijze,

U ter eer.

Zoude ik mijne leên verwarmen,

En ik d' armen,

Laten staan,

Zonder dekking, zonder kleeren,

Hen niet eeren,

Laten gaan ?



Zoude ik volop drinken, eten,

En vergeten,

Vleesch en bloed,

Voor mijn naasten mij verbergen?

'k Zou u tergen,

't Waar niet goed.

Altijd zoek ik ijd'le vonden,

Die gebonden,

Ben aan 't kwaad;

Als gij mij niet los komt maken,

En bewaken,

Naar uw raad.

Zou ik heete kagchels stoken,

d' Oven rooken,

Mij alleen?

Zou ik mijnen beet niet deelen,

Over velen,

Met mijn leên?

Zou ik kranken niet gedenken,

Hen niet drenken,

Van mijn goed;

Dat gij Heer mij hebt gegeven,

Te doen leven, -

Vleesch en bloed ?

Zou ik mijne voeten schoeijen,

't Water vloeijen,

Uit de klomp,

Van dien armen op zijn blokken,

Zonder sokken,

'k Doof en stomp.



Voor zijn klagten zijn en zwijgend,

Maar God dreigend,

Met gerigt?

Zou de Heer 't niet onderzoeken,

U vervloeken,

't Naakte wicht,

Eenmaal voor uw oogen leggen,

Laten zeggen,

Zijne klagt,

Zal de Heer u niet verdoemen,

Monsters noemen,

Van den nacht ?

Zijt g” uit andre stof geschapen,

Dan die schapen,

Ander slijk,

Hebt gij witter vleesch en beenen,

Zijn zij steenen,

Dan gelijk? a.

Gij gewoon u te verwarmen,

Denkt om d' armen

Broeder niet,

Jezus moest u ook vergeten,

Dronk en bete,

Hij u biedt.

Onder dak en dikke muren,

Bij uw vuren,

Heet gestookt,

Vraagt gij eenmaal uit erbarmen,

Of bij d' armen,

d' Oven rookt ?

a. Hier wordt bedoeld het aardsche leven, geestelijk zijn allen

dood van nature.
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Of de wind speelt door de ruiten,

Die niet sluiten

Deur op deur,

Of de planken zijn gespleten,

Reet bij reeten,

Scheur bij scheur?

Als gij op uw zachte kleeden,

Heen gaat treden,

Denkt gij dan,

Aan uw eigen vleesch en beenen,

Hoe moet weenen,

d? Arme man ?

Alles spreekt van uwe zonden,

Die geschonden

Hebt Gods wet,

Tranen moesten u ontspringen,

Zulke dingen,

Ieder tred.

Wil u Jezus mij erbarmen,

Wil me uw armen

Open doen;

Huis en kist en kast en gaven,

d' Armen laven,

'k. Tot hen spoên.

Geef mij wijsheid om te geven,

Te doen leven,

Vleesch en bloed,

Al om niet den armen schenken,

Hen gedenken,

In 't gemoed.
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Jezu zet mijn hart toch open,

Doe mij koopen,

Uwen schat,

Vader, moeder, huis en erven,

Om u derven,

Die mij vat.

Die mijn harte hebt gegrepen,

't Fijn geslepen,

Diamant,

Zal eens in uw kroone blinken,

En verzinken,

't Huis op 't zand. a.

't Vaderland der ruste boven,

In 't gelooven,

't Volk bekoort, b.

Maar aan 't einde ruime zalen,

Volle stralen,

Naar het Woord. c.

Daar staan koninklijke huizen,

Na de kruisen,

Volgt de rust,

Vreugde als golven van de zeeën,

Blij als reeën,

In de lust.

Alles moet er voor verdwijnen,

Wat moog schijnen,

't Is maar slijk,

't Heeft geen enkel centje waarde,

't Is maar aarde,

Slik gelijk.

a. Matth. VII. b. Hebr. IV. c. Ps. XVI.
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'k Zal het met mijn voeten treden,

Eeuwige vrede,

Blijvend goed,

Eeuwige ruste wacht mij boven,

Na 't gelooven,

In uw bloed.

Weet hoe ras 't is afgeloopen,

Dat mijn hopen,

Volgt bezit;

'k Mag Gods liefde in 't harte voelen,

En bedoelen,

't Hoogste wit.

Uit genade mij gegeven,

't Wonder leven,

In 't geloof,

Vele banden van mij vallen,

Eenmaal allen,

U ten roof. a.

Hebt gij lust u te verliezen,

Hem te kiezen ?

't Is de Heer!

Zie op arme maden neder,

Breng ons weder,

U ter eer.

Hebt gij lust dien schat te koopen,

Om te loopen,

't Smalle pad,

Dat ten hemel uit zal loopen,

En te koopen,

Dezen schat ?

zz Rom VII.
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Jezus wil om niet u geven, a.

't Eeuwig leven, b.

Hebt gij 't al?

Die hier niet wordt weêrgeboren,

Gaat verloren,

Komt ten val.

Ach ontferm u lieve Heere !

U ter eere,

Schenk genâ,

Aan een zondaar vol ellende,

Satans bende,

Waar ik sta.

Maar Gij Jezus zult volenden,

Mijn ellende,

Eenmaal endit !

Hoe ze hier ook nog vermeeren,

Gij o Heere,

Hulpe zendt.

't Einde zal het alles kroonen,

En beloonen,

Uit genâ;

Mag ik een onnutte wezen,

En u vreezen,

Waar ik ga.

En uw deugden Heer verkonden,

Steeds vermonden,

Dag en nacht !

Niets is er aan mij gelegen,

Maar uw zegen,

Ik verwacht,

a. Jes. LV: 1. b. Openb XXII : 17



Uit genade u steeds te leven,

U te geven,

Ziel en lijf,

Moet Gij Heere zelf bewerken,

En versterken,

Lam! uw wijf.

Doe uw ring aan mijne handen,

Leg uw banden,

Om mijn leen;

Wil mij, steeds onwillig, trekken,

En bedekken;

Mijne treên,

In het spoor der waarheid rigten,

En verlichten,

Ieder tred;

Doe mij uwe loopbaan loopen,

Op u hopen!

Uwe wet,

In mijn hart gestaag gevoelen,

Niet verkoelen,

Uwe vlam !

Hebt gij mij nog iets te leeren,

Heer der Heeren ? :

Volg het Lam.

AMEN.
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XLI. AAN DE KINDEREN.

Lieve kind'ren, Geestes zaad,

Van een zeer gewenschten staat,

Kind'ren Gods en Jezus kroost,

Dat gestaag van schaamte bloost,

Over zonden, over wonden,

Over vleesch's verdorvenheid,

Over zooveel booze lusten,

Die u nimmer laten rusten,

En gij dagelijks beschreit.

Kinders komt tot Jezus schoot,

Die zijn kind'ren tot zich noodt,

Nooit een kind heeft afgewezen,

En zijn armen tot u spreidt,

Kleinen, zegt, wat zoudt gij vreezen ?

Komt maar onder, komt maar zonder

Eenige verdienstlijkheid.

Kind'ren die ik zoo bemin,

Gaarne voor mijn Jezus win,

Door zijn Woord en door zijn Geest

Kom verzoeken tot het feest;

Dat daar boven, altijd loven,

Zijn zal tot in eeuwigheid;

Eeuwig Gode Psalmen zingen,

Over al die groote dingen,

Die de Heer zijn volk bereidt.

Leer toch zelfverloochening,

En 't verlies van alle ding,

Dat de Heer houdt uit 't hart,

En in 't kwaad doen ons verwart.



Laat dat zinken, hoe het blinke,

Schoon van buiten, binnen rot,

't Mag de graven wel gelijken;

Levenden van dooden wijken,

Dwaas, die op het slijk verzot.

Hier is beter, hemelsch goud,

Dat altijd zijn waarde houdt,

Als dat aardsche zal vergaan,

Zal Gods woord nog eeuwig staan;

Die 't gelooven, die daar boven,

Hebben eenen grooten schat,

Die geen mot noch roest kan deeren,

Noch de dood van ons kan weeren,

Boven in de hemelstad.

XLII. DE VRAGE.

Wat kan u het meeste streelen,

't Aardsche of het hemelsch goed ?

Vriendjes lief, hier is geen deelen,

Jezus niets ten halve doet.

Jezus ons te zaam verbinden,

Wil aan zijn genadetroon,

Als wij onder zijne vrinden,

Zijn gekocht door Godes Zoon.

Maar dan moet gij weergeboren,

Door den Heer geroepen zijn,

Anders gaat gij wis verloren

Wat g” ook wezen moogt in schijn.

't Komt mijn vriendjes aan op 't wezen,

Op de zaak en op de daad,

Of wij God in waarheid vreezen,

En de voet in 't Godsspoor gaat.



Of wij in zijn wegen loopen,

In zijn sporen onze treên

Zijn gezet en w op Hem hopen,

Die voor armen heeft geleên.

Schaapjes, die zijn stemme hooren,

Leidt de Heer in de woestijn,

Opent Hij zelf hart en ooren,

Die nog aan het dwalen zijn

Hebt gij lust een schaap te wezen,

U te geven aan den Heer,

Boven alles Hem te vreezen,

En te zoeken. Jezus eer ?

Eerst moet gij het overwegen,

Zijn de kosten u te groot?

Is te klein des Heeren zegen,

Hun verworven door zijn dood?

Die gekocht zijn uit genade,

Vrijgesproken van de straf,

Die geleid op 's Heeren paden,

Volgen zijnen herderstaf

Is uw lust dien Heer te kennen,

Kinderen! gevoelt gij lust,

U aan Jezus dienst te wennen !

Daar alleen is vrede en rust.

Daar is vrede en rust te smaken,

Elders, kind'ren! is het niet;

Als de Heer het hart wil raken,

't Niets voor Jezus eer ontziet.
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-

Jezus eer gaat boven allen,

Jezus roem is mijne lust,

Jezus oog van welgevallen,

Geeft het harte vrede en rust.

Jezus oog op hen geslagen,

Is zoo aangenaam en zoet;

Op zijn armen hen te dragen,

Is der kind'ren erf en goed.

Wilt geen kind van Jezus wezen ?

Volg Hem dan waar Hij u leidt,

Kinderen die Jezus vreezen,

Komen in de heerlijkheid.

't Is genade voor genade,

Zonder Jezus kunt gij niet;

Jezus breng u op zijn paden,

Die om u zijn Rijk verliet.

Zoo uw naam is opgeschreven,

In het levensboek omhoog:

't Moet van boven zijn gegeven,

Jezus opent hart en oog.

Op zijn heilfonteine kind'ren,

Op het bloed van Golgotha,

Niets zal Jezus liefde hind'ren,

Zoo g” ontvangen hebt genâ.

XLIII. DE KEUZE.

Kiezen tusschen God en mensch,

Is dit uwe hartewensch ?



-

Alles om den Heer verliezen,

Alles om Hem laten staan,

Zoo als gij zijt, tot Hem gaan;

Gods weg boven alles kiezen.

Wat is d' uitgang van uw hart,

Wat baart u de meeste smart,

Wat is 't leven uwer ziele ?

Jezus of de wereld? spreek!

Waar houdt gij uw koers en streek,

Voor wien wilt gij nederknielen?

Is uw harte voor den Heer,

Open voor zijn goede leer,

Zoekt gij 't leven in u zelven,

Of in Jezus bloed alleen,

Waar strekt uw begeerte heen,

Kwam de Geest uw hart opdelven?

Kent g” u zelven als een vloek,

Vol ellende in elken hoek,

Gansch melaatsch en vol van zonden,

Gansch onmagtig tot het goed,

Vol van etter, stank en roet,

Aan des satans dienst verbonden ?

Wat is uwe keus en lust,

Waarin zoekt uw harte rust,

In u zelven of den Heere ?

Wat is uwe werkzaamheid,

Voor den tijd of d'eeuwigheid,

Van wien zoekt gij toch te leeren ?

Met wiem is uw hart vereend,

Hebt g” in waarheid ooit geweend,
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Over uw verborgen zonden;

Is er droefheid in uw hart,

Is er diepe zielesmart,

Waaraan is uw ziel verbonden ?

Bidt gij om ontdekkend licht,

Om een helder, klaar gezigt,

Van uw leven zonder hope,

Buiten Christus, buiten God,

Van uw diep rampzalig lot,

Van uw eigen werkend loopen?

Schuwt gij ook ontdekkend licht,

Waar naar is uw hart gerigt,

Tot de waarheid of de leugen ?

Tot het schijn of wezen? zeg!

Tot de ware of valsche weg,

Zoekt gij voor den Heer te deugen?

Dan is Christus heilfontein

Uw begeerte, die u rein

Wasschen moet van uwe zonden;

Dan zoekt gij bij uwen Heer,

Al uw lust en roem en eer,

Dan raakt gij aan Hem verbonden.

Niet te volgen uwen zin,

Want die komt bij God niet in,

Eigen wil en zin moet onder;

Jezus moet u alles zijn,

Buiten Hem is alles pijn,

Anders is het eeuwig zonder

Heil en vreugde en zaligheid.

's Hemels schat en heerlijkheid,
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Wordt door u om niet verkregen;

Maar het blijkje moet er zijn,

Dat gij zijt in de woestijn,

En verkregen hebt Gods zegen.

Dat gij 's Heeren eigendom,

Zijt geworden, 't Heiligdom

Door Gods Geest zijt ingetreden;

Dat gij een nieuw schepsel zijt,

En u in uw God verblijdt,

En eens wetlijk hebt gestreden.

XLIV. 'S WERELDS GOED.

Het wereldsch goed,

Is gal en roet,

En aan het end,

Niets dan ellend.

Het is gelijk

Aan nietig slijk,

Aan stof en asch,

Dat eerst iets was.

Des werelds staat,

Tot niet vergaat,

Haar pracht en praal,

Verdwijnt eenmaal.

Al haar geneugt,

Mijn lieve jeugd,

Is niet dan schijn,

En zwijmel-wijn.



Maar die God mint,

En is zijn kind,

Die heeft het goed,

In zijn gemoed.

Wie Jezus eert,

En Hem begeert,

Tot zijnen God,

Heeft 't zaligst lot.

Bidt om een vreugd,

Mijn lieve jeugd,

Die eeuwig blijft,

En niets verdrijft.

Een vrolijk hart,

En zondensmart,

Schenk u de Heer,

Ter zijner eer.

Wie op Hem bouwt,

En Hem vertrouwt,

Zijn gansche staat,

Hoort naar mijn raad.

Het is genâ

De voor genâ,

Dien God het geeft,

Voor eeuwig leeft.

Des Midd'laars bloed,

Bij God voldoet,

Voor uwe schuld,

Die 't heeft vervuld.
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Voor Jacobs zaad !

Bij Hem is raad,

En eeuwig heil,

Dat 's zonder peil.

XLV. KINDERBEDE.

Trek mijn ziele boven 't stof,

Stem mijn ziele tot uw lof;

Boven lucht en boven wolken !

Boven al wat ijdel is,

Boven al het schijnvernis,

Boven al die vreemde volken.

Al wat buiten Jezus is,

Klatergoud is en vernis,

Niet dan schijn en ijdel wezen;

Boven Jezus 't eenig al,

Niets mijn ziel begeeren zal,

Als in mij des Heeren vreeze,

D' overhand behouden mag,

Als de nacht vlugt voor den dag,

En het duister doet verdwijnen,

Als het licht in mij regeert,

En het ongeloove weert,

En Gods stralen in mij schijnen.

XLVI. VREUGDE IN GOD.

Boven alle aardsche schatten,

Heb ik hooger goed van God,

Dan de wereld kan bevatten,

't Roem dus in mijn zalig lot,



'k Heb een beter goed verkregen,

Dan de grootste mijn bevat,

Overvloed van gunst en zegen,

En een onwaardeerbre schat.

'k Heb een beter goed ontvangen,

Dan de wereldling verheugt,

'k Mag alleen naar God verlangen,

Smaken somtijds hemelvreugd.

'k Mag genade in 't harte voelen,

Hoe de booze mij beknelt,

Hoe de zonden in mij woelen,

'k Voel in vrijheid mij gesteld.

Schoon de wereld mij benaauwe

En mij daarbij lastren moog,

'k Ben gerukt uit Satans klaauwen,

En heb beter goed in 't oog.

Schoon zij mij als kwaad verwerpen,

Niemand mij verdragen kan,

Tegen mij hun tongen scherpen,

'k Wend er mijne ooren van.

't Wend mijn ooren van hun laster, -

Van hun smaad en spot en hoon:

't Maakt mij in den Heere vaster,

't Worde mij een eerekroon.

'k Zal eens d'eerekroone dragen,

Doornen hier en boven goud,

Mag ik maar den Heer behagen,

Hem op wien mijn hart vertrouwt.



XLVII. BEPROEVING DER EEUWIGHEID.

Lieve kind'ren hebt gij 't wel,

Kent gij al Immanuel,

Zijt gij al in Hem gevonden,

En geborgen in den Heer,

Leeft g'u zelven nu niet meer,

Afgewasschen van de zonden?

Lieve kind'ren hoort naar mij:

Onder Jezus heerschappij,

Is het zoet en zalig leven!

Is uw hart voor Jezus al,

Zijt g' ontdekt aan Adams val,

Zijt g” aan Jezus al gegeven?

Kent gij uw Immanuel,

Zijt ge uit vloek en dood en hel,

Al verlost door zijn genade?

Zijt gij al een kind van God,

Kent gij uw rampzalig lot,

Zijt gij minder dan een made?

Minder dan het kleinste dier,

Veel geringer dan een mier,

Stof en stank in 's Heeren oogen?

Walgelijk en gansch mismaakt,

Jammerlijk, ellendig, naakt,

Zijt ge al met u zelf bedrogen?

Is uw vreugd in 't geen gij ziet,

In hetgeen de wereld biedt,

En vergaan zal voor onze oogen ?

Is het ook in stof en stank,

Naar het ijdel zot geklank,

Dat zoo menig heeft bedrogen?
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Is uw hart al voor den Heer,

Zoekt gij 't in het stof niet meer,

Zijt gij al uit God geboren?

Is zijn zaad gelegd in 't hart,

Baart de zonde u, kind! al smart,

Kent g” in Adam u verloren?

Is des Heeren Geest en Woord,

In uw hart, mijn kind, gehoord,

Zijt gij overtuigd van zonden?

Is uw harte nog versteend,

Kind! hebt gij wel ooit geweend,

Over al uw vuile wonden ?

Hoe beklaaglijk is uw staat!

Kind! uw pad ter helle gaat!

Wordt gij niet door God gevonden.

Bidt en zucht tot Hij u hoort:

Trek mij door uw Geest en Woord,

Reinigt mij in Jezus wonden.

Waarop is uw hoop gebouwd:

Daar g” u zelven op vertrouwt,

Op den Heer of op u zelven,

In den rotssteen of op 't zand ?

Wat gij bouwt met eigen hand,

Zal des Heeren hand opdelven. a.

IJdelheid der ijdelheid,

Is des werelds heerlijkheid;

Alles zal in vuur verbranden, b.

't Zinnelijke zal vergaan,

Niets blijft, zoo het thans is, staan,

az, Matth. WII: 24-27.

Van het werk der menschen handen.

b 1 Joh. II: 17. 2 Petr. III : 12.



Zijt gij uit den slaap ontwaakt,

Zijn de ketenen geslaakt,

En de boeijen u ontvallen;

Is de kopren deure stuk,

En verbroken Satans juk?

Zalig zijn die kind'ren allen.

Is des Heeren Geest en Woord,

In uw hart, mijn kind, gehoord;

Zijt g” uit duisternis getogen,

In het wonderbaarlijk licht,

Van Gods vriend'lijk aangezigt?

Zijn de schellen van uw oogen,

Afgevallen op Gods stem ?

Kent gij in uw harte Hem,

Die de weg is en het leven,

Die de waarheid ons verklaart ?

Zalig dien. Hij 't openbaart,

En dat uit genâ wil geven.

Hebt gij beter goed in 't hart?

Dan blijft gij bevrijd van smart,

't Vuur, dat nimmer zal verteren,

Van den worm die altijd knaagt,

- En de wond, die altijd draagt,

Als gij hebt den Heer der Heeren,

Tot uw deel in eeuwigheid;

Erfgenaam der zaligheid,

Zijt geworden uit genade;

Zoo gº ontwaakt zijt uit den slaap,

Zijt geworden Jezus schaap,

Wand'lend op zijn goede paden.



Zoo ge uit boeijen zijt gered,

In des Heeren licht gezet,

Koop'ren deuren zijn gebroken;

Zoo de keetnen zijn geslaakt,

En de kluisters los gemaakt,

't Hemelsch licht in u ontstoken.

Is des Heeren Woord en Geest,

Een tweesnijdend zwaard geweest,

Doorgedrongen door uw zielen?

Wierd u al de Heer te sterk,

Woeldet gij des Geestes werk,

Bij het biddend nederknielen?

Bij het knielen in het stof,

Kent gij al des Heeren lof,

Kent gij al het heilig zingen:

Heilig! heilig! zij den Heer!

Lof en dank aanbidding, eer,

Moet door lucht en wolken dringen.

Alle wolken dring het door;

't Klinke Jezus troonzaal door;

Alle heiligen moeten 't hooren:

Ik was blind en doof en maakt,

Maar door Jezus vrij gemaakt,

Die in Adam was verloren.

Maar geroepen door zijn stem,

Ken en dien en volg ik Hem,

Waar het Lam mij wil geleiden;

'k Heb geen zin, geen wil of keus,

Jezus kruis is nu mijn leus,

Jezus komst mag ik verbeiden.
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'k Ben geboren van omhoog,

Rein gesteld voor 's Waders oog,

En gewasschen van mijn zonden,

Met het reine kleed voor God,

Sta en roem ik, wat ook spot;

'k Ben aan Jezus vastgebonden.

Als een kind in banden gaat,

Op zichzelven niet en staat,

Op zichzelven niet kan passen,

Ben ik ook onnoozel, klein,

In mij zelven wel onrein,

Maar in Jezus schoon gewasschen,

In het bad van zijn genâ,

Bloedfontein van Golgotha,

Vloeijende uit des Heilands wonden;

Wijnpersbakke van genâ,

Stroomende van Golgotha,

Bloedfontein voor Jacobs zonden.

Jacobs kind'ren, Isrels zaad;

Hier is hulp en troost en raad,

Elders is het niet te vinden.

Zonne der geregtigheid!

Licht voor mij ter zaligheid,

Blijf mijn ziel aan u verbinden.

XLIII. SCHIJN EN WEZEN.

Wend d' oogen af van ijdelheid,

O leidsman mijner zaligheid,

Laat alles buiten u, mij wezen,

Als nietig stof en stroo en kaf,

En breng ons van die paden af,

Die 't kind van God altijd moet vreezen.



Laat uwe vreeze zijn in 't hart,

In Jezus rein, van zonden zwart,

Mijn ziel in Christus bloed genezen;

Niets in mij zelven, in u 't al,

Ik zoeke en dan ook vinden zal,

Die mijn bewaarder steeds zult wezen.

-

Laat alles drijven van mij af,

Wat ooit mijn vleesch genoegen gaf

En laat niets mijne ruste wezen!

In U alleen zij mijne rust,

Mijn hoop en troost en een 'ge lust,

Laat mij uw wet in 't harte lezen.

In u is kracht, ik heb er geen,

U moet ik hebben, u alleen,

In u alleen mijn sterkte gronden;

In u moet ik gezonken zijn,

Met uwe hulp door de woestijn,

Doortrekken, rein in uwe wonden.

O Heer, mijn Schepper, eenig deel!

Mijn hartelust, troost mij geheel,

Tot u moet mijne toevlugt wezen;

Tot u en uw genadetroon,

Tot u, o Vader, Geest en Zoon,

Die in mijn harte legt uw vreeze

Trek mij en drijf mij door uw Woord

En Geest gestadig tot u voort,

Laat mij geen andere stemmen hooren!

Doof alle stemmen in mij uit,

Spreid' bruid'gom over uwe bruid;

Uw vleug'len met uw uitverkoren.
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-
Met uw verlosten zal ik al,

In een verheerlijkt lofgeschal,

U eeuwig zonder zonden loven;

Volmaakt als gij mijn Heiland zijn,

Als ik uit deze rampwoestijn,

Word naar u opgenomen boven.

O Eng'len, legerscharen mijn,

Eens zal ik bij u boven zijn,

En Jezus eens met u aanschouwen,

In zijn volmaakte heerlijkheid,

In zijnen glans en majesteit,

In zijne heerlijke gebouwen.

Daar 't al van goud en zilver praalt,

Daar niets van aardsche pracht bij haalt,

Daar alle glans bij moet verdooven,

Daar alle schoonheid bij verdwijnt,

Daar Jezus zon voor eeuwig schijnt,

Daar is 't aanschouwen na 't gelooven.

XLIX. HET BIDDEN-DE MEISJE.

Open gij, o Heer! mijn oogen,

Ik die blind ben van natuur,

Die door Satans list bedrogen,

Waardig ben het helsche vuur.

Als ik niet word weêrgeboren,

Lees ik in uw dierbaar Woord,

Dan ga ik gewis verloren,

Als mijn oor niet wordt doorboord.

Als mijn hart niet wordt gebroken

En doorsneden met uw zwaard,

En m’ uw licht niet wordt ontstoken,

'k Word dan voor de hel bewaard.



90

O Hoe vreeslijk zal 't eens allen,

Die niet bukken voor den Heer,

Zijn in 's Regters hand te vallen,

Die zal strijden voor zijn eer.

Neem, o Heer! 't verstand gevangen,

Open oor en hart en mond,

Doe mij aan uw woorden hangen,

Zet mij in 't genâverbond.

Ruk mij uit de duisternisse

In uw wonderbaarlijk licht,

Stil de onrust van 't gewisse,

Schenk m’ uw vriendelijk aangezigt.

Ruk mijn ziel uit Satans klaauwen,

Uit de netten mijnen voet,

Zij die mijne ziel benaauwen,

Vlugten bij uw komst met spoed.

In mij is geen kracht en leven,

Zonder u vermag ik niet,

Alles moet mij zijn gegeven,

Die op kleinen nederziet.

Die gebrokenen van harte,

En verslagenen van geest,

Troost in hunne pijn en smarte

En doet nooden op uw feest.

Met u vrees ik geen gevaren,

Die voor vallen mijnen voet

Uit genade zult bewaren,

Daaglijksch wond'ren aan mij doet.

-



Die met spoed mij voort doet snellen,

Werken in den klaren dag,

En den vijand meer zult vellen,

Die het op mijn dood toelag.

Maar nu vrees ik Satans klaauwen

Niet meer ter verdoemenis,

Hij moog mijne ziel benaauwen,

Als ik heb vergiffenis.

L. BEGEERTE NAAR JEZUS.

Schenk ons leven uit uw leven,

Uwe kinderen gegeven,

Schapen van uw kooi en stal;

Die uw stem, o Herder ! hooren,

Die door u zijn uitverkoren,

En uw liefde weiden zal,

Op een versche klaverweide,

Die gij afbrengt van de heide,

Daar geen korenaartje groeit;

Dat geen regen vruchtbaar maken

Kan waarnaar uw volk blijft haken,

Die gij met uw Geest besproeit.

Die gij snoeijen zult en kappen,

Waar gij in het hart woudt stappen,

Maken u ten eigendom,

Die uw wijngaard zijn geworden,

Die beveelt gij naar uw orde,

In uw hof komt niemand om.

Alle planten van den Vader,

Worden door U Levensader,



Opgenomen in uw hof;

't Kleinste lelietje der dalen,

Zult gij met uw licht bestralen,

En bereiden tot uw lof.

Hoe zij droevig nederhangen,

En naar uwe komst verlangen,

Naar U uitzien; uwen dag,

Lijdzaam hopende verbeiden,

Gij zult het, o Heer! bereiden,

Tot het u aanschouwen mag,

Zonder u kan niemand leven,

Zonder u moet ieder sneven,

Die het eeuwig leven zijt;

Hof der hoven, bloedfonteine,

Die uw kinderen wascht zeer reine,

En hen door uw heil verblijdt.

LI. DE RAAD.

Luister nooit naar eene stem,

Die niet komt van Bethlehem,

Die gij 't zegel niet ziet dragen,

Van de liverije Gods;

't Water van den eeuw'gen rots,

Moet alleen uw ziel behagen.

Volgt den raad van Jezus leer,

Kiest geen and'ren God en Heer,

Laat uw ziele niet misleiden;

Volg den Heere, op zijn woord,

Nooit wierd het vergeefs gehoord,

Laat uw ziele bij Hem weiden.



Zoek uw heil bij God den Heer,

Vlugt tot geen en and'ren Heer,

Laat u niet van Jezus houden;

Houdt en klemt u aan Hem vast,

Ga tot Hem met al uw last,

Hem alleen kunt gij vertrouwen.

In den Heer is ware rust,

Hij moet al uw zielelust,

Wezen bij 't begin en 't enden;

Hij alleen moet al uw troost

Wezen, die van Jacobs kroost,

Al hun jammer af zal wenden.

Als gij 't bij den Heere zoekt,

En uw name ziet geboekt,

In het eeuwig boek van 't leven.

Zoo gij 's Heeren eere lieft,

En u 's Heeren smaadheid grieft,

Als u alles is gegeven,

Van den Heere, Hem alleen,

Als g” in droefheid en geween,

Tot den Heere het moet wenden,

Als het u benaauwd en bang

Is geworden, levenslang

Zuchtende onder uw ellenden.

Als de zondenlast u zwaar, -

En de eenºge Middelaar,

Uwe toevlugt is in 't lijden;

Zoo gij aan u zelf ontdekt,

U melaatsch ziet en bevlekt,

Bij 't begin en t' allen tijde



Zoo gij nergens ruste vindt,

Dan bij uwen zielevrind,

Die uw lieflijk wil omarmen;

Die het eind is van de wet,

En des Satans kop verplet

Heeft, en armen wil erbarmen.

Armen neemt de Heere aan,

Rijken laat Hij ledig staan,

Bedelaren wil Hij 't schenken;

Een gebroken hart en geest,

Is nooit ver van u geweest,

Zulken wil de Heer gedenken.

't Is des Heeren eigen werk,

Maar die rijk is, krachtig, sterk,

Heeft den Heere niet van nooden;

't Spot met zijne sterkte en kracht,

Maar die hulp van Hem verwacht,

Is tot Hem gansch naakt gevloden.

LII. DE NOODIGE KENNIS.

Het eerste fondament,

Is kennis van ellend,

Het tweeede ligt daarmeven;

Verlossing van de schuld,

Het hart met dank vervuld,

Dit maakt het drietal even.

Niet één word er gemist,

Of 't gansche is uitgewischt,

Niet één kan er ontbreken;

Die bij of af het woord a.

Doet, dat hij heeft gehoord,

Blijft in zijn schulden steken.

a. Openb. XXII: 19.



Verschrikkelijk zal het zijn,

In helsche smart en pijn,

Voor eeuwig te verzinken;

Verlaten van den Heer,

In 't grond'loos sulfermeer,

Altijd Gods toorn te drinken.

LIII. ONZE VERLOREN TOESTAND IN ADAM.

In Adam zijn we allen,

0, kind'ren! gevallen,

Geboren in schuld,

In zonden geboren,

Verdoemd en verloren,

Met boosheid vervuld.

Wat Belials streken,

Wat modd'rige beken,

Wat diepten van kwaad;

Wat ak'lige wegen,

't Is alles God tegen,

O droevige staat!

Vol duivelsche listen,

0 kind, is de Christen,

Van jongheid af aan;

Met zonden beladen,

Daar alle zijn paden,

Ten afgronde gaan.

Door Satan bedrogen,

Verblind in onz' oogen,

Bemerken wij 't niet;

Hij maakt ons tot slaven,

En gaf ons zijn gaven,

Die hij ons aanbiedt.
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De wereldsche schatten,

Ach kind! zij bevatten

Een hel in hun schoot !

Al wie hen begeeren,

En Jezus niet eeren

Die zoeken den dood.

De Heer moet bekeeren,

Zijn kinderen leeren,

Door Geest en door Woord;

Wordt dit niet gevonden,

Gij sterft in uw zonden,

Gij hebt het gehoord.

Ai, zoek maar die schatten,

Gij kunt niet bevatten,

Wat heil Hij u biedt;

,,Om niet uit erbarmen,

Och! open m’ uw armen,

Verstoot mij toch niet.”

LIV. DE ONTDEKKING DOOR DE WET.

De wet eischt regt,

En ik ben slecht,

Aan alle kwaad gebonden;

In Adams val,

Geheel en al

Geboren in de zonden.

De wet is goed,

Haar woorden zoet,

En haar gebod regt vaardig;

Ze is geestelijk,

Ik vleeschelijk,

En alle goed onwaardig.
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't Gebod is wijs,

Tot 's Heeren prijs,

Een afdruk van den Heere;

Is Godes beeld,

Ons meegedeeld

In Adam, t' zijner eere.

Des Heeren wet

Is ons gezet,

Ten regel van ons leven;

Geen jota kan

Er scheps'len! van,

Haar eisch moet zijn gegeven.

Zij moet volbragt,

Met alle macht,

Zijn tot haar minste deelen;

Volkomen moet

Gods wet, zoo goed,

Voldaan zijn, zonder stelen.

Die haar belacht,

Gods werk veracht,

En wijkt van zijne paden;

Gods woord en wet,

Het rigtsnoer zet

Van alle onze daden.

De wet eischt regt,

Maar ik ben slecht,

Een broeinest van ellenden;

Een moriaan,

Een trotsche haan,

Een legio, een bende.



Het zwijnendraf

Kies ik, en 't kaf

Voor voed- en duurzaam koren;

Mijn eigen drek

Eet ik, o gek !

En wil naar God niet hooren.

De wet is goed,

Maar ik ben roet,

Een gal en bittren alsem;

Het levensbrood,

Waar God m” op noodt,

Veracht ik met zijn balsem.

Ik ben een dwaas,

En maak geraas

Van ijd'le dwaze zaken;

Een mieteling,

Een sterveling,

Die naar de hel blijft haken.

Een wereldpop,

- Een leege dop,

En smaakloos als een dooijer,

Een leege bast,

Een wereldsgast,

Op Satans goed, en plooi er

Mij 't lijf mee op,

En klim ten top

Van eigen luchtkasteelen;

'k Versmaad het goud;

'k Vereer een hout,

En blijf Gods eer ontstelen.
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Een dwaze mug,

Die, snel en vlug,

Vliegt in de helsche pijnen;

Ik volg mijn lust,

En heb geen rust,

Voor 't schijngoed gaat verdwijnen.

Een dorre boom,

Een vuile stroom

Van ongeregtigheden;

Een stinkriool,

- Waar ik in dool,

En droom van heil en vrede.

Een ledig boek

Van God, en 'k zoek

Waar het niet is te vinden.

Ik sluit mijn hart,

In 't kwaad verward,

En lach met mijne vrinden.

'k Slaap in de mast,

Tot m' overrast

De dood met zijn ellenden;

Dan zink ik meer

In grondloos meer

Van Satans groote benden.

Op 's afgronds rand

Houd ik mijn stand,

Tot God m’ er af komt stooten,

In d' eeuw'gen poel

Waar ik gevoel,

Wat ik hier heb genoten. a.

a. Luc. XVI: 23.
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O dwaze lust,

O ijd'le rust,

O nietige vermaken !

Eens komt het end,

En mijn ellend,

Zal nooit mijn einde staken.

Hoort naar den Heer,

En volgt zijn leer,

En bidt om zijn genade,

Tot Hij u hoort

En 't hart doorboort

En brengt op 's levens paden.

LV. DE HELLE.

In de helle zal het branden,

Oogen, ooren, voeten, handen

Zullen branden in het vuur;

Ziel en ligchaam zullen beide,

Eeuw'ge angst en smarten lijden,

Zonder poozing, op den duur!

Wat wij in het vleesch hier zaaijen,

Zullen wij in 't vleesch ook maaijen

Eeuw'ge pijnen zonder end;

Eeuw'ge knaging in uw harte,

Onbegrijpelijke smarte,

Eeuw'ge wroeging en ellend.

Kinderen, gij wilt daar wezen,

Anders zoudt gij Jezus vreezen,

En gehoorzaam zijn aan Hem.

Kinderen, gij gaat ter helle,

O! zoo spoedig henen snellen,

En gij luistert naar geen stem.
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Kinderen, gij wilt niet hooren!

Kinderen, gij gaat verloren !

Als gij geen nieuw hart ontvangt.

Hoort de stemme van den Heere,

Kinderen laat u bekeeren,

Hier uw eeuwig heil aan hangt.

Jezus is het eeuwig leven,

Zijnen kinderen gegeven,

Eeuwige vreugd voor eeuwige pijn.

Kinderen, mogt u bekoren,

't Geen thans komt tot aan uw ooren,

Mogten het geen klanken zijn.

Kinderen, 'k mag niet verheelen,

'k Moet u allen mededeelen,

't Geen gij dikwijls hebt gehoord;

'k Mag het niet voor u verbergen,

Uwe zonden Jezus tergen,

Hem bedroeft 't geen u bekoort.

Welk een smarte zal het wezen,

Zoo gij Jezus niet wilt vreezen,

Eeuwig naberouw zal 't zijn;

d' Haren u ten bergen rijzen,

Zoo gij Jezus niet wilt prijzen,

Eeuw'ge wroeging zal het zijn.

Gij zult in den afgrond zinken,

Die niet uit de stroomen drinken,

Van des Heeren heilfontein;

Zijt gij niet van al uw zonden,

Afgewasschen in Gods wonden,

In uw Jezus, schoon en rein.
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a. Efes. V: 14, II : 1 enz.

Dan zal Hij eerst d'uwe wezen,

Als gij 't geen Hij haat moogt vreezen,

En beminnen wat Hij mint;

Als uw naam is opgeschreven

In het boek van 't eeuwig leven,

Gij geworden zijt Gods kind.

Dan hebt gij geen dood te schromen,

Als g ontwaakt zijt uit uw droomen,

Uit den eeuw'gen zondeslaap; a.

Als gij Gods stem mogtet hooren:

Gij zijt mij een uitverkoren.

Lieveling en Jezus schaap.

Wat zal toch uw lot eens wezen,

Als gij Jezus niet woudt vreezen,

Zoo gij onherboren blijft?

Als gij niet wordt weêrgeboren,

Kind'ren ! gaat gij wis verloren,

Al het aardsche goed verdrijft.

Die hun hart aan 't aardsche hechten,

Blijven Satans trouwe knechten,

Haters van den een 'gen God.

Ziel en ligchaam wij verliezen

In de helle, die hier kiezen

Blijven 's werelds nietig lot.

Uwen dag zult gij vervloeken,

Te vergeefs naar redding zoeken,

Bergen, heuvelen valt op mij!

Wilt mij voor Gods oog bedekken,

Tot een schuilplaats mij verstrekken,

Bergen, heuvelen staat mij bij.
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Dan zult ge u te laat beklagen,

Dat gij uwe levensdagen

Hebt den Satan toegewijd;

Deze worm zal nimmer sterven,

In uw hart, als gij zult erven,

Vruchten van verloren tijd.

Waar gaat gij toch henensnellen ?

Kinderen ! gij zinkt ter helle,

Die niet in den Rotssteen zijt,

Voor dien ijsselijken morgen,

In den Middelaar geborgen,

Hem geheel zijt toegewijd.

Al uw spelen, al uw mallen,

Zult gij eens beklagen allen,

Als gij in de helle ligt;

Eens zult gij dat vonnis hooren:

Gaat van mij! gij zijt verloren!

Wijkt van voor mijn aangezigt.

Moog dit woord uw hart doordringen,

Kind'ren ! boven alle dingen,

't Is uw aandacht dubbel waard;

Vreugde zal in rouw verkeeren,

Kind'ren ! zoo gij blijft begeeren,

Dingen dezer nietige aard.

't Méne, 't Méne zult gij hooren,

Tekel, Uphars in uw ooren,

Volgen in alle eeuwigheid!

Vreeslijk zal Gods stemme wezen,

Als gij uit het graf verrezen

Zijn zult ter rampzaligheid.
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't Godslam zult ge eens aanschouwen,

Dic 't register zal ontvouwen,

Uwer zonden, klein en groot.

Wie zal voor den Regter spreken

Voor u? dien gij zijt ontweken,

Niet gezocht hebt in den nood.

Daar zal geen verlossing wezen,

Die hun Schepper hier niet vreezen,

Zullen branden in de hel !

't Eeuwig wéé zal op u donderen,

Gij verachters van Gods wonderen,

Spotters met Immanuel.

Waar ik nooit op aard geboren,

Ai mij / 'k zie mijn ziel verloren,

'k Maai hier wat ik zaaide op aard/

Ziel en ligchaam eeuwig branden,

Eeuwig in des Satans banden,

Blijft hij, die ten afgrond vaart.

Kind'ren 'k heb u dit te zeggen,

Mogt gij 't in uw harte leggen!

Jezus doe het door zijn Geest !

Die moet u het harte buigen

En van zonden overtuigen,

Die God noch zijn wetten vreest.

Is des Heeren vreeze in 't harte,

Dit beveiligt u voor smarte

En voor eeuwig naberouw.

Zondesmarte hier beneden,

Baant den weg tot zielevrede,

Zijt ge een steen van 't Godsgebouw.
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LVI. HET BEKOMMERDE KIND.

Mogt ik regt bekommerd wezen,

Vreezen dien ik hier moet vreezen,

Zal 't wel met mijn ziele zijn!

Mogt uw licht in mij doorbreken,

Zoo het in mij is ontsteken,

Vreugde komen na de pijn !

Mogt uw woord in mij gevallen,

Door uw Geest doen slechten alle

Hoogten in mij opgeregt;

Dat de grendels en de sloten,

Door u worden opgestooten!

Ik aan uwen dienst gehecht,

Vind' geen rust voor mijne voeten,

Voor ik Jezus mag ontmoeten,

'k Zijne stem in 't harte hoor:

Mijn beminde, mijn verkoren!

'k Zoek, die in zich zelf verloren,

Niet dan 't hellepad verkoor.

LVII. BEDE.

Verbreek in mij de zonden,

En wasch mij in uw wonden,

In uwe bloedfontein;

Trek mij door uw genade,

En leid mij op uw paden,

En stel mij voor u rein.

Bedek al mijne schulden,

Die geene zee vervulde,

Van stier en kalverbloed;
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Maar 't bloed van uwe wonden,

O Midd'laar! voor mijn zonden,

Alleen Gods wraak voldoet.

Gods regt door mij geschonden,

Gods wet door mij ontbonden,

Gods beeld door mij veracht,

Gods wil door mij versmeten

Werd, door mij, die vergeten

Heb wat mij Satan bragt.

Mijn harte vol van boosheid,

Vol list en trouweloosheid,

Des Satans beeld gelijk;

Een afgrond van ellenden,

Vol millioenen benden,

Van geesten uit zijn rijk.

Wie kan zijn hart doorgronden,

Vol diepten, kuilen, vonden,

Vol van arglistigheid?

Een woning van den boozen,

Dien wij vrijwillig kozen

Tot vorst en overheid !

Wij buigen voor hem neder,

En kwamen nimmer weder

Tot onzen eersten Heer;

Zoo Hij ons niet bekeeren

Wou en zijn wil ons leeren,

En buigen voor Hem neêr.

LVIII. HET VROLIJKE CHRISTENMEISJE

De Heer is mijn Koning,

In 't hart maakt. Hij woning,
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Ja. Hij is mijn Vrind!

Hij heeft mij verkoren,

Ik mag naar hem hooren,

Ja ik ben zijn kind.

Gij kunt niet gelooven,

Wat heil ik van boven

Geniet in mijn hart;

Om wereldsche gaven

Wil ik niet meer slaven,

Zij baren mij smart.

't Is alles een wonder,

Nu boven, dan onder,

Nu hebben, dan niet;

Nu licht en dan duister,

Nu hemelsche luister,

Dan alles ontvliedt.

Een zonderling leven,

Den christen gegeven,

In 't vreemdelingsland;

Ze reizen te zamen,

God komt ze bekwamen,

En leidt zº aan de hand.

Zij smaken en missen

Een vrolijk gewisse

En vredig gemoed;

Nu juichen, dan weenen,

Nu klagen, dan steenen,

Nu eb en dan vloed.

Heb ik u, o Heere!

Wat zou ik begeeren,
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Bij u mijnen God?

Uw weg is volkomen,

Wat zou ik meer schromen,

Gij kent al mijn lot.

't Is al in uw handen,

Gij leidt m’ aan uw banden

En houdt mij er in

Met u kan ik dwalen,

Noch missen, noch falen,

Heb ik uwen zin.

De kinderen spelen,

De ouderen deelen

En stemmen er in;

Wij zien op de straten,

Hoe vredig zij praten,

En leven in min.

Zij juichen en zingen,

Zij hupplen en springen

Op 't opene plein!

Men hoort ze niet vloeken,

Zij lezen geen boeken,

Vergiftigd, onrein.

Beminlijk in 't wezen,

Hun ouders zij vreezen

En meesters er bij;

Zij loopen niet praten

En kwaad doen op straten,

Maar vrolijk en blij,

Gaan zij op de wegen,

En smaken den zegen,
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Den zegen van God!

Zij juichen te zamen:

De Heer is ons amen,

Hoe blij is ons lot!

Z' elkander beminnen,

Met jeugdige zinnen,

Zij zingen verblijd:

Komt laat ons elkander

Zoo d' een als den ander,

Beminnen om strijd.

Wat vrolijker leven

Is immer gegeven

Dan kinderenstaat?

Een kindeke wezen,

En Jezus te vreezen,

Is bijbelsche raad.

Dit zij u geraden,

Zoo gij u wilt baden

In hemelsche vreugd;

Al' andere gaven,

Daar dwazen om slaven,

Uw harte niet deugt.

LIX. JEZUS.

Kindertjes zingt,

Looft God en springt,

't Kind is geboren!

Bethlehems stal,

Is Satans val,

Zalig die 't hooren !
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Kindertjes hoor !

't Engelen koor,

Zong op de velden !

't Engelen heer,

Dalende neêr,

Zal het ons melden.

Jeugdig geslacht,

't Heil is gebragt,

't Leven geboren !

Jezus in 't vleesch,

Liefde voor vrees,

Voor zijn verkoren.

Kinderen ! juicht!

Volop nu zuigt !

Open uw borsten,

Heiland ! uw melk,

Geeft gij aan elk,

Die naar u dorsten.

Open uw bron,

Licht geef, o Zon !

Blinden van oogen,

Woeder reik toe,

Kind ! dat niet moê

Wordt van meêdoogen.

Spring, o Fontein !

Zuiver en rein,

In onze harten !

Bethlehems schaar,

Troost, Middelaar,

Isrel in Smarten !
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LX. JEZUS BEWARING EN TROUW.

Jezus in het hart gevoelen,

En de boooze lusten uit,

Hoe de zonden in mij woelen,

'k Ben niet meer des Satans buit.

'k Ben door Jezus aangeslagen,

'k Mag het voelen aan mijn hart; /

Hij wou m’ uit ellende dragen,

Toen ik in het kwaad verward,

En in allen boozen handel,

Handelde naar eigen keus,

In onreinheid van mijn wandel,

Eigen zinne was mijn leus.

Zonder naar den Heer te vragen,

Deed ik mijnen eigen zin;

Maar zijn God'lijk welbehagen,

Nam mijn harte voor Hem in.

LXI. HET VERLOSTE KIND.

'k Ben getrokken uit ellenden,

En uit Satans wreede benden,

Aangeslagen door den Heer;

Alle lusten moeten buiten,

Niets moet Jezus komste stuiten,

Alles zij tot 's Heeren eer.

'k Mag zijn liefde in mij gevoelen,

Hoe de zonden mogen woelen,

Hoe de lust soms hooger stijg!

Wil het kwaad toch onderdrukken,

En zijn kroon en staf ontrukken,

Hoe meer ik genâ verkrijg.
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Ja de uitkomst zal niet falen,

Jezus zal zijn eer behalen,

Hoe de snoode vijand woed!

Zou het eind niet heerlijk wezen,

Voor hen die den Heere vreezen,

Die voor zondaars heeft gebloed ?

'k Ben getrokken uit ellenden,

Jezus zal mijn angsten wenden,

Hij ziet zijn verlosten aan;

Komt de vijand ook met stroomen,

Dan is Jezus ook gekomen,

Die zijn schapen voor zal gaan.

Hij zal voorgaan, ik Hem volgen,

Hoe onstuimig en verbolgen

't Alles om ons henen zij,

Hij bedwingt de zee en stormen,

En beschut zijn arme wormen,

Jezus blijft zijn volk nabij.

Jezus zal u niet begeven,

Schoon g ook zonder Jezus leven,

Wandelen moogt naar eigen zin;

Jezus zal hen niet verlaten, -

Schoon zij ook hun Heer vergaten,

Jezus haalt zijn schaapjes in.

In zijn kooi en in zijn stallen

Zamelt Hij zijn schaapjes allen,

Niemand rukt ze uit zijn hand!

Niemand zal ze Hem ontrukken,

Jezus breekt hun staf aan stukken,

En geleidt ze in 't vaderland.



Hoe ontrouw zº ook mogen wezen,

O hoe weinig zij Hem vreezen,

't Doet zijn trouwe niet te niet!

Hij is hooger dan het hooge

Vaster dan de regenboge,

Waar 't geloofsoog veel op ziet.

'k Blijf al vast naar boven staren,

Jezus zal zijn volk bewaren,

En hen redden uit ellend;

Al hun angsten zullen enden,

Jezus zal hun droefheid wenden,

Die ter tijd zijn hulpe zendt.

Schoon wij d' uitkomst nog niet merken,

Jezus kent al zijne werken,

Niemand rukt zº uit zijne hand;

Zijne hand kan niemand keeren,

Zal het nietig stof Hem weeren,

Of Hem leiden in zijn band?

's Heeren arm zal zegevieren,

Bij 't verheffen der baniere,

Boven 's vijands legermagt;

's Heeren Engelen zich scharen,

En de zijnen trouw bewaren,

En versterken in Gods kracht,

LXII. DE SABBATH OF RUSTDAG.

Kind'ren, 't is de dag des Heeren,

Wilt uw Schepper nu vereeren !

Hart en hand eischt Hij van u.

't Is de dag van Hem geschonken;

Wordt van zijne liefde dronken;

't Is nog in het zalig nu.
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Zwijgen alle booze lusten,

Jezus is de Levensvorst!

Jezus is de Hemelkoning!

Geeft uw harte Hem ter woning,

't Hart naar Jezus stroomen dorst'.

- Wilt de booze lusten vieren,

Luiaards ! gaat eens tot de mieren,

Zij vergaderen hun brood,

In den zomer voor den winter,

In hun holen gaat en vindt er

Voorraad in den tijd van nood.

Hebt gij honger naar de spijze,

Die verborgen voor den wijze,

Kinderen gegeven is?

Jezus laat zijn kind'ren nooden:

Komt gij duiven al gevloden

Tot de plaats, waar Jezus is.

Jezus Christus is verrezen,

't Pad heeft Hij ons aangewezen,

Dat ter Hemelstad geleidt,

Kinderen mogt gij eens hooren!

Anders gaat gij wis verloren,

Eeuwige rampzaligheid!

Jezus moet in 't hart verrijzen,

Hart en mond den Heere prijzen,

Al wat in ons is voor Hem

Wezen, zonder zelf bedoelen;

Zijn genade wij gevoelen

Moeten, kennend' zijne stem. a.

a. Joh, X : 14



Sabbath, rustdag voor de vromen,

Die tot Jezus zijn gekomen,

Als gegevenen aan Hem,

Van den Vader, die u trekken

Moet, en door zijn Geest opwekken

En doen hooren naar zijn stem.

Sabbathdag, o dag des Heeren !

Uwe kinderen begeeren

Eeuwige ruste na de reis!

't Is een dal vol moeijlijkheden,

Daar Gods volk moet doorgetreden

Zijn, maar 't Koninklijk paleis.

LXIII. DE AVONDSTOND.

d' Avondstond is aangebroken,

't Kaarslicht is in 't huis ontstoken,

Waar het ook uw licht in 't hart;

Is de zon van ons verdwenen,

Heeft ze ons met haar licht beschenen,

Buiten wien is alles zwart?

Zon geeft licht en warmte, en leven,

Van den Schepper ons gegeven,

't Groote licht aan 's Hemels trans;

God laat hare lieve stralen,

Op Zijn aardrijk nederdalen

En verkwikt ons met haar glans.

Maar veel schooner is het leven,

Van den Heere aan ons gegeven,

Die geschreven zijn in 't Boek,

Van Jeruzalem dáár boven,

Die bestemd zijn God te loven,

Schoon zij zitten in een hoek.
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En te maken tot zijn vrinden,

Schoon ze in duisternisse zijn,

Schoon ze in schaduwen gezeten,

Niets van hunnen Schepper weten,

En vermaken zich in schijn.

God komt met zijn licht bestralen,

Die ter helle nederdalen,

Leven in de duisternis,

Die, van 's Hemels licht ontstoken,

In het kwaad zijn doorgebroken,

Zonder schuldvergiffenis,

Zonder God en Christus leven,

Satan zijn ten buit gegeven,

Zich vermaken in het kwaad,

Slechts naar aardsche grootheid jagen,

Die alleen zich zelf behagen,

Leven in een jammer staat.

Licht van boven kom in 't harte,

Geest des Heeren geef ons smarte

En van zonden overtuig,

Die gevoelloos in het kwade,

Wand'len op verkeerde paden,

Voor Gods troone nederbuig.

Lampe schijn ons van omhooge,

Open der verblinden oogen,

Ligt de schillen van ons af;

Geef dat alle schaduw vlugte,

Laat door uwen Geest mij zuchten,

Ligt de steenen van het graf
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Mogt de morgen eens verrijzen,

Dat ik mijnen Heer mogt prijzen,

Dien ik zonder u niet ken !

Mogt ik eens mij leeren kennen,

Niet meer ten verderve rennen,

Die aan alles schuldig ben.

Mogt gij mij eens gansch ontkleeden,

Heer! van mijn geregtigheden,

't Alles in mij duister zij;

Al mijn licht in mij verdwijne,

En uw licht in 't harte schijne

Door ontdekkingsheerschappij.

Ach ontdekt mij aan mijn zonden,

Geef mij troost uit Jezus wonden,

Balsem vloei' uit Gilead;

Reinig mij van mijne kwalen,

Kom in 't open harte dalen,

Olie uit de Hemelstad.

Paradijs vol ed'le vruchten,

Doe mij naar uw sappen zuchten,

Appelboome schenk m’ uw schaauw,

Levensboome reik m’ uw blaren,

Die tot heeling veler waren,

Jezus wonden, 's Geestes dauw.

Dat op mijn gewonde ziele,

Eens uw wonderdroppen vielen,

Kruis des Heeren ! vrouwe-zaad;

Wil des Satans kop verpletten,

In mijn harte, en mij zetten

Uit deez' droeven jammerstaat,
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In uw Koningrijk o Heere!

Wil mij als Profeet toch leeren,

En verzoenen mijne schuld,

Hoogepriester ! door uw wonden,

Die tot Israël gezonden

Zijt, en hem verlossen zult.

LXIV. DE MORGENSTOND.

't Morgenuur is aangebroken!

Dat uw licht, in mij ontstoken,

Schijne op uwen kandelaar !

Laat mijn hart uw tente wezen,

Daar uw zonne in zij verrezen,

Een’ge Borg en Middelaar.

Zonne drijv de nevelen henen,

Dat uw licht mijn pad beschenen,

Mij bestrale van omhoog!

Zonne schijn met vollen luister,

In mijn harte, in het duister,

Sla op mij uw vriend'lijk oog.

Mag ik uit den slaap ontwaken,

Lieve Jezu! doe mij maken,

Tot u met vrijmoedigheid:

Geef mij licht om u te kennen,

Kracht om aan uw dienst te wennen

Zonne der gerechtigheid.

Wil mij met uw heil bekleeden!

Trek mij uw geregtigheden

Aan, tot kleeding mijner ziel!

Wil mij in uw bloed toch wasschen,

Lieve Heer! kom mij verrassen,

Daar ik voor u nederkniel.
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Dezen dag, ontferm u heden

Over mij, genadig God!

Laat ik aan uw hand steeds wand'len,

'k Heilig voor uw aanschijn hand'len,

In U rusten met mijn lot.

Doe mij moedig henen stappen,

't Aardsche met mijn voeten trappen,

Jezus in mijn hart en oog!

Laat het nietige verdwijnen,

't Hemelsch goud in 't harte schijnen;

Hand en hart tot u omhoog,

Door 't geloove zich verheffen,

Laat mij uwe pijlen treffen,

Dringen door het merg en been!

Laat mij uwe stemme hooren:

Gij zijt mij een uitverkoren

Wat, ik ben uw heil alleen.

LXV. DE HERSTELLING VAN EENE ZIEKTE. a.

'k Ben van deez' ziekte weer hersteld,

Daar mij de Heer had neêr geveld;

Ik leef, ben nog op aarde!

Nog leef ik in genade-tijd,

Och waar mijn leven Hem gewijd,

Die mij tot nu bewaarde!

Och wierd ik eens naar Jezus krank!

Leerde ik mij kennen, stof en stank

Te zijn voor 's Heeren oogen;

De Heer roept kranken, die Hij heelt,

En zijn genade mededeelt,

En nimmer heeft bedrogen.

zz, Matth. XII.



Had ik behoefte naar dien Heer,

En zocht ik niet mijn eigen eer,

Het waar mij hier veel beter.

Het beste is mij bij God te zijn,

Al heeft mijn ligchaam smart en pijn,

Al stookt Hij d' oven heeter.

Had ik behoefte naar zijn bloed,

Genas Hij mijnen zondenvloed,

Genas Hij mijne kwalen;

De zieken maakt de Heer gezond,

Met balsem, vloeijend uit zijn wond,

En zijn genadestralen.

Och! lag. Hij mij eens ziek ter neer,

Gaf Hij mij de gezondheid weêr,

Zijn beeld in 's Vaders wezen;

Dat ik in 't Paradijs verloor,

Die Satans beeld voor 't zijn verkoor,

Vervreemd van 's Heeren vreeze.

Vergiftigd ben ik door het kwaad,

Dat door mijn ziel en ligchaam gaat,

En drong door merg en beenen;

Mijn harte is vol van alle ellend,

En niemand zijne kwalen kent,

Of 't licht heeft hem beschenen.

De zieke meent gezond te zijn,

Maar 't is gezondheid slechts in schijn,

Wat wij ook zeggen mogen :

Wij droomen 't staat met ons al wel,

En gaan zoo zachtkens naar de hel,

En slaan daar op onze oogen.
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Verblindheid van 't verstokt gemoed,

O dwaasheid, die ons dwalen doet,

O hardheid van ons harte!

O jammerstaat! o droeve keer!

Wij zinken vast ter helle neêr,

En voelen geene smarten.

De zonde baart ons smart noch pijn,

't Is of het wel met ons zal zijn,

Hoe wij op aarde leven.

Er is geen vreeze voor ons oog,

Voor Hem, die dondert van omhoog,

Ons d' adem heeft gegeven.

Wij zijn verstokt in alle kwaad,

En hooren naar geen goeden raad,

En leven in het booze.

Wij hooren niet naar 's Heeren stem,

En 't heeft op 't harte kracht noch klem:

Wij hebben 't niet verkozen.

Wij kiezen naar de hel te gaan,

En zien den dood en 't oordeel aan,

Met toegesloten oogen;

Gelooven niet, dat wij voor God

Eens zullen staan, daar men meê spot,

Maar vreeslijk ziet bedrogen.

O jammerlijke droeve staat,

Dat men zijn eigen leven haat,

En 't God niet op wil geven!

Noch bidden aan den Hoogen God,

Maar met zijn woord en straffen spot,

En voortgaat in zijn leven.
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Tot dat de dood in 't venster klimt,

En ons de helsche geest toegrimt,

Aan hem ten buit gegeven.

O Heere maak mijn ziel gezond! º

Mijn harte door uw pijl gewond,

En schenk mij 't eeuwig leven!

LXVI. DE WERELD.

Wat druipt de wereld spoedig weg,

Die ieder zoekt met overleg,

Hoe spoedig is 't verdwenen!

't Is als de sneeuw die ras verdwijnt,

En voor een oogenblikje schijnt,

't Is daar, en 't is weer henen.

Och dwaze wereld! uw beslag,

Geeft niet dan weedom en beklag;

Als 't weg is 't schoon betoover;

Dan blijft niet over als het zwart,

Zoo laat de wereldvreugd' ons hart

Aan alle ellenden over !

Die dwaas ben ik ook van natuur,

Vol van dat zelfde helsche vuur,

Die drek kies boven spijze,

Die eeuwig duurt en eeuwig blijft,

Als al het and're ras verdrijft,

Och wierd ik eenmaal wijze!

Daar druipt het weg, daar valt het af,

O wee! die daar zijn hart aan gaf!

O spel der ijdelheden!

O dwaasheid van ons, stof en asch,

Deez' wereldvreugd verdwijnt zoo ras,

't Is spoedig weggegleden!
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Waar is die schijn, waar is de glans,

Waar is die wereldvreugde thans,

Dat klinken van de schellen ?

't Is uit, 't is uit, de doodklok bromt,

Daar God met zijn gerigten komt,

Aan onze huizen bellen!

Maar wee dan die te laat ontwaakt,

Als 't Godsgerigt ons hart gemaakt,

Die niet is weergeboren?

Die hier geen and're vreugde kent,

Dan daar de wereld hier naar rent,

Gaat als de sneeuw verloren !

Waar zijn die arresleeën nu?

Waarvan ik uit genade gruw,

Naar 't deel van God geboren.

Een ieder drijft dat hem behaagt,

Daar ieder zaad zijn vruchten draagt,

't Zij winst of 't zij verloren.

Een oogenblik en 't is gedaan,

Wat blijft van ijs of sneeuw nog staan,

Als dooijing is begonnen?

Ach dwaze mensch ! dat is uw end !

Hoe spoedig komt voor vreugd ellend,

Wat hebt gij dan gewonnen?

Ach wierd ik wijs door u gemaakt,

Dan wierd die dwaze vreugd gestaakt,

Daar 'k vaak nog aan blijf hangen;

Ach ! dat ik los van stof en asch

Gemaakt wierd! want wie weet hoe ras

Er komen treurgezangen !
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LXVII. DE BRON. -

O bron van licht en leven,

Wil mij genade geven,

Te volgen waar gij gaat!

Wil mij geheel vervullen

Met die u loven zullen,

Gekleed in uw gewaad.

0 bron van heil en vrede !

Deel mij uw liefde mede,

Bestraal mij met uw licht,

Ga voor op al mijn treden,

O Jezu! ga toch mede

En toon m’ Uw aangezigt.

O bron van hoogste luister,

Schijn in mijn hart, dat duister

En dood is zonder u!

Ach! stoot de vensters open,

En doe uw stralen loopen

In mijn hart, Koning, nu!

O bron van lieflijkheden

En loutre zaligheden

En ongemeten heil !

Dat mijn hart u geniete,

Uw stralen in mij schieten,

O liefde zonder peil!

Ach! doe het mij gelooven,

Dat alles komt van boven;

En dat ik ledig ben ;

Dat gij moet in mij schijnen,

En 't eigen doen verdwijnen,

Opdat ik Jezus ken.
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O bron van loutre waarheid

En onvermengbre klaarheid,

Licht zonder duisternis !

O bron van levensstroomen !

Wil in dit harte komen,

Dat enkel leugen is.

O bron van lijdzaamheden

En algenoegzaamheden !

Bron van het hoogste goed!

Die groot en vol van zoetheid

En vrede zijt en goedheid,

Vervul eens mijn gemoed.

Ik ben het wel niet waardig,

Tot kwaad doen ben ik vaardig,

En loopen van u af!

Om mij kunt gij niet komen,

Dan daalden sulferstroomen

Op mij, stof, gruis en kaf.

O bron en zon van liefde!

Dien ik gedurig griefde

En tergde met mijn doen,

In denken, spreken, hand'len,

In eigen wegen wand'len,

Door van u af te spoën.

Wilt gij mij wederhalen,

En eens op nieuw bestralen,

Met leven, licht en heil,

Kom! ai kom mij bezoeken

En haal mij uit de hoeken

Van modder, zonder peil.
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Dit alles schenk de Heere

Aan u, om te begeeren,

Dat eenig noodig goed!

Dat goed, dat eeuwig blijven

En nimmer weg zal drijven,

Als 't wereldsche, met spoed,

Bidt om dien schat daar boven,

Dien niemand kan ontrooven,

Geen dief ooit stelen kan;

Dat is: de Heer in 't harte, a.

En ware zondesmarte,

Die 't kent die spreekt er van. b.

a. Efez III: 17. 2 Cor. XIII: 5. b. Rom- X: 10.

AMEN.



I.

II.

II.

IV.

W.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

XIII.

XIV.

XV.

XVI.

XVII.

XVIII.

XIX.

XX.

XXI.

XXII.

XXIII.

XXIV.

XXV.

XXVI.

XXVII.

XXVIII.

XXIX.

XXX.

XXXI.

XXXII.

XXXIII.

De blijde tijding . . . . . . . .

Uitnoodiging om tot Jezus te gaan .

De keuze - -

Hetzelfde

De reize.

Vrage.

n

Zameuspraak tusschen Roosje en Doortje.

Het dralen . - - - -

Het juichende christenmeisje

De leeraar .

Vraag - -

Begeerte der ziele

De beste keuze .

Opgewekte begeerte

Bekommerde

Gevaren. - - - -

Het roemen in genade.

Vervolg .

Vervolg .

Uitkomst

Opstandig .

Zaal’ge ruste .

Zelfbeproeving

Bemoediging . . . .

Afstand van 't kwade.

Danken . . . . . .

Uitnoodiging .

Onderzoeking .

Zelfbeproeving

Wederkomst

Dat noodige goed

Overblijvende zonde

Zielsbegeerte naar Jezus .



XXXV.

XXXVI.

XXXVII.

XLII.

XLIV.

XXXIV.

XXXVIII.

XXXIX.

XL.

XLI.

XLIII.

De goede raad .

Schooltijd

Schooltijd. - - -

De beste rekening of som .

De vreemdeling.

Gebedje . . . . . . .

Opwekking en vermaning

Aan de kinderen .

De vrage .

De keuze . -

's Wereld goeds

Kinderbede . -

Vreugde in God . . .

Beproeving der eeuwigheid

Schijn en wezen . -

Het biddende meisje .

Begeerte naar Jezus .

XLV.

XLVI.

XLVII.

XLVIII.

XILIX.

L.

LI.

LII.

LIII.

LIV.

LV.

LVI.

LVII.

LVIII.

LIX.

LX.

LXI.

LXII.

LXIII.

LXIV.

LXV.

LXVI.

LXVII.

De raad . - -

De noodige kennis - - - -

Onze verloren toestand in Adam

De ontdekking door de wet .

De helle . - - - - -

Het bekommerde kind. .

Bede - - - - - -

Het vrolijke christenmeisje

Jezus . - - - - -

Jezus bewaring en trouw .

Het verloste kind. -

De sabbath of rustdag .

De avondstond . - -

De morgenstond - - - -

De herstelling van eene ziekte .

De wereld

De bron .

100.

105.

105.

106.

109.

111.

111.

113.

115.

118.

119.

122.

55.

57.

58.

59.

60.

60.

73.

74.

76.

79.

81.

81.

83.

87.

89.

91.

92.

94.

95.

96.



|

|

|

_
|
_

|
_|
-
|
-
·
|
-
·
|

|
-
•

•
•

•
…
…

;
-
）
）
）
）




	Front Cover
	Uitnoodiging om tot Jezus te gaan 

