
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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By JOANNES' van BRAAM, 1744.
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V O O R RED EN

A A N D EN

GODVRUCHTIGEN

L E Z E R.

welke myn laſtig beroep ter my

ner vryheid my heeft overgelaten. Ik ge

love niet dat het nodig is my byute verant

woorden,dat ik mynen pligt niet ben te bui

ten gegaan, met myne uitſpanninge te zoe

ken in de overweging en betragting van

onzen redelyken Godsdienſt, en myne

ſtichtelyke gedagten in dichtmaat te

ontwerpen, zoo om dezelve ten allen

- * 2 tyde



V O O R R E D E N.

tyde my te konnen verlevendigen, als

om die aan deze en gene myner vrienden

ter ſtichtinge meête deelen.

Weinig evenwel dagt ik, toen ik de

meeſte dezer Gedichten op 't papier

bragt, dezelve ooit door den druk on

der 't oog der waereld te zullen brengen:

om dat ik my te wel bewuſt zynde van te

luttel kennis in 't fyne der nederduitſche

taal , en regelen der nette dichtkunde,

die beide kieſcher zyn dan men denkt,

en door gebrek aan tyd onmagtig

die naar behoren te verbeteren,

niet zonder grond vreesde, dat de ge

breken de goede hoedanigheden OVCI

klimmende, by Kunſtkenners de ſtich

- tinge



v o o R RE D E N.

tinge zouden benemen. Doch naderhand

overwegende hoe gering het getal van

regte kenners is in tegenſtellinge van

hun , die meeſt de ſtichting bedoelen,

zonder veel op de nuttige ſieraden te

zien : beſloot ik de keus myner vrien

den te volgen, en wierd te rade de ge

breken, die ik zelve zag, of anderen

my onder 't oog bragten ; zoo veel te

verbeteren, als myn vermogen, en nauw

bepaalde tyd, toelieten, en nodig wasom

aan het opſchrift, en myn groot oog

merk te voldoen.

Ik belyde gaarn naar den lauwer niet

te dingen, en dezen ſchryſtrant alleen te

hebben verkoren, om dat ik met zoo

* 3 - veel



V O O R R E D E N.

veel vermaak, als nut, de Gedichten

van den Godvruchtigen Heer P. Boddaart

gelezen hebbende , daar door opgewekt

wierd, zoo goed ik konde, myne eigene

beſpiegelingen , en geloofsoefeningen

tot myn nuttig vermaak in dichtmaat te

brengen.

Ik hebbe te liever aan het verzoek der

genen die op de uitgaaf van myne Ge

dichten aandrongen, willen voldoen,

om dat ik, mynen voorraad overziende,

merkte, dat het meeſt uitbreidingen wa

ren van vrolyke werkzaamheden, niet

ongeſchikt , zoo ik denk, om klein

moedige gelovigen de eerſtelingen van

Kanaäns vruchten te doen zien en ſma

ken,



V O O R R E D E N.

ken , en om natuurlingen, doorgaans

te byſter met vooroordelen bezet, aan

te toonen, dat de weg naar den hemel

ruim zoo veel rozen oplevert, als

doornen.

Zoo de goede Heiland myne pogin

gen, hoe gering ook, wilde zegenen,

door myne reisgenoten nuttige bezigheid

te verſchaffen, en hen, die agterblyven,

op de goederen van het Genadeverbond

te doen verlieven , ik zoude van alle de

weldaden, die ik genoot onder of na het

opſtellen myner Gedichten, deze de al

lergrootſte rekenen: waar toe ik over u,

wie gy zyt, Gods licht en gemoeds

bewerkende genade ootmoedig bidde.

- - L O F
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Der heilige

D I CH T KU N DE,

Ter gelegenheid dat de Hier

JoAN NEs EUSEBIUs voET

- Zyne

S T I C H TE L Y KE

G ED I C H T EN

I N , 'T L I C H T G A F.

----- Miſcuit utile dulci.

W W Ees welkom Bondel van gewyde maatgezangen,

Die Sion duur verpligt.

Kunſtkenners minnen u, zy zagen met verlangen

Uw komſte tegemoet, ſtap vrolyk in het licht.

Gy kunt een keurig oog behaagen:

Gy moogt uw vaders naam vry op uw voorhoofd draagen.

Wie durft de Poëzy noch laf en ydel noemen ?

Of daar zy hooger zweeft

Haar als een razerny van zwakke herſens doemen ?

- Zy is een hemelgaaf die ons de Godheid geeft!

Zy ſchildert zagt met ſterke kleuren.

Zy kan het laag gemoed van 't ſtof ten hemel beuren. Z

y

7
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zy was wel eer 't vermaak der edelſte vernuften:

Zy zong de heldendain.

Toen dwaaze heidenen nog in hun blindheid ſuften,

Bood zy, ſchoon onbeſchaaft. den lof der Godheid aan.

Zy kon de vorſten zelf bekooren.

Ze is met het fyn muziek ter eener dragt gebooren.

Hoe wordt myn ziel vervoert, als Jeſſes zoon de ſnaaren

Tot lofder Godheid ſpant!

Die klank doet Sauëls geeſt, en 't woeſte hart bedaaren.

Hier ruſt de ziel in God, als 't ligchaam hand aan hand

Mag voor. de heilge Bondark reien,

En voor zyn grooten zoon de vreéolyven ſpreien.

De Bruiloftdichter weet myn loggen geeſt t' ontvonken,

Als hy den Bruidegom, -

Met zyne Sulammith in kuiſche liefde dronken,

Door Kanaän leidt, hy zingt al 't pluimgedierte ſtom :

Wie kan die ed'le vlammen dooven?

Wie moet zyn hart niet aan Immanuël verlooven?

Poëeten door een vuur dier ed'le kunſt aan 't blaaken, t

Hier is de beſte ſtof:

Hier kunt gy in uwdicht en STICHTENenVERMAAKEN.

Zoo krygt geen bloote kunſt, maar 's Hemels Geeſt den lof

Wie ooit die vlam in 't hart mogt voelen,

Leert by zyns naaſtens nut, de Godheid regt bedoelen.

* 5 Waar



Waar blyft Parnas? waar is 't gevleugelt paerd te vinden?

Waar d'ydle hengſtebron ?

Myn God leert beter zangt Hy ſchenkt aan zyn beminden

De Pſalmen in den nagt. Geen Phoebus maar de zon

Der ziel, doet hengſtebronnen zwigten

Voor Kedron, om Parnas op Golgotha teſtikten.

Wie durft dan d'edle kunſt aan valſche Godhein wyden?

Wie kan het vuil vermaak

Ofſnoode dartelheén, in Chriſten vaerzen lyden?

Prudentius gy ſtrekt ons Nederland ten baak:

Bourdeaux mag zyn Auſoon verheffen,

Gy leerde uw Saragoſſe een beter zangtoon treffen.

Of mag men Jeſús naam op 't weidſche voorhoofd draagen,

En door een Bacchuszang,

ofPriaaps dartlen deun, zoo wel Gods bruid mishaagen

Als haaren Bruidegom, die door zyn bloed voorlang

Ons vrykogt van deze ydelheden ?

Wordt Tyrus hoerenlied by Gods altaar geleden ?

Durft gy o Gods Geſlagt! Gods gaafdan reuk'loos ſpillen,

En 't ſpeelende vernuft

Zoo ryk in vindingen, beſteën aan duizent grillen!

De Draak is lang gebonſt: al d'Afgoón, daar men wuft .

Meé ſpeelt, deed Michaël verhuizen

Uit Sions zaal, in 't hol der vaale vledermuizen.

Of
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Of meent Gy, dat dit zal ten fraaien lyſtwerk ſtrekken

Van 't kunſtig ſchilderſtuk?

Dan kan de vuilſte ſlyk den diamant ook dekken;

Aan welgemaakte leén paſt dan een houte kruk:

Verſier zoo al uw ſchilderyen,

En plak'er prenten op die kinderen verblyen.

Neen neen! men moet Gods gaaf ook tot Gods lofbeſteeden.

Wilt Gy, gelyk men plag

Een levenloozen ſteen in 't gloeiend purper kleeden;

Paſt Ge aan een verkenſnuit een flonkerende bag:

Dan zult Ge 't monſter in zyn trekken,

't Geen Flakkus dichtkunſt maalt, in uw gedicht ontdekken,

Men zou de Goeſche zwaan met diepen eerbied noemen,

Zoo d' eerbied daar zoo woeg

Als kunſt. Ganſch Abtswoud moet de gulde ſnaaren roemen

Van Poot, die aan de luit nooit boereving'ren ſloeg:

Och! had hy die aan 's Heilands lyen

En 's Hemels kuiſche min voor eeuwig willen wyen,

Gy moogt o Maasſtad! op uw gladde Dichters boogen,

Daar hen Natuur en kunſt

Geen bybelſtoffen doet verliezen uit hunne oogen,

De Aartsvader Abram, hoeft in 't oordeel glimp nog gunſt.

Wie zal den Heldendichter loonen ? - ,

Zal hy zyn Vlaerding of zyn Vlaerding hem bekroonen?

Dus



Datſlaan vol yvervuur de Moonens, Branden, Schimmen,

Het heilig dichtſpoor in.

'k Zie Vollenhove langs het kruis ten hemel klimmen.

De wakk're de la Rue maakt, dat men om den zin

Van Drelincourt, niet hoeft te zweeten.

Boddaart zal om zyn lier, de zeeuwſche Flakkus heeten.

Gy poogt begaafde V0 ET, hen ruſtig na te ſtreeven,

Gy volgt het heilig blad.

Uw kunſtig dichtpinceel ſchetſt JE s Us naar het leven,

En d' opene armen daar hy zondaars meé omvat.

Uw ST 1 L sT AAN kan ons ſtilſtaan leeren.

Uw H o N GER doet de ziel het hemelſch Man begeeren.

Hoe zalig is 't gemoed dat Jeſus mag OMARM EN,

Wen 't zugt op zugten looſt.

Bedrukte G o DE LIEF mag hier verlegen karmen;

't Is trouwe Waarmond die hem in zyn ſmert vertrooſt.

Ik hoor ze bei luidruchtig zingen:

Die galm dringt voor den throon door all' de hemelkringen.

Hoe buldert hier 't geluid van voortgedreve winden!

Hoe gloeit het P 1 NK sT ER v U U R!

't Is Jeſus Bruiloftdag! zyn Bruid zal zig verbinden,

Door 's Hemels Geeſt genoopt, aan 't goddelyk beſtuur.

Zoo mag men regt Gods BoND NA AM draagen;

Zoo moet de SABBAT H van de ziel aan God behaagen.

't Aan



't Aantrekkelyke Schoon van Jesus ſtraalt me in d'oogen,

Ik ken, ik ken myn vriend,

Myn Leeraar, Borg, en Vorſt, wiens gadeloos vermogen

Zoo groot is, dat de Doo D voor my ten doortogt dient,

Om eens op 't end van al myn Ho oPEN,

Met Hem die O v ER won, de haven in te loopen.

Hy zelve ſchryft aan ons, hy wil de zeden vormen

Van PH 1 LA DEL PH 1 A:

Het droevig uur gemaakt, de gryze zee door ſtormen

Beſtookt, dreigt aan de hulk der Kerk heur ongenâ.

Geen nood! Hy hoedt ons voor het ſtranden:

Die deze Noordſter volgt zal in de haven landen.

Myn Jeſus wil daar van het plegtig zegel ſchenken:

Hoe ſmaakt dat Av o ND MAA L!

Wie zou niet ſteeds den RoEM van JEs Us bly gedenken?

Hy leeft nog en hy ſpreekt een trooſtelyke taal.

Hy kan verſteende harten buigen,

Daar van zal AL B 1 o N tot 's Heilands lof getuigen.

"ººr

Hy zal aan ons de kragt van zyn GEDENKNAAM toomen,

Die hy in 't binnenſt draagt.

d” Aartsengel zal in 't end het eeuwig werk bekroonen,

Dat 's wyands ſuoode liſt zoo dikwils heeft belaagt.

Hy doet het Ro Uw F LoE R s weer verdwynen.

Het helder zonlicht moet na donk're wolken ſchynen.

Zing



Zing vrolyk traag gemoed, wanneer de blyde Mo R GEN
In 't bloozend ooſten daagt; w

Of EER DE v AA LE NA GT een zwerm van bange zorgen

Op zwarte vleugels in ons hart en ſponde draagt. -

Men moet al 't aardſche hier verbannen:

En tot Gods lof alleen de fixe ſnaaren ſpannen.

Of wilt Ge uw'Jeſus op zyn trouwe en goedheid MAAN EN,

Hy trooſt het klagend volk:

Hy is de trouwste vriEND; ziet gy uw zielszon taanen,

't Is d' aarde die u ſcheidt, u ſcheidt een traanenwolk.

Hy zal weer licht en leven ſchenken.

By 't Godlyk licht, zult Gy DAT B o v E N 1 s bedenken.

God riep zyn GR o oT EN NAAM wel eer voor Moſes ooren,

Prys hem door 't LIEFDE LIED,

Zoo zal GoD s B LY DE DIE Nst het nedrig hart bekooren.

Gods NAAM EN zyn de grond daar Jeſus hulp op bied.

Zyn LY DEN moet uw zangtoon leiden.

Zyn HEM E LvAAR T zal nooit de Godheid van u ſcheiden.

Dat is de regte ſtof, dat mag eerſt zingen heeten.
. • Hoe ſpeelt de Hemelvlam

Op 't vloeibre zeekriſtal! Gods min nooit af te meeten,

Slaat op het nieuw gezang van Moſes en het Lam

De maat. Haaſt zien we Pharo ſneeven:

In Ethams woeſteny vindt onze ziel het leven. f -

0 zalig

t zie openb, xv: 1-3. vergel; Exod: XIv. en xv: 1-9, met Num: xxx111: ss



O zalig Lam ! wie zou Uw ſchoonheid niet verheffen!

Uw kruis trekt ziel en zin.

't Geloofsoog ziet hier, 't geen 't verſtand nooit kon beſeffen,

Een breedte, en lengte, en diepte, en hoogte van Gods min,

Zy gaat het fyn vernuft te boven.

De Godheid heeft ons lief, men moet de Godheid looven. -

De Godheid die zoo mild haar tente hier wou ſpannen, E7

Die aterlingen noodt,

Om 't aardſch Egypte te verlaaten, en gebannen

Uit deze waereld, hem door nyd, en nood, en dood ,

Te volgen, in zyn wolk te ſchuilen,

En voor 't afgodiſch Ur het heilig Land te ruilen.

0 Godlyk Bloed! dat aan den bovenpoſt geſtreken,

En nooit om laag vertreén, *

De ziel kan reinigen van zonden en gebreken;

0 Bloed: daar 't nagtverderf in Goſen voor verdween:

De Dichter mogt met keur van wyzen,

Te regt, de verſche kragt van Uw beſprenging pryzen.

Hy zwaait op 't kuiſch papier, de dankbre wierookgeuren

Den grooten Heiland toe.

Hoe zalig is hy dien dit zingen mag gebeuren!

Men zingt van 's Hemelslof en wordt nooit zingens moé. -

Wien zou 't Hoſanna niet bekooren,

waar van de weerklank doet het Hallelujah horen?

-- - - - Kom
x

* vergelyk Hebr: 8, 29, met Exod: *11; 7.



Kom rail, o Waereldling! de ſnoodſte beuzelingen

Die u de zonde biedt,

Voor 't grootſte heil, dat ooit aan broſſe ſtervelingen

Te beurt viel: 's waerelds zang voor Stons liefdelied.

0 t Kruisgenooten leert hier zingen,

Laat jeſus liefde u meer tot wederliefde dringen.

Kunſtkenners treedt hier toe: beſchouwt de tafereelen

Van deze Poëzy.

Ai zoekt door 't leezen tog aw zielsgebrek te heelen;

Dees Arts verſchaft aan ons een dobbele artſeny.

Heelt uwe ziel door 't kruisbeſchouwen,

Zoo zal u 't zien, en hem het maaken nooit berouwen.

A'

RUTGER SCHUTTE,



O P D E

S T I C H T EL Y KE

G E D I C H T EN

G E Z, A N G E N

V A N DEN HE ER E

JoAN EU SEBIUs voET,
Der Mediſynen Dottor. -

Gyvolgt,o wakkreVoET,met hemelſche gedachten

Den grooten Harpenaar in uw bekoorlyk dicht,

Envliegt, daar gy zoo eélen lieflyk zingt en ſticht,

Ons voor als hemelwaart op Cherubyne-ſchachten.

Dat hiet het edelſte der Dichtkunſt te betrachten.

Dat hiet eerſt recht te zyn in wetenſchap verlicht,

En op het pad der deugd te wezen afgericht,

Waar langs d'oneindige volmaaktheit is te wachten.

o Arts, ſchoeit meeren meer op zulk een ryke leeſt.

Verplicht denlantzaat door de vruchten van uw geeſt,

Gelyk als door uw nutte en heilzame artſenyen. '

Zoo ſtrekt gy kranken en gezonden tot een ſtut,

Uw huisgezin en Stadt en Vaderlant ten nut.

Zoo moet uw geeſt en vlyt uw naam tot roem gedyen.

FRANS GREENWOO D.

tºe te O P
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STICHTELY KE -

-
vAN DEN H EERE -

J. E. V O E T,

G EN EE s H E E R. . . . .

6VoET, oſchrandere Arts, die dooruweartſenye

De bleeke kwalen uit het menſchlyklichaam jaagt,

De wanklepylers van zyn leemen woonhuis ſchraagt,

Op dat den doot zyn prooi uit klaau en tant ontglye:

Ja die, dat meer is, door uw heilge Poëzye . . .

De kranke zielen, door de zondekoorts geplaagt,

Of door melaatsheit, of door kreupelheit verſaagt,

Tot Jezus leidt, op dat die Zielärts haar bevrye. ' .

- Hoe vriendlyk noodigt gy! hoe ſchildert uw pinſeel

DesHeilandsſchoonheit op het ſtichtlyk dichttafreel!

Wat heilbegeerte ontvonkt ge in'thart der vrome volken!

Wie aarſlen moge door een dwaze waereltmin 3

Wytreden op uw ſpoor, ôVoet, ten zangkorein,

Daar gy al zingende myn Hoop voert door de wolken

ARNOLD HOOGVLIET.

O P
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VA N DEN HEER

J. E. v O E T.

See. VoEzr onthaalt ons tans

Op zyn ſchoone Zededichten,

Die Godvruchte zielen ſtichten;

Voerende ons van trams in trans

Tot den Vader aller lichten.

Wie dan heilig ſtil wil ſtaan,

jezus ſchoonheit wenſcht t' aanſchouwen

Daar hy hen, die vaſt vertrouwen,

Vrede biedt en zegen aan;

Koom hier feeſt en hoogtyt houen.

* * 2. Hier



Hier is 't nut gepaart aan 't zoet?

Hier zyn Bybelbonigraten !

Geeſtverkwikkende granaten /

Vruchten, die aan 't rein gemoet

d'Eélſten naſmaak overlaten /

ja hier vloeit een kunſtrivier,

Zoeter dan de zoetſte ſtroomen:

Drink vry zonder leet te ſchromen;

Want de Heilant noodt ons hier:

Wie zou op zyn ſtem niet komen ?

Kom, beſpiegel hier de Doot;

Waereltlingen mogen beven,

Daar ze vaſt aan d' aarde kleven;

Vromen is ze een trooſt in nood,

Vromen voert ze in 't eeuwig leven?

Gy, die in de Hope roemt ,

Geeſtlyk hongert, zoudgy treuren /

Hier is manna/ 'k riek hier geuren /.

Rozen / geeſtelyk gebloemt,

Die 't verſlagen hart opbeuren?

Laat nu drieſte onwetenheit

Op myns Dichters kunſtroem ſmalen,

Laat ze vry het hart ophalen s

d” Eeuwige Oppermajeſteit

Zal die laſterſchult betalen. -

...ºf juich



juich vry, Sions Maagdeſpruit,

Wil 's Mans eedle kunſt beloonen,

Prys zyn yver, vlecht hem kroonen,

Roep al zingende op 't geluit

Van zyn godgewyde toonen:

Schrandre VOET onthaalt ons tans

Op zyn ſchoone Zededichten,

Die Godvruchte zielen ſtichten;

Voerende ons van trans in trans

Tot den Vader aller lichten.

JOANNES BADONE
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v A N D EN HE ER E

Haec ſi contingant mundo, quae gaudia coelo!

M. ziet dan eindelyk uw zielverrukkend dicht,

Zo lang verlangd, o VOET, gegeven in het licht,

En uwe zangeres, met dartele ſieraden

Noch opgeſmukt getooy de zuivre leen beladen,

Verſchynen aan den dag, gelyk een kuiſche Maagd,

Die 's Bruigoms liefdemerk op 't reine voorhoofd draagt.

Zy lacht ons zedig toe, gereed om ons te leiden

Haar bloemplantſoenen door, en groene klaverweiden,

Die niet bevochtigd zyn uit Aganippes bron,

Maar door de wateren gevloeid uit Libanon,

Of door de levende fontein, de bron der hoven,

Die op de vrugten daalt, als hemeldau van boven.

Elk blad is hier van goud, en volvan 's Hoogſten lof:

Geen diamantſteen haalt in waarde by deez' ſtof.

't Zyze



't Zyze ons den Heiland toont, die, enkel uit miedogen,

Zyne armen toereikt aan den zondaar uit den boogen,

Hem nodigt dat hy zich van 'tpak der zonde ontſlā,

En toevlngt neem tot zyn verdienſte en zyn genâ,

Die anders in de zee der wereld, door de winden

Geſlingerd heen en weer, geen ware ruſt kan vinden;

Dan dit, dan dat verkieſt, dan weer 't verkoorne wraakt;

Tot dat hy, moé geſlaafd, aan heilig ſtilſtaan raakt;

Doch geeſtlyk hongrend ſmeekt om voedſel te verwerven,

Uit vrees van door gebrek in deez woeſtyn te ſterven;

Zo 't Godlyk Manna hem niet regen in den mond,

En reine wyn hem maak 't aamechtig hart gezond,

0m, dus gemoedigd, zich naar Jeſus te begeven,

Hem aan te grypen, en door 't heilgeloof te leven.

Het zy ze Godelief vertrooſt, door Waarmonds ſtem:

Daar 't dankbaar hart hun zang geeft leven, kragt en klem.

Hoe juichtze op 't Pinxterfeeſt, wat lofword hier gezongen !

Wanneer Godts Geeſt néerdaalde op 't hoofd der twaalve intongen.

Hoe blaakt haar yvervyer voor d'eere van Godts naam!

Zy meldt wat Sabbathsruſt den Chriſtenen betaam'.

Hoe tragt haar dichtpenſeel de ſchoonheid af te maalen

Van Jeſus, niet met verf, maar goud der zonneſtralen;

Als Godt, als Menſch, als Borg, als Middelaar, als Hoofd

En Bruidegom der Kerke, aan Hem zº dier verloofd.

Met



Met welk betrouwen ſmeekt deez' Zangeres om kragten,

Die haar in 't uiterſte uur de dood zelf in doen wagten

Blymoedig, zonder ſchroom. Zy vindt nog paal nog perk,

Maar overſchrydt de lugt, en heft zich boven 'tzwerk

Door alle kreitzen heen, als of haare oogen zagen

Godts raadſlot open gaan, dien grootſten Dag der dagen -

Aanbreken, 't wereldrond verdwynen, en Godts Zoon

Omringt van duizenden van Eaglen, op zyn throon

Verſchynen, om elk ſtraf of loon naar werk te geven,

Daar 't vroom geſlachtnaar wenſcht, Godts vyanden voor beven.

Wat vreugde ſchetſt zy daar in 't ongenaakbaar licht:

Vreugd van geen ſterflyk menſch t' ontvouwen in gedicht !

Tot welk een heiltrap kan de roem der hoop haar heffen ?

Hier zal geen doorn in 't vleeſch noch Satans vuiſt haar treffen.

Zy volgt met vaſten tredt Meſſias zegepraal;

Beſchouwt den Val van 't Beeſt, en hoe van boven daal'

Het nieuw Jeruſalem, Godts Stadt, daar d' uitverkoren'

Het eeuwig Bruilofliet in Salems tempel hooren.

Met welk een aandacht viert zy 't heilig vreugdefeeſt,

Het avondmaal van 't Lam! geſterkt door 's Heeren Geeſt,

En wenſcht by 't Englenbrood om Engelenvermogen.

Hoe glansryk ſchittert haar des Heilands lofin d'oogen!

Hoe juichtze om Schotlands Kerk, daar 'theillicht ſchooner daagt.

De naam van Jeſus daar haar hope roem op draagt,

En



En Godts gedenknaam zyn het leven van haar leven:

Hoe droevig klaagt haar ſtem, door bittren rouw gedreven,

Doch heldert vrolyk op, by 't blyde morgenlicht.

Deez Zangeres vermaakt, en leert, en bouwt, en ſticht.

Dank hebtge o Arts, die ons deez' zielenartſenyen

Verſchaft, veel edeler dan dierbre ſpeceryen - - - - -

En kruiden, in uw hof, tot 's lichaams nut gegroeid.

Wat ſtrekt uw poging u tot lof om onvermoeid,

0p uwe zwaneveer, hoe ongelyk in krachten,

Van verre, langs het ſpoor der hemelſche gedachten,

Te ſtreven naar het pad der helden, wier gedicht

Oudstyds wierd door Godts Geeſt beſtraald en toegelicht.

Het zyze in Paleſtyne, of Hebrons vrugtbre velden,

0p cymbel, luit of harp gewyde toonen ſtelden,

0fzongen aan d' Eufraat, of boorden van den Nyl

Triomf- of klachtgedicht op onnavolgbren ſtyl.

Dus tragt uw Zangſter lugt en wolken door te dringen,

Beſpieglende den ſtaat, 't bedryfder hemelingen,

Zo veel het geeſtlyk oog der ziele u voert naby.

Was 't Moſes ſlechts gegund alleen aan deze zy

Der ſtroomende jordaan 't beloofde Land te aanſchouwen,

Driemaal gelukkig dan, die, door oprecht betrouwen,

Van 't hemelſch Kanaän, het nieu Jeruſalem,

Hier 't burgerſchap geniet, geroepen door Godts ſtem.

Dat



Dat heet, 0 V0E7, een trap van hoeger kennis ſtygens

Dat heet, met hart en ziel maar Godts nabyheid bygen,

Zich wennen met ontzech, ondanks gewoel en drang ' .

Der wereld, aan dat heil, door daaglykſch' ommegang.

Hoe wenſchlyk waar 't dat elk, die uw Gedicht zal lezen,

Z3 mild door 't Hoogſten Geeſt moge begenadigd wezen,

Dat ky, met u, den weg, die hemelwaart geleid,

Ook met meer roozen vond, dan doornen overſpreid.

Hoe zouden dan, zo hoog verlicht, de oprechte reyen »

Met meer vrymoedigheid, op harpen en ſchalmeyen

Godts lof uitgalmen, en met overtuigd gemoed -

Uitroepen, blakende in onlesbren liefdegloed:

Woont zulk een vreugd op aarde in 't hartder uitverkoren'?

Wat heilſtaat is hun dan in 't Hemelryk beſchoren!

JOANNES VAN BRAAM.

D E
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Ie luiſtren wil daar 's waerelds Heiland ſpreekt,

Daar Hy met kragt van taal de harten breekt,

En waarſchouwt voor zyns Vaders heeten toren:

Daar Hy zyn hand biedt radelozen aan,

En nodigt om ten hemel in te gaan,

Die ſta hier ſtil: Dus laat zig Jezus hooren:

Onzalig Zaad, regtongelukkig Krooſt,

Dat nu, ontbloot van Goddelyken trooſt,

In ſmert en vrees verſlyt uw korte jaren,

Helaas! waar is uw heil, en 't glansryk beeld,

Voorheen u van de Godheid meêgedeelt?

Waar is uw ruſt en blydſchap heengevaren?

Waar is 't bewint, dat u zoo mild voorheen

Uw Maker gaf van berg en dal en zeen?

Waar is die ruſt nu meer in hem te vinden;

Dat kennen van zyn gang in 't morgenroot,

En al dat heil, dat in uw ruimen ſchoot

Zyn goedheid ſchonk uit tweepaar waereldwinden?

A Be
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Bedroefde val en lotverwiſſeling!

- Daar ik u zie als in een ruimen kring

Van nypend leet en nakende gevaren:

t Hier ſtryd, daar vrees, gevolgt van wee op wee,

| . Als golven van een voortgedreven zee,

Door ſtorm op ſtorm onmagtig te bedaren.

Uw broze kiel gaat langſaam vaſt te grond,

En mooglyk is 't uw uiterſte avondſtond,

Waar op gy my voor 't laatſt u hoort beklagen.

Helaas ! waar is dan 'tend van uw verdriet !

Want ſtage hoon verdraagt de Godheid niet:

De wraak wreekt haar gedult met dubble ſlagen.

Heeft d'ydelheid uw hart dan zoo vervoert,

En aan een waan, een wintbel, vaſt geſnoert?

Kan 't aardſche zoo betoveren uw zinnen,

Dat nimmer doch uw wenſch vervullen kan,

Daar ik alleen u verg om 't minder dan

My, die 't u al wil geven, te beminnen?

God had voor u het ſtarredak bereidt,

Om eenmaal, in een zaalge onſterflykheid,

Daar in de vreugd der Engelen te deelen;

Maar laas! uw ziel blyft aan het ſtof gekleeft,

En keert den nek aan God, die kroonen geeft,

En laat dien ſchat zig al te dwaas ontſtelen.

Hoe
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Hoe zou Gods throongevolg ten reye gaan,

En bly te moê de gulde ſnaren ſlaan,

Zoo 't u den band der ydelheên zag ſlaken,

Daar nu dat heir beſchaamt het heilig oog

Moet wenden van uw avregtsheên om hoog,

Daar zy geſtaag in reine liefde blaken.

Gelyk een kind dat met een adder ſpeelt,

En 't giftig dier met mond, en armpjes, ſtreelt;

Zoo koeſtert gy 't vermoordend kwaad der zonden,

Een kort genot van 't geen uw ziel verkieſt,

En dat zyn ſmaak reeds in 't bezit verlieſt,

Byt u te ſcherp die doodelyke wonden.

Eer d'afgrond nog met vuur bezwangert was,

En d'aardbol draaide om noord- en zuider-as,

Had God tot u reeds gunſtige gedagten.

Hoe dikmaal heeft Hyu zyn trouw getoont,

Uw leven met weldadigheên gekroont:

Wat ſtondt u van dien Schepper niet te wagten!

Het vuur, de lugt, het water, en het zand,

Te ſaam gewrogt op 't konſtigſt door zyn hand,

Zyn u tot nut, en tot vermaak gegeven.

Geſtaag heeft hy in noden u geredt,

Uw voeten weêr ter effe baan gezet,

Maar laas! waar is uw dankbaarheid gebleven!

A 2. Zoo
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Zoo God zyn arm ter wraak had toegeruſt, “

Uw levens lamp voorlang had uitgebluſt,

En 't blixemvuur u eeuwig doen verſlinden,

Ter plaats daar Hy 't zyn vyand bitter maakt,

En ſtaag de gloed van zyne gramſchap blaakt;

Zoudt gy ook dan zelfs onregt in hem vinden ?

Nu wordt gy trouw in tegendeel behoedt,

En blyft het dan nog in uw oogen goed

Van God te vliên en nimmer weer te keeren?

Is dat dan uw vergelding aan uw vriend?

Heeft God by u dan eeuwig haat verdient?

Kunt gy die breuk met wond op wond vermeêren?

Och arm! waarom, waarom kieſt gy den dood?

Waarom verbergt gy voor u zelf uw nood?

Is 't u gering met God in vree te leven?

Hem ſtaag te zien aan uwe regterhand?

Uw licht, en trooſt in dit armmoedig land?

Helaas! waar word gy blindlings heen gedreven.

Zou Gods genâ, die zelden deuren ſloot,

Zoo breed, zoo diep, en zoo oneindig groot,

Uw redding niet ootmoedig zyn te vergen?

Zyn goetheid, die tot aan den hemel ſtrekt,

En ſcharen met ontmeetbre vleuglen dekt;

Zou die ook u niet eeuwig kunnen bergen?

Ja
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Ja, Zondaar, ſta, ai ſta niet langer ſtil,

Wend m naar my, die u behouden wil,

Naar my, die dood en leven heb in handen,

Die ſtervende heb 's vyands nek vertrapt,

En daar toe ben ten hoogen throon geſtapt,

Om, zoo gy wilt, te ſlaken uwe banden.

Zoudt gy ten doel ſtaan van Gods ongenâ?

Als Seböim en 't godloos Adama?

Zou ik uw hoon ter wraak de Godheid klagen?

Neen, 'k voel dat my het ingewand beroert,

Myn hart wordt door ontferminge vervoert,

Ach! kon myn hand nog heden u behagen?

Wat heb ik al uit menſchenmin gedaan ?

'k Verliet myn throon, en nam uw armoé aan,

Liet ik my zelfs op Golgotha niet leiden?

Noch nood, noch dood, kon my weêrhouden, om

Te banen 't pad naar 't binnenſt heiligdom:

Een liefde, die noch magt, noch tyd, zal ſcheiden.

'k Heb Adam in zyn vlugt van God belet,

En Abram uit het dwalend Ur geredt:

'k Nam David op in 't vuilſte van zyn zonden:

Nooit was ik doof voor een bedroefde tong:

Wie heeft geklaagt die my met tranen dwong?

'k Heb heil zelfs voor myn moordenaars gevonden:

* A 8 Is -
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Is dit nu al voor u vergeefs gedaan? •

Blyft gy verzogt, gebeên, van verre ſtaan?

Kunt gy 't geklank van 't Jubeljaar niet hooren?

De ſlaven gaan verloſt u juichend voor,

De bruiloftzaal raakt vol, Tyrier en Moor

Zie 'k reeds van ver genaken Salems koren.

Ai! denk toch wie u heden vriendlyk vleit;

Wie t uwaarts dus zyn opene armen ſpreidt,

Gy kent myn naam, 'k was lang Gods welbehagen, .

De welluſt van het zalig Englendom:

En die in vreé ontſliepen, hadden om

Myn hulp geſtaâg het oog op my geſlagen.

En ſtaat gy nog, waarom beſluit gy niet ?

Wie, die zig ooit op myn gelei verliet,

Is in zyn hocp op 't Godlyk heil bedrogen? i

Uw tyd is kort, ſpoei voort, verhaaſt uw tred,

Dat vrouw, noch os, noch wyngaart u belett:

Of deinſt gy om uw doodlyk onvermogen?

Wie is 't dan die den kreuplen voeten gaf?

Die dooden deed verryzen uit het graf?

Of is myn arm van kragten nu verlaten?

Kan nu niet meer myn aanbod, dat ik doe,

Indien gy zyt het ryk myns vyands moé,

Ten optogt naar het hemelſch Kanan baten? -

- Schoon
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Schoon nooit uw hart is door Gods Geeſt beſneén, -

En harder is dan ſtaal of marmerſteen;

'k Zal dat in vleeſch op uw gebed verkeeren,

En door myn woord en geeſt uw hard gemoed

Doen ſmelten in een zilten tranenvloed,

Gewillig om myn zagte wet te leeren.

Zou niet een land ontheiligt zyn, indien

Een man zyn bed weêr ſchaamtloos aan wou biên

Aan haar, die 't had in overſpel geſchonden?

Maar, ſchoon gy lang en ſnood hebt geboeleert,

Indien gy ſlegts in waarheid wederkeert

Ik hebbe plaats voor uw berouw gevonden. a

Erkent ge u arm, onwaerdig naam en lof,

Een made en worm, wiens grondſlag is in 't ſtof;

By nedrigen en armen wil ik wonen;

Op dat ik die verryke met myn goed,

En aan hun arm en hongerig gemoed

Het wigtige van myn genâ mag toonen.

Stel toch uw keus en komſt niet langer uit,

Door 't peinzen op het Godlyk raadbeſluit,

Dat nimmer was ten regel van uw leven;

Maar denk wat u wordt heden aangeboôn,

En dat, zoo gy den nek keert naar Gods throon,

Gy rekenſchap van uw vertoef moet geven.

A 4 Vrees

a Jeremia III: 1.
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Vrees niet, neem aan myn uitgeſtoken hand,

Zy zal op reis naar 't hemelſch vaderland,

Gelyk een ſchild het kwade van u weeren.

Gryp moed: weerſta de hel en hare magt :

By my is raad, ik geef den moeden kragt,

Myn oog zal op u zyn, ik zal u leeren.

Ik kwam ter hulp niet van gezonden, maar

Van zieken in het doodelykſt gevaar,

Was 't wel met u, gy hadt my niet van noden.

Dat agter is, is geen verandren aan.

Geef nu uw hart, myn Zoon, ai blyf niet ſtaan,

Myn hand en hart word nu u aangeboden.

Och! koſt gy 't heil van myne ſchapen zien,

En op haar ſpoor den wolventand ontvlien,

Daar zy geruſt in malſche klaverweiden,

En ik haar aan het ſtille water drenk,

En artſeny voor heure kwalen ſchenk,

Om haar gezont ten avondſtal te leiden.

Zy zyn myn ſtem en herderſtaf gewent,

Ik word van haar, en zy van my gekent,

zy deelen in de weelden van malkanderen:

Zy volgen my, waar dat ik henen ga,

Geruſt zoo ik myne oogen op haar ſla,

En nimmermeer zal haar geluk veranderen,
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Ik ben haar God, die voorts haar leiden zal,

En, zoo zy gaan door 't dor Moerbeziedal,

Zal ik haar bron van levend water wezen.

Myn oog zal op haar wezen dag en nagt,

Omſingelt van een zaalge hemelwagt,

En eenmaal zal ik al haar ſmert genezen:

Daar 't eeuwig groent, daar dorſt noch honger meer,

Noch zonnevuur zal tanen, als weleer:

God zelf zal haar een tabernakel maken,

Voor eeuwig haar ter woninge bereidt,

Daar 'k velen reeds heb juichend ingeleidt,

Om 't manna van dat heiligdom te ſmaken.

Stoor u toch aan haar ramp op aarde niet,

Die naar Gods raad, en met myn wil geſchiedt,

De nagten, kou, gebrek en wintervlagen,

Doen haar geſtaag naar my, haar Herder, zien,

En 't giftig kruid van Sodoms dal ontvliën,

Dat God eerlang zal in den afgrond plagen.

Zyn zy veragt, een wereloze ſchaar,

Zaagt gy haar nu, of dan bedroeft, en naar ,

Beweent, gebukt in 't laſtig pak der zonden:

Geloof myn tong, die nooit onwaarheid ſprak,

Dat in die ſmert en by dat laſtig pak,

Meer vreugt dan gy ooit kende wordt gevonden.

A 5 Het



TO S T I C HT E, L Y KE

Het ooge weent, terwyl het harte lacht,

En als de lugt alom weêrgalmt van klagt,

Verſpreien meeſt zig vreugde- en liefdevonken.

Zy zien myn heil, en 't zalige van God,

En 't kermen om myn innig zielsgenot,

Maakt dikwerf haar van min en blydſchap dronken.

'k Beroep my op 't gemoed, dat my bemint,

Of 't in myn dienſt geen zaligheden vindt,

Die nergens in 't heelal meer zyn te ſmaken;

Of 'k immer was een land van donkerheid,

En iemand my met zilte tranen vleit 2

Dien 'knimmer deed in hemelvreugde blaken.

Wat vordert gy van God, uw' Maker, meer ?

Sta af dan van uw pad, en geef my d'eer

Van eeuwig u te hoeden voor 't verderven.

Of hebt gy iets in God, of my gezien,

Waarom myn eiſch, en beé, niet zou geſchién?

Ai! waarom toch, waarom toch zoudt gy ſterven?

'k Zal waſſchen het bezoedelde gemoed

In reiner plas dan Levies offerbloed,

En 't reukwerk doen voor God als prieſter branden,

De linnenrok zal uwe naaktheid kleén,

Gy ſtappen door 't geſcheurde voorhang heen,

Niet jaarlyks, maar met daaglykſche offerhanden.

-
Dan
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Dan zal uw oog het nieuwe Salem zien,

De duiſternis, die u bedwelmt, zal vliën; . e

'k Zal wysheid in 't verborgene aan u leeren,

De Godheid zult gy zien in 't heiligdom,

Haar gangen zyn daar luiſterryk alom, - - - -

En in my met den Vader zelfs verkeeren. - -

'k Zal ſchryven in uw harte myn geboôn,

En waſſchen dat van all' zyn ydle goôn,

Myn jok alleen zult gy met blydſchap dragen,

Terwyl gy zelf als koning heerſchen zult;

Myn luiſter in uw grootheid wordt vervult,

En God bereikt zyn eeuwig welbehagen.

Zoo geimmer zult door vuur of water gaan,

'k Zal by u als weleer by Sadrach ſtaan,

Of hoeden u als Jonas in de baren:

Geſtadig zal myn ruime en ope ſchoot,

Uw Pella a zyn, om u in allen nood

Ten dage der benautheid te bewaren.

Aan 't einde van de loopbaan hangt de kroon;

Dat groot, nog nooit bevat genadeloon,

Dat u myn hand zal uit de wolken geven.

Die eeuwig leeft, zal eeuwig u 't genot

Doen vinden van het zalige van God,

Daar duizenden op blyde wieken zweven.

- Wat

a Een kleine Stad over de Jordaan, daar de ganſche Chriſten

gemeente te Jeruzalem volgens een Godiyk orakel dat hun gegeven

was voor 't begin van den Romeinſchen Oorlog naar toe trok, en

een veilige ſchuilplaats vondt. Euſebius Hiſtor; Eccleſ: Lib: III:

Gap, v: p: 59, 6o.
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Wat is tot Gods verbond meer toe te doen ?

Staak, Zondaar, dan, uw zorgloos tegenwoên,

En laat u van my heilig overreden.

Ik zweer u dat, zoo waarlyk als ik leef,

Ik niet met luſt ter wraak u overgeef,

Al hebt gy lang, en booslyk overtreden.

Sta, Zondaar, dan, en zweer met hart en mond,

Aan God uw trouw in 't aangeboôn verbond:

Doe 't in myn naam, ik zal u kragten geven.

Zoo gy myn ryk, en liefdewet bemint

En u aan my daar toe opregt verbindt

Ik zweer gy zult in 't heilryk eeuwig leven.

*

? 5. , H E I
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H E I L I G

S T I L ST A A N.

Elaas! waar worde ik heen gevoert!

Hoe ſlinger ik op 's waerelds ſtroomen !

Door nieuwe winden ſtaâg beroert;

Waar zal myn kiel ten anker komen ?

Ik heb gezwoegt, geſlaaft, gezweet,

En nu voor dit, dan dat verlangen

Myn zorg, en ruſt, en geld beſteed,

En als ik heb myn wenſch ontfangen

Hygt ſtaàg op nieuws myn ziel naar meer,

Of vindt zig in haar keus bedrogen,

Of 't voorwerp mindert keer op keer

In zyn bezitting in myn oogen.

'k Heb hoven luſtryk aangelegt,

En ſierlyk vyvers laten graven,

'k Heb my een ſpeelhuys opgeregt,

En knegten in myn dienſt doen ſlaven,

En aan myn oogen ſlaap ontrooft,

Om ook uit 's waerelds andre hoeken

Koralen, ſteenen, planten, ooft,

En ander ſieraat op te zoeken:

- 'k Heb
-

»’Arſ

w
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'k Heb yvrig jaren lang geſtreeft

In duinen, boſſchen, berg, en dalen,

Om al 't gediert, dat adem heeft,

Te kennen, en by een te halen; * *

- - - 'k Heb duizenden daar van vergaart

By Ooſt, en Weſter Indianen,

Noch tyd, noch ruſt, noch gelt geſpaart,

Om naarſtig my den weg te banen

Ter binnekamers der natuur;

Ik heb uit 's aardryks ingewanden

Metalen, door het ſtaal en vuur

Bearbeid, my uit verre landen

Te ſaam gezogt met vlyt en vreugd;

Ik heb tot nutte wetenſchappen

De kragten van myn geeſt en jeugd

Gebruikt, om ruſtig voort te ſtappen,

'k Heb 't kunſtig ſamenſtel ontleed,

Van duizenden natuurgewrogten,

En dikmaal 't morgenrood beſteed -

Op 't ſpoor van hun, die wysheid zogten.

Maar laas! wat heeft dit alles in?

Ook 'tgeen ik reeds nu hebbe ontfangen?

Ik vinde in zyn bezitting min,

Dan in 't vergadren, en 't verlangen.

Wanneer de purpre morgenſtond

My doet op 't laauwe dons ontwaken,

Dan zoekt myn ziel alom in 't rond

d Wat haar die dag toch zal vermaken,
- Het
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Het wandlen, viſſchen, of de jagt,

Of het doorſnufflen van myn boeken,

Of het gezelſchap dat my wagt,

Om tydverdryf in 't ſpel te zoeken;

Maar nu ſtoort dit dan dat verdriet

Al myn bejaagde vergenoegen,

En dat 'er 's avonds overſchiet

Is moeite, ziekte, of zielewroegen. »

Waar zal ? waar wil dit alles heen?

Wat zal het eind zyn van myn leven?

Daar ik reeds wat beminlyk ſcheen

My voel, hoe langs hoe meer begeven.

Hoe zalig zyn zy, die omhoog

Dit ruſtloos woelen zyn ontvaren,

En op den blaauwen ſtarreboog

Gaan hand aan hand met d'Engleſcharen

By 't eeuwig ongeſchapen Licht;

Daar zy van duiſternis ontheven,

Beglanſt door 't Godlyk aangezigt,

In ware vreugd geſtadig leven!

Daar hier omlaag de grootſte vreugd

Vervliegt met d'allervlugſte ſchagten,

En ſlegs 't beſtendige in de deugd

En haar gevolgen is te wagten.

Helaas ! wat is een ſterveling!

Gelyk een ſchaduw vlugt zyn leven,

En onder 's hemels ſtarrekring

Is niets dat duurzaam ruſt kan geven; .

Daar



16 ST I C H T E L Y KE

Daar evenwel myn ziel naar haakt,

Die in dit wiſſelvallig zwoegen

Zig wel een oogenblik vermaakt,

Maar nimmer eeuwig kan vernoegen.

Hoe driewerf zalig was myn lot,

Indien myn ziel in hooger zaken,

In plaats van 't ſchepſel, zig in God

Den Schepper, blyde kon vermaken!

Hoe zalig zyn zy, die het pad

Naar Sion regt zyn opgeſlagen,

En naar die groote Hemelſtadt

Zig hier als reizigers gedragen!

Myn ziel ! wat blyft gy langer ſtaan,

En draalt, al wat u boeit, te ſloopen,

Of hebt gy reeds uw voet ter baan

Gezet, om verder voort te loopen?

Nu vrees ik eens, dan hoop ik weer:

Nu doet de ſchrik myn lippen zwygen;

Dan, als ik 't aanzigt throonwaarts keer,

Voel ik myn hart naar boven hygen,

En merke eene ongewone vreugd

My onverwagt door d'adren zweven,

Maar laas! myn ziel zoo ras verheugt

Word weêr zoo ras terug gedreven.

Zoo ſpoei ik voord in ſtagen ſtryd,

Vol duizenden veranderingen :

Waak op, myn ziel, 't is meer dan tyd,

Naar een geruſter ſtaat te dingen:

w
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Wat zal my 't ondermaanſche goed,

Dat ik met arbeid win, toch baten ?

Wyl ik 't met ſmert bezitten moet,

En weêr met moeite zal verlaten.

O zielvervoerende ydelheên!

O alverrukkende vermogen!

Ik heb te lang u aangebeên,

Uw ſchyn heeft myn gemoed bedrogen,

Dat, tot verhoeding van zyn val,

Uw dood'lyk lokaas myden zal.

13 GEESTE



18 S T I CH TE L Y KE

G E E s t e L Y K E

H o N GE R.

Et wat geweld, en yver, woelen

Myn driften tans, hoe doen zy my

ge Iets zoets, met pyn gemengelt, voelen,

En voeren my 't heelal voorby !

Hoe jaagt, hoe dryft my myn verlangen,

En doet my ruſtloos zwoegen, tot

De heilgenieting van myn God

My doe verzadiging ontfangen!

Wie zou myn honger ſtillen, dan

Hy, die alleen my voeden kan?

Wat drukken my hier al elenden!

De zonde heeft myn ziel mismaakt,

Die my te trouloos God deed ſchenden;

Schoon hem zyn yvervuur bewaakt,

Om all' zyn haters te verteeren.

Een meenigte van avregtsheên,

Die als een mantel my bekleên,

Doen God te droevig van my keeren;

En ach ! wat maakt my dat gemis

Verwarde en bange duiſternis!

Wat
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Wat baart de zonde een doodlyk wezen!

Wat brouwt zy rampen in 't gemoed!

Zy doet my Gods nabyheid vrezen,

Die 't anders al verkwikken doet:

'k Verſchool gewis in vygeblaren,

Of riep de donkre rotſen toe:

» Valt op my, bergt my voor Gods roe,

» Ai! wilt my voor zyn wraak bewaren.

Zoo ik alleen 't rampzalig ſpoor

Van myn ontwaakt geweten koor.

Helaas! hoe zyn wy omgekomen!

Waar 's ruſte rondom 's waerelds as?

Waar legt gy, H den? waar uw ſtroomen?

Waar 's God, die zoo beminlyk was?

O wrange, ô bitt're zondenvrugten!

't Gebroedſel uit een drakeneſt,

Wiens ſpog verwekt de zielepeſt,

En God en Engelen doet vlugten;

Bewoont myn vleeſch, en wrogt myn dood,

Zoo God geen uitkomſt gaf in nood.

'k Ben zat van onruſt: moeite, pynen,

En zorg, geleiden my naar 't graf.

De zon, die nu of dan mag ſchynen,

Neemt ſnelder dan zy klimt weer af.

B 2 - Ver
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Vergaan niet als een rook myn dagen?

Zyn niet de beſten vol verdriet ?

Schoon my is zaligheid geſchiedt,

En ik myn lot nooit kan beklagen,

Heb ik niet egter in het rond

Den vloek zien drukken van Gods mond?

Waar moet, waar zal ik 't leven vinden ?

Waar licht? waar kragt? waar zieleruſt?

Zou 'k vleuglen aan myn voeten binden,

En vliegen naar een andre kuſt,

In 's waerelds allerverſte hoeken? -

Zou ook myn ziel 't by goud, of eer, -

By welluſt, jaren, of wat meer - --

Beminlyk toeſchynt, moeten zoeken?

Neen! die uit heldere oogen ziet, v

Leeſt voor hun hooft: HIER VINDTGY'T NIET"

Zoude ik van honger moeten ſterven ?

En deze huilende woeſtyn,

Daar brood noch drank is te verwerven?

Myn akelige grafplaats zyn?

Zou 't hongren eeuwig my benauwen?

Moet ik my voeden met wat kaf,

Met ſtinkend aas, of zwynendraf?

Of ſtillen my met zand te kauwen?

Neen! tot de ruſt van myn gemoed

Dient heilgenot van 't eeuwig goed.

Daal,
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Daal, godlyk Manna, daal van boven,

Daal neêr ! myn opgeploegde grond

Zal u, als 't hemelſch koren, ſtoven;

Verzadig toch myn open mond:

'k Heb vaten leêg, ja ſchatgewelven:

Zie hoe ik hongrig op u wagt:

Gy zyt myn brood, myn levenskragt,

Ai! vul, vervul my met u zelven:

Waar zou toch die verkwikking zyn?

By u is ſmeer en reine wyn.

Ik kan, ik moet, ik wil geen leven,

Waar gy 't beginſel niet van zyt,

Gy hebt my meermaal brood gegeven,

Maar 'k raak gewis dat leven kwyt,

Zoo gy het zelf niet blyft behoeden.

De waereld heeft voor my niets meer

Myn ziel, gewent aan 't offerſmeer,

Kan zig met zeemlen niet meer voeden ;

Ai, Heere, deel, deel my dan meê

Uw leer, beſtuur, en prieſterbeê.

B 3 GELO
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G E L O V I G E

A A N N E M IN GE

V A N

J E S U S.

At buigt ge u neer, myn bang gemoed,

En laat geen trooſttaal gelden,

Waarom uw zelf met kaf gevoedt

In 't oog van Bethlems velden?

Zyn Kanaäns bemuurde ſteên

Met all' zyn reuzen, grof van leén,

Niet voor Gods Ark gevallen?

Kom maak u tot den optogt reë;

Voor 't heilgeloof wykt berg en zee

En 's vyands rot en wallen.

Zou in dit dorre Berſeba

Myn matte ziel verſtikken,

Daar d' open bron van Gods genâ

Wil dorſtigen verkwikken?

Zou 'k ſterven by gebrek van brood

In duiſternis, van hulp ontbloot,

Zoo
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Zco ſporeloos gaan zwerven,

Daar 't zonlicht Gozen mild beſtraalt,

Daar by myn tent het Manna daalt,

En 'k ruſtplaats kan verwerven?

Zou ik voor naakte en koude leên

Geen aangeboden kleëren,

Voor blindheid, daar ik arm om ween,

Geen zalf, noch goud begeeren?

Zou ik uit heggen vol van kruis

Genodigt tot myn vaders huis,

En 't vet vol mergs, niet komen?

En daar de fluit zoo lieflyk ſpeelt,

En Iſrels nakrooſt d' oren ſtreelt,

Nog aarzelen, en ſchroomen?

'k Zou Tyrus en Bethſaïda

In boosheid overklimmen:

Zy zagen d' ogtend van genâ,

Maar ik de dagtoorts glimmen.

Neen! Davids Zoon, en Davids Heer,

Ik werp my op uw voetbank neer,

En kome in 't hart benepen.

De bitſe wreeker, die verwoed

Tans dorſt naar 't laauwe menſchen bloed,

Zoekt my ter ſtraf te ſlepen.

'k Zie hier de vryſtad, 'k zie de Poort:

Wil my ten leidsman ſtrekken,
B 4 En
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En laat het eens gegeven woord,

My armen vlugtling dekken.

O ware Noach! reik uw hand,

Myn ziel vindt nergens ruſt of land,

In Gods verbolgen baren;

Wil toch in 't nypen van den nood

My in uw veilgen liefdeſchoot

Omarmen, en bewaren,

Ontſagehelyke Majeſteit,

Voor aard- en hemelſcharen,

Zie op myn ziel die voor u pleit,

En ſchuil zoekt by d' altaren, -

'k Heb tegen u wel ſhood misdaan, .

Maar 'k gryp den altaarhoren aan,

Uw ſterkte aan my gegeven;

Hy's rood van 't alverzoenend bloed:

Myn ſchennis zy daar door geboet;

Gun! gun myn ziel het leven!

En gy, wiens lippen van genâ -

Als oliebeeken vloeien,

Geſlagen Rots! o Siloa!

Bekwaam my te beſproeien.

Roept gy my tot uw eigendom?

Hier ben ik Heere, zie ik kom

Met al myn zielsverlangen,

Om, als een ganſch ontledigt vat,
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Uw Geeſt, dien zaalgen hemelſchat * . .

Van u myn God t' ontfangen. :

Hebt ge in genâ en goedheid luſt?

Gebiedt gy my te komen? - -

Uw ſchepter word van my gekuſt, T

Uw trouwring aangenomen. - --

'k Ben d'uwe tot in eeuwigheid,

Verlicht, verzoen, regeer, en leid

My, naar uw welbehagen,

Aan u wordt myn opregt gemoed

In dood en leven, zuur en zoet,

Voor eeuwig opgedragen.

O ſchaduwryken Appelboom!

Hoe ſmaken my uw vrugten!

O Libanon! uw zaalge ſtroom

Doet myn melaatsheid vlugten.

Myn Bruidegom is blank en rood,

Hy bind in zegepraal den dood

Aan zyne wagenwielen:

Haaſt zie ik den Egyptenaar,

En Aſſyrier, met 1ſrels ſchaar

Voor hem als Koning knielen.

By deze dingen leeve ik Heer,

Dit heet een ſchat van waarde:

Myn ziel luſt nevens u niets meer,

In hemel of op aarde.
-

- B 5 Ai !

A
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W

Ai! zet my op uw arm en hert,

Doe toch myn ziele nooit die ſmert,

Dat ze eenzaam om zou dwalen; - --

Zy zoekt, en zugt en hygt, o God!

En hoopt op 't eeuwige genot,

In Sions hemelzalen.

GODE
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G O DE L I E F

V E R T R O O ST.

SA MENSP R A A K.

G O DE L I E F.

Aar berg ik my? ach! dat ik vleuglenaan kon binden,

En vliegen waar ik mogt, om voor myn knagend hart

En doodsbenaautheên ſlegts de minſte ruſt te vinden!

Ach! maakte God een end van my, of van myn ſmart!

De nagt verſchrikt my, en de dag kan niet vermaken;

'k Verlang naar 't morgenlicht wanneer het avond word,

En 's morgens dat de dag toch mag ten ende raken,

Terwyl ik vrugteloos tans klagt op klagten ſtort!

Och! God, waar wil dit heen? myn hoop heeft my bedrogen.

Ik droomde dat ik at, maar nu myn ziel ontwaakt

Blyftze even hongerig, en waar ik ſla myn oogen

Zy zien Gods wraakvuur, dat totmyn verderfreets blaakt.

Helaas!
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Helaas! moeſt dit myn deel, myn bitter noodlot wezen !

Hoe billyk wordt dan niet het vee van my benydt,

Dat heeft ten minſten voor geen eeuwigheid te vrezen,

Daar ik geen einde zie aan myne elende en ſtryd:

Wat ſtryd ! zal ik een ſtryd myn zielsbenaaudheid noemen?

*- Een ſtryd is daar men kampt, en daar men weerſtand biedt,

Maar ik, ik doe, dat zelfs een Heiden zou verdoemen,

Ik val reets eer myn hart een enklen vyand ziet.

Is dat een ſtryd, die meer in 't oordeel wordt begrepen,

En met den mond geklaagt dan met de ziel gevoelt?

't Geſprek met anderen heeft myn verſtand geſlepen,

Het geen in 't klagen zelfs het klagen ſlegts bedoelt.

Helaas! is nergens voor myn ziel dan hulp te vinden?

Is Jezus groote naam niet Vredevorſt en Raad?

Maar ach, voor hun alleen die zig aan hem verbinden.

By wien het recht bemint, en 't onrecht wordt gehaat.

Doet wech uw boosheên (liet Gods mond aan Juda leeren)

Dan kunt gy veilig tot myn hooge vierſchaar treên.

Ik zal uw zonden, ſchoon ſcharlaken rood verkeeren

Als witte wol, ten roem van myn barmhartigheên.

Maar gy, myn zondig hart! wat doet gy zelf by 't naderen,

In uw gebeden niet, voor Gods genadethroon?

Uw boosheid overtreft de boosheên uwer vaderen:

Wat wagt gy aandeel dan aan 't ſterven van Gods Zoon,

Vermoeide ziel! maar neen ! gy moogt dien naam niet dragen,

Uw zonden drukten, hoe gy klaagde, u nooit genoeg.

Hadt gy een ware ſmert gy zoudt wel anders klagen:

. Heel anders was de laſt die eertyds David droeg.

- Het

#
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Het blinde Ninevé, bekeert op Jonas preken, J

Bekleedde zig met ſtof en aſch, uit waar berouw;

Maar gy, myn hart! door vloek noch zegening te breeken,

Gaat voort, als of de ſtraf u nooit genaken zou.

Manaſſe wiſt zig nog in Babel te bekeeren, 2

En Juda hoorde nog wel eens Gods donderſtem,

Maar gy met Pharaö verſtokt kent geen verneêren;

Noch 't lieflyk Gerizim, noch Ebals vloek heeft klem.

Miſſchien heeft God, na taai geduld met recht ontſtoken,

U al verlaten ter verharding, en zyn eer,

Door uw verdiende ſtraf en ondergang gewroken,

Op dat een ander uit uw droeve rampen leer'.

Hartnekkig hart ! daar is voor u geen heil te hopen,

Gy hebt de Godheid reets te lang en boos verſmaadt:

De tyd der minne is nu voor u ten end geloopen:

Wat zou ik wagten, daar Gods gunſt myn ziel verlaat !

O Kaïn! 'k zie in my rampzalige herleven

Die wrevel, die u drong ten droeven broedermoord:

Die ſmert die Judas eens wanhopend heeft gedreven

Het ende van zyn leed te zoeken in de koord.

Schreit, droge bronnen, ſchreit een zee van brakke tranen:

Maar neen, uw zugt is niet opregt, het hart is boos! -

Gy vreeſt de hel, dat doet u God om hulpe manen.

Zoo vreeſt de Satan ook ſchoon eeuwig hopeloos. '

O God! wie weet wat my elendige is beſchoren! 2

Ach, was ik uit het oog van vyand en van vriend!

Wee my! wee, zondig hart! zoo 'k eeuwig gaa verloren;

Gy vonniſt recht, o God! ik heb de wraak verdient.

Vang

*

r
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Vang dan maar aan, myn ziel! uw eindeloze klagten;

Beſchrei voor eeuwig uw rampzalig ongeval :

Miſſchien zal dat op aarde uw ſmert nog wat verzagten,

Wyl d'eeuwigheid van geen verligting weten zal.

Och! was maar eenige genà voor my te hopen !

Och! was de Hemel ſlegts niet doofvoor myn gebed!

Och ! dat ik Jeſus eens met tranen aan mogt loopen !

Miſſchien wierdt nog myn ziel van dezen dood geredt.

Helaas! kan Satans liſt, nu nog uw hart bekoren?

Is nog uw oor niet voor die dwaze hoop geſtopt?

Maar zagt ! daar 'sWaarmond! wishy heeftmy konnen hooren:

Ach! hadde ik liever myn benauwtheid opgekropt!

W A A R M O N D.

Staak, Godelief, houd op van al uw bitter klagen,

Ik heb uw ſmert dus ver nu met geduld gehoort,

Hoe kan een menſch, geleert uitGods onwraakbaar woord,

Zoo onvernuftig en wanhopend zig gedragen ?

Waar heen vervoert u het rampzalig ongeloof,

In ſchyn van godvrugt, en door valsgelegde gronden

Stort ge u in wanhoop, gy vermeêrt uw ſnert en zonden,

Voor Gods genade en zyn getuigeniſſen doof

Al had dat zalig licht nog nooit uw tent beſcheenen,

Gy's waerelds vierde deel als Kaïn ſnood vermoort,

Of Jezus koningryk met vuur en ſtaal verſtoort,

't Betaamde u egter niet de wanhoop 't oor te leenen.

Laat

:

5
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Laat Loth, laat David, laat die groote Salomon

Voor my van Gods genâ uit hun bevinding ſpreken:

Of zie hoe Jonas Zoon, of Paulus, hun gebreken

Zien hagelwit gemaakt in Bethlems zuivre bron- , -

Staan Salems poorten nagt en dag voor elk niet open?

Wie ſluit het heiligdom des Allerhoogſten toe?

Maakt u een zee, die ſtaag haar modder opwerpt, moé?

Wat draalt, wat ſukkelt gy de haven in te loopen ?

Hy, wiens benauwt gemoed bukt onder helſche pyn,

Wiens ſchuld gevordert wordt ten koſte van zyn leven,

Kan zig naar Davids Zoon en Davids Heer begeven,

Die in dit dorre Siph hem zal een leidsman zyn.

Maar gafGods Geeſt tans klem , en invloed in myn reden

Gy zaagt de liefde daar u Jezus mee bemint,

Daar gy de blyken reets van in uw ziel bevindt;

Gy baadde u in een zee van enkle zaligheden:

Dan zaagt gy door die wolk, die u benevelt, heen,

En riep gewis: is dit die hand, waar voor ik dugtte?

Dees Goddes aanziens, wien'k met zoo veel angſt ontvlugtte,

Was dan myn hart van ſtaal of ys of marmerſteen?

Ik juich van blydſchap als ik dus een mond hoor klagen.

Hier denk ik heeft myn Helt een vangſt de hel ontrukt,

Die 't ryk gezalleft hooft in 't ſtof heeft neêrgedrukt,

En zyn verdiende ſtraf op Golgotha gedragen.

Dat 's mede een vreemdeling, die Sions hoogte mint,

Die tranen zaait om God, en om zyn heil verlegen;

Die beter vaderland heeft in het oog gekregen,

Daar een vermoeit gemoed voor eeuwig ruſte vindt.

Daar

»
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Daar, lieve Reisgenoot, daar zullen we in de reyen

Van Salems borgerſtoet, van ramp en ſtryd verloſt,

Voor hem, wien ons behoud het leven heeft gekoſt,

In zegepraal d' olyve en pallemtakken ſpreyen.

G o DE L I E F.

Zwyg,Waarmond, trooſt een ziel die trooſttaal mag ontfangen,

Bezondig u niet meer, gy kent myn hart nog niet.

Al klaag ik eens, het blyft my ſlegts in 't oordeel hangen?

Uw vriendſchap vonniſt maar, die my van buiten ziet.

Maar wilt gy echter my uw byſtand niet doen derven,

Die ik zoo menigmaal voor my ten nutte zag,

Bid God voor my, dat hy die gunſt my doe verwerven,

Dat Jezus lieve naam, om my niet lyden mag.

Gods gramſchap ſchynt my toe in lichte vlam ontſtoken.

Wie kan dien gloed, en dat verteerend vuur weêrſtaan?

Ach,Waarmond!Waarmondlach!God heeftmet rechtgewroken,

Door myn verharding, al myn ſchendige euveldaân.

En waarom zou my ook de Godheid langer ſparen,

'k Heb my gevoed gelyk een dier ter ſlagtings tyd,

'k Groeide als het veulen van een ezel lange jaren,

Waar van my elke dag ſtrekt heden tot verwyt.

Mogt d' Opperlandman aan 't hardnekkig Juda vragen,

Wat aan zyn wynſtok was gebleven onvolbragt,

Op dat hy vrugten van erkentenis mogt dragen,

Die hy zoo lang vergeefs had met gedult verwagt:

- -- Veel
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Veel meer mogt dat verwyt myn ſhood gemoed doorboren:

Ik ben in Tyrus noch in Babel opgevoedt ;

Ik hoefde nimmer moord noch krygsgeſchrei te hooren;

De grond heeft nooit gerookt van Chriſten martelbloed;

God heeft den Hemel niet in koper doen veranderen,

Het welig aardryk in geen yzererts verkeert:

Maar vee en veldgewas, nu jaren na malkanderen,

Gezegent, en myn dood en ondergang geweert.

Heeft hy met Jakob tot geen heir my aan doen groeyen,

Myn kleedren niet, gelyk weleer in Sin, bewaart,

Zyn zegen evenwel liet hy ſtaàg nedervloeyen,

En 't aardryk heeft my wat ik nodig had gebaart.

Waar klonk de blyde ſtem der Euangelieſnaren

In eenig waerelddeel met aangenamer toon?

Waar vindt ge een ſchaapskooi om de lamren te vergaren

Als hier? een vryen ſtal van Davids grooten Zoon.

Waar zyn myn vruchten nu van dankbaarheid gebleven?

Myn tyd is als een rook en als een damp vergaan. -

'k Ben van den Satan als een paard in 't rond gedreven,

En als een os voor hem ter ſlagtbank heen gegaan.

Maar ºach! myn Waarmond, kon ik dit maar regt beklagen.

'k Weet dat een menſch verblind en dwaas geboren wordt

En zoo hy ooit zal aan een reinen God behagen,

Dat hem een hooger Geeſt moet worden ingeſtort.

'k Weet dat hy uit genade in Jezus uitverkoren,

Gewaſſchen wordt in zyn onſchuldig offerbloed,

En dat hy, door Gods Geeſt als andermaal geboren,

Met Jozua ontfangt een reinen prieſterhoed. -

- C r Dies,
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Dies, zoo my immermeer dit heil was wedervaren,

Dat gadeloós geluk, dit driewerf zalig lot,

'k Vergat tot roem van Gods gena myn dwaze jaren,

En leefde wel te vreên 't kortſtondig overſchot.

Ja, Waarmond, 'k zie wel aan 't verand'ren van uw wezen,

Dat ge u verwondert hoe myn ziel dus klagen kan, ,

Daar ik, helaas! misleidt door zelfsbedrog, voor dezen

Vol hoop in optogt ſcheen naar 't Hemelſch Kanaän.

Maar ach ! die dwaze hoop is my op 't ſnelſte ontvlogen.

'k Hebbe op een zandgrond my geruſt een huis gebouwt.

Myne eigenliefde heeft my ſchandelyk bedrogen:

'k Hebbe op een ydlen waan en herſenſchim betrouwt.

't Is waar, 'k ben eens geſtuit in 't midden van myn zonden

En, zoo 'k my niet bedrieg, ik zag ze toen met ſmart,

En toonde voor Gods throon al bevende myn wonden;

En zogt in Jezus bloed genezing voor myn hart.

'k Heb wel met David eens myn bed genat met tranen,

En met den Tollenaar op 't bange hart geklopt,

My door gebeên getragt den weg tot God te banen,

Terwyl myn boezem van berouw was opgepropt.

Maar ach ! myn Waarmond, waar is nu 't gevolg gebleven?

Was ik opregt geweeſt, God had my lang verhoort.

Geen menſch kan, dunktmy, zoo in zonden blyven leven,

Wanneer hem 't heilgoed eens in waarheid heeft bekoort.

'k Heb ſedert, daar ik als een meſtkalf aan moeſt groeyen,

Of als een boom, die, aan een klare beek geplant,

Zig door een vrugbren dauw van boven voelt beſproeyen;

Geſtaag misbruikt het heil van Gods nooit moede hand.

*. "- Ach !

N
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#

#

"

Ach! Waarmond, zou myn mond dat alles aan u klagen,

Waar van Gods lampe my inwendig overtuigt,

'k Zou u gewis nog meer, dan aan my zelfs mishagen:

Is 't wonder dat myn ziel dan hooploos nederbuigt !

Een monſter in het woeſt Arabië geboren,

Is zoo afſchuwlyk in zyn aart en boosheid niet.

Myn ſnood en godloos hart gaat zekerlyk verloren,

Zoo niet Gods goedheid op dit aas ter neder ziet.

Ach! mogt ik my eens als Mephibozeth verneêren,

En vallen Davids Zoon en Davids Heer te voet:

Hy zou, hy zou miſſchien zyn aanzigt tot my keeren,

En waſſchen my in zyn verzoenend offerbloed.

Maar 'k vrees God heeft voor my 't genadig zyn vergeten,

En zyn barmhartigheid verwiſſelt met de wraak:

Zyn hand zal zwaar zyn tot myn levenskragt verſleten

Ik eeuwig in dett gloed der helſche vlammen blaak.

w A A R M o N D.

Oprechte Godelief, my drukt uw bitter klagen,

Ik zie hoe zeer gy voor alle oxelkuſſens vreeſt,

Maar tevens in uw ſmert myn ſmert in vroeger dagen,

Dus blyft Gods handelwys zoo ze altoos is geweeſt.

Hoe wordt het ſcherpſt gezigt verblind , wanneer de ſtralen

Van 't heuglyk zonnelichr zyn voor ons oog bedekt!

Maar hoe veel meer nog moet de ziel in 't duiſter dwalen,

Als God, dat vlekloos Licht, zig aan 't gemoed onttrekt!

C 2 'k Heb
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'k Heb gryze hairen, die nu rests ten grave dalen,

Maar zie geſtaag nog meer met een verlichte ziel,

Dat Kanaän niet wart door veelerhande talen,

Als Nimrods Babylon weleer te beurte viel;

Maar dat dezelfde geeſt leidt langs dezelfde paden;

Hier in verſchilt geen weſt- van d'ooſter Indiaan,

Schoon elk zyn eigen kruis wordt op den hals geladen,

Zy dragen 't egter langs de zelfde hemelbaan.

Verbly u, Godelief, God heeft uw naam geſchreven

In 't boek des levens, en in 't ongenaakbaar licht

Heeft reets het Engelenheir hun danklied opgeheven,

Toen God de ſchillen nam van uw verblind gezigt.

Nooit kan uw boosheid wel te groot zyn in uw oogen.

Het booſte dier heeft God, zyn Maker, nooit gehaat:

Maar hier door klimt de roem van 't godlyk mededogen,

En wondre liefde van 't vermorzelt Vrouwezaad.

Wie gaf u dit gezigt van uwe vuile wonden?

Wat prieſter heeft u uw melaatsheid toch geleert?

En waarom haat ge u zelfs om uwe boezemzonden?

En geeft u ruſt noch vreugd, ten zy gy Jezus eert?

Zoo God u nimmer heeft een waar berouw gegeven,

Of een verbroken hart en een verſlagen geeſt,

Wat heeft u dan voorheen naar Jezus aangedreven?

Wat is de bronaår van uw' tranenvloed geweeſt?

Of onderwondt ge u God en menſchen te bedriegen ?

Was 't om den ſchyn alleen van godvrugt u te doen?

Hadt gyuwtong, van deugd ontaardt, verhuurt tot liegen?

Gezint om tegen God, en 't heilryk in te woên ?

Neen!
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Neen! nimmer hebt gy min het valſche pad betreden,

Dan toen uw tentzoo mild wierdt van Gods lampbeſtraalt

Was toen uw liefde en hoop niet vuuriger, dan heden

Nu gy in duiſternis en als verlaten dwaalt,

Heeft ooit de Satan wel de wapens opgenomen,

Ten nadeel van zig zelv', of van zyn ryk gewendt?

Heeft hy u uit den ſlaap gewekt om hem te ontkomen?

Staat hy niet altoos als een moordenaar bekent ?

Is iemant door zyn' raad tot Jezus oit geloopen,

Voor zyn behoudenis of Jezus eer bedugt?

Wat was hem ooit van uw ontwaakt gemoed te hopen ? -

Hy woont in 't vygenloof daar hy het licht ontvlugt.

Neen! Godelief, 'k ben nu in meer dan vyftig jaren . --

Daar in beveſtigt, dat myn boos en hard gemoed

Niets uit zyn eigen aart dan enkel kwaad kan baren,

Dat my wel van, maar niet naar Jezus vlugten doet.

De menſch wordt als een ſlaaf in Satans ryk geboren, -

Hy haat zyn broeder, en zyn God uit eigen aart,

Hy heeft daarom gewis zyn ouden aart verloren,

Die God mint, om zig zelfs alleen beminnens waard.

Wie kan een trots gemoed in 't ſtof doen nederknielen? .

Een rykaart bedelen? een hart als marmerſteen *

Veranderen in waſch? wie onvernufte zielen :

Doen wysheid ademen dan God, ja God alleen?

Zoudt gy dat zien, en dat gevoelen van uw zonden,

Voorheen u onbekent, en nu zoo min geagt,

Wel ruilen voor al 't goud in Ophirs ſchoot gevonden?

Waarom de dankbaarheid dan God niet toegebragt?

C 3 Leert
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Leert gy uw zonden als verfoeyelyk beklagen, -

Terwyl gy 't zwynendraf van deze waereld vliedt,

Haat gy in u het geen de Godheid moet mishagen,

Is 't niet een teeken dat ge uit andere oogen ziet ? -

Dat ge, uit het ſlaafſche juk der duiſternis getogen,

Door God in 't koningryk zyt van zyn Zoon gezet ?

Dies leert gy zugten, en beklaagt met ſchreyende oogen,

Voor God uwe onmacht in 't vervullen van zyn wet.

Hebt gy geen deel aan 't bloed, uit Jezus zy vergoten?

Draagt gy geen liefde tot dien Heiland in uw ziel?

Wel aan! waarom uw ſmert en droefheid niet verſtoten?

Volg nu dien raad, die aan Jobs huisvrouw zoo beviel.

Zou 't u niet beter zyn een meeſter te verlaten, s .

Wiens ſtrenge vedeleer baart zoo veel zieleleed? *

Wat kan uw zoeken, zoo 't doch niet opregt is, baten? .

Verdryf uw zorg en angſt als eertyds Kaïn deedt. ' '

Waarom met Demas niet de waereld ingeloopen?

Gaa zoek verandring by uw vrienden daar 't u luſt.

Gy zult u vrede ligt wel elders beter koopen,

Waarom uw ziel niet in een zoeten ſlaap geſuſt? -

De vreugd die ge u verbeeldt in bovenmaanſche dingen -

Is mooglyk ingebeeldt van andren u geleert, -

Eet, drink, wees wel te vrsen, als andre ſtervelingen, -,

Hy ſchynt een dwaas die zoo veel zorg en angſt begeert.
Is u de waereld zoo aanminnig in uwe oogen A

Als Jezus, waarom klaagt, en waarom weent gy niet,

Dat nooit uw ziel genoeg wierdt tot haar dienſt bewogen?

Waarom bezorgt gy niet dat gy haar hulde biedt?

r

- -

Schynt

t
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Schynt u myn raad niet een gewenſchten weg te banen ?

Heeft dan de waereld in 't geheel geen ligtenis?

Neen! Godelief, uw ziel geeft antwoord door uw tranen,

Zy vindt het niet, om dat uw Jezus daar niet is.

Nu gy dien Heiland hebt aanvanklyk lief gekregen

Verdwynt de waereld, eer, en rykdom uit uw oog:

Hy kan alleen by u meer dan dat alles wegen,

Nu is uw eer, uw ſchat, uw een, en al, om hoog.

Tragt dan een dankbre ziel tot God om hoog te heffen,

Nu u in duiſternis dat licht is opgegaan;

En ge onverwagt zoo bly den Heiland aan mogt treffen,

Die in u luſt vondt, en zoo veel voorby wou gaan. "

Of hebben zy, die tans geruſt zyn in hun zonden,

Wier elpenbeenen bed druipt van het lamrenſmeer,

Meer heil, en gronden van een zaalge hoop gevonden,

Dan gy, wiens arme geeſt zig bukt in 't ſtof ter neêr;

Neen! dat uw lofzang vry roll' door de hemelbogen ''

Nu ge u met Paulus in die taal verheffen kunt :

,,In my wou Jezus zyn lankmoedigheid verhoogen, 't

,,Aan my d'onwaardigſte is daarom genâ vergunt.

Het Godlyk Ephata ontſloot met kragt uwe coren,

Op u deed 't Koningryk der Hemelen gewelt,

Gy waart gekent, gezogt, gevonden, ſchoon verloren,

Daar was een plaats voor u aan 't bruiloftmaal beſtelt.

O zaalge Godelief ! die in uw jeugdig leven, -

Die groote godſpraak aan u zelv' vervult moogt zien,

,,Ik zal een nieuwen geeſt in uwen boezem geven:

,,Uit een gereinigt hart zult gy my hulde biën.

C 4 ,,Dan

t
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,,Dan zult gy walgen van uw ongeregtigheden,

,, En uw verfoeilykheid zien voor Gods heilig oog.

Niets vindt gy nu waar meêgeuw naaktheid kunt bekleeden 9

Gy wilt geen vygeblaån, dies vlugt uw ziel om hoog:

Klaag vry, myn Boezemvriend! ja klaag vry omuw zonden:

Klop op uw heupe vry, nu ge aan u zelv' ontdekt,

Met Ephraïm beſchouwt uw ſtriemen en uw wonden;

Maar teffens blyve uw ziel naar Jezus uitgeſtrekt.

Die open ſpringbron voor 't bezoedelde geweten,

Der naakten ſierkleed, en der hongerigen brood,

Dat blinkend licht voor die in duiſternis gezeten, -

Hun redding zoeken, en hun leven in zyn dood.

G o DE L I E F.

Uw reden vloeit, gelyk een milde zomerregen,

Myn halsvriend Waarmond! op een dor amegtig land.

Ik roem in myn gemoed Gods vrye gunſt en zegen,

Aan u gegunt, met een regt vaderlyke hand.

Maar laas ! wat zal my toch uw liefde en trooſttaal baten,

Zoo lang myn werk niet word van Jezus vol gekeurt?

De wanhoop heeft myn ziel nu eenigſins verlaten,

En myn verſlagen geeſt is wel wat opgebeurt.

Maar ach! ik vrees! ik vrees! gy wordt door gunſt bedrogen

« En velt een vonnis dat alleen uit liefde vloeit.

't Is waar, dan denk ik eens, God ſloeg op my zyne oogen;

Maaraanſtonds wordt myn hart weer door die vrees geboeit.

Ik
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Ik bid u, Waarmond, hoor nog ditmaal naar myn klagten,

En keur den boom dan naar de vrugten die gy ziet.

Ik weet gy zult my, hoe eenvoudig, niet veragten,

Vermits uw trouwe tong toch elk een hulpe biedt.

Indien myne arme ziele ooit was genâ bewezen,

Wat zou my Davids Zoon niet onwaardeerbaar zyn!

Hy had geen zieken maar een doode in my genezen?

By na een Satan in een bloten menſcheſchyn.

Hoe moeſt myn hart niet dag en nagt in liefde branden

Wanneer zyn groote naam my ſlegts ter ooren kwam, -

Hoe moeſt ik niet myn geeſt ſtaag dragen in myn handen,

Alleen ten dienſte van dat vlekloos Offerlam?

Daar nu myn ziel of niet, of nauwelyks verlegen,

Zoo onverſchillig is, en van gevoel ontbloot,

Dat Jezus en zyn heil ſchynt by haar niets te wegen, ' T.

Schoon haar die ſlaapzugt voert in de armen van de dood.

Wat zou my niet de laſt van all myn zonden drukken, -

Zoo ooit genadelicht my andere oogen gaf, v

Zoo Jezus eens voor my het hoofd had willen bukken,

Voor my gemartelt, en gedaalt was in het graf,

Zou elke hamerſlag, en wonde in Jezus leden ! !

Geen ſcherpe prikkel zyn in myne trage ziel. -

Om ruſtloos wakende nooit moé noch afgeſtreden

Te kampen tegen 't kwaad dat hem zoo bitter viel?

Waar is die waakzaamheid, helaas! in my te vinden?

De Satan, waereld of myn harte winnen 't al. 1 -

Ik voel my onverwagt zoo in hunn ſtrikken binden,

Dat, eer ik 't goede denke, ik reeds in 't kwade val.

C 5' Wat
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Wat zou er diep ontſach en ootmoed in my wezen,

Zoo dra ik aan den naam des grooten Heilands dagt?

Men zou het liefdevuur in al myn woorden lezen,

Als ik myn ſmeekgebeên voor 't Godlyk aanzigt bragt.

Maar ach ! mynſteene hart, door wet noch vloek tebreeken,

Blyft dikwerf of ik geen genâ van noden had.

En wil ik evenwel dan om vergifnis ſmeeken;

Myn ſchult word in 't verſtand niet met gevoel bevat,

Ja, lieve Waarmond, zoo 'k myn nood regt uit zal klagen,

't Is dikmaal of ik geen genade hebben wou;

Uwe oogen denk ik niet dat ooit myn weerga zagen,

Myn hart is ongeneigt tot tranen of berouw.

Zoo ooit myn ziel was door een waren dorſt bewogen,

Wat zou zy door haar ſmert niet ſchreeuwen wat zy kon,

Gelyk een dorſtig land nu dor en mat van 't droogen,

? Of als een hert ſchreeuwt naar een koele waterbron.

Maar ach: mynWaarmond!'k moetmy zelfnu dikmaal vragen,

(Dat al myn klagten nu nog ver te boven gaat)

Of ik wel waarlyk wenſche, uit myn elende ontſlagen, -

Te minnen wat God mint, te haten wat hy haat ?

Het heeft wel nimmer my aan woorden nog ontbroken:

Ik roep wel eens: o God! geef my een vleeſchenhart

Nooit hebt ge u toch met luſt in 's zondaars dood gewroken;

Ai red my dat ik worde uit 's Satans ſtrik ontwart:

Bewaar my dat ik niet bedrogen uit mag komen,

Doorgrond in my ook 't geen ik zelve nimmer zag;

Leer my opregt toch voor myn eigen hart te ſchroomen,

En leer my bidden dat ik waarlyk bidden mag..

>:- 't - Maar

|
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Maar kan een ander niet die zelve woorden ſpreken ? : : :

Wie weet wat Judas en wat Demas heeft gedaan?

Wat baat hetGod alleen ſlegts met den mond te ſmeeken,

Terwyl het harde hart blyft ongevoelig ſtaan? :

Ikſchroom u, Waarmond, all myn boosheên voor te dragen,

God weet, hoe dikwerf ik, wanneer ik al eens tragt/

Aan Hem myn noden en rampzaligheên te klagen, I

Myn aandagt vinde door een helſch geweld verkragt,

Dat duizend grouwelen in myn gedagten komen, zº

't Geen God voortaan toch uit genade van my keer! .

En (daar my alle hoop op God door wordt ontnomen)..

'k Zit dikwerf zonder ſmert en moedloos daar by neêr.

-

- o -

Gebeurt het my eens met Gods kindren te vergaren, i

Daar zit ik menigmaal met een geſloten mond, 'st

En daar God lof ontfangt van menſch en Englenſcharen, -

Is 't of myn ziel niets dank- of biddenswaardig vondt.

En 't geen my dikwerf doet met angſt het bidden ſchroomen

Is dat de boosheid my het meeſte dan beſpringt. - - - -

Zeg, Waarmond, kan dat nu in 't hart van iemand komen,

Die waarlyk en opregt naar Jezus liefde dingt? :: -

En daar myn ziel nog meer door wordt in 't nauw gedreven,

Is dat ik menigmaal van andren heb gehoort,

Dat God hun nu of dan wel antwoord heeft gegeven,

En zy geſterkt zyn door de trooſttaal van zyn woord:

Helaas! ook nimmer mogt dat heil aan my gebeuren

My valt wel onverwagt eens een ſchriftuurplaats in, .

Maar 'k heb die nooit van God afkomſtig durven keuren,

Ik ben onwaardig dat getuignis van zyn min. -

Indien
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Indien myn ziel ook ooit genade had verkregen,

Zou niet die zelfde God my dat bewuſt doen zyn?

Doch keer ik binnewaarts, myn hart ſpreekt zelfs my tegen:

Verwondert gy u dan, dat ik zoo hooploos ſchyn?

Ook buiten het geloof kan niemant God behagen.

Waar is toch nu geloof in myn verhard gemoed?

Behalven dat die geen waar op Gods oogen zagen

Kragt hebben tegen 't kwaad, vermogen tot het goed.

•, Blus 's hemels Geeſt niet uit de vlam van 't heilig leven,

,,Bedroef hem niet door wien ge uit gunſt verzegelt zyt.

,,Wek die genaa ſtaag op die aan u is gegeven:

,, En wees,dusſprak Gods woord, in 't eeuwig heil verblydt.

Maar laas! ik vinde in my noch wysheid noch vermogen.

En hoe ik dikwils meer my aangord, hoe ik meer

Na al myn zwoegen in myn hope word bedrogen;

Waar uit ik duidlyk myn verloren toeſtand leer,

En, zeg ik nogmaals, kon ik dit genoeg beklagen,

Of tot God roepen, als wel eer vorſt David deed,

,,Ik kan myn zonden als te zwaren laſt niet dragen;

Dan wagtte nog myn ziel eens 't einde van haar leed.

W A A R M O N D.

Gelyk een roerloos ſchip, geſlingert van de winden,

En door de zee geſchokt, dan gins dan herwaarts heen,

Kan nergens hope van behoudeniſſe vinden,

Dan in het uitzien op Gods vrye gunſt alleen;

- - - - - - -- Zoo
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Zoo is het met de ziel eens Chriſtens in dit leven,

Die ſlingert op een zee door 's Makers mond vervloekt:

Haar wordt ook nergens hoop of ware ruſt gegeven, -

Dan als zy raadloos die in Gods genade zoekt.

Hy klaagt niet ydel, die een vreemdeling moet wezen,

Die huis, en vaderland, en goed, en bloed verliet, .

Altaren, goden en al wat hy had voordezen, - ,

Op goddelyk bevel getrooſt met voeten ſtiet;

Die zat van onruſt zwerft langs moeyelyke wegen,

Daar tegen hem 't heelal ten ſtryd ſchynt aangegordt,

En als hy 't land der ruſt eens heeft in 't oog gekregen,

Dan van zyn leidsman en het licht verlaten wordt.

Maar zou de wanhoop nu daarom uw loop vertragen?

Hebt ge u de hemelbaan dan anders voorgeſtelt?

Of zoekt gy zonder ſtryd de zegekroon te dragen? " ,

Neen! niemant nam dit ryk ooit in, dan met geweld.

Is 't evenwel niet groot die kroon te mogen wagten,

Niet naar verdienſten, maar genâ zoo mild belooft?

Wat ſtaan u van dien God al zaligheên te wagten,

Die eer zyn Zoon dan u van 't leven heeft berooft !

Zoo hy uw dood begeert, wie geeft u dan het leven?

Waarom twiſt nog zyn Geeſt met u dit oogenblik?

Waar wordt gy door de liſt des Satans heen gedreven.

Hoe bitter knelt u tans zyn doodelyke ſtrik?

God heeft u uit het ſlyk barmhartig opgenomen,

En verdre redding door zyn Geeſt aan u belooft;

Maar nu gy alles te gelyk niet kunt bekomen,

Word gy van hoop, geloof, en liefde en al berooft.

Hy
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Hy gaf u oogen, om u zelven regt te kennen,

En 't luiſterryk gewigt van zyn genadewerk;

Opdat gy zoeken zoudt, en u geheel gewennen - "

Aan hem, die 't levend Hooft en 't Heil is van zyn kerk.

Gy gaat in tegendeel geheel dien weg ter zyden,

Nu gy u dwaas, en boos, en zoo onmagtig ziet,

Raakt gy door ſlaafſche vrees te deerlyk in het lyden,

Gy vlugt van God, die u zyn opene armen biedt.

Gy zoekt iets in u, dat de Godheid zal behagen,

Dat haar bewegen zal om gunſtig neêr te zien:

Dan zoudt gy, uitgedoſt met zulk een rietſtaf, 't wagen,

U ter bewerking den verloſſer aan te biên.

Is dat zig arm en naakt erkennen in uwe oogen P.

Ai zie uw dwaasheid, en uw hoogmoed met berouw,

Wat draagt de Heiland niet zyn volk met mededogen,

Dat, kon 't zig redden, hem gewis nooit zoeken zou !

Wanneer uw ziel zig zoo elendig, en verlegen,

Zoo ver nu afgedwaalt van Gods gemeenſchap ziet,

Wat eiſcht God anders dan verfoeijing van uw wegen,

En dat ge uit ſchuldbeſef naar Iſrels vryſtad vliedt,

Dat ge u geheel en al aan Jezus op zult dragen,

Gewillig tot den weg, dien hy u leren zal,

Dan zult gy naar zyn woord zyn gunſtig oog behagen,

En hy u helpen door dit treur- en tranendal;

Dan zal hy als Propheet u Gods geboden leeren;

Als Prieſter reinigen door heilig offerbloed;

Als Koning door zyn Geeſt u hoeden en regeeren;

En gy hem dienen met een hagelwit gemoed. . ..

' . . Ai,v -
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Ai, Godelief, gedenk nu aan uw voorge dagen, zº : 1.

Hebt gy niet menigmaal met een verbroken geeſt,

U dus opregt, geheel, aan Jezus opgedragen? :')

Is hy uw toevlugt, uw vertrouwen niet geweeſt?

Van waar kwam, zeg my, die verandring in uw leven, J

Dat diepe ſchuldbeſef, dat bidden om genâ,

Dat zwoegen, om uw hart geheel aan God te geven, 7-

Dat kirren, als hy was geweken vroeg of ſpâ, -

Die liefde tot Gods volk, de ſpot der waereldlingen, zº

Die zugt naar Jezus, die godlozen vreeslyk is, !

Dat vlugten hemelwaart door all' de ſtafrekringen, ... , ,

Dat hygen naar de ruſt uit 's waerelds wildernis? : ,,

Bedenk u, Godelief, 'k beroep me op uw geweten, o

Ontken door ongeloof Gods trouwe weldaan niet:

'k Weet dat uw ziel, hoe zeer in duiſter nu gezeten, ' ,

Met blydſchap, van dien tyd bewuſt, te rugge ziet.

*. , V - ' ,' . .

G o DE L I E F.

Myn Waarmond! 'k weet byna geen woorden uit te vinden,

Wat ik in waarheid van my zelven zeggen zal:

'k verandre menigmaal gelyk de zomerwinden,

Dan ſta ik eens vol moed, maar naulyks of ik val.

'k Durf niet ontkennen al uw voorgeſtelde vragen: . . .

Maar Waarmond! ach ! de vrees bezit mynganſchgemoed9

Och! wiſt ik, dat ik ooit eens Jezus zou behagen, !

Dan viel my niets te bang wat God ook met my doet.

Maar
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Maar denk ik wat het is van hem te zyn verkoren,

En wie ik ben, en wat ik blyve dag op dag,

Onmooglyk is het my dan naar uw trooſt te hooren,

Dan buigt myn ziel zig neer, wat ik ook worſtlenmag

Op 't ogenblik als ik Gods gunſt my wil beloven

Verlieſt myn ziel haar kragt, voor mynbedwelmtverſtand

Wordt dan als een gordyn van nevelen geſchoven,

De ſchrik verſchynt, noch hoop, noch liefde houden ſtant

Zie ik 't geloof en hoop van andren nu daar tegen,

Het driemaal zalig lot dat hun te beurte viel,

Hun kennis, blydſchap, en hun wandel in Gods wegen :

Wat blyft my over dan een doodsbenaude ziel?

Zoo Jezus anderwerf op aarde neer kwam dalen,

En my die zelfde vraag als eens aan Petrus deed;

Wat woorden zou ik uit myn bangen boezem halen?

Zou 'k zeggen ,,zie myn hart, dewyl gy alles weet!

Neen 'k zou het aanzigt voor zyn lieve voeten buigen,

En zeggen ,, Heere! maak dat 'k u opregt bemin,

,,Leer my in waarheid dat verlangen en betuigen,

,,En neem myn harte en ziel toch voor u eeuwig in.

W A A R M O N D.

Ai! Godelief, hoe kan 't in uw gedagten komen?

Gy zoudt die woorden, 'k heb u waarbk lief. • Heer !

Dan uit bekommernis voor uw opregtheid ſchroomen

En vallen voor zyn oog uit enkle liefde neer

Indien
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Zoo iemand zeide u niet opregtlyk te beminnen,

En ſchreide dat gy niet genoeg zyn hart bezat,

Zou niet de waarheid haaſt die dwaling overwinnen,

En zulk een vriend by u naar waarde zyn geſchat?

Ai! laat de Satan toch uw zinnen niet vervoeren,

Hy houdt de dankbaarheid en blydſchap uit uw hart:

Die leugenaar legt loos daar op alleen te loeren,

Dat gy in duizenden van ſtrikken u verwart.

Wagt u ook, Godelief, dat ge u om deze klagten

Zoudt ſchrappen uit de rol der vromen, uw gemoed

Zou, ontrouw aan 't geſlagt der heilgen, dus veragten

Een ieder, die met u die zelve klagten doet.

Want is uw wandel niet naar boven in uw oogen,

Om dat gy niet genoeg uw vuile zonden ziet,

En niet genoeg wordt door dat ſchuldbeſef bewogen,

En niet met ernſt genoeg uw hart aan Jezus biedt:

Dan zyn geen vromen naar uw denkbeeld in dit leven,

Wyl niemant in dien zin genoeg zyn zonden zag,

En uit zig zelv' genoeg tot Jezus wierd gedreven,

Of 't hart genoeg voor zyn bewerking openlag.

Wie, buiten Jezus, kent d' afſchuwlykheid der zonden? -

Of mint God zoo, dat hy zig nooit verzetten laat?

God heeft aan dat genoeg nooit Zyn genâ verbonden,

Maar zoekt naar waarheid, die in trappen niet beſtaat.

Zyns zelfs gebrek te zien; zyn eigen doen te wraken;

Van onmagt overtuigt met ernſt te worſtlen, om

Van Jezus en zyn heil een regt gebruik te maken;

Dat is 't opregte werk van 't ware Chriſtendom:

D Dus
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Dus wenſcht men Chriſtus juiſt gelyk hem God wou geven,

En hy zig zelven mild ons aangeboden heeft;

Hier in beſtaat het waar, inwendig, geeſtelyk, leven,

Zoo leeft de ziel, terwyl zy naar het leven ſtreeft.

Ziet gy de menigte en de ſnoodheid uwer zonden,

Verſchynt gy dus als een elendige voor God,

Dan wordt die waarheid in uw binnenſte gevonden:

Erken toch, Godelief, dit driewerf zalig lot.

Want, die zyn vlekken waant te groot om af te waſſchen,

Als eertyds Kaïn na zyn booze misdaadt deedt,

Denkt of een wyde zee van grondeloze plaſſen

Wel zou genoeg zyn tot het zuivren van een kleed.

Of zoudt gy Jezus van ontrouwigheid verdenken?

Die heilig, en zoo mild zig aanbiedt, zou hy dan

Aan een elendigen geen raad en hulpe ſchenken,

Daar hy tot heerlykheid zyns Vaders helpen kan ?

Zoo waar de Heiland leeft, hy wilde nooit het ſterven

Des zondaars, hy ontfermt zig gaerne dag aan dag;

Die hem een dronk verzoekt, laat hy een ſtroom verwerven,

Daar hy van drinken, en zig zelv' in baden mag.

Maar zaligſt zyn zy, die lankmoedig op hem wagten;

Ai! oeffen uw geloof, verbeid hem zoo hy toeft;

Hy zal uw droefheid op zyn regten tyd verzagten:

Het goud wordt waardigſt als 't het meeſte wordt beproeft.

Gy wenſcht niet t'onregt meer onmiddelbaar t' ontfangen

't Getuignis, dat Gods Geeſt wel eens den zynen geeft;

Maar blyf toch niet te zeer daar aan met droefheid hangen;

Wie is door 't heilgeloof regtvaerdig, die niet leeft ? *

- God

a Taalkenners hebben aangemerkt dat Habakuk 11: 4. door de

Hebreeuſche zinſnydinge de woorden dus onderſcheiden worden:

de regtvaerdige door zyn geloove, zal leven.
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God drukt in nood ſomtyds wel nuttige gedagten,

Of eenig bybelwoord op een verlegen hart;

Maar nergens raadt hy ons daar op te blyven wagten,

'k Zag velen in dien ſtrik te jammerlyk verwart.

God heeft zig zelv', en ons, aan 't heilig woord verbonden,

Eer keert de waereld in haar eerſte bajert weer,

Dan dat die waarheid door de Godheid wierdt geſchonden;

Zy ſtelt tot waarborg van dat woord haar eigen eer:

Kauw en herkauw die rol, en proef uw ſtaat daar tegen;

Is 't God niet zelf die in die woorden tot u ſpreekt?

Ai! laat u dat gewigt toch ſteeds op 't harte wegen,

Dan is 't een hamer, en een vuur, dat rotſen breekt.

Vindt gy u arm, en naakt, en blind, en vol elenden,

En dat uw ziel naar brood, en naar genezing, zoekt,

Gebiedt u God daar niet u naar zyn Zoon te wenden?

En ſtaat u d'uitkomſt door zyn Geeſt daar niet geboekt?

Waarom klinkt Sions taal u niet zoo wel in d' ooren

Als Sinaïs, daar 't u dezelfde Godt gebiedt?

Kan u niet dat gebod, die hemeltaal bekoren:

,,Wend u naar my, die nooit verlegen ziel verſtiet?

Wyl Jezus alles wat aan u ontbreekt wil geven,

Hoe kan 't gebrek dan uw gemoed nog wanklen doen?

Geloof, erken, aanbid, vertrouw hem toch uw leven,

Dan zal de voorſmaak u van Kanans druiven voén.

Gy klaagt in heiligheid niet naar uw wenſch te groeyen:

Maar, Godelief, waar is een Chriſten die niet klaagt?

Wien moet het aanzigt niet door ware ſchaamte gloeyen,

Wanneer hy regt beſchouwt de vrugten die hy draagt?

D 2 God
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God heeft uit vrye wil vermaakt het eeuwig leven

Ten etrefdeel, hier kwam geen heiligheid te ſtâ :

't Stond aan hem vry zyns Zoons verdiende goed te geven,

Aan wien hy wilde, 't was een gifte van genâ:

God deelt dat zalig goed langs onderſcheiden trappen,

Hy toont, en roept, nu vrée den erfgenamen toe,

En nodigt ze om met hem in een verbond te ſtappen,

Der zonde, waereld, en hunne avregtsheden, moé.

Maar wyl ze onmagtig zyn om naar die ſtem te hooren,

Geeft God aan hun uit kragt van 't zelfde Teſtament

Bekeering, en geloof, dan krygt de zondaar ooren;

Dan wordt de voet van 't pad der zonden afgewendt;

Dan leert men Jezus in all' zyn bekoorlykheden;

Men vlugt naar hem; men geeft zigwech; en neemt hem aan;

Dit eiſcht God, om met hem in een verbond te treden,

En eer men kan met regt naar heiligmaking ſtaan:

Zoo geeft God dat hy eiſcht; dit lot mogt u gebeuren,

Hier legt de grondſlag in van uw genadeſtaat;

Deganſche hel, hoe ſterk, kan geen verbondsknoopſcheuren,

Die nooit voltrokken is op eigen goed of kwaad:

Staa nu naar heiligheid, maan God met heete traanen

Staâg om zyn geeſt, maar doe het als een bondgenoot,

Dit zal een blyden weg voor u naar boven banen -

Tot hem, die nooit het oor voor die gebeden ſloot:

Maar, Godelief, gedenk, God geeft dat heil by trappen,

Hier gaat men voort van deugt tot deugt, van kragt tot kragt;

Men kan met eene ſchrêe niet in den Hemel ſtappen 5

Nooit wierdt een tempelbouw op eenen dag volbragt

Maar

#
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Maar zoekt gy meerder kragt om hemelwaarts te ſtreven,

Daal biddende, en op 't diepſt, eerſt in u zelven neêr;

Beſchouw onzydig wat u God reets heeft gegeven;

En ſtel in ongeloof, en twyfing toch geen eer:

Dan zal uw liefdevuur het allerfelſte branden,

Als gy het minſte ſlegts van Jezus liefde ziet;

Dan breekt men met geweld de ſlaafſche zondebanden;

Dan vat het offer vlam, dat men de Godheid biedt.

Maar, Godelief, ook hiet een Chriſten dan te groejen,

Als God op 't diepſt hem drukt door 't zien van zyn gemis,

Opdat zyn hart te meer zig zou naar Jezus ſpoejen,

Die hem tot heiligheid van God geworden is:

Wanneer hy elke daad, elk woord, van Jezus leven,

Daar hy gehoorzaam aan zyn Vader is geweeſt,

Bepeinſt, bemint, en God ootmoedig aan blyft kleven,

Om 't deelgenootſchap door de hulpe van zyn Geeſt;

Opdat dat blanke kleed hem niet alleen bedekke,

En hy het levensregt in 't hoog gerigt ontfang';

Maar dat die heiligheid hem ook ten ſpiegel ſtrekke,

De luſt van 't ſtil gemoed, en 't voetſpoor voor zyn gang:

Gy zult gewis, dat niet genoeg te doen, weêr klagen:

Maar Godelief, ook voor dat niet genoeg te doen

Heeft Jezus reets het kruis op Golgotha gedragen;

Opdat ge u dankbaar, vol van moed, tot God zoudt ſpoên.

Gods eer is 't, dat wy onze elende, en onmagt, leeren; -

Opdat dus Jezus 't al in allen worden zou;

En, als God dat gezigt by trappen doet vermeêren,

Verkrygt de ziel ook dat zy gaarne hebben wou:

D 3 Zoo
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Zoo leert men regt de kragt van Jezus kruisdood, kennen,

En 't zielvernoegende van al wat aan hem is:

Zoo leert de nood het beſt zig heel aan hem te wennen:

Meeſt ſchat een hongrige de ſpyze na 't gemis.

Maar, lieve Boezemvriend, wie kan de diepten peilen

Des Satans? wie genoeg zyn eigen dwaasheid zien?

Wat zyn 'er ſtroomen die de haven mis doen zeilen?

Wat overleggingen die buiten God geſchiên?

Gevoelt men 't harde hart, door geen geweld te breken,

Hoe gaarne zig de ziel in tranen baden zou;

Is 't koud gemoed door niets in liefdevlam t'ontſteken,

Staâg worſtelende met een harteloos berouw;

Wel verre van te meer naar Jezus zig te wenden,

Men grypt de wanhoop aan, of zit ganſch moedloos neêr,

Daar God gevoelig leert dien keten van elenden

Alleen, opdat men zig naar dit Bethesda keer':

Zoo wordt, helaas! misbruikt, al 'tgeen de ziel moeſt leeren

In Jezus aangezigt Gods heerlykheid te zien,

Zyn magt, en goedheid, om de rampen af te keeren;

Een heil dat God zoo mild, en heilig, aan laat bién.

't Zyn jammre dwaasheên, of regtaarde Satans lagen,

Doch daar de ziel zig niet moet laten door verraân;

't Gemoed aan God gewyd moet zig naar 't woordgedragen,

En ſtaâg in nood om hulp het oog naar boven ſlaan:

Dat licht heeft niet vergeefs zyn ſtralen uitgeſchoten,

Dat zwaerd paſt in de hand: uw raatslui in dat woord

Vertoonen tot uw trooſt een reeks van kruisgenooten,

Van wien dezelve taal als d'uwe wordt gehoort:

,,Waarom
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,,Waarom behandelt ge ons zoo hard (dus zyn hunn klagten)

,,En laat ons dwalen van uw wegen enkel goed.

,,Daar ge onze Vader zyt: waar zyn uw liefde en kragten?

,,Waar 't mededogen van uw vaderlyk gemoed ?

Hoe zeer een bondgenoot blyft tot de deugd bewogen,

Zyn daden worden meeſt met bittre ſmert beklaagt: ,

Zie hoe een man, dien God ten Hemel wou verhoogen,

In zyn rondborſtige belydnis zig gedraagt:

,,Iets anders voel'k myn Geeſt, iets anders 't vleeſch begeeren,

,,Waarom myn ziel het geen zy waarlyk wenſcht niet doet.

» Het willen vinde ik, maar het doen zie 'k my ontberen,

» Ik dien de zonde in't vleeſch, ſchoon Godin myn gemoed.

Beſluit gy daarom van genade ontbloot te wezen,

Om dat uw hart naar God niet ſchreeuwt met alle magt ?

Hebt gy die klagten dan daar tegen nooit gelezen?

,,Myn ziel kleeft aan het ſtof: O God, geef levens kragt!

Hoe zie ik Sulamith vol moeds geen nagtſchrik vrezen,

Noch wagters, daar zy met die taal ten reye gaat:

» Myn liefſte is blank en rood, ik zal de zyne wezen.

Maar laas! wat ſcheelt die toon, daar zy zig hooren laat:

,,Trek my, myn Heiland, dat ik agter u toch lope.

Een Chriſten, Godelief, moet leeren vroeg of ſp4

Zig zelven kennen, nu met hoop, dan tegen hope,

Te ſtryden, en zyn heil te wagten uit genâ.

Ik hoore u d'onmagt tot het bidden zoo beklagen:

Waar is een teer gemoed dat dus niet klagen zal?

Wiens ziel vermogt ſteeds regt haar nood God voor te dragen?

Ståag ſtorm te loopen op den hoogen hemelwal ?

D 4 Gelo
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Gelovig, nedrig, en met wysheid hem te ſmeeken;

Op 't diepſt gebogen voor zyn heilig aangezigt;

Het ſmeulend liefdevuur in nieuwe vlam t' ontſteken;

In duiſternis met hem te worſtſen tot aan 't licht,

Of 't dankbaar reukwerk van het hartaltaar te rooken;

Terwyl de ziel de vlam volgt naar Gods hemelthroon;

Kan niemant, zoozyn geeſt niet, door Gods Geeſt ontſtoken,

De zaal'ge vrugten plukt van Jezus arbeidsloon.

Maar Gods gewoone weg is 't niet dat ſtaâg te geven;

Voor al, wanneer hy eens zyn aanzigt van ons keert;

Die ſtamelende ſlegts den Heiland aan blyft kleven,

Word ongevoelig dus het bidden beſt geleert.

Uw luſteloos gebed wordt daar uit niet geboren,

Dat ge onverſchillig God kunt miſſen, maar naardien

Dit hartloos werk noch u, noch God, ooit kon bekoren,

Ontziet gy met de tong alleen u aan te biën. .

Zoo ge ooit verkrygen kondt aardsvader Jakobs kragten,

Om heilig met uw God te worſtlen in 't gebed:

Zeg, Godelief, zou uw gemoed wel langer wagten,

Zou dan uw voet niet ras in Pniël zyn gezet?

Gy voelt uw harte, zoo gy klaagt niet goeds beloven;

Ja 't zegt u, dat gy nooit genade hebt gehadt;

Maar ook dat mag de hoop, en moed, u niet ontroven:

Heeft Jeremias klagt het zelve niet bevat ?

,,Gy, Heer, hebt van myn ziel den vrede ver verſtoten,

, Gy doet myn hart ten doel van uwe pylen ſtaan,

», 'k Vergeet het goede, dat ik immer heb genoten,

» Myn ſterkte, blydſchap, ja myn hoop zelfs is vergaan.

Gaa

S
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Gaa waar gy wilt, en zoek in twee paar waereldwinden,

Hoezwaar uw pak ook ſchynt dat ge op de ſchouders draagt,

Gy zult daar naulyks een', die Jezus lief heeft, vinden,

Die op de zelfde wyze als gy niet heeft geklaagt.

Denk tot uw trooſt, en leer uit all' uw handelingen,

Dat gy naar Jezus, en naar ware godvrugt zoekt,

Dit is Gods eiſch, daar all' de orakelen op dringen,

En nooit is zulk een ziel van Ebals kruin gevloekt:

Al kunt ge u niet Gods gunſt ontwyffelbaar beloven,

Houd aan, en loop met moed op 't pad van Gods geboôn;

Wat vader zou zoo 'n kind van d' erfenis beroven?

Was dat Gods handelwys met een verloren Zoon?

Zou Jezus Vader zig niet tot de kleinen wenden?

Verbrak de Heiland ooit het halfgekrookte riet?

Zou hy een lam dat dorſt en hongert van zig zenden?

Neen! Godelief, dan kent gy Jezus inborſt niet.

Hy kent der moeden hart, hy kent benaude dagen,

En hoe een bange ziel is in den ſtryd te moê.

Ach ! dat uwe oogen eens door hunn beneevling zagen,

Gy vloogt vrymoedig naar zyne opene armen toe.

Gy waant, zoo ge immermeer genade hadt verkregen

Dat gy u zelven dan wat hulp zoudt kunnen bién;

Maar God gelaſt u ſtreng geregtigheid te plegen,

Opdat ge uw onmagt met te klaarder oog zoudt zien.

Maar, zegt gy, kon ik dan nog maar met David klagen;

,,Myn zonden zyn myn ziel een onverdraagbre laſt,

Dan, meent gy, zou uw hart zig wat geruſter dragen,

En houden met wat hope aan Gods beloften vaſt:

D 5 Maar

A
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w

Maar zoo gy u den laſt der zonden niet voelt wegen,

Waarom wordt dan, 't geen gy niet voelen kunt, beklaagt?

Waarom treurt dan uw ziel zoo hooploos en verlegen,

Zoo gy het minſte pak niet op uw ſchoudren draagt?

Gy zegt miſſchien, die laſt moeſt als van David wezen,

Dies dugte ik dat ik nog myn zonden niet regt ken:

't Is of een zieke zei, die men de dood ziet vrezen;

Ik ben niet ziek, om dat ik niet de ziekſte ben.

Ziet gy niet, Godelief, de meeſte van uw klagten

Van zelfs vervallen, of u zwarigheên weêrlegt?

Gaa voort, myn Boezemvriend, gy hebt Gods hulp te wagten,

Daar is een hoorn in 't huis van David opgeregt.

Toen Jakobs nakrooſt moeſt in 't dorre Paran dwalen,

Schoon de Allerhoogſte zelf hen leidde met zyn ſtaf,

Verzogt hy hen door 't zwaard, door honger, en doorkwalen,

Eer hy hun Kanaän naar zyn belofte gaf.

Geen rank zal ongeſnoeit gewenſchte druiven dragen.

Geen zoon groeit zonder tugt, zoo hem zyn vader mint,

Zoudt gy u dan zoo zeer Gods tugtiging beklagen,

Schoon gy tot nog toe daar het heil niet van bevindt?

Wy hebben meer dan eens bekeeringe van noden,

Ons liefdevuur behoudt altoos zyn vlammen niet,

. Nooit wordt met meerder ernſt op 't nieuw tot Godgevloden,

Dan als men zig op 't nieuw in zyne elenden ziet:

Hoe ſmaakt de hoop dan van een zalig hemelleven!

Dat eind der loopbaan, daar gene euveldaden weer

Aan Jezus reden van verberging zullen geven,

Daar ſtåage liefde wordt betaalt met ſtadige eer.

De
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De Zon, hoe luiſterryk haar gulde ſtralen gloeyen,

Wordt door een wolkje wel een wyl van licht berooft,

Schoon zy door 't hemelruim nooit nalaat wech te ſpoeyen,

Tot zy aan d' avondkim verbergt het glansryk hoofd:

De ziel gaat klagende dus vaſt ten hemel binnen;

Hier is haar ruſtplaats, noch haar ware leven, niet:

Dat kan zy eerſt in kragt op Sions kruin beginnen,

Daar zy het aanzigt van haar lieven Jezus ziet.

't Geloof, daar God zyn heil wil eeuwig aan bepalen,

Is hier de grond ſlegts van het geen men niet kan zien.

De dwaze zal nogtans op dezen weg nooit dwalen,

Wyl God als leidsman hun de regterhand zal biên.

Gryp moed, myn Godelief, uw Veldheer houdt zyne oogen

Staâg op u wakende, hy heeft het blinkend zwaard

. Al vroeg in 't Paradys van zyne heup getogen,

Gy wordt door hem, en door Zyne Englen wagt bewaart.

Kom, lieve Boezemvriend, volg my met dankbre klanken,

Laat ons dien grooten Held bewyzen lof en eer.

Myn Boezem zwelt om hem voor zyn genâ te danken,

Miſſchien daalt wel zyn Geeſt op onze hoofden neer.

: G O DE L I E F.

Ach Waarmond, kan het zyn! zou God my nog verhooren?

Zou ooit aan my, aan my genade zyn geſchiedt?

Zou zulk een zondaar nog in Jezus hem bekoren?

Zou 't zoo een zyn, daar hy de zaligheid aan biedt?

Zou
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Zou zulk een ſchepſel nog een reinen God behagen?

Maar nu wel aan! ik weet in Iſraël regeert,

Een Koning, die genâ ſtaâg voor hem uit doet dragen;

Kome ik dan om, zoo kome ik om, als hy 't begeert.

Hef op, myn Waarmond, 'k zal myn ſtem met d'uwe paren,

't Is of myn ziel wat hope, en vreugd, gekregen hadt,

Aan Jezus zy met u gewyd myn hart en ſnaren:

Wie is hy die naar eiſch zyn heilverdienſten ſchat?

W A A R M ON D.

EManuel, nu opgevaren,

De liefde en luſt der Hemelſcharen,

En 't roemryk voorwerp van hunn ſnaren,

O God, en Heer!

4- / -

Ai wil ons, die ook voor u bukken,

Uw grootheid op het harte drukken,

Uit ſtof en duiſterniſſen rukken,

Ter uwer eer.

Wy roemen uw barmhartigheden,

Uw zorge, die gy woudt beſteden,

Om ons, uwe arme en naakte leden,

Zoo mild te kleên

Met
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Met witter dan Egyptiſch linnen:

Wy roemen met verliefde zinnen,

Bloetbruidegom, zoo waard te minnen!

-
Uw mogentheên.

Wy waren Tyriërs, en Moren,

En gingen eeuwiglyk verloren;

Maar gy, gy hebt ons uitverkoren,

O Davids Zoon!

Uw goed, uw godlyk alvermogen

Gaf 't licht in onze duiſtere oogen,

En kragten daar we ons door bewogen

Tot voor uw throon.

Zou onze mond uw lof dan zwygen?

Zoudt gy den roem uw's naams niet krygen?

Neen! Heere, zie ons worſtlen, hygen,

Om hand, en hart,

Ståag ruſtloos tot uw dienſt te geven;

Gy zyt de welluſt van ons leven.

En ziet, wanneer we aan d' aarde kleven,

Hoe zeer 't ons ſmart.

Ai! Levens Bron! Fontein der hoven !

Die voormaals Horebs rots deedt kloven,

Zend zuivrend nat, daal neêr van boven,

Waſch ons gemoed;

Leſch
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Leſch onzen dorſt, vernieuwde kragten;

Dit dorre Kedar doet ons ſmagten,

Daar wy uit uwen throon verwagten

Des levens vloed.

Leer onze vingren wettig ſtryden;

Omring ons toch van alle zyden;

Ai geef ons moed in al dit lyden;

Tot wy hier na

Geheel van alle ſmert ontheven,

U eeuwig zien, en eeuwig leven,

En juichen, dat de Heemlen beven,

Hallelujah.

PINXTER

A

#



G ED I C H T E N. 63

PINXTERFEEST.

ees welkom morgenrood, klim heuchlyk zonnelicht,

Dat my zoo vrolyk tans de komſte doet verjaren

Van 't groote Pinxterfeeſt, dat zalig tydgewrigt

Dat Judaas nakrooſt deedt op Sions kruin vergåren:

Wat ſtort ge, o Heildag! my een blyden yver in,

Hoe gaarne zoude ik all' uw zaligheên verheffen,

En my verliezen in de wond'ren van Gods min,

Die alle hoogte en breette en diepten overtreffen.

O Dag! de grootſte die aan 's Hemels trans verſcheen,

Hebt gy niet tweemaal God op 't plegtigſt neêr zien dalen !

Ja, 't heugt u dat het licht op Sinaï verdween

Woor 't meer dan zonnevuur der goddelyke ſtralen :

Toen God zyn woonſtee, toen hy 't ongenaakbaar licht

Verliet, de wolken koos ten trotſchen zegewagen,

En zyn gedugten troon heeft op zyn kruin geſtigt,

Omheint van rcok, en vuur, en felle donderſlagen.

Hoe beefde Horeb en ganſch Paran in het rond,

Toen zy de Godheid op hunn toppen voelden naderen,

En zagen Abrams krooſt gebogen op den grond,

Voor d' oppermajeſteit al bevende vergaderen !

Wat ſterflyk oog zou ook dien fellen blixemgloed,

Wat oor het ſchel geluid van die bazuin verdragen!

Wat groot gezigt! dat zelfs een Mozes ſiddren doet,

En d' ogen houden op 't eerbiedigſt neergeſlagen.

Ho6
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Hoe ſchittert evenwel Gods liefde hier in 't oog,

Zyn gadeloze trouw aan Abrams late neven,

Die hem doet dalen van den blaauwen ſtarreboog,

Om zyn verbond en wet en leidsman a hier te geven.

Maar liever nogtans wendt zig myn beſpiegeling,

Om heuchelyker God op Sion te zien dalen.

Help, Here, dat ik door den drang der eeuwen dring,

En uw verſchyning in myn digttafreel mag malen.

Ik klim, terwyl ik my op uw gelei verlaat,

Dan op Moria, daar ge u nader zult ontdekken

Aan d' eerſtelingen van het geeftlyk tarwezaad,

In zinneprenten die geſcherpten aandagt trekken.

Maar hoe verbeelde ik beſt wat hier myn oog beſchouwt,

't Gevaerte, glans, en pragt der ruime tempelzalen,

En 't groots Jeruzalem tot aan 't geſtarnt gebouwt,

Doen my in tranſen, en vergulde tinnen dwalen.

. Hier zie ik Sion, waar uw mond van heeft belooft

Uw Scepter door 't heelal met luiſter af te zenden,

Als Jezus eens de kroon zou zetten op het hoofd,

En heirvorſt wezen van zyn vrygevogte benden; /

Dat heerlyk Sion, dat, naar uw beloftenis,

Zyn Koning in 't gejuich dier ſchatrende gezangen

Hozanna! heil zy hem die nu gekomen is!

Beſtrooit met vreêolyf heeft in triumph ontfangen.

Daar zie ik Golgotha nog roken van zyn bloed,

Daar zink ik met hem in de naarſte grafſpelonken,

Als ik herdenk hoe myn ontaard en boos gemoed,

Hem ſcherpe nagels heeft door vleeſch en been geklonken:

* Den Engel, Exod: xxIII: 2o--23. Daar

:

l
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Daar ryze ik met hem ook vol blydſchap uit het graf,

En zie myn kruisleer naar den hemel opgeheven,

Die hy zoo gunſtig my naar 's Vaders heiltroon gaf,

Om uit dit Bethel naar het ſtarredak te ſtreven.

Gints blaauwt my in 't gezigt d'Olyfberg, die de lugt

Schynt in te ſteigren met zyn hoog getopte bomen;

Daar hy naar 't lighaam wel myne ogen is ontvlugt;

Maar om des t eerder met zyn geeſt weêrom te komen.

Maar laat ik Tempelwaarts myn gangen wenden, om

De nyvre bezigheên te zien der offeraren.

Hoe vrugtloos ſlaaft en zwoegt hier Arons prieſterdom !

Hoe dwaas vergapen aan deez' ſchad'wen zig de ſcharen ! -

Nu myn verhoogde Borg, die ware Schechina,

Is opgevaren in den drang der Cherubynen:

Hy zal na 't boeten van de grootſte waereldſchā,

Als Melchizedek, die niet ſterft, voor God verſchynen. -

Bindt nu het offer tot de horens van 't altaar;

Plengt purper bloed, ſtookt op, ſtort duizend oliebeken;

Dat niemant wierook, zout, of wyn, ofkoeken ſpaar',

Beweegt de brooden vry naar tweepaar waereltſtreken ;

Maar weet dat al uw werk de Godheid nu verveelt:

Uw witte lamm'ren zyn als honden in hare ogen,

Haar luſt geen ſtierenvleeſch, en wat gy zingt of ſpeelt,

Zy wordt door 't tieren van uw lied'ren niet bewogen.

Dit huis heeft uitgedient, het zoenwerk is volbragt,

En alle vleeſch kan naar den Prieſterrok nu dingen.

De zalvinge, belooft aan 't later nageſlagt,

Zal reiner lofzang doen op hoger tonen zingen,

E Zy

-w
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zy zal... maar hoe! wat's dit?hoedreunt het heilig koor! W

Bedrieg ik my? of ſchudt dees berg op zyn Pylaren? : : : :

Wat wind! wat wonderbaar geluid klinkt in myn oor! :

Wat zal dit Godshuis? wat zyn Prieſtren wedervaren ? >

Beeft d' aarde? is 't een orkaan? of felle donderſlag?

Die 't koperen portaal deed ſidderen en kraken? - ,

Wat zie ik ſchrik alom! wat hoor ik wee en ach! t |

En een verwart geluid uit duizend kelen maken !

Hier valt er een door ſchrik beklemt, op 't aanzigt neêr,

Die zyn beſtorven mond en halfgeſlote lippen, - ,

In ſtamelende taal, dees woorden, keer, ai keer ſ

De rampen van uw volk, en van uw huis, ontglippen. -

Daar loopt een ander als verwoed den Tempel door, :

Onzeker waar hy beſt het vege lyf zal bergen. ::

Een derden ſpeelt de ſtaat van 't godloos volk nu voor J

Zyne ogen, 't geen de toorn van Iſrels God dorſt tergen, I

Toen by het kruiſigen van Jezus 't middaglicht A

Van glans berooft zig hadde in 't zwarte floers geſtoken; ! ! !

En hoe miſſchien de wraak tot hun verderf gerigt : n

Nu komt dit praalgebouw van Aſië beſtoken. 't

Waar heen! beroerde Schaar, gy vlugt, gy vlugt verkeert, \

Hier 's geen verterend vuur, hier zyn geen blizemſtralen,

, Noch rook, noch donder, noch ſtaketſel dat u weert: :

God komt tot vrée van Jood en Heiden nederdalen. ,, !

Zoo ſtort de regen op een dor en dorſtig land: : :

Zoo voelt Egypte tot zyn heil zig overſtromen: -

Zoo daalt des Hemels Geeſt om andermaal uw hand

Te ſterken, en met u in een verbond te komen: -

Niet
w
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* Niet om in harden ſteen op 't nieuw de heilge wet

Te ſchryven, maar om in uw harten die te drukken,

En door de zandwoeſtyn van deze waereld met

Zyn volk het Kanaän der Heem'len in te rukken.

Volgt my naar 't voorhof, daar ik in de leerzaal hoor

Gods grote daden, en zyn naam, met roem belyden

Van zulken, die zyn Geeſt tot eerſtelingen koor,

En voor 't gewyde huis van Kanans grond wou ſnyden.

Maar, Hemel ! wat gezigt ! o Jakobs zalig krooſt!

De blyde heileeuw daagt en juicht met duizent monden;

'k Zie op 't Apoſteldom den Geeſt die 't al vertrooſt

In 't fyn geſplitſte vuur der tongen afgezonden,

" Die 't nedrig harte voor den hogen Hemel kieſt,

Gezint om daar, als in zyn tempelen, te wonen- ,

, O God, wie is'er die zig zelven niet verlieſt

& In al die hemelmin die 's Heilands min moet lonen!

Zag deze zelve berg, op Salomons gebed,

t Het zuivre Hemelvuur door lucht en wolken dalen,

Om 't ſchaduwoffer, aan de Godheid voorgezet,

Te doen verteren in den gloed van zyne ſtralen,

Nu mag hy zuiverder en groter vlammen zien,

Nu groter Salomon, in 't heiligdom geweken,

Het dankbaar reukwerk, dat hem uwe harten bién,

Door heilig vuur doet in een heilgen gloed ontſteken.

Deedt u de druk voorheen de zilte tranen van

Uw bleke wangen, en beſturve kaken vloeyen,

| Toen ge oog en wangen zaagt van Jezus, als een man

Van ſmert, door ſlagen op 't vervloektemoordhoutgloeyen :

\ E 2 Zaagt
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Zaagt gy zyn matte leén gereten, en gerekt,

En 't hooft, bemorſt metbloed, op 't magreborſtbeen hangen;

Laat, nu de blydſchap u tot lofgezangen wekt,

Een dubblen vreugdevloed vry rollen langs uw wangen,

Nu, nu uw Jezus is ten Hemel aangelandt,

En u als weeuw en wees niet zonder hulp laat dwalen:

Maar heilgen olie uit de goddelyke hand

Op baard en klederen, tot op den zoom doet dalen.

Godvrugte Schaar, wat 's u al zegen weggeleit!

Die als de Seraphim Gods heiligheid doet horen,

Uw Gideon, die u zyn hulp heeft toegezeit,

Heeft tegen Midian, en Baäl u verkoren,

Hy geeft u plegtig zyn bazuynen in de hand:

Gy zult een godlyk licht in aarde vaten dragen,

En als die kruik verbreekt door al den tegenſtand,

Dan zie 'k den vyand door uw fakkelvuur verſlagen;

Ja eer nog d' avond daalt van dit roemrugtig feeſt,

Zult gy het tegenbeeld der broden God bereiden,

En zelf met eigen hand naar Godſpraak van zyn Geeſt,

Verſchoven Japhet tot Sems tenten vrolyk leiden.

Uw Joſua is vaſt een tree vooruit gegaan,

Om in de ruſtplaats u van Kanan te vergaâren,

En naar beloftenis der Goddelyke blaân,

De zegekroonen daar te drukken op uw haren.

Roem Jezus heil, roem zyn getrouwe min myn ziel,

Schoon hem de heerlykheid, waarom hy heeft gebeden,

In 't bovenmaanſche ryk by God te beurte viel,

Hy denkt nog egter aan ons armen hier beneden,

Zyn
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A Zyn hemel majeſteyt verſmaadt onze armoé niet,

* Hy zendt een Trooſter die zyn afzyn zal verzagten,

Die trouw ons leiden zal, en onze nooden ziet:

Wat heil, wat zaligheen ſtaan ons van hem te wagten!

'k Aanbidde u, zalig God, o langverwagte Geeſt !

Oblyde morgendauw ! ô glorie onzer dagen !

Ai vier, verjaar met ons door uwe komſt dit feeſt,

En neem bezitting van myn hart, u opgedragen,

Verligt het door uw vuur, en dryf het door uw wind,

Wertoon uw heiligheid, ſchenk kragt in 't geeſtlyk leven,

Tot dat myn ziel eerlang zig buiten nood bevindt,

En aan u eeuwig d'eer van haar behoud zal geven.
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B E D EN K IN GEN

OVER HET D ER DE

G E B O D T.
• J

Gy zult den naam des HEEREN uwer Godts

niet * valſchlyk dragen S, want de HEER

zal niet onſchuldig houden die zynen naam

valſchlyk draagt. Exod: xx: 7. w

k

Lle uw geboden, groote en magtige Opperheet ! -- * -

Doen my met reden beven;

Maar 't derde, dat uw hand, tot ſtaving van u eer,

Op Horeb heeft geſchreven,

En menigwerf herhaalt, ontzet my boven al. - ,

Gy dreigt my wiſſe ſlagen, - ,

zoo ik den grooten naam van myn Verbonds God zal

Of niet, of valſchlyk dragen.' -

Gy wilt dat ik my noem uw gunſt-uw bondgenoot,

Om uw gedugt vermogen, -

Waar door gy ſlaken kunt de banden van de dood,

Dus roemend te verhoogen, -

Dat

* Taalkenners hebben bewezen dat het hebreeuſche woord van de |

onzen ydelyk vertaalt, eigentlyk vals, leugenagtig zegt, gelyk het |

dus vertaalt word Deut: v: 2o. Gy zult geen vALsche getuigenis

ſpreken tegen uwen naaſten.

5 Dragen of opheffen betekent het woord, dat door gebruiken |

overgezet is, of wil iemand het woord gebruiken liever houden, dit

denke dan , dat men in de eerſte plaats iemands naam gebruikt, |
l- zºv4A- l
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Dat ik geſtaâg alom belyde, ik ben atv knegt;

En ſchryve ik ben des Heeren; -

'k Hoor Jacobs God, wien ik heb heilig toegezegt

Getrou als Iſtel t eeren;

Die was, en is myn borg in 't goddelyk gericht; f. -

- .

Die my zal heilig maken;

En onder 't hemelheir doen eeuwig in zyn licht, . . . .

En liefdevlammen blaken.

Was 't dit nu al, myn God! dan viel uw wet niet ZWaarn

't Is ligt zig zoo te noemen; . - - ' . 9

Maar denke ik aan uw vloek en 't eeuwige gevaar, : " .

Van op 't verbond te roemen, r- en e- r

Terwyl men valſchlyk draagt den naam van bondgenoot,

Dan wordt niet zonder ſchromen, . . . . -

Uw naam, in 't dugten van den yſſelykſten dood, ... ---

Tans van my opgenomen. - - - -

Gy laat geen middelweg door uwe heilge wet: ,

Zig niet naar u te noemen,

E 4 Daar

wanneer men die draagt, of zig daar van benoemt : zoo dragen

kinderen de namen hunner ouderen om de nauwe betrekking te ver

toonen, die zy tot hunne ouders hebben; zoo zegt Jacob tot Joſeph:

Uwe kinders Manaſſe en Ephraïm zullen myne zyn, als Ruben

en Simeon. Ende dat 1N HEN MYN NAAM GENoEMT woR DE,

(dat is dat zy mynen naam dragen, myne zonen hieten) maar

uw geſlagte dat gy na hen zult gewinnen, zal het uwe zyn , z

zullen naar hunner broederen naam genoemt worden in hun erf

deel (dat is, zy zullen naar u hieten , en den naam van uwe

zonen dragen.) Dit dan overgebragt tot den Heere, zegt, zig zyn

volk te benoemen , zyn eigendom ; tot zyn dienaars te behooren?

het welk hier verboden wordende valſchelyk te doen, dus geboden

word te doen in waarheid, hem voor zynen verbondsgod , en be

houder te erkennen, en als zoodanig in hem te geloven.



72 ST I C H TE L Y KE

Daar hebt ge d'eige wraak tog eeuwig opgezet

Als op het valſche roemen.

O Heer! vergeef, dat ik my Chriſten noemen liet,

Toen ik geen Heiland kende,

En 't heil van uw verbond met dartle voeten ſliet,

En tot den drek my wendde.

Hoe valſchlyk wierdt myn naam toen op uw rol gebragt,

De rol van uwe leden,

Schoon ik aan u niet als myn Bondgod heb gedagt, ?

Noch 't kwaad met ernſt beſtreden.

En als ik naderhant u trouw gezworen had,

En 't tyd was om te ſpreeken;

Ben ik, helaas! niet min door menſchenvrees van 't pad #

Van uw geboôn geweken.

Wanneer uw volk of dienſt wierdt ſchimpend aangetaſt la

Heb ik, beklemt, verlegen,

Ganſch anders dan het aan uw bondgenoten paſt, Dt

Helaas! te veel gezwegen,

En daar ik ruſtig voor my zelv', of voor een vriend, M:

Zoude in de pleitzaal treden,

Daar kon een zondaar, die myn aandagt niet verdient,

Myn lippen ſamen ſmeden.

De gruwlen van myn hart, die gy alleen maar ziet, i

- , verzwygen beſt myn klanken;

Ben ik de boze zoon van Schelomith nog niet

- Gevolgt; 't is U te danken.

Regtvaardig God, die nooit den ſchuldigen verſchoont,

Maar heilig wilt Yergelden,

S. Ik |
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Ik ben de man, die U godlooslyk heb gehoont,

Meer dan ik ooit kan melden;

En die ook ſterven moeſt aan deze ſlangebeet; -

Maar denk aan 's Heilands ſlagen, -

Myn Offeraar, die aan den eiſch der wet voldeedt,

En 't vloekhout heeft gedragen.

Gy zaagt Hem U, zyn God, en Vader, ſtaag als Knegt,

En Zoon, vol liefde vrezen:

En evenwel, Hy is, door U aan 't kruis gehegt,

Als laſteraar verwezen.

Gy hebt my in uw' Zoon vergolden naar uw wet,

Gy deedt uw wraakzwaart treffen;

Dies wil ik nu uw naam als myn Verbondsgod met

Geſtâgen roem verheffen.

Laat nooit weer ydle vrees beklemmen myn gemoed,

Maar laat my onbezweken,
- - -

Door ware vroomheid en opregtigheid behoed,

Als voor u, van u ſpreken.

Maar gy Gods laſteraars, vervloekt en boos geſlagt,

Vloekt op, gaat voort in 't ſchelden;

Doch hy, dieSanherib een blyk gaf van zyn magt, *

Zal 't u eerlang vergelden.

Vervloekt u zelf, misbruikt Gods naam; hy zal dien hoon

Betalen met zyn plagen;

't Onzalig nakrooſt van de moordnaars van zyn zoon

Moet zulk een vloek nog dragen.

Of wilt, zoo g onverwagt u in Gods vierſchaar vondt,

Uw uitvlugt niet vergeten,

** Par: xxxII:21. 2 Konixix:35. Jeſ; zxxvu: 36, Zegt,
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Zegt, dat 57 duizentmaal zyn naam had in den mont ,

En 't zelf niet hebt geweten: " , " . . . -

Te zondigen zoo lang men 't niet meer laten kan, r.

Zal mooglyk u verſchoonen: 2 tºt 3 , ,

De Godheit weet miſſchien zoo min als gy meer van :

Dat onbedagtzaam honen: ,, ! ! !

Neen! vuile Zondaars, neen! 't verkankerde gemoed

Zal eens te laat ontwaken, . . . . . - ; º ſ

Wanneer u Gods zoo lang getergde torengloed.

Van eeuw tot eeuw zal blaken. ,,

Hoe word ons Vaderland, ja zelfs Gods naam bevlek

,

E

t

:

Met vals en trouwloos zweeren, *,

Ach mogt nog Ladiſlaus, wien Varnaaszant bedekt,

U met zyn grafſchrift leeren. # . . .
" - -- En

if Aanmerkenswaardig is de geſchiedenis van Ladiſlaus, Koning

van Hungariën, die, in oorlog zynde metAmurathden tweeden Turk

ſchen Sultan, op zyn aanzoek, wyl hy in Azië de handen vol hadt

vrede maakt, welke wederzyds plegtig word bezworen. Amurath

zig op dezen eed verlatende, trek met zyn leger over den Helleſpont

07/g 22t/ te meer kragt den oorlog tegen de Perſianen en andere

Aziatiſche volkeren te voeren: Paus Eugenius de IV. en zyn Nun

tius Juliaan de Kardinaal dagten dat, wyl de Sultan met al zyne

magt nu ver van de hand was, nu de regte tyd voor de Chriſte

men gekomen was om de Turken uit Europa te verdryven; Ladiſlaus

was jong en vurig, de Kardinaal beweegt hem om met den eed ook

den vrede te breken, dat gezegt en gedaan word : de kryg wordt

zoo ras aangevangen als verkondigt, en het Hungariſche leger rukt

in het ontblote lant tot Varna toe, een plaatsje by de zwarte zee gele

gen : De Sultan hier van verwittigt, ſpoedt met groote marſchen

door Natolië naar den Helleſpont; by gebrek van Turkſche ſchepen

word hy met zyn leger door gehuurde galeyen van Genua overge

gezet, waar op hy naar het leger der Chriſtenen voort trekt : De

Sultan omtrent in het gezigt van het zelve genadert zynde , trok

de bezworen vredens bedingen uit de zak, hief ze op naar den he

nul, en rit uit Jezus Chriſtus zoo gy God zyt gelyk de ch:
- - - - - - -

Il
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En gy, die Gallio zoo trouw volgt op het ſpoor, º . . .

Die u Gods naam zoudt ſchamen,

En ſchat verdediging van zuivre godsdienſt voor , . . . - E

Wat woordentwiſt en namen; * : : : :- '

Gy houdt u zoo het ſchynt van Gods verbondswet vry; I

Maar waar toe dan uw roemen ? )

Of moogt gy ſtrafloos, ſchoon in Satans ſlaverny, ſo I

In Chriſtus naam u noemen? , . . . . . . .

Of zult gy in den ſtryd van God en 't ſlangenzaad - , 2 - I

Onzydig u gedragen ? : . . . . . . 1

Zulk een wierdt naar de wet in oproer van den ſtaat 'A

Door Solon zwaar geſlagen. . . . . . . . . . . .

Een
- - - - - - - - fri - - - - - - - - 2 -

nen geloven, zoo ſtraf de meineedigheit in uw eigen volk.

Hier op gaat de veldſlag aan, het gevegt word bloedig, de Chriſtenen

raken hier en daar aan 't wyken , Ladiſlaus zet het met een bende

der zynen in het midden van de Turken, en raakt ſtraks om het

leven , men houwt hem zyn hooft af, en voert dat om tot een

ſpectakel; . Het Chriſten leger wykt en wordt voor 't grootſte gedeelte

neergeſabelt ten ſpiegel voor de volgende geſtagten , de Kardinaal

Juliaan raakt in een moeras ook om hals, terwyl hy vlugt. Door

dezen ſlag in den jare 1444. is het plaatsje Varna, te vooren weinig

bekent, beroemt geworden. Op den meineedigen omgekomen. Koning

wierdt dit grafſchrift gemaakt.

Romulidae Cannas, ego Varnam clade notavi, '

Diſcite mortales non temerare ſidem.

Me niſi pontifices juſfiſſent rumpere foedus

Non ferret Scythicum Pannonis ora jugum.

-
Dat is, J

't Is Kannes meérlaag die herleeft in Varmaas ſtreken. 7

Het krooſt van Romulus trof daar, hier treft my 't lot.

Leert ſtervelingen, nooit gezworen trouw verbreken :

Die d'éeden niet ontziet, word niet ontzien van God. - -

Hadt my nooit Paus gelaſt dien band van een te rukken, -

Men zag geen Scythieſch juk Hungaarſche ſchouders drukken.

* Handel xvIII: ys 15. v . . . . -
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Een ſnode Caeſar, die de wet vertrappen wou,

Hieldt zulken voor zyn vrinden;

De Satan volgt dat ſpoor in 't zwarte ryksgebouw,

En maakt van ſchrandren blinden.

VloektMeros, was Godsvloek voorheen, vloekt haar geſtaag,

Ontziet haar niet te ſchelden,

Die vuig van aart niet hielp tot Jabins nederlaag,

Noch opkwam met Gods helden.

KreegGod geen eer, wat nood? als gy maar d'uwe hieldt:

Hoe weinig zou 't u raken,

Al wierdt de kerk door 't vuur tot op haar grond vernielt,
Als 't afbleef van uw daken. •'

Hoe ſchor klinkt tog 't geluid eens yvraars in uw oor:

Durft iemand God belyden, :

Hy vindt een ganſche ſchaar van Feſtuſſen, die 't voor

Onzinnigheid beſtryden. *

Maar was 't hem beter, die ſlegts ergerniſſe geeft,

In 't diep der zee te ſmooren; +

Wat meent gy, Zondaars, wat u God beſchoren heeft,

Die zelfs zyn naam durft ſtoren?

Gy huichlaars, 't egte zaad van 't Pharizeeuwendom,

Die met geveinsde trekken

U pas laat hooren, en het hoofd laat hangen, om

Uw vuile borſt te dekken;

Verbeeldt u niet dat gy Gods grooten bondnaam draagt,

Nooit wordt zy meer geſchonden,

Niets is er dat de komſt van 't Godsryk meer vertraagt

Dan uwe ontaarde zonden: , - -

* Handel: zxvi: 24. f Matth: xviu: 6. - Gods

B

R
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Gods naam, en werk, en dienſt te hebben in den mond, A

Daar breed van op te geven, ,

Veel meer dan ooit de ziel daar zelf van ondervond,

En voorts voor zig te leven,

Te meeten elk, ſchoon met geen maat van 't Heiligdom; .

By elk naar roem te jagen; -

Van zelfs verlooeh'ning wars; in ware wysheid ſtom; . . .

Is dat Gods naam te dragen?

Neen! veinzaarts, God, wiens oog geſtaag naar waarheid ziet,

Zal u te ligt bevinden;

By al d'opregten houdt hy zig opregt, maar liet

Zig nooit door ſchyn verblinden.

Bedriegt vry elk, maar God ziet uw gepleiſtert graf; * -

Hy zal u nooit verſchoonen;

Maar 't valſchlyk dragen van zyn naam reets hier tot ſtraf,

Met valſche hoop beloonen.

Bedrieglyk is uw hart: 't natuurlicht maakt geen dag:

Daar zyn ook Jehu's ſporen. \

Een ſchrander ziender, die Gods heilgezigten zag, -

Ging evenwel verloren.

De grootſte vogel heeft juiſt niet de grootſte vlugt,

Om mede om hoog te zweven: "

Een Struis, die zig vertoont als of hy door de lucht

Zou naar de ſtarren ſtreven

Zit als aan d' aarde vaſt, dies mogt hy op 't altaar

Van Iſ'rels God niet komen,

Wien nocht bekoren koſt ſchynheilig kerkgebaar;

Maar ziet naar ware wromen.
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Ai! trouwe Juda, wil uw Zuſter Iſraël * * * *

Godlooslyk afhoereeren; , i

Ai! laten wy zyn naam, in weerwil van de hel,

Met hart en tong verweeren, - 2:

Zyn grooten naam geſtaag erkennen in zyn Zoon, " "

Zyn liefde en almagt, pryzen, er

vººr

- -

En Hem, en 't Lam, dat als geſlagt ſtaat voor zyn throon

De dankbaarheid bewyzen. 3. : : : : : -

Verban de menſchenvrees, 't is God die met ons is:

Zal ons een made ſtoren? | | | |

Heeft lſrels meeſte deel daar door zyn erfenis

Van Kanan niet verloren? , , zee - , .

Gedenk hoe Pinehas is vurig voorgegaan,

Hy kon zyn God behagen;

Wat heeft de lauwheid niet aan Eli duur geſtaan, W

Die hem Gods vloek deed dragen. -

Beſtryd uw ongeloof, indien gy God bemint,

i

En tragt in hem te roemen; 1 - - - - - - - -

De wet gebiedt u, dat g: uw zelven zult tyn kint,

En Hem uw” Vader, noemen.

Hy wil u alles zyn, en eiſcht alleen weêrom,

Dat gy zyn naam zult dragen, - -

Ai! waarom blyft gy dan in zyn verheffing ſtom?,

Of traag in hulp te vragen? . . -

Betrou hem als uw God, zelfs in de duiſternis,

Uw hoop zal zegepralen: > * * *

Belyd alom met roem dat hy de waarheid is,

Hy zal uw vlyt betalen. . . . . . . * * * * * *

* . *

- t- -

Ge
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Gedugte God, ai! maak, naar uw gegeven woord,

is te zwaarkeda eerer - " " " , "T

Dat we u in waarheid eeren: :... 3 - 2

De wet van uw verbond heeft onze ziel bekoort:

- Ai! wil dien luſt vermeêren. z- - w

we

-

Ontdek aan myn gemoed al wat naar valſcheid zweemt, A

w En laat myn yver blaken,

Om uwen naam, wiens roem myn ziel tans op zig neemt,

Gehoorzaam groot te maken. " 1 º I - " -
e

V. - - vr.' 1 t - -
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t
3 ---- -- * I

Ien 't luſt met my den ruſtdag t eeren

Van 't nieuw verbond, volge op myn ſpoor:

Gy Heer des Sabbaths! gaa my voor,

En laat uw Geeſt uw wet my leeren:

Die heeft u plegtig dezen dag

Geheiligt uit de zevelingen,

De dag der wording aller dingen,

En die het eerſte Jezus zag g

De zwagtels van de dood verſcheuren,

En 't glansryk hoofd ten hemel beuren.

--

Moeſt Jakobs krooſt hun Sabbath vieren

Al ruſtend, ter gedagtenis

Dat hy, die Iſrels bondgod is,

De maker was van menſch en dieren,

En die hun dezen ruſtdag gaf,

Om uit de volkeren af te ſcheiden,

En naar hun ruſtplaats te geleiden,

Daar Jezus ruſten zoude in 't graf:

Een dag ten zegel in dit leven

Dat God hun eeuwig ruſt zou geven.
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ſ

Tans eert myn ziel met blyder klanken

Een zaalger ruſt, een beter ſtond,

Waar op ik God, met hart en mond,

Voor all' zyn werken mag bedanken.

Zie ik niet voor- en tegenbeeld

Volbragt naar 't Godlyk welbehagen ,

Den luiſter zyner deugden dragen,

En wondren daar hy zelfs in ſpeelt?

Wat voorwerp ik ook mag verkiezen, ...)

'k Moet my geſtaag daar in verliezen. -

- - - - - I ſ »

In Iſrels Sabbath zien myne oogen

Door byna ſeſtig eeuwen heen,

Hoe zesmaal 't licht in 't ooſten ſcheen,

En zesmaal daalde aan 's hemelsboogen,

Eer d'aardbol op zyn hoekſteen zonk, *

De hemel was als glas gegoten,

Vol duizend wondre waereldkloten:

Eer alles van Gods grootheid blonk,

En hy beruſtte vol genoegen

Om niets 't heelal meer toe te voegen.

'k Zie in een reeks verborgendheden,

Nu Jezus zegenryke dood

De Godgeheimen my ontbloot,

Dien Heiland zelf ter ruſtplaats treeden:

Hy heeft volbragt dat groote werk, S

Een nieuwen hemel vol van lichten,

Die

* Job xxxvIII: 6, S Gent II: 1, verg: met #oh: x1x: 28 en 3o ,
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Die noch voor maan noch ſtarten zwigten,

En 't vrugtbaar aardryk van zyn kerk.

Nu d' eeuwiglevende is geſtorven

Zie”k eeuwig ruſt en heil verworven.

Gewenſchte dag, zoo waard geheiligt,

Gy hebt myn doodsbenauwt gemoed,

Na ſtryd met ware ruſt gevoedt,

- Gy hebt het graf voor my beveiligt,

En in een ſlaapplaats nu verkeert:

- God nam in deze ruſt behagen;

Dies wierd ik van de dood ontſlagen,

Myn ruſt geſtoort, zyn ruſt geleert.

Wat kan de Godheid meerder ſchenken?

Wat waardiger om aan te denken?

Ik moet ik moet de zaligheden

Nog meer verheffen van dien dag,

Die Jezus als verwinnaar zag, . . . . .

Op 't rood bebloede ſlagveld treden;

Den dag waar op die dorre ſtaf

Kwam uit het heiligdom, beladen

Met geurige altoos groene bladen

En vrugt, die milder voedſel gaf,

En vlugger kragt om voort te ſtreven,

Dan ooit Elias koek kon geven.

Van onze vadren ſnood bedrogen,

Is in dit land in donkren tyd,

Dees
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Dees dagden zonnegod gewydt,

Eer Judaas Zon ſtraalde in hunne oogen:

Veel beter wordt aan 't eeuwig licht

Dees dag, de roem van alle dagen,

Van ons hun kindren opgedragen: -

Nu ſtreelt en koeſtert zyn gezigt . :

Ons op deez' dag met dubble ſtralen, | | |

Waar op wy ruſt en adem halen.
- ,

** - - - *

Wyk ſlaafſche zorg, wyktydelheden,

Stoort op deez' dag geen ſtille ruſt,

Wyk gy vooral, o zondenluſt!

En ſterf met all' myne aardſche leden.

Ruk los myn ziel, de banden, die

U aan dit ſlaafſche werkhuis binden,

Zoo vliege ik ſneller dan de winden

Naar Zalem, daar 'k myn Schilo zie,

Daar, in 't genot van reine luſten,

vermoeide kragten eeuwig ruſten. "

Geſchokt door driften heen en weer,

Belet door zugt naar geld of eer,

Of welluſt, immer te bedaren:

Dan knaagde weêr 't ontſteld gemoed,

En dreigde my Gods wraakphiolen.

lk vlugtte, en wiſt niet waar geſcholen

Voor donder, wind, of blixemgloed;

F 2 Elk
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Elk ſcheen, met God op 't felſt verbolgen,

Alom my op het ſpoor te volgen. -

Zoo zogt een Adam God t' ontvlugten .

In 't lommer van de vygeblaân. * *

Een Judas, met zyn geld belaân, zº

Vervult de lucht met ydle zugten. | | | -

Een goddeloze heeft geen vreê. . . - -

't Gemoed laat door geen Philomelen

Noch Tyrus liederen zig ſtreelen t". "

Als God het dreigt met angſt en wee:

Dan helpen niet dan Davids ſnaren -

't Ontſteld geweten aan 't bedaren. . :

Nu juicht myn ziel in Gods genoegen, -

En ruſt, gelyk op 's moeders ſchoot

Een kind, dat zorgt voor angſt noch nood,

En laat de waereld angſtig zwoegen:

God ſtilt! wie is hy die beroert?

Hy heeft zig Zalem uitverkoren.

Wie zal de ruſt en kalmte ſtoren,

Daar liefde ſtaag den ſchepter voert.

Daar Jezus vrede wil gebieden

Moet Satan, vleeſch en waereld vlieden.

Verheffen zig d' ontſtelde baren,

Myn anker hegt op ſtille reê:

Ik ſlaap met Jezus zagt, de zee

Zal ſtrak wel op zyn ſtem bedaren.

- En
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En ſchoon ik weke aan weken zwoeg,

Wie zal my Kanaän ontroven,

Dat Jezus mond my wou beloven?

Myn God uw eed is my genoeg;

'k Steek uw trompet om 's vyands wallen:

Zoo moeten reus, en muren vallen.

Tans hoeve ik oog noch voet te wenden

Naar land, of ſtad, of heiligdom,

God woont in 't midden van ons, om

Te ſpoediger zyn hulp te zenden,

De wet is dood, met vloek, en magt.

'k Ben uit dien drogen kuil ontſlagen

En wagt naar prieſterbeurt noch dagen,

Die tempelſtryd is ook volbragt.

Geen bloed hoeft op 't altaar te rcoken,

Nu God heeft eeuwig vrygeſproken.

O zaalge ruſtdag, nooit volprezen!

O jubeljaar, zoo lang belooft!

Het veld geeft koren, moſt, en ooft,

En hoeft geen vyands hoef te vrezen.

Myn Vreedevorſt die op deez' dag

Kwam uit het heilige der heiligen,

Zal ons voor eeuwig nu beveiligen

Van al wat onruſt heten mag :

Hy heeft van d' arbeid onzer zonden

Voor zig en ons de ruſt gevonden.

F 3 och!
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Och! mogt myn zaad in Sion woonen !

De plaats, die God koos tot zyn ruſt.

Och ! mogt myn ganſche huis zyn luſt

In 't zalig vreêverbond betoonen!

Dan zou het zien hoe al wat leeft

Tot moeite en arbeid is geboren;

Maar dat die ruſt niet is te ſtoren,

Die God alleen in 't harte geeft.

Wie 't hart mag aan het ſchepſel binden,

In God alleen is ruſt te vinden.

Het vee mag in dit heil zelfs deelen;

Die 't voormaals 't leven heeft gekoſt,

Gaan nu, van 't outermes verloſt,

Geruſt in malſche klaver ſpelen;

En zugt het noch in vrees en ſtryd, -

Misbruikt zyns ondanks in de zonden,

God heeft voor hun ook ruſt gevonden:

Daar komt, daar komt een beter tyd,

Wanneer Gods arm dat juk zal ſlaken,

En al zyn bondvolk heerlyk maken.

Vergeet, myn ziel, toch nooit Gods daden,

Gedenk daar aan op dezen dag,

Wiens morgenſtond uw' Heiland zag

Ontwaakt, met zoo veel roem beladen:

Nu zal hy, door de ruſt geſtreelt,

In d' eeuwigheid der eeuwigheden,

-

«

't On
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't Onſterflyk prieſterampt bekleeden,

Door Melchizedek afgebeeldt;

Van daar ontfangt gy, op zyn bede,

Uw zieleruſt, uw heil , en vrede.

Ga, Zondaar, ga, zoek uw genoegen

In alles, wat de waereld geeft,

Maar weet, zoo lang de Godheid leeft,

Zoo lang zal u 't geweten wroegen:

Uw driften horten tegen een,

Zoo ge al niet zugt in duizend noden:

Waarom, waarom toch God ontvloden?

Gy loopt, en weet zelfs niet waar heen.

De vredevorſt zal zig ontfarmen,

Indien ge u ſlegts werpt in zyne armen.

Myn God! vergun my all myn dagen

Te mogen ruſten in uw ruſt;

Het is uw wet, myn wit en luſt,

My ruſtloos in uw werk te dragen:

Dan zal myn ruſt, die ik geniet,

My al zoo wel een zegel wezen,

Als 't was aan Iſraël voor dezen,

van nog een ruſt die overſchiet,

Waar naar myn ziel hygt van verlangen,

Om eeuwig die by u t' ontfangen.

F 4 JEZUS
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J E z U s

SCHOONHEID.

Yn God en Heiland, is 't niet lang genoeg gewagt

Uw zielverrukkend ſchoon naar 't leven aftemalen,

Zoo menigwerf van my met blydſchap overdagt,

In 't alverkwikkend licht der goddelyke ſtralen?

Ontfonk myn hart nu met een kool van 't zoenaltaar

Door 't duivewiekje van uw Geeſt in vlam geblazen,

Op dat dit heilig vuur zig met myn woorden paar',

En ik uw Sion, doe op lekkernyen azen.

Ik weet, Immanuël, dat van een gladder tong,

Voorzien met hemeltaal en Cherubyneſchagten,

Uw roem, dien nimmermeer naar eiſch een ſtervling zong

Tot luiſter van uw kerk, veel beter was te wagten.

Maar ook verheft ge u uit der zuigelingen mond, .

Schoon zy met lager taal uw zaligheden zingen;

Nooittoont dezon toch meer haar vuurglans op dengrond,

Dan als haar ſtralen door de zwarte wolken dringen. -

Ach! dat Loruchama myn taal in 't harte drong,

Ach! zag ik den Euphraat, en Ganges palmen ſpreiden

En 't ryke Scheba eens den koning dien ik zong

Hun geurig reukwerk tot Zyn Outerdienſt bereiden.

Gy



G E D 1 c HT E N. 8,

:

3

Gy Maas en Merwe, die zyn zielvervoerend ſchoon

Zoo vrolyk dag aan dag hoort ſchaatren langs uw zomen,

Ontfangt en voert alom myn blyden hemeltoon,

Zoo ver gy 't leven kweekt in menſchen, vee, en bomen:

Zegt Sions dogter, als gy myn tafreel haar geeft,

Dat ik haar koning naar waardy niet af kan malen, 2

Vraagt egter vry aan haar en al wat adem heeft, -

Wat ſchoonheid immermeer by deze ſchets zou halen. ,,

# Myn Held draagt op het hoofd een goddelyke kroon,

Van ouder afkomſt dan d' onmeetbre hemelkringen, 'º

Een ongeſchape licht omringt zyn gloriethroon,

En maakt ze onnaakbaar voor het oog der ſtervelingen,

De naam Jehova ſtaat op 't koninglyke kleed,

Zyn heerlykheid vervult het ruim der ſtarreboogen,

't Grootmagtig Englenheir ſtaat tot zyn dienſt gereed,

En d'aſch van 't ganſch heelal word op zyn wenk bewogen.

Zyn vloertapyt, bezaait met glansryk ſtarregoud

Des kreefts, en melkwegs, en der wemelende draken,

Vertoont my wat paleis zyn vinger heeft gebouwt,

En van wat godsglans zyne azure wanden blaken.

Zyne opperzalen zyn gegrondt op klaar kriſtal.

Hy zweeft op wieken van de donderende orkanen. n

Zyn fleſſen ſtorten op zyn woord een waterval,

Wiens ſtromen zig een weg ten diepen afgrond banen.

Den blonden dageraat, het blyde morgenrood,

Orion, Mazzaroth, en 't ſpan der zevenſtarren,

:

Die zyn gedugte hand in hunn garelen ſloot, -

Bewaart zyn arm alleen, datze in hunn loop niet warren.

F 5 -
Hoe

t Jezus beſchouwt als Gad.
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Hoe ſtraalt alom my toe zyn goddelyke kragt!

De bergen ſiddren op het neerſlaan van zyne oogen.

De gapende afgrond ſchrikt voor zyn gedugte magt.

'Hy klieft de zee, en ſtilt haar weer door zyn vermogen.

Hy wandelt daar in 't diep de Leviathan woont,

Schoon hy het pekelnat door zyn geblaas doet koken,

Zyn vuiſt heeft den tyran van 't ganſch heelal onthroont,

En pletterde wie ooit zyn grootheid dorſt beſtoken.

Hoe ſtreelt uw godheid, o myn Heiland! myn gemoed,

O nimmer leêge bron van duizend zaligheden!

Nu leid de blyde hoop, daar gy myn ziel meé voed,

My naar uw ryksthroon met onwankelbare ſchreden.

Wie zou de kroon, die gy hebt voor uw kerk bereidt,

Uw vuiſt ontwringen? wie haar voeten ooit doen dwalen,

Daar haar de wysheid zelve in 't ſpoor naar Sion leidt,

En 't duiſtere herſchept door goddelyke ſtralen ?

Wanneer ik wandelde in de ſchaduw van de dood,

En God myn beker had vol alſemdroes geſchonken,

Toen was uw byzyn myn verkwikking in dien nood,

Toen liep ik veilig aan uw hand door vlam en vonken.

Schoon d' aard dan daverde, en reet loejende van een,

Schoon berg, en rotſen voor uw vlammend aanzigt vloden,

'k Heb tot myn veiligheid niets dan uw arm alleen,

Uw tegenwoordigheid die my omringt van noden.

Hoe zalig is my uw verborge nadering!

Doortyd, noch plaats, noch aardſch,noch helſch geweld te ſto

Schoon ik ten hemel voer, of in den afgrond ging, (ren,

Gy zyt daar, en gy kunt, en wilt my gunſtryk hooren,

*k Ben
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'k Ben ziels en lighaams kragt verpligt aan God alleen;

Hy is myn maker, en de hoeder van myn leven; -,

Hy heeft my ſtaâg omringt met zyn weldadigheên;

'k Heb duizendmaal misdaan, hy duizendmaal vergeven;

Maar, groote Heiland! ben ik min aan u verpligt?

Wiens gadeloze min de waereld heeft doen wagen;

Die 's Vaders heerlykheid verliet in 't eeuwig licht,

Om in de duiſternis Gods ſmaad, en vloek, te dragen? -

Wien zwaai ik 't geurigſte dan van myn wierook toe?

Of zal ik veiliger myn lof en liefde deelen? r &

Neen groote Goël! u aanbidde ik bly te moé,

U geve ik 't hart, en hoeve aan God dat niet t'ontſtelen.

+ Doorlugte Zoon, die 't beeld desgrooten Vaders toont,

Wie zoude u niet, gelyk de klim den olm, omarmen? -

O Iſtels zaligheid! ſchoon van zyn zaad gehoont,

O eeuwig proefſtuk van het goddelyk ontfarmen! .

De gryze wynberg boge op Gods getrouwe boôn,

Laat vry Moria trots zyn kruin ten hemel ſteken; r

Roem ik met meerder recht niet op Gods eigen Zoon?

Laat Thabor, Hermon, ja de waereld voor my ſpreken."

En 't wonderoffer ooit den Godsberg opgeklommen? -

Wie heeft hem zig verbeeldt, toen hy het ſlagtmes nam?

Die op 't bedenken van Gods min niet moet verſtommen?

Hier is een vader, die ſlegts eenen ſchootzoon heeft,

Het voorwerp van zyn liefde, en eeuwig welbehagen,

En die dien Eenigen, dien Welgeliefden geeft,

Om voor elendigen 't vervloekte kruis te dragen. . . .

# Als Gods Zoon. En

- -- --
-- --
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En van geen minder vuur brandt die verliefde zoon,

Om zyn beloofde bruid den klauw der hel t ontrukken,

En, ter verkryging van dien armelyken loon,

Voor haar het zalig hoofd op 't moordhout neer te bukken.

O goddelyk geſchenk! de waereld kent u niet,

Maar ſtaal, noch tyd, zal ooituw naam by ons doen ſlyten,

Zoo we u niet prezen met een eeuwig liefdelied,

De ſteenen zouden ons d'ondankbaarheid verwyten.

# Toen Adamvoormaals, door de hofſlang ſnood misleidt,

't verboden ooft te ſtout, en trouloos, had genomen:

En 't doodlyk ſap zig door zyn aadren had verſpreidt,

De Gihon, en Euphraat, en meer en mindre ſtroomen

Door ſchrik verzonken in hun diepe boezems neêr ;

Toen 't moedeloos geboomt liet blaân, en kruinen hangen;

De donder klaatterde op 't gebergte keer op keer,

En 't vrolyk pluimgediert vergat zyn maatgezangen;

Wanneer de wraakbazuin ſloeg yslyk wee op wee;

De hemeltrans beſtierf en ſchoot noch licht, noch ſtralen;

En niemand naadren dorſt tot God met lof of beé,

En 't groot gevaarte ſcheen ten ondergang te dalen;

Toen trad diegrooteheld kloekmoedig voor Gods throon 9

Zyne oogen ſchitterden van heete liefdevonken,

Toen heeft hy zig als borg voor 't menſchdom aangeboôn,

Om God te heiligen aan 't moordhout vaſtgeklonken.

Roem vry Oreſtes en zyn vriend, roem Jonathan,

Roem al wat immer blyk van liefde heeft gegeven,

Hier blaakt een heeter vuur, wie is 't die noemen kan

Een vriend, als hy, die voor zyn vyand gaf het leven;

( 2. Een

+ Als Borg. "
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Een vyand, die van God, en alle deugd, ontaart,

Ten val van 't ſchepſel all' zyn kragten had verzworen, is

Zyn maker boos verſmaad voorheen aan hem zoo waard,

En ſnood den heldraak hadt tot zynen heer verkoren.

+ O groote Middelaar ! die in de breſſe tradt,

Moet niet wat adem heeft uw medelyden pryzen? 1

Moet uw verloſte kerk u 't geurig wierookvat

Niet zwajen, en u hulde en eeuwige eer bewyzen? ,

Gelukkig lſraël aan wien God Mozes zondt, V

In trouw en zagten aart een roem der volgende eeuwen,

Wien hy verwaerdigde om van hem ſtaag mond aan mond

zyn laſt t ontfangen aan de zugtende Hebreeuwen, . . .

En die voor hun weêr op het vreeslyk Horeb klom

Tot God, ſchoon wonende in een kring van blixemſtralen,

Hun antwoord bragt, en ziel en lighaam offerde, om

De gunſt der Godheid op het leger te doen dalen. /

Maar hoe veel zaliger geleidt ge ons naar Gods throon,

O grooter Mozes! die dit wigtig ampt woudt dragen,

Geen menſch, geen engel, maar Gods eige wonderzoon

Zyn groote metgezel en eeuwig welbehagen. -r

Gy kent de diepten Gods, en hebt in 's Vaders ſchoot

De blyde boodſchap van den vrede op u genomen, -

Steeds vloeiden van uw tong, zelfs in uw bittre dood,

Voor Jood en Heidenen een reeks genadeſtroomen.

Wee Chorazim, wee u ontaart Betzaïda,

Wee, boos Jeruzalem, dat ſnood hem hebt verworpen,

Regtvaerdig heeft u reets Gods grimmige ongenâ

Het bitter grondſop van zyn vloekkelk uit doen ſlorpen.

- - -
Ge

+ Als Middelaar,
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Gedugte Middelaar, ik werpe in 't ſtof my neer,

Zoude ik, een arme worm, u weigeren te ontfangen?

, Myn zaak zy d'uwe, myn behoudenis uwe eer:

Ai! wil myn plaats by God in 't hoog gericht vervangen. '

Zeg uit myn naam, zoo 'k u een voorſchrift geven mag,

Dat ik myn doodſchuld ken en zie met weenende oogen:

Maar dat myn ziel, zoo ras zy Gods verbondseiſch zag,

Is naar het ſtarredak tot u om hulp gevlogen:

Volmaakte Middelaar, die trouw het godlyk recht

By ons bepleit hebt, zelfs ten koſte van uw leven,'

EZoude ik uw hulp, die gy by God hebt toegezegt,

Niet weer van myne zy het vol vertrouwen geven?

Zoo ver uw hand my heeft geleidt in 't heiligdom

Hebbe ik uw gangen trouw en naar het recht bevonden.

'k Hebbe in benaauwtheên nooit u aangelopen om

vervulling van uw woord of gy hebt hulp gezonden.

Straalt ooit een reiziger de vreugd ten oogen uit

Die van een heete wind in een woeſtyn belopen,

' Een ſchuilplaats vindt, waarop het brandend peſtvuur ſluit,

Een ſchuiplaats door geen ſtorm of baren ooit te ſlopen:
Vier aan uw vreugd, myn ziel! den ruimen teugel dan,

zy overklimme vry de kragt van taal en ſnaren, -

Uw burgt, uw middelaar, uw ſchuilplaats wil en kan

U eeuwig voor het vuur van 's hemels wraak bewaren.

Geen lyfwagt weert u van den Goddelyken throon,
Geen baatzugt, envelmoed, of wrok van hovelingen.

Uw ſtamelende tong vervangt Gods eigen zoon:

Hy doet de kindertaal door 't dak der wolken dringen:
" - Gryp
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Gryphelſchebooswigt vryGods weten ſchreeuw omrecht,

Vertoon hoe bitter u Gods blixem heeft geſlagen, -

En dat Gods ſchending ook ten mynen laſte legt,

Dies waardig met u een en 't zelfde lot te dragen;

Maar weet, wraakgierige, dat God onſchuldig houdt

Naarrecht, mendoet geen borg, en ſchuldnaar beide boeten;

Hy die geen zonden in zyn Iſrel thans aanſchouwt,

Zag in Getſemane hun leidsman voor zyn voeten.

+ Maar, Hemel! hoe ontzet, hoe ſchemert myn gezicht !

Hoe ſtomp wordt myn vernuft! hoe voel ik my verrukken!

Zoo 'k Jezus als een menſch my voorſtel, en 't gewigt

Van dat aartswonder op myn bevend hart voel drukken:

'k Ben menigmaal vervoert, wanneer ik Abraham -

By Mamre volgde, enGod daar zag metvleeſch omhangen,

Die by hem als een vriend by zynen hartvriend kwam,

Gewoon te deelen in malkanderens belangen;

Of als ik Mozes naar den braamboſch volgde; of God

Met hem gemeenzaam in de hoofdtent zag vergåren; -

Ofter vermaking van zyn' vrienden nu eens tot

Hen ſchielyk dalen, dan weer ſchielyk weggevaren;

Maar hoe veel heftiger verrukt het myn gemoed,

Dien zelven God, dien zy, nog dikbeneveldt, zagen,

Te zien van 't zelve leem metmy, mynvleeſch, en bloed,

Die als myn broeder zal dezelve zwakheên dragen;

Al hadde ik 't wyze hart der Thekoaſche vrou »

Of dat des wyzen mans, den roem van 't ſchrander ooſten

Al ſtaarde ik eeuwig met de Cherubim, ik zou

My met een eeuwige verwondring moeten trooſten.

-

Zoo
# Als Menſch.
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Zoo God de heerlykheid my bood van Libanon, ' '

En kroon en ſcepter, goud en purpre throon gewaden,

'k Zou by dit voorregt zelfs het koningryk der zon

En wat een dwaze Jood meer wagten kan, verſmaden. -

Verwate hofſlang, gy hebt God en menſch onteert,

Uw mydigheid deed u van groote dingen droomen:

Maar hoe is eeuwig, tot uw ſmaad, de kans verkeert,

Nu deze Godmenſch heeft voor beide wraak genomen:

' Nu zal in d' eeuwigheid niet ſlegts myn ziel alleen

'Maar ook myn lighaam in die zaal'ge weelde deelen 9

Van God te zien in die beminnelyke leën,

Die tong, die handen, die de kerkbruid eeuwig ſtrelen.

Immanuël wie zou die teekens kunnen zien,

Die u voor ons aan 't kruis zoo bitter zyn geſlagen,

wiens liefde in volle vlam u niet zou hulde biën,

Een liefde, wiens geweld geen ſtervling zou verdragen.'

+ O zalig kerkgewelf, waar aan die zon verſcheen !

Wat zielverlichtend heil verſpreidt zy met haar ſtralen!

Wat kragt, wat blydſchap, en ontelbre zaligheén

Doet ze op de hoofden van haar trouwe minnaars dalen!

zy heeft de wildernis, beſchaduwt door de dood,

Bezaait met ſchenkels, en ontzielde bekkenelen,

verlicht, verwarmt, en in het nypen van dien nood

Doen in de weelde van een grazig Gozen delen.

Zoo doet de morgenſtar den akeligen nagt,

En 't blyde zomervuur den barren winter vlugten;

Zoo geeft een milde daauw aan 't dorſtig aardryk kragt,

En vult den hof met druif, granaat, en eed'le vrugtens H

k y

# Als Propheet.

t;
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Hy is die Man, die uit geopende oogen ziet,

Die ſtaag den ſleutel van Gods raadzaal heeft in handen,

Het Woord, deWysheid, die zyn Vaders ſchoot verliet,

Om meer dan lamplicht in den tempel te doen branden:

Heeft Iſrels Leidsman, heeft de wyze Salomon

Niet aan de borſt van dien Gamaliël gezogen?

Wie wies zig immermeer in deze wysheids bron,

Die God niet leerde zien met onbenevelde oogen?

Geen breede zoomen aan een langen ſtaatſierok,

Geen voorhoofdſierſel , met de wet op 't digtſt beſchreven,

Maar een geleerde tong, en taal, die 't harte trok,

En in 't gebeente drong, had hem Gods Geeſt gegeven;

Genade vloeide van zyn reine lippen af,

Voor 't overtuigd gemoed in duiſternis gezeten;

Het geurig Gilead, hoe ryk van balſem, gaf

Nooit diergelyken voor een doodbenaauwt geweten:

Hy ſtak de vreébazuin, en blies het jubeljaar,

De kreuple ſprongen als een hert, de dove hoorden;

De blinde zagen Gods getuigenisſen klaar,

En volgden hem in een gareel van liefdekoorden:

Het ganſche ſchepſel ging op zyn gedugten wil

In ſtâgen arbeid om zyn hoog gezag te ſtaven,

De ſtarren dienden hem, de winden zwegen ſtil,

Wyl God en Engelen aan hem getuignis gaven.

Hoe veilig ſtaat de Kerk haar donkre nagten door,

Zy heeft den gruwel der verwoeſtinge # zien komen,

G En

# Dan: 1x: 27. Matth: xxiv: 15,
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En is bevrydt; zy leent geen Bar Kozibaas + 't oor,

Noch Mahomeths, misleidt door teekenen of droomen;

Haar trouwe Waarmond heeft haaruit Gods raad voorſpelt

De lotgevallen by de Godheid haar beſchoren; (geweld,

Noch vuur, noch ſtaal, noch draak, noch't beeſt, noch helſch

Noch Gog, noch Magog, zal haar fondamenten ſtoren:

Men hoeft naar Endor, of naar Ekron niet te gaan,

Noch by den drievoet van Apollo raad te vragen,

De God van Iſraël zal zelve gadeſlaan

En raden, die zig aan hem hebben opgedragen:

O groot Propheet! brandt elk het hart niet als gy leert?

Helaas ! hoe lang hebbe ik het oor voor u geſloten!

'k Vervloek den dag, toen ik den nek u heb gekeert,

En uw langmoedigheid heb met den voet geſtoten;

'k Was zinneloos genoeg om uw diſcipelſchaar,

Als een onmooslen hoop van dwazen te verſmaden,

Die door hun drabbig bloed, ofzwakke harſens, naar

En noodloos, bukten met gewaanden laſt beladen:

Maar Hemel! hoe verging myn ziel die ſpottens luſt!

Wanneer uw ſtem klonk als de donder in myne ooren,

En, in myn ſlaapzugt door uw weebazuin ontruſt,

Ik my van God vervreemt zag raadloos en verloren;

Nu aze ik gretig op den honig van uw mond,

Nu eete en leve ik van die hemellekkernyen; D

at

+ Een bekent bedrieger, die zig voor den Meſſias uitgaf, veele dui

zenden der Joden verleidt heeft, en hun een verderfelyken oorlog

berokkent waar in hy omkwam, in het jaar 134 en 135. Euſ: Chr:

lib: 11. pag: 167. hierom kreeg hy van de Joden zelve den naam

van Bar Koziba, de zoon des leugens, in plaats van Bar Kochba

de zoon der ſterre, gelyk by zig genoemt had met zinſpeling op

Num: xx1v: 17. Zie Buxtorf Sync-# Cap: L: pag: 719
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#

Dat Manna geeft thans aan myn ziel meer blydſchaps grond,

Dan Ophirs fynſte goud, of Schebaas ſpeceryen.

# Boog Alexander eens voor Jaddua J zig neêr,

Die hem ontmoette met de godgewyde kleêren,

Die zelve man, die aan den Helleſpont weleer

Hem in den droom verzogt naar Azië te keeren;

Met wat ontzag, wat liefde, en wat verwondering;

O Hoogeprieſter ! moet myn ziel voor u dan bukken,

Die van het ſtarredak my te gemoete ging

En nodigde om het ryk der heemlen in te rukken;

O rykgezalleft Hooft! zou Arons prieſterdom

Niet hebben vrugteloos het outervuur doen rooken?

En 't offermes, ſchoon 't in een ſtadig bloedbad zwom,

Veele eeuwen in den hals van 't blatend vee geſtoken?

Zou niet een Cherub, met den blixem van de wet

Gewapent , heden nog den weg naar Eden ſluiten?

En al myn roepen en zielgrievend brommen, met

Een vloek op 't hemeldak van ſtaal te rugge ſtuiten?

Zou niet een Tophet, en verſchrikking van rondom

Het deel myns bekers zyn, en 't einde van myn leven,

Zoo gy, o Prieſter van het ware heiligdom,

Niet hadt uw eigen ziel op 't ſchuldaltaar gegeven?

Gy draagt de namen van uw Iſrel op het hart,

Wie zou de hoogte van uw zorg en liefde meeten?

Gy kent, Barmhartige! by eigen proef myn ſmart,

En zult by God myn leed, en arbeid, niet vergeten.

Schoon God op Noachs, noch op Daniëls gebeén,

Het uitgetoogen zwaerd mogt in de ſcheede ſteken;

# Jezus beſchouwt als Prieſter, G 2 Myn

5 Joſeph: Antiq: Jud: librixI: cap: VIII. S Iv. cv'v.
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Myn trouweVoorſpraak ! gy,gy gaat nooit vrugtloos heen,

Wat vaderhart weerſtaat het kinderlyke ſmeeken?

Een ſmeeken, dat op 't recht en 's Vaders eer gegrond,

Beloften vordert, hem met eede toegezworen;

Eer brak de blaauwe boog van 't groote waereldrond,

Dan dat een tittel van dat heilwoord ging verloren.

De groote zoendag is voorby, dat werk volbragt;

Uw afgeſcheide ziel van 't kruis voor God geklommen;

Dat bloed, daar Iſraël heeft ſtervende op gewagt;

Het end der ſchaduwen van Levies heiligdommen.

Dat Korahs muitend zaad, hoe zeer 't vermeerdert is,

Vry tegen u en uw gezalfde zonen woede;

God heeft uw Prieſterampt door uw verryzenis,

Beveſtigt meerder dan Aärons door zyn roede.

. Heeft Melchizedek nu getuignis dat hy leeft,

En 't eeuwig prieſterampt in 't ryk der hemellingen,

Niet uit Aäron, noch naar Levies wetten heeft,

Wyl die in Abraham zyn zegening ontfingen;

Maar dat hy, door Gods arm onſterfelyk gemaakt,

In 't aardſche Salem eerſt, en nu in 't hemelſch Eden

By God in 't liefdevuur, waar van zyn boezem blaakt,

Ontſteekt het reukwerk van zyn vuurige gebeden:

Die groote man, dat licht, die roem van Kanaän,

Was ſlegts uw ſchaduwe; geen prieſterlyke wetten,

Geen afkomſt, leeftyd, plaats, noch jaar, noch feeſtdag kan

Uw geurig reukwerk aan Gods regterhand beletten.

Gy breidt uw handen uit den ganſchen dag, en doet

Uw zielevreê gelyk een milden regen vloejen,

E

Die
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l

Die liefde, en blydſchap, in het heilige gemoed,

Als digte gedren op den Libanon, doet groejen.

Nu ſtroomt uwe olie op uw baard, en kledren, neer;

Nu volgen we u van ver door 't open voorhang henen;

Nu eeten wy ons deel van 't heilig outerſmeer,

Dat ons met u, en met malkandren, doet vereenen.

# Juich, juich, myn Ziel, verhefuw konings naam met lof,

Kon ik met ſtarregoud die in de wolken ſchryven,

Dan bogen zig eerlang de koningen in 't ſtof,

Enzwoegden om zyn throon op 's waerelds rond te ſtyven.

Nu male ik met een kool het ſchittrend zonnelicht.

Mesſias luiſter laat zig met geen verwen treffen:

Men weegtzyn kroon niet met een menſchlyk tegenwigt:

Zyn Godlyk hooft alleen is magtig die te heffen,

Zyn throon is majeſteit, ver boven 't Godendom,

En wordt onmidlyk van het eeuwig licht beſchenen.

Hy zwaait den ſcepter der gerechtigheid alom,

En heeft zyn almagt tot een S lyfwagt om zig heenen.

De waarheid zit voor aan in zyn gedugten raad.

Zyn ruim paleis ruſt op onmeetbre hemelbogen.

Deze aardbol is het minſt gedeelte van zyn ſtaat,

Het heir der heemlen vliegt op 't wenken van zyne oogen,

De poel des afgronds is de kerker van zyn ryk.

Wie zou zyn grimmigheid en blixemſchigten weeren.

Schoon men op 't maangebergte of in de rotſen wyk',

Hy dwingt de geeſten voor zyn rechtbank weer te keeren,

G 3 Wel

# De Heiland beſchouwt als Koning,

5 Ik ſpreke zoo van de Goddelyke volmaaktheden op het voor

beeld van de heilige Dichters, Pſalm 1xxxv: 11. Lxxx1x: 15.
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A

Welzalig is het volk dat aan hem hulde doet,

Dat onder zyn banier zig willig laat vergåren !

Zyn heerſchappy verſchaft aan 't ſchokkende gemoed

Een ſtille haven, vry van 't woeſt geweld der baren.

Hy is een Krygsman! wee, zoo hy zyn arm ontbloot,

Dan wordt het blinkend zwaerdvan 's wyands bloeddoordron

Wie tegen hem zig kant, kieſt een gewisſen dood. (gen'

Nooit is zyn weerparty zyn yſten vuiſt ontwrongen.

Hy droeg de poorten van den afgrond op den top

Eens bergs, en trapte ze als een aarden wat in ſtukken.

Hy greep den heldraak, en trad moedig op zyn kop,

En deed hem eeuwig op zyn buik in 't voetzand bukken.

Juich bly te moé, myn ziel, juich in uw konings naam!

De magtige aardstyran is van zyn throon gevallen, l

Hy ligt gekluiſtert en bedekt met vloek en blaam,

Die menigmaal zoo ſtout beſtormde Zalems wallen. !!

O groote Koning! uw, uw magtige arm alleen

Heeft my verloſt, toen ik my nergens wiſt te bergen, h

En ik het helſch geweld ten prooi gelaten ſcheen,

En moede, en moedloos wierd om meer uw hulp te vergen.

Toen ik het daglicht haatte, en 't laag gedierte zag

Met nydige oogen, wyler end is aan zyn lyden; |

Toen heeft uw arm in my getoont wat zy vermag

In den elendigſten zoo gunſtryk te bevryden.

Een Godverzaker ſchroei vry zyn vereeld gemoed,

Een blinde Jood mag u en 't godlyk ryk weêrſtreven;

Ik weet, myn Heiland, dat gy leeft, en leven doet,

- Gy hebt my preuven van verhooringe gegeven.
l Zoude
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Zoude ik uw ryksgebied en all' zyn zaligheên,

Uw opzigt, trou en hulp uit menſchenvrees dan zwygen?

Zoude ik den klaauw des nyds ontzien, en zoeken geen

Beſchimping, ſmaad, of ſchà voor my ten deel te krygen?

Neen! eer vergete ik 't licht, eer deze regterhand

Zig zelv', eer moet myn tong aan haar gehemelt kleven,

Eer 'k u vergeet, die my verloſt van ſmert en ſchand,

En gunſtig naam, en plaats, hebt in uw dienſt gegeven.

Gy richt elendigen, en wie geen helper heeft;

Gy leent nootdruftigen den ganſchen dag uwe ooren;

Geen weeze, of weduwe, die voor uw ſcepter beeft,

Geen arme ziel die roept gaat in uw ryk verloren.

Kom, zalig uur! kom haaſt, o langgewenſchte dag!

Die alle koningen zult voor hem neêr zien knielen,

En Tharſis, Tubal, en wat ver van Sion lag,

Met Javan in triumph rondom zyn wagewielen.

+ Maar, Hemel! kan het zyn? is een mismaakte bruid,

In 't bruin Egyptenland uit Pharao geboren,

De keus, daar zulk een vorſt den huwlyksband meé ſluit?

Is dat die ſchoone, die hem eeuwig kon bekooren?

Is dat die Rachel, daar hy's vaders huis om liet,

Bn zoo veel barre koude en hitte om heeft verdragen?

Is 't dan geen arend daar een adelaar naar ziet ?

Of kan een vleêrmuis aan een blanke duif behagen?

Was ooit de liefde blind, zy was het hier : maar neen!

God had die arme , die elendige verkoren,

G 4 En

+ Jezus ſchoonheid als Bruidegom.
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En had ze lief; dit bond zyn Zoons genegentheen,

Zyn Vader had haar 't ryk in d' eeuwigheid beſchoren,

O afgrond van genà! moeſt alle volheid dan

Immanuël! in u alleen te ſamen loopen?

Moeſt gy dan zyn haar God, haar Maker, en haar Man,

Die met uw eigen bloed haar van de dood woudt kopen?

Ja Heer! uw Sulamith , uw zaalge kerk erkent

U al haar heil; zy ziet u aan met minnende oogen;

Gy weet hoe vaak ze aan u verliefde zugten zendt.

Zy wil, zy kan, zy zal nooit andre min gedogen.

Hoe hebben haar geſmaakt de kusſen van uw mond!

Zy heeft daar door haar volk, en vaders huis, vergeten:

Zy klom op laſt, dien gy op Amana haar zondt,

Van dat gebergte, daar haar ſluier wierd gereten:

Nu looft ze u voor de ruſt, die ge in haar hoven geeft,

De wynſtok tiert, en bloeit omtuint van alle kanten,

Nu uw vergramde vuiſt den Draak beteugelt heeft,

Zal zy van zee tot zee uw heilbanieren planten.

Een hand vol koren ruiſcht gelyk de Libanon,

Wanneer uw Geeſt beroert de neêrgebogene aaren.

Eer droogt de zee, dan dat, o ware Levensbron!

Uw water niet den groei zou van uw hof bewaren.

Had ik de pen en geeſt, daar Davids groote zoon

EensSulamith, door deed haar Bruigoms ſchoonheid zingen,

'k Zong uw bekoorlykheên tans op een hooger toon

Uw naam ten prys voor 't oor van Sions keurelingen;

Nu ſtamele ik uw lof, en wagte een beter ſtond, -

Als ge andermaal uw geeſt zult op ons nedergieten,

Want
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Want ſchoon ik eeuwig u verhef met hart en mond,

'k Vreze egter, en met recht, daar in te kort te ſchieten.

Zoo lang de zon doorloopt de blaauwe hemeltent, -

Zoo lang de maan zal op het vogtig aardryk lichten,

Zal men uw grooten naam tot 's waerelds uiterſte end

Een eeuwig lofkoor in het hart van 't nakrooſt ſtigten.

-
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B E D EN K IN GE N

Ö P DE

D O o D.

En ander zing met blyde klanken

## Een Satyrdans of Bachusfeeſt,

#* verheugt in zyn verdwaalden geeſt
#A" Van dwazen zig te zien bedanken:

Hy zoeke vry met al zyn magt

Den dag der dood ver heen te ſtellen,

Beſchroomt zyn dagen na te tellen:

Wier laatſten hy met ſchrik verwagt:

Laat hem vry mild den wierook zwaaien

Daar welluſt op het outer ſtaat,

Daar elk de leden naar de maat

In dart'le bogten weet te draaien:

Hy zoeke ruſt in d'ydelheên,

Om zyn gemoed in ſlaap te wiegen,

En zig met arbeid te bedriegen,

En danſe om 't graf met lugte ſchreên.

d'Aloudheid houde een vreeslyk teeken,

En een beklagelyken ſtond,

Als ze uit een onbedagten mond

Den naam der dood ſlegts uit hoort ſpreken,

En
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En bouw haar tempel noch altaar, -

Om onder 't Godendom te wonen,

Gewoon tog niemant te verſchoonen,

En doof voor alle kerkgebaar;

Ik voel myn borſt en dichtaår zwellen, Welke

Om my in tegendeel de dood, ##

Beminlyk voor Gods gunſtgenoot, words.

En driewerf zalig, voor te ſtellen:

Niet die verlating van het licht,

Die ſnode dienſtbaarheid der zonden,

Daar 't ſlaafſch gemoed in vaſtgebonden,

Ontbeert Gods vriendlyk aangezigt:

Een dood voor eeuwig te beweenen,

Zoo niet Gods Geeſt het leven wekt,

Met vel en ſpieren overtrekt,

Die geeſteloze en dorre beenen,

Veel minder is myn ziel beluſt

Het dal van Hinnon in te treden,

Dat Tophet vol rampzaligheden, -

Daar 't wraakvuur nimmer wordt gebluſt.

Neen! 'k wil die dood naby beſchouwen,

Die ziels en lighaams band ontknoopt,

En 't proefſtuk van Gods handen ſloopt.

En (vley 'k my niet) nooit zal 't my rouwen,

'k Moet dat geweld zien van het graf,

Door deugd , noch goud, noch kragt te weren,

Dat Adams zaad tot ſtof doet keeren,

De ziel tot God, die 't leven gaf.

Wat
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Godaan

geroepen om

nodige in

vleed.

Wat kon tog David wroomheid baten?

Wat Achab all' zyn euveldaan?

Geen Irus wordt voorbygegaan,

Geen Krezus 't licht om 't goud gelaten;

Laat Simſon Gazaas poorten vry

Uit haar metalen naven rukken,

Voor dezen ſcepter moet hy bukken,

In Philiſtynſche ſlaverny.

Geen kind ſchuilt vry in 's moeders armen,

Die 't vrugtloos tragt haar hulp te bien.

Geen bevend gryzaart wordt ontzien;

De dood is doof, zy hoort geen karmen;

Zy maait de vorſten van hun throon.

Geen harnas weert haar yſten ſchichten,

Die al wat leeft in 't ſtof doen zwigten;

Zy kent geen boejens uit een kroon.

Gedugte Bronaar van het leven!

Myn God! die eeuwig leeft in kragt,

Die my, door uw genaâ en magt,

De ziel en adem hebt gegeven,

Ik buk my op uw voetbank neer,

Ai! neig toch mywaarts gunſtige ooren,

'k Heb deze dichtſtof uitverkoren,

Tot nut voor my, en t uwer eer.

Zoo gy voldoet aan myn verlangen,

Dan zullen vele van uw krooſt

Verkwikkings ſtof en zielentrooſt,

En gy verdienden lof ontfangen:

Dan

l:

M
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Dan zal het blyken dat de dood

Door u haar prikkel is ontnomen,

Dat ze is een dienares der vromen,

Die hen geleidt in Abrams ſchoot:

Dan zullen deze myn gedagten

My voorbereiden tot dien ſtond,

Als ik dat vonnis uit uw mond,

Keer weer tot ſtof, zal moeten wagten;

Want Senoos ſtale nootlot zal,

Noch Epikuurs fortuin my dooden,

Noch ſchikgodin noch andre Goden,

Uit dat onzinnig hemeltal,

Maar gy, gy zult ter dood my brengen,

Myn dagen zyn by u getelt,

Gy hebt myn reis een perk geſtelt,

Dat ik noch kan, noch wil verlengen.

Myn lamp verteert vaſt dag aan dag,

'k Worde als een windbel voortgedreven,

Myn hut, door bons op bons aan 't beven,

Verwagt eerlang den laatſten ſlag.

Geen jagtſchip klieft zoo vlug de baren,

Geen arend volgt den roof zoo fel,

Geen bron ſchiet zeewaarts neêr zoo ſnel,

Als ik myn dagen wech zie varen.

Gelyk een rook en damp verdwynt,

Of als een ſchaduw is myn leven..

Geen vonk in de ope lugt geheven

Is min beſtendig als ze ſchynt.

Wyl
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In 't by

zonder den

Heiland

Jezus

Wyl ik dan door uw hand moet ſterven,

En gy het als myn Vader doet,

Laat nooit myn kinderlyk gemoed,

Het denkbeeld van uw goedheid derven.

'k Zal mooglyk in myn laatſten ſtond,

Te zeer gedrukt van alle zyden, -

Uw deugden niet naar eiſch belyden',

Dies doe ik 't nu met hart en mond.

Toets heden, Heer! toets myn gedagten,

Wees gy getuige van myn hart,

Hoe 'k in geloof en hoop die ſmart,

Dat laatſte ſterfuur wil verwagten.

Laat dat dan in dien jongſten nood

Aan myn gemoed verkwikking geven,

Dat ik opregt myn ganſche leven

U nu verpand tot aan myn dood.

Gy, Krygsman, Vorſt der Hemelbenden,

Op wien in 't midden van uw leet,
*

Die leeuw 't gebit aan ſtukken beet,

Ik wil om hulp my t uwaarts wenden:

Gy kent zyn woede van naby:

En uit dien beker vol geſchonken

Met zoet en zuur hebt gy gedronken

Het gift, en liet ons d'artſeny.

O Vorſt des levens! zend uw ſtralen,

Geef wysheid, geef geloof, en kragt,

Om levendig de dood haar magt

Met juiſte verwen af te malen:
Toon
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Toon my die vry in al haar ſchrik,

Maar laat my dan uw hand niet derven,

'k Wil ſchryven zoo ik wenſch te ſterven,

Al was 't ook op dit oogenblik.

Toen u de dood het hoofd deed bukken,

En d' overwinning ſcheen volbragt,

Daar ze u in 't graf had door haar magt,

Kondt gy haar kerker openrukken;

Veel meer nu gy ten hemelthroon

Zyt zegepralende verheven,

En hebt de magt van dood en leven

Ontfangen tot uw arbeidsloon.

Myn Heiland, geef my dan 't vermogen,

Om, door den invloed van uw Geeſt,

De dood tº aanſchouwen onbevreeſt,

Dan zal myn tong uw naam verhoogen.

*k Geſp in uw kragt het harnas aan

En gryp 't geloofsſchild in de handen.

Wat ſpook of ſchrik my aan mag randen

Myn helm kan helſche magt weêrſtaan.

't Is waar de dagen zullen komen, . De dood

En mooglyk zyn zy ras vervult, #"

Dat gy me op 't doodbed leiden zult, Janartelyke

Dan zal, noch 't voorgebed der vroomen, #

Noch vrienden, noch een ganſche rei #ste

Van artſen, my van 't graf bevryden,

'k Zie dan myn bed van alle zyden

Omringt met jammer, en geſchrei. -

God
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. "E" God weet met wat betraande wangen

ſcheiding Myn lieve ziel- en bedvriendin

# Zal, hikkende van ſmerten, in

Myn ſtervende armen, blyven hangen,

Hoe noô zy in dat oogenblik

Zal van myn bleeke lippen ſcheiden,

Wanneer ik d'armen uit zal ſpreiden,

En hygen naar den laatſten ſnik.

'k Zie kindren zwemmen in hun tranen,

Zy ſlaan hunne oogen op naar God,

En zoeken biddende zig tot

Zyn throon om hulp den weg te banen,

Daar andren, overſtelpt van ſmart,

Hunne oogen weigeren te vloejen,

Wyl 't liefdevuur, waar van zy gloejen,

De bron verteert heeft van het hart:

De VA DE R-naam klinkt onder 't weenen

De kamer, 't dak, de wolken door:

'k Hoor, dunkt my, met een ſtervend oor:

,,Myn raad, myn hulp, myn zorg, gaat henen,

Maar vrugteloos! de tyd is daar!

E. van. En gy, aan wien 'k myn ziel voel kleven,

#.De vreugde en welluſt van myn leven,

#,# vorſt jezus duur gekogte ſchaar,
van de on- - e 1 ---

derlinge U zal, u moet ik meé begeven :

# wy zullen Gods verdienden lof

ºefening. Niet meer verheffen uit het ſtof,

Door Hemelpinxtervuur gedreven,

º

Noch
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Noch 't morgenrood, noch d'avondſtond

Zal ons meer wekken tot gezangen,

Myn ziel aan uwe ſtemmen hangen,

Noch gaan u voor met pen en mond,

Om ons in Jezus te verblyen,

In 't zingen van zyn trouwe min,

Of hoe hem Sulamith weet in

Geloof en hoop haar hart te wyen.

Wy zullen dan van jaar tot jaar

Niet meer vereenden wierook brengen,

En met een vloed van tranen mengen

Op Gods geheiligt reukaltaar.

Neen! 'k zal dan by 't gewormte wonen,

Die my doorknagen zullen, tot ###

Myn kout gebeent het overſchot #

Van 't geen ik eertyds was, zal toonen.

Myne oogen zullen dan niet zien

Gods ſteigerende tempeldaken; ##

Noch zich in 't keurvolk meer vermaken, #
Als 't hem kwam plegtig hulde bién, 'UVG25,

Noch gymbaalſmaar noch orgelſpelen,

Of wat my meer verkwikking gaf,

Zal in dat naar en donker graf

Dan meer myn ziel en ooren ſtreelen.

'k Zal mooglyk van 't gezigt ontbloot, Na een

Of doof of ſtom ten grave dalen, w #
Door kanker, ſteen, of andre kwalen, - door allerlei

e ziektens.

Min 't leven wenſchen dan de dood. -

H 'k zal
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En laatſte

aanvegtin

gen des

Sat ins.

'k Zal mooglyk van myn liefſte vrinden,

. Die myn beſmetting zullen vliên,

My dan, helaas! verlaten zien,

En buiten trooſt en byſtant vinden.

En, O myn God! was 't dit nog al,

Maar in wat modder kan ik zinken,

Wat beeker zal ik mooglyk drinken,

Eer nog die ſlag my treffen zal !

Ik weet tot doodsſmert van myn leven,

Hoe myn verwoede vyand niet

In myn elende my ontziet,

Maar dan te meer myn ziel doet beven

Dan valt hy woedende op my aan,

Zyn pylen dringen in myn beenen,

Myn ziel kan noch met bitter weenen,

Noch met vervloeking hem weerſtaan.

Hy weet myn zwakheid naau te wegen,

En ruſt niet voor hy dan 't gemoed,

In hoop of liefde wanklen doet,

Of legt in onmagt neergezegen.

Geen boosheên, in de hel geſmeedt,

Die my die laſtraar niet doet hooren;

Ja 'k ging in eeuwigheid verloren,

Zoo Jezus zelf niet voor my ſtreed.

Myn God! wat heb ik dan te wagten

Als hy op 't doodbed my verſpiedt,

En arm en afgemartelt ziet,

Ontbloot van ziels en lichaamskragten! -

Maar
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Maar dat dit al te boven gaat, ##

De dood eiſcht uit uw naam myn leven, de dood als

Zy toont een handſchrift haar gegeven, ##

Waar in myn naam geſchreven ſtaat, ##
En die bezolding van myn zonden, len.

Tot dat ik met een godloos rot

En al 't gedierte 't zelfde lot

In 't ſtof zal hebben ondervonden.

Zyt gy myn Vader dan niet meer, Zwarighe

Die my hebt plegtig trouw gezworen? den daar

9Mbt rente

Die my vrywillig hebt verkoren,

En die uw naam en roem weleer

In myn behoudenis woudt ſtellen ?

Zal nu die eige zelfde handt,

Die ik gekuſt heb, in het zand

My als een vyand nedervellen?

Zal dat het werk eens Vaders zyn,

Zoo goed, zoo vol barmhartigheden,

Zig in 't onbuigzaam ſtaal te kleden,

Om door elende, ſmert, en pyn,

Een weerloos kind in 't graf te ſtooten?

Is dat die liefde zoo geroemt,

Zoo hoog, zoo lang, zoo breed genoemt?

Zal dat uw Vader- naam vergrooten?

Of heeft myn Heiland niet voldaan?

Heeft hy voor myn doodwaerde zonden

Dan geen verzoeninge gevonden,

Heeft hy die laten openſtaan ?

- H 2 Of
**- -
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Of eiſcht uw wet ooit tweemaal 't ſterven?

Waarom myn borg dan opgewekt,

Zoo 't my niet tot betaling ſtrekt,

Dat hy aan 't kruis moeſt 't leven derven ?

Waarom Elias paerden niet

In 't vurige gareel gebonden,

En aan uw kinderen gezonden,

Om hen te redden uit verdriet,

En voor uw hoogen throon te dragen?

Leeft Enochs God niet meer om hoog,

Die boven 's waerelds ſtarreboog,

't Heelal ſpant voor zyn' zegewagen?

Waarom moet dan myn tong in 't ſtof

't Gewormte tot een aas verſtrekken,

Daar ze anderen niet op kan wekken,

En zelf moet zwygen van uw' lof?

Overveen- Jehova, God vandood en-leven, e

,,E: Was aan myn ziel geen meer gezigt,
eloof e

# # Dan een natuurlyk redenlicht

God. Van uwe milde hand gegeven,

'k verloor gewis hier 't regte padt,

'k Vond nooit van myn genegenheden

Uw raad vrywillig aangebeden,

Die de dood En waarlyk goed en regt geſchat.

# keuren. Nu gunt gy my met andere oogen

wyl Goas e

# De dood en 't ſterven aan te zien,
daar door e • • • •- 1 e As

# Nukome ik my vrywillig bien,

" om door myn dood u te verhoogen

Toon
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1,

Toon vry, toon, driemaal heilge God,

Dat aan de ſnode en booze zonden,

Daar u dit vleeſch meê heeft geſchonden,

Als 't naar uw woord in 't graf verrot,

Gy nimmermeer hebt deel genomen,

En ſchoon myn Borg in bloed en zweet

Voor my uw recht en wet voldeedt,

Ik echter nooit zal tot u komen,

Voor 'k by bevinding heb geleert

Myn Heiland naar waardy te ſchatten,
En de ziel

En ik d' elenden kan bevatten, Jezus te

Die Jezus van my heeft geweert. #

Hebt gy uw' Zoon my niet gegeven

Voor eeuwig tot myn eigendom?

Gaf ik my u niet wederom, Waer toe

Om eeuwig u alleen te leven? ###

Ik hou my nog by dat verbond, #sze

Verheerlyk u in my te dooden,

Gelyk gy doet in all myn noden,

Ik legden vinger op den mond!

Dit deed uw weg my dus ver leeren, Gronden

Dat all' de ſmerten van myn geeſt #

My zyn tot middelen geweeſt, tinge.

Om myne trotsheid te verneëren,

Dat zy my dienden om ſtaâg meer

Van u te kennen of te minnen,

Mag ik dit by myn dood ook winnen

Zoo heb ik all' wat ik##
3 En

/
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.# En of het immer moge gebeuren

toeſtem- Dat, door benauwtheid, pyn of ſmart,

ninge. Ik met myn mond of in myn hart

Uw wegen met my af mogt keuren;

'k Verfoei dat plegtig en opregt:

Uw deugden zullen nooit verandren,

Zy vergezellen ſteeds malkandren,

Geen keten is meer ſaamgehegt.

Gy zult in nood my niet begeven;

De waereld keer vry, om en om,

Myn anker hegt in 't heiligdom,

Dat dood noch wetvloek zal doen beven.

Uw heiligheid zal ſtaag uw eer,

Voor al in 't zoenverbond betoonen.

Uw goetheid zou my wis verſchoonen,

Zoo in myn dood uw naam niet meer

Verheerlykt wierd dan in myn leven.

En zou ik enkel aſch en ſtof,

U weigren om my tot uw lof

Het doodsgeweld ten prooi te geven?

Zou 'k dat betalen aan uw' Zoon,

Die voor my heeft den dood verdragen,

En enkel ſchept zyn welbehagen

In 't blinken van uw gloriethroon?

Neen! nu begeer, nu wenſch ik 't ſterven,

Op dat ik namaals meer gevoel

Uit welk een naren jammerpoel

My Jezus deed het leven erven.
Of

Z
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Of op den oever van myn graf

Myn ziel wel zal gelovig handlen,

Zoo moedig in het doodsdal wandlen,

Hangt enkel van uw goedheid af.

Die zelve Geeſt, die met zyn ſtralen

Tans myn gemoed verwarmt en licht,

Kan dan in doodsangſt zyn gezigt

Ook glansryk op my neér doen dalen;

En doen my dit melaatſche huis

Met blydſchap naar uw wet zien ſloopen,

En my verloſſen van die knoopen,

Die hier my bonden aan het kruis.

Staak, dood, ſtaak uw Triumph te blazen,

Uw overwinnaar zit om hoog,

Ik houde op hem 't gelovig oog:

Zoo kan de hel my niet verbazen.

Myn huis is op een rots gebouwt,

Myn vyand kan het niet doorgraven,

Noch door gebrek aan zig verſlaven:

Hier regent Manna menigvoud,

De rots geeft heele waterbeeken,

Hy klim vry op, zy is te hoog,

De donder dreunt daar, als myn oog

Om hulp tot God laat tranen leeken.

Waar is uw prikkel, bleeke dood?

Gy zult een zagte ruſtplaats ſpreiden,

En my aan 't end van 't ſtrydperk leiden ,

In Abrahams gewenſchtſten ſchoot. -

H 4

Blymoedi

ge inwag

ting van

de dood.

Daar
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Die de ziel. Daar vliegen geen vervloekte ſchigten,
van haar

geeſtelyke

vyanden

verloſſen...

Noch kwetſen 't hart met wond, op wond

Daar brieſcht geen wreede leeuwenmond,

Noch doet vermoeide kragten zwigten.

Aartslaſteraar! uw booze geeſt

Zal daar niet meer myn ziel beroeren,

Uw ſlangenoog my meer beloeren,

Daar wordt uw vuiſtſlag niet gevreeſt.

Geen Delila zal daar myn gangen

Meer wyken doen van 't regte ſpoor,

Of onbedagtzaam myn gehoor

Aan Tyrus liedren blyven hangen.

Dan zie 'k dien blyden morgenſtond

In d'eeuwigheid ter kim uitbreken,

Waar op myn Bondgod al myn ſmeeken,

A1 't klagen van myn hart en mond,

Ten laatſten gunſtig zal verhooren,

En dat ondraagbaar zondenjuk

l- Vermorslen zal geheel aan ſtuk,

In Zalems vrye en zaalge chooren

De Kananiten in dit land,

Die my tot ſcherpe doornen waren,

Zie 'k dan ten afgrond heengevaren

In Tophets pik- en zwavelbrand.

'k Voel wat al zwagtels my nog binden,

Schoon uit het graf reets opgeſtaan,

Maar als ik zal tot Jezus gaan,

Zal hy die alle doen ontwinden.

p W

Van de

zonde en

haar gevo

gen.

't Ge
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't Gebrek der Heiligmaking zal

My niet tot God als hier doen zugten,

Noch met zoo veel benauwtheid dugten,

Of ik zyne oogen wel beval.

O zaalge ſlaap! hoe zult gy ſmaken,

Daar zondevlek nog rimpel meêr

De bittre ſcheiding, als wel eer,

Van myn geliefden Vriend zal maken !

'k Zal in den ſtillen morgenſtond

Den arbeid van den dag niet vreezen,

Noch door de moeite onmagtig wezen,

Om 's avonds God uit hart en mond

Met zyn verdienden loft' ontmoeten.

De nood van my en 't huisgezin

Zal my daar niet meer dwingen, in

De nietigheên met zweet te wroeten.

Geen zorg, verdriet, of zonde, van

Myn dagelykſche bezigheden,

Zal met my in die ſlaapplaats treden:

Geen tyd- of ruſtverſtoring, kan

My onder Iſrels altaar naken,

Daar ſtoorloos myn vermoeit gemoed

Zal in den lang gewenſchten gloed

Van Jezus liefdevlammen blaken.

Geen roof gevogelt zal daar meer

Met bek en klaauw myne offerhanden,

Te ſchenziek zoeken aan te randen,

Als ik myn zugten throonwaarts keer,

H 5

En alle

moeite en

verdriet

van dit
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Die haar

zoo hinder

lyk waren.

Noch
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Noch d'armen my te vroeg begeven,

Wanneer ze in een benauwden tyd

Zyn tegen Amalek in ſtryd,

Naar 't ſtarredak om hoog geheven.

Neen! als myn aardſch gebouw door God

Wort nêergebonſt van zyn pylaren,

Zal tevens ook ten afgrond varen

De Philiſtyn die my beſpot,

't Is waar ik zal myn krooſt begeven,
,,º,"l Maar hy die jonge ravens hoort,

## Als hun geroep de lucht doorboort,

gen. Zal eeuwig als myn Bondgod leven:

En daar een vreemd verlaten kind

Egyptes Ryksprinſes deed weenen;

Zou hy myn zaad geen hulp verleenen,

Wanneer hy 't in elende vindt?

'k Verlaat Gods hooge tempeldaken:

Maar 'k zal zeer ligt het voorportaal

##" Vergeten in de hemelzaal,door een

# Daar 't choorlied elk in min doet blaken:
vertu)1//e

ling alle 'k Zal Babel daar voor Zalems grond,
baare be- e e e

zeten voor. Dit Akra dan voor Sion ruilen,

#"Dees wildernis, daar leeuwen huilen,

miſſen. Daar ſlangen uit haar vuur'gen mond

Staag groen vergift en zwadder ſpouwen;

Verwiſſelen voor Kanans oord,

Daar melk en honig ongeſtoort

vloeit in die zalige landsdouwen.

God
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God zal den ſtryd in zegepraal,

De ſlaverny in vryheid weeren,

d'Orkanen uit die haven keeren,

De klagten uit die bruiloftzaal.

'k Zal daar in bulderende winden,

Daar 't veld door wordt van glans berooft,

Noch in het vuur dat rotſen klooft,

Maar in de kalmte Jezus vinden. .

Ja, Dood, terwyl uw eene hand

Myn bed zal in het donkre ſpreiden,

Zal my uw andere geleiden * * *

In 't langgewenſchte vaderland.

Gy zult myn ziel van 't lighaam ſcheuren,

Maar nimmer van myn Jezus af:

Noch hoogte, diepte, dood, noch graf

Zal dat vermogen ooit gebeuren.

Neen! 'k zal, zoo ras het lighaam zwigt,

Door all' uw buldrende tempeeſten,

My in den rang der zaalge geeſten De afge

Beſchouwen voor Gods aangezigt. . . #"

'k Zal onbenevelt all' de gangen ####

Herdenken die myn Bondgod hield, . ###

Sint hy my, met zyn Geeſt bezielt, #r

Een ander leven deed ontfangen, ##
- nagedagten.

En al die deugden gadeſlaan,

Daar 'k hier met zoo veel moeite en tranen

My heb den weg toe moeten banen,

Schoon hinkende maar voortgegaan.

'k Zal
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En onbe- ? e

u.:#" 'k Zal God beſchouwen in zyn wezen,

beſchou- En waar dat Vader, Zoon en Geeſt
wrnge van e e

God. Zyn eeuwig werkzaam in geweeſt,

Met andere oogen als voor dezen.

'k Zal dat betamelyke zien,

Dat in beſluiten en in wegen

Der Godheid glansryk is gelegen,

Die 'k hier ſlegts met verwondring dien.

'k Zal al myn kragt met luſt beſteden,

En den Tot de overpeinzing, hoe Gods Zoon,

#.. Gedaalt uit 's Hemels ſtarrethroon,

Aan 't ſmartlyk kruishout heeft geleden,

En weer aan 's vaders regterhand,

Door wolk en winden opgeheven,

De weg, de waarheid wierd, en 't leven

Van 't ooſter- tot het weſterſtrand.

'k Zal naar den grond dier diepte peilen

Van 's Vaders liefde tot den Borg,

Fn t mywaarts, die my zonder zorg

Nu d' eeuwigheid reets in doet zeilen.

't Verſtand tot alle volheid Gods

Vervult, zal 't godlyk Alvermogen,

En heerlykheid met heldere oogen

Dan blinken zien in Iſrels Rots.

, 'k Zal in 't beſef van zoo veel wondren,
Waar uit."

ſpruiten Vooral van Jezus bloed en zweet,

zal vurige

dankzeg- Voor my elendigen beſteedt,

*" Daar ik Gods wraakbazuin hoor dondren,
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Op andren van den zelven aart;

My eeuwiglyk verliezen moeten,

En hem, die eens myn ſchuldt wou boeten,

Met al de geeſten ſaamgeſchaart,

Verheerlyken met ons vermogen.

Terwyl myn lighaam ſlaapt en ruſt,

Zal dan myn ziel, in liefde en luſt,

Hein met bedenkingen verhoogen;

En, hoop ik, door zyn gunſt en magt,

In onderlinge liefdezeelen

Geboeit, malkandren meede deelen,

Wat elk geniet en nog verwagt.

Hoe vurig zal ik Jezus manen

Dat hy aan Sion tog gedenk',

En aan zyn lieve Bruidkerk ſchenk'

't Gewaad des lofs voor aſch en tranen.

Bn zou ik all myn kragten niet

In Gods nabyheid daar beſteden

Voor vrienden, myne en Jezus leden,

Die 'k hier op aarde in 't ſtrydperk liet?

Hier mengden we onze traneplaſſen,

Hier was ons leet en lief gemeen,

Zou 'k hen dan daar vergeten? Neen!

Neen! Dood! die liefde is u ontwaſſen.

Wy blyven ſtaan in eenen geeſt,

In 't zelfde hoofd, door 't zelfde lyden,

Wy blyven ſamen ons verblyden,

Als een melaatſche ziel geneeſt.

In de

maauwege

meenſcha

met al #

verheerlyk

te geeſten.

De zief

zal vuriger

als op aar

de het wel

'UUez.en zoe

ken der

ſtrydende

kerk.
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zy in ene al
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kinge ſtaan
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Eerlang zyn we eeuwig by malkandren,

En zullen met verwondring zien

- Een reeks orakelen geſchién,

Tºt dat de En 't aardryk in Gods Kerk verandren,

## Tot dat die groote dag genaakt,

# Dat uur in d'eeuwigheid beſchoren,

Waar in wat leeft zyn ſtem zal hooren,

Uit ſtof en grafgeweld ontwaakt.

Dan zullen eenmaal alle zielen

Voor hem, die van een godloos rot

Wierd eertyds aan het kruis beſpot,

Uit ſchrik of liefde nederknielen.

'k Zie door 't geloof des menſchen Zoon,

## Omſtuwt van heilge Seraphynen,

## In al zyn heerlykheid verſchynen,

#* En klimmen op zyn wolkenthroon.

De waereld ſiddert op zyn naderen,

Zy ſchokt de ſtarren onder een,

En rukt Orions ſtreng aan tween:

De Mazzaroth vlugt voor de raderen

Van zyn vuurbrakent wraakgeſpan.

De zon wordt zwart, en laat geen ſtralen

Meer op 't bebloede maanlicht dalen.

De blixemſchichten vliegen van

De vier ontſtelde waereldpolen,

Van donder, vuur en wind verzelt,

De blaauwe zonnetent verſmelt,

En raakt eerlang alom in kolen
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Zoo gaan de hemelen voorby.

Straks zie ik hem ter vuurſchaar treden, En mee

e - ddelyk

Die zelve voor my heeft geleden, #a

En pleitte my aan 't kruishout vry. #

Blonk eens zyn hoofd van gouden ſtralen, ſpant.

In 't hagelwitte hemelkleed,

Toen hy op Thabor in zyn leet

Een oogenblik mogt adem halen;

Nu ſchiet zyn oog een ander licht,

Daar 't hemelſtel houd op van blaken,

Om voor de glanſen plaats te maken

Van zyn verheerlykt aangezigt.

Een heir van zaalge hemellingen,

Weleer op Sinaï zyn wagt,

Wanneer zyn donderſtem met kragt

De wet op Iſrels hart wou dringen,

Omringt hier andermaal zyn throon,

Om 't heilig wetboek te verweeren,

En 't vlammig wraakzwaerd te doen keeren,

Op dien 't niet trof in Davids Zoon.

Myn God en Heiland, met wat oogen

Zal ik dat groot gezigt bezien! -

Hoe blyde zullen dan myn knién

Zyn voor uw aanzigt neêrgebogen!

Hoe wonder zal ik in dien ſtond -

Elk, wien die dag zal levend vinden, Degelovi

Zien van de ſterflykheid ontbinden, ###:
En 't Englenheir den aardbol rond ſtaan, de

UWV
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#Uw koorn verzamelen ten leven,

lyk en tyeen En redden uit den onkruids brand.
verzamelt

# tot 'k Zal hun veel ſpoediger de hand

Dan eertyds Loth in Sodom geven,

Om 't pad naar Soär in te ſlaan: -

Dat Kanan daar gy alle elenden

Voor eeuwig van uw Kerk zult wenden,

Die juichend zal ten reye gaan.

- 'k Zal dan met allen, die God minden,

#- Wier hart naar hunnen Joſeph haakt,

## Op wagens uit de lucht gemaakt, .

Getrokken door de vlugge winden,

U worden tegemoet gevoert.

#bs 't Zal blyken wie u hier beneden

#. Met liefde en zorg heeft aangebeden.

# En 's vyands laſtermond geſnoert

Zal dan geen giftig ſpog meer braken

Van laſtertaal en zwarten blaam,

Noch van uw volk, uw werk en naam

Als nu de ſpel- en ſpottaal maken.

't Zal blyken wie het hemelpad

Heeft beſt begrepen en bewandelt,

Wie Jezus leden ooit mishandelt,

Of om Gods beeld heeft liefgehad.

'k Zal dan geen ſpot, maar 't huilen hooren,

Tot wraak van Gods geſchondene eer;

, Valt heuvlen, bergen valt, valt neer,

,,En dekt ons voor Gods arm en toren

Maat

I
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Maar zyn gerechtigheid eiſcht ſtraf.

Lankmoedigheid, te lang vertreden,

Niet luiſtrend naar Sirenebeden,

Breekt haar geduld voor eeuwig af.

'k Zal 't Godewaerdig oordeel pryzen,

En, hoe onkundig hier geagt,

Dan over Adams boos geſlagt,

Ja d'Englen zelfs het vonnis wyzen: -

En met een talleloze ſchaar, af.#
Verëent uit aard- en hemelehooren, bordelen,

Gods Haleluja's daar doen hooren,

Nu zyn gerichte recht en waar,

En glansryk blykt aan alle kanten.

Dan zal de glorie van den ſtryd

Myn Jezus worden toegewydt,

Ik juichende den ſtandaart planten

Op Zalems overwonnen wal: tº:
Dat met triumph en vreugdezangen angaan.

Zyn overwinnaars bly ontfangen,

En al zyn poorten oopnen zal, -

Men eert door 't loſſen van kartouwen,

Noch brandend pik die zegepraal:

By 't oopnen van de Hemelzaal,

Zal ik een ander vuur beſchouwen:

r - - - vºor Waar o
Als Jezus, aangegord ter wraak, Jezus de p

Door blixemvuur en donderſlagen, goddelyke

e r '. * * 'LUrdak zal

En hagel, wind, en andere plagen, uitſtorten

op de god

Het leger van den ouden Piek loozen.

A
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De kniën tegen een doet ſtooten:

Als al 't geſtarnte valt ter neêr,

En keert in zynen bajert weer;

En 't onderaardſche vuur ontſloten,

Dringt berg, en rots, en klippen door,

En braakt, door duizent open monden,

En door Een gloed, daar 't al door wordt verſlonden,

#.#. Gereinigt, of verſmolten voor

#en." Een andere aarde zonder vlekken.

Myn God! met wat verblyd gemoed

Zal dan uw kerk in zegeſtoet

Haar zaalge woninge betrekken!

# Hoe bly zal ik voor 's Hemels tent,
alte de erf

## De tent der ſamenkomſt, vergaaren,

##Als Gods bazuin tot Iſrels ſcharen,
koningryk J

# Den klank door twee paarden winden zendt:

## Dien klank, die 't Jubeljaar doet hooren,

## , Den blyden aftogt van den ſtryd,

"reld. En die den Koning, ingewydt

In 't ryk, verkondigt aan elks OOren ,

Nu niet in Bethlems lagen ſtal,

Omwonden in geringe doeken,

veel min op Golgotha te zoeken;

Maar op den throon van 't ganſch heelal.

ze - 'k Zal zonder nevels hem aanſchouwen,

En, vry van 't ondermaanſch gebrek,

In reine liefde zonder vlek,

Met God, myn maker, bruiloft houwen

En
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En viel zyn heerlykheid zoo zeer

Op Mozes, toen hem veertig dagen

Op Sinaï zyne oogen zagen,

Blonk Stephanus nog zoo veel eer:

Wat zal hy dan zyn Kerkbruid geven,

Wanneer zy voor zyn aangezigt,

In 't ongenaakbaar hemellicht

Zal meer dan veertig eeuwen leven!

O! zalig Thabor! daar ik meer

Dan twee Propheeten zal ontmoeten,

Daar 'k myn verlangens eens zal boeten,

En tabernaklen, zonder weer

In Kedars tenten ooit te keeren;

Daar ik in Jezus uitgang, all'

Gods deugden zien en lieven zal,

En eeuwig met verwondring eeren.

Gewiekte tyd, verhaaſt uw vlugt,

En gaat voor uit myn lieve vrinden,

Of volgt my, 'k zal u weder vinden

Daar men voor dood noch ſcheiding dugt.

Jehovahs Keurvolk, ſpaar uw tranen 9

d

En gy voor al myn Bedgenoot, vº#

Als gy my door de bleeke dood #:

Een effen weg tot ruſt ziet banen. den.

Misgun my niet daar 'k naar verlang,

Maar toon uw liefde in uw genoegen,

Wanneer ik naar myn moeite en zwoegen !

Het leven dat ik zogt ontfang. «

I 2 Wy
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En

verla

72441

dood.

van

#"

Wy dienden Jezus hier in tranen,

En volgden 't ſmal en bloedig pad,

Dat hy ons naar de Hemelſtad

Met arbeid van zyn ziel wou banen:

Maar daar is 't ſtrydperk doorgeſtreên;

Daar zullen we eeuwig ons verblyen

In d' overwinning 't Lam te wyen,

En ruſten ſtaag in hem alleen.

O dood! zou 'k u niet beter keuren,

Dan 't uurtje van myn levensſtond,

Waar op ik my in Meſech vond,

Daar gy in Zalem my zult beuren.

Zoo weinig Jakob wenſchte, dat

Zyn Jozephs wagens mogten toeven;

Of zig een zeeman zal bedroeven,

Wanneer hy uit het pekelnat,

Daar ſtorm, en bank, en klip en baren

Zyn dootbus ſchilderden in zee,

Als hy de lang gewenſchte reé

Mag met behouden kiel bevaren;

Zoo weinig wenſch ik dat uw hand

't Bepaalde tydſtip mag vertragen,

Om my op Jezus welbehagen,

Te voeren uit dit hongrig land.

Zou ik een lange reis begeeren,

Op een benauwt en moeilyk pad,

Vol dorens, bulterig, en glad,

Daar duizenden den dood my zweren?
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En ik met kreuple voeten ga,

Geſtoken van de zonneſtralen, -

Vol ſtàge vrees voor af te dwalen;

En daar my ſpaarzaam voetzel, na

Een langen honger, word gegeven?

Zou 'k wenſchen dat zoo'n zorglyk ſpoor

Of lang was, of verlengt wierdt, voor

Myn kniën die van zwakheid beven?

Zou 'k dwaas verlangen naar getal

Van dagen, in wier beſten 't leven

Is met verdriet en zorg doorweven,

Daar 't buiten tel is wat er al

Ontbreekt? Neen! hielden my geen banden

Van teder krooſt en 't huwlyksbed,

. 'k Zou tot u roepen: wet, ai wet,

Verwonne Leeuw, uw ſtompe tanden,

Ik wagt u onverſchrokken af,

Als gy dit vleeſch zult overromplen, -

, Zult gy voor my uw zelven domplen

Ten afgrond, in een eeuwig graf.

Zoo wreekt een bie zig in 't doorboren

Van 's vyands vel met euvlen zin:

Zoo ſlokt een vis den angel in,

Maar gaan daar zelve door verloren.

Staâg dreef my elke ſtorm naar ſtrand,

En ſcheen myn kiel van een te ryten;

Maar deze laatſte zal my ſmyten

Ter reé van 't eeuwig Vaderland.

I 3 Roem
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Verheer- Roem, roem, myn ziel, roem Jezus ſterven,

## van Die voor u heeft het graf en dood

CZté5, Van zyn benauwden angſt ontbloot,

En u dees roemtaal wou verwerven,

Ja, lieve Toevlugt ! gy alleen,

Die my een ſchild en helm woudt wezen,

Zult eeuwig van my zyn geprezen,

En in myn dood zelfs aangebeên. l

Ik weet dat alle waterſtroomen

Van trooſt verdrogen in dien gloed,

Dan die alleen, die uit den vloed

Van U, o Iſrels Rotſteen ! komen. l

"----- #1 rP

Roen der wie zal beroeren als gy ſtilt? l

hope. Wie in uw arm my doen verbazen ?

Laat dood, en hel, en Satan razen;

Gy zyt myn helm, myn ſpeer, en ſchild. I

Laat my die helſche Pharo jagen

Tot op den oever van myn graf:

Dan zal hem evenwel uw ſtaf

Voor eeuwig in den afgrond plagen,

En ik hem nimmer wederzien.

Laat u myn roemtaal niet mishagen,

Zy word tot lof u opgedragen,

Laat naar uw heilwoord my geſchiên !

'k Weet, Heer, 'k weet dat my tans geen banden

Des doods, omringen van rondom,

En gy my nooit belooft hebt, om

Myn ſcheepje juichend te doen landen; -

Maar
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Maar ſtaâg hebt gy myn ziel gewent

Zoo goed en gunſtryk haar te hooren,

Als ze in elenden tot uwe ooren

Om hulp haar bange klagten zendt;

Dat zy die zelve vreugde en kragten,

Die zy voorheen en nu genoot,

Zelfs in het midden van de dood,

Meent van uw hand te mogen wagten:

Die dus ver trou my heeft geleid

Zou die my in dien nood verlaten?

Zou dan uw goedheid my niet baten?

Neen! 'k hoop op uw barmhartigheid.

Laat dan uw kleed my overdekken ,

Geſp my uw zwaard en gordel aan;

Zoo zal ik door de benden ſlaan,

Die tegen my in 't harnas trekken.

Laat my niet al te driftig zien

Met Aza naar veel artzenyen, Bede tot

Of menſchen hulp van alle zyen; Jezus.

Maar uit myn noden tot u vliën.

En als myn tong niet meer kan ſpreken,

Laat dan myn ſtomme zielebeé,

Als die van Mozes by de zee,

Tot u door lugt en wolken breeken.

Uw goedheid vordert dat men wyn

Zal bitterlyk bedroefden ſchenken,

Om aan hun armoë niet te denken,

Hun zieleſmert en lighaams pyn.

I 4 Ai !



136
ST I C H TE L Y KE

Ai! doe het geen gy hebt geboden,

Verſterk in angſt my met uw' trooſt:

Zoo doet een moeder aan haar krooſt,

Dat in heur armen komt gevloden.

Kon Seneca zyn geeſt en bloed

Bedaart zyn adren zien ontrekken:

Een Socrates zyn handen ſtrekken

Naar 't gift met onberoert gemoed;

Ai Heer! doe my toch blyken geven,

Hoe 'k door uw Geeſt uit reiner grond,

Uw lievende met hart en mond,

Verlaten kan 't geëiſchte leven.

Gy kent myn zwakheid, en myn kragt,

En zult my immers gene plagen, *

Of meer benauwtheid, doen verdragen,

Dan gy my nodig hebt gedagt.

Laat my uw byzyn ſlegts niet derven:

vertoon geen ſtrengheid in myn dood,

Maar ſchik uw invloed naar myn nood.

Och ! mogt myn ziel als Jakob ſterven!

Of als op Nebo Mozes deed !

En zoo gy 't vaderland nog plagen,

Naar all' zyn zonden wilt doen dragen,

Laat met Jozia my dit leet,

Dien ondergang toch niet beſchouwen;

Maar ruſte vinden van 't verdriet,

Eer dat myn ziel dien jammer ziet,

En haar het leven mogt berouwen.'

Maar
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Maar wilt gy dat myn levenskiel

Nog lang zal dobbren op de ſtroomen,

Laat ſlegts geen vlek of rimpels komen

Van yverloosheid in myn ziel;

Maar als het goed is in uwe oogen

Dat ik zoo ras toch henen ga,

Als het de plaats waar op ik ſta

En uwe wysheid kan gedogen.

Een arrebeider hygt niet meer,

Om ruſt en ſchaduwe te vinden;

Geen bruid meer naar haar zielbeminden;

Dan ik naar u hyg keer op keer.

Gelyk een hert naar waterſtromen,

Zoo hygt myn ziel naar u, o God!

Wanneer ! wanneer ! zal ik eens tot

Uw innige genieting komen!

Ik zoek u in den dageraad,

Myn ziel wordt moede van 't verlangen,

Om eens 't genadeloon t' ontfangen,

Dat in uw boek geſchreven ſtaat.

'k Heb uw verbond oprecht bezworen,

Myn groote werk is afgedaan:

Ai! laat my dan in vrede gaan

Naar 't heilwoord dat gy my deedt hooren.

Laat toch de pinnen van myn tent

Niet vaſt in dees woeſtyne ſteken,

Op dat ik aanſtonds op kan breken,

Als gy uw bode tot my zendt.

Zoo eindige ik met vreugd myn leven,

Zoo ſterve ik als ik heb geſchreven.

I 5 R O E M
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D E R

H O P

Yn Heiland, die my uit het juk

Van 't ſlaafſche Egypte hebt getrokken;

En brakt myns dryvers ſtaf aan ſtuk,

Die my door liefde liefſt woudt lokken:

Gun dat ik, tot uw' roem en eer,

Al juichende my t uwaarts keer.

Gun dat ik myn geloof en hoop,

Als blyde en zalige eerſtelingen

Der loopbaan, die ik met u loop,

U, myn Verloſſer, toe mag zingen:

Nu ik van Nebo, wel te moé,

Myn oogen keer naar Kanaan toe.

'k Was door een helſchen draak gewond,

En met zyn zwadder overtogen,

Door 't gift dat ziel en lighaam ſchond

Was ik verfoeilyk in elks oogen,

Doggy, hoe zeer ik was beſmet,

Hebt my van deze dood geredt.

E.
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Gods wraakbazuin ſloeg wee op wee,

De vloekwet donderde in myne ooren;

Maar gy, gy doet my vreê op vreê,

Genade en zaligheden hooren,

Gy denkt niet aan d' ontfangen hoon,

Maar reikt uw' ſcepter van den throon.

Wie is een God als gy, die 't kwaad

Van myne onnoemelyke zonden

In uwen toorn niet gadeſlaat,

Noch wreekt uw deugden, ſnood geſchonden,

Maar eigent zelfs en draagt, en boet

Myn ſchulden met uw eigen bloed?

Gy hebt myne ongerechtigheên

Voor eeuwig in het diep bedolven:

'k Zal veilig voor uw vierſchaar treên,

Al bruiſt de zee met al haar golven;

'k Vertrouw op uw getuigenis,

Dat met uw dood verzegelt is.

Wat is uw Naam niet waard, en zoet,

Veel meer dan duizend olibeeken;

Hoe ſtreelt die myn verlieſt gemoed,

Daar 'k u myn deel, en Heiland reken,

En in uw duur betaalde ſchuld,

Den nood zie van myn ziel vervult.

Wie
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Wie is hy die verdoemen wil?

Waar zyn myn ongerechtigheden ? - D

Myn voorſpraak zal in dit geſchil

Myn plaats in 't hoog gericht bekleden: ' ' . D

Myn ziel maakt reets triumphgeſchal,

Wyl hy zelfs 't oordeel vellen zal.

Myn kleed is rein en hagelwit. . . .

God heeft myn ſmaadheid wechgenomen, D

En, ſchoon hy hoog verheven zit, -

Geboden bly tot hem te komen: Z.

Wat zoek, wat eiſch, wat wenſch ik meer?

'k Heb duurzaam goud, en ſtadige eer.

Ach! mogten op myn blank gemoed

Slegts nooit weêr nieuwe vlekken komen. V

Maar laas! myn ſtruikelzieke voet

Doet my met recht het vallen ſchromen; j

" Dies krimpt myn ziel van ſchaamte en leet

Meer dan zy ooit door rampen deed.

Doch myn Verbondsgod heeft belooft

Zyn wetten in myn hart te ſchryven, , (

En uit myn zalig Hemelhooft

Myn waggelende kniên te ſtyven; - r

Op dat ik loop in 't regte ſpoor, - i

En heilig zyn bevelen hoor'.

Hy

s
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Hy zal myn ſchemerend gezigt

Door oogenzalf weêr helder maken,

En doen voor my het hemellicht,

Den glans van zyne Godheid blaken;

Zoo vlugte ik uit de duiſternis,

Daar God niet in te vinden is.

Hy zal my leiden door zyn raad,

Dies, ſchoon ik dwaas, ben, zal 'k niet dwalen,

Die zon, die voor my heenen gaat,

Zal nooit aan d' avondkimmen dalen,

Maar glansryk ſteigren meer en meer,

Tot 'k eeuwig in haar licht verkeer.

Hy zal myn ziel door geeſtlyk nat,

Van al haar drek en afgoôn waſſchen 9

'k Zal als een rein en heilig vat,

By Iſrels waren outer paſſen;

Want d'olie van zyn prieſterhoofd,

Is aan de leden ook belooft,

Zou my myn Bruigom zonder kleed,

Of zonder bruidsverſierſel laten ?

Zou my, daar hy myn armoê weet,

Zyn hemelmin, zyn magt niet baten?

Zou ik vergaan van hongersnood,

Daar 's Vaders huis is vol van brood? - - -

Neen!
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Neen! 'k zal (naar het orakelwoord)

Gelyk een boom ſtaâg welig bloeijen,

Die aan een waterryken boord 2

Geplant, niet aflaat op te groeijen, -

Maar zelfs, als 't zonlicht ſchroeit en brandt,

Zyn vrugten toont aan allen kant.

Myn licht zal nooit in donkren nagt,

God in geen vyand my verkeeren,

Zyn goedheid, daar myn ziel op wagt,

Zal myne liefde doen vermeêren:

Zoo vond ik dus ver 't vrolyk pad

- Naar Salem, 1ſtels hemelſtad.

O God! uw lieflyk aangezigt

Zal niet altyd de zelve ſtralen,

Het zelve zielverkwikkend licht,

Doen op myn tente nederdalen.

'k Weet hoe myn wankelbaar gemoed

U dikmaal van my wyken doet.

Maar gy myn Heiland, kent myn kragt;

Zou ik alleen een heir verjagen?

Een Sanherib, die met zyn magt,

Uyt's afgronds kolken op komt dagen,

Een waereld die in 't booze legt,

En 't harte aan 't kwade vaſt gehegt?

Myne
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Myne oogen zien op u; de ſtryd

Is immers in uw naam begonnen, -

Dies wagt ik op uw heil altyd,

Zoo wordt de vyand ras verwonnen,

'k Blaas op den hooren van uw kragt,

Terwyl myn hoop uw hulp verwagt.

Geregtigheid is uw gerigt. '

Gy kunt me, o Vader niet verdrukken

Dan uit getrouwheid, 't is myn pligt,

Myn luſt, myn voorrecht, ſtil te bukken.

Aan 't rankje, dat gy ſnoeijen wilt,

Wort nooit uw hulp vergeefſch geſpilt.

Brengt gy my dan in duiſternis,

Of moet myn weg door 't water loopen,

'k Zal op uw hand, die by my is,

In 't vuur en in de golven hopen;

Zoo ſchaadt my vlam nog bruiſend nat;

Gy hebt myn regterhand gevat, .

Verbergtge u al een oogenblik,

Gy zult doch nimmer eeuwig twiſten,

Uw krooſt wierdt overſtelpt van ſchrik,

Gy weet het, als zy lang u miſten.

Myn kragt is vleeſch, geen ſteen, noch ſtaal:

Zoo gy wykt, wykt het altemaal.

Nooit
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k

Nooit was by u 't verdrukken goed,

Of nutloos ſmert tot ſmert te voegen.

Zoudt ge uwer kinderen gemoed

zien nodeloos in rampen zwoegen ?

Neen! hoe 't ook ziet aan allen kant,

De roede is in een Vaders hand.

De hel braakt ſtaag wel rook en vuur,

En zoekt my in dien damp te ſmooren:

Ja 't lukte haar nog zelfs dit uur,

Woudt gy myns vyands aanklagt hooren,

Maar gy, die myn Verbondsgod zyt,

Bewaart my eeuwig, hem ten ſpyt.

Uw naam verzegelt my uw min,

Gy zult uw werk niet laten varen,

Uw vrye gunſt verandert in

Geen tydbeloop van 's waerelds jaren.

Die eens dronk van uw levensnat

Heeft nimmermeer gebrek gehadt

Uw heilverbond ſtaat altoos pal:

Nooit is uw Bondgenoot bezweeken: .

Wat op deze aarde ooit breken zal,

Gods zegel laat zig nimmer breeken:

De hel mag woeden met haar magt,

Myn ziel ſteunt op uw woord en kragt.

- Dat

7
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Dat woord is my nu honigzoet,

'k Was buiten dat door druk verſlonden,

Waar was er anders voor 't gemoed,

Zoo fel geprangt, ooit trooſt gevonden?

Nu is die lamp, dat Hemellicht,

De blydſchap van myn zielsgezigt.

Daar komt, daar nadert vaſt een tyd,

Voor eeuwig my by u beſchoren;

Waar in myn ziel niet meer den ſtryd

Noch wapenkreet zal moeten hooren:

Maar daar de langgewenſte ruſt

Omhelſt wordt, en de vreé gekuſt

Dan zal de zonde my niet meer

Doen duizend bitt're doden ſterven,

Noch ik zoo trouwloos keer op keer,

Van U, myn lieven Bondgod zwerven.

Dan zie ik myne afkerigheën,

En onmagt eindlyk afgeſtreén.

Dan zal myn nevelig verſtand

Niet meer als in een duiſt're reden,

Myn Vader zien en vaderland,

Maar 'k zal in 't licht, en 't zalig Eden,

van myn bedwelming ganſch verloſt,

Den prys zien die ik heb gekoſt.
K n Myn
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Myn ziel, zoo ras nu afgemat

Door hemelſche beſpiegelingen,

Zal dan, verloſt van 't aarden vat,

In Gods geheimen ruſtloos dringen,

En by onſtoorbaar zalig licht

Den glans zien van Gods aangezigt.

'k Zal dan niet meer aan 't ſtof gekleeft,

Zoo bang naar myn verloſſing wagten.

" Het vleeſch dat my zoo boos weêrſtreeft,

En zoekt myn dood met al zyn kragten,

Zal eeuwig eens te niet gedaan,

My bly zien uit zyn kerker gaan.

Dan zal myn Bondgod my niet meer

Zien over laauwheid tot hem klagen,

En flaauwe zugten tot zyne eer

Met arbeid voor zyn throon doen dragen:

Dan zie ik al myne aardſche leën

Ontbonden van deze ydelheên.

Myn liefde zal eens onbevlekt

In onuitblusbre vlammen blaken,

En God, naar wienze is uitgeſtrekt,

Genietende, egter naar hem haken,

En in zyn welverdienden lof

Ontfangen ruſte en juichens ſtof.

º

Dan
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Dan zal myn Jozeph my niet meer

Zyn broederlyke min verbergen;

Of willen dat ik 't lyden leer;

Of tegen hoop het hopen vergen;

Of zeggen, daar ik naar hem zugt,

Dat hy ten nutte my ontvlugt.

Geen zorg ofpyn knaagt daar het hert,

Daar lekken nimmer droevige oogen,

Daar houdt verdrukken op en ſmert,

God zelf zal daar myn wangen droogen,

En geven my in 't Paradys

Den opgehangen levensprys.

Dan zal myn ziel, van arbeid zat,

Eens onder Iſrels outer ſlapen. -

O! zaalge ruſt, voor 't afgemat

Gemoed, in Abrams ſchoot geſchapen;

Hoe branden myn genegentheén

Om in uw vreugden in te treên!

Daar wordt geen dryvers ſtem gehoort;

Daar ruſten de vermoeide kragten,

Door geen beroering meer geſtoort,

Van boozen, die Gods ryk veragten;

Daar eet de ziel in 't zalig licht

Het manna voor Gods aangezigt.

K 2 Was
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Was 't hier op Thabor my zoo goed,

Op Nebo van 't gewoel verſcholen;

Een druifje my zoo honig zoet -

Ter ſluik van Kanans grond geſtolen;

Een kruimtje van dien Hemeldiſch,

Die vol van lekkernyen is.

Wat vreugt, myn Heiland, zal het zyn,

Als ik al juichend toe zal vloeijen

Tot Sions kruin, daar rype wyn,

En geurige granaten groeijen;

Daar 't in die zaal'ge balſemlugt

Vol op is van des levens vrugt !

Daar valt het voorhang nooit weer toe,

Daar ſluit men nooit uw lofgezangen.

Hoe zal ik aan u bly te moé

Als Benjamin aan Jozeph hangen,

Of Jakob in zyn ſmertlyk leed,

In Pniëls velden aan u deed.

En gy, myn vleeſch, juich Gode lof,

Gy zult mee in die weelde deelen;

God zal u wekken uit het ſtof.

O dag! gy zult myn ſmerten heelen:

Als dood en graf te niet gedaan,

My vrolyk zien ten reye gaan.

O!
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O God der hope! geef my kragt,

Geef nieuwen adem aan myn leven,

Zoo wordt die dag met vreugd verwagt,

Die aarde en hemel zal doen beven,

Zoo hoor ik Gods bazuingeluid,

Als vrolyk feeſtgeklank voor uit.

Op u, myn Jezus, op uw woord,

Op uw beloften ſteunt myn hopen.

't Gaat wel! myn ziel treedt moedig voort

Om d'eeuwigheid tans in te loopen.

Schoon zig 't heelal ten val bereidt,

Myn anker hegt in de eeuwigheid.

Myn vleeſch, hoe blyde zal ik dan

My wederom met u vereenen!

Laat wie God haten, huilen van

Benauwtheid; laat den afgrond ſteenen

In 's waerelds allerjongſten nood,

Ik ſchuil dan in myn Vaders ſchoot.

Myn Jezus, 'k zie u tegemoet,

Met eer en majeſteit omhangen,

Daar Gods bazuin verſchynen doet

Wat immer leven heeft ontfangen,

En gy van uw gedugten throon

My ſchenken zult 't genadeloon.

K 3 Dan,
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Dan, dan, myne oogen, zult gy zien

Dat ligchaam, dat voor u wou komen,

Om God den bloedprys aan te biën

Waar door uw vloek is wechgenomen,

Dat 's Hemelſch wraakvuur in zyn zweet

En bloed, voor eeuwig ſmooren deed.

Dan zult gy zien dat zalig Hoofd,

Dat zig voor u wou nederbuigen,

Toen hy Gods kelk, hoe afgeſlooft,

Ten laatſten drop toe, uit moeſt zuigen:

Dat Hoofd, daar heil en hemellicht

Blonk van 't zagtmoedig aangezigt,

Die gadeloze liefdekragt

Van blanke en zagte duivenoogen,

Met Abrahams ontaart geſlagt,

Hoe boos nog keer op keer bewogen,

En tot zyn kindren in elend

Vol medelyden ſtaâg gewendt.

Die zagte tong, die honigmond,

Die zyn genâ als waterſtroomen

Op eenen opgeploegden grond,

Op uw âmegtig hart deed komen,

En nimmer in het bidden zweeg

Voor hy uw heil en ruſt verkreeg.

Die
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Die armen die hy aan het kruis

Wou naakt en bevend laten rekken,

Om u daar meé in 's Vaders huis,

Uit 's; waerelds woeſteny te trekken,

Voor eeuwig 't ſmertelyk gezugt

Van Kedars vreemdlingſchap ontvlugt,

Dan zult gy, ſtaatlyk ingehaalt,

Meé op een koets van wolken varen,

Daar reets myn Jezus zegepraalt,

Om u het throonrecht te bewaren,

Daar d' Englenrey hem eere biedt,

In 't onnavolgbre zegelied.

De Bruiloftzaal zal open ſtaan,

Zon, maan, en ſterren zullen zinken;

Ik juichende ten reye gaan,

Om als de Seraphim te blinken,

En in myn onbevlekt gemoed,

Te branden van Gods liefdegloed.

Hoe blyde zal ik hand aan hand

Met al die zaalge hemellingen,

Daar 't choorlied klinkt aan allen kant,

Myn Bondgods vrye liefde zingen,

En werpen myn genadekroon

Voor 't Lam en voor Gods eerethroon.

K 4 Gy,
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Gy, daar ik dikmaal mee om laag

Het avondoffer heb ontſtoken,

Gekogte ſchaar, zaagt gy my traag

Hier Gode 't heilig reukwerk rooken,

Of deên myn vlekken tot myn ſmart

Verkoelen ooit uw liefdehart.

Myn ziel, nu aan u vaſtgekleeft, W

Zal dan vereent, die ſchaâ betalen:

Wy zullen hem, die eeuwig leeft,

Te ſaam op 't minziek hart onthalen,

En ſcheiden nooit als hier vermoeit,

Daar 't vuur niet kwetſt, ſchoon 't ſtadig gloeit.

O! God wat ſmaakt die hoop my zoet!

Hoe voel ik myn begeerte branden!

U, die myn ziel zoo hygen doet,

U roep ik toe, reik my uw handen:

Kom! Heere Jezus! haaſt U! kom !

Vervul myn hoop in 't heiligdom.

M E S
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M E S S I A S

GEL U K K 1 GE

STRYD EN ZEGEPRAAL,

GE sc HET ST NAAR DEN

x x" P s A L M.

Oorlugte Telg uit Davids ſtam,

Wiens throon alle eeuwen zal verduren,

Gedoog, dat ik deze offervlam

Aan u ontſteke in Zalems muren:

Myn ſnaargezang verheft uw lof,

De zege die gy hebt bevogten;

De Leviathan legt in 't ſtof

Verplettert met zyn helgedrochten.

Ik volge uw Vaders toonen na,

Zoo kieſch voor luiſtergretige ooren,

Schoon ik veel dofferklanken ſla.

De zangrei liet zig toen dus hooren.

K 5 I. ZANG
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I. Z A N G.

Van een rei verlichte gelovige, welke Meſſias, by zyne

verſchyninge op aarde, in zyn aanſtaande lyden Gods

hulp al wenſchende voorſpelt.

De Heere ,. God hoor', grootmagtig Vorſt, uw leed,

#" Uw ſtryd zy eindlyk afgebroken,

# # . En uw vergoten bloed en zweet,

verwitti". Tot ſchrik van 't ganſch heelal gewroken,

Uw ſchreien klim naar hoogerhof,

Uw roepen doe de wolken ſcheuren;

d'Olyfberg, die u ziet in 't ſtof,

wil u eens op de wolken beuren;

- God doe den aanſlag, dien het rot

Van Bazans ſtieren ſmeedt, nooit lukken;

Zyn arm wil uit den angſt en ſpot

Van 't ſnood gericht met magt u rukken:

De maan Die arm, die Jakob heeft verzelt,

d: &# Die zig de zege liet ontwringen,

# , Verheffe u boven 't helſch geweld

## In 't zalig ryk der hemellingen.

Regeer daar aan Gods regterhand,

Geſtapt in 't onontbindlyk leven;

Zoo worde u eens voor ſmaad en ſchand

Hy zendeDe throon der heerlykheid gegeven.

ui, hºi: God zende u uit het heiligdom
it h -

#- Uw hulp: het heir der hemelbenden Wagte
- - 3

+ Uwe hulpe, dus ſtaat er in het hebreeuwſch, dat is uwe h"#
die u toekomt als Gods Zoon , den Borg ** Middelaar. De “Ugf

taling naar welke ik myn uitbreiding ſchikke, is my opgegeven door

een goed vriend, welke den oorſpronkelyken text verſtaat.
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Wagte op uw wenken, vaerdig om

Hun blixemſchichten neer te zenden:

Hy doe u in Gethſemané,

Door een uit hun zyn trooſttaal hooren,

Ten blyke dat uw zielebeé

Kan 't vaderlyk gemoed doorbooren:

Hy drukke u Sions heil op 't hart, # onder

ergſme de

Dat u dien bangen ſtryd deed wagen; uit Sion.

Die liefde zal u in uw ſmart

Doen leed en laſt met luſt verdragen:
• 3 »

God neem d'altaargeſchenken S aan, - Hy gedenke

Die hem uw reine handen brengen, aller uwer

ſpysofferen,

En uit gebeên en liefdedaân

In geeſt en waarheid heilig mengen :

Zy

S Het woord door ſpysofferen vertaalt , ſtamt af van een wor
telwoord dat de hebreeuwſche taal wel verloren heeft, maar by de

Arabieren nog overig is in de betekenis van een geſchenk te geven.

Zoo wierden de ſpysofferen zekerlyk genoemt , om dat ze byzonder

gerekent wierden der Godheid uit een vrywillig harte opgedragen te

worden, om haare gunſt te verwerven, en ten blyke van gehoor

zame onderwerping. Deeze plegtigheid duurt nog in 't Ooſten, daar

#" den Heer Maundrell, die daar een geruimen tyd verkeert

eeft) het voor een onbeleeftheid gerekent wordt iemant zon

der geſchenk te bezoeken. De groote merken 't aan als een byzon

dere ſchatting die men aan hun gezag en waerdigheid verſchuldigt

is, en houden zig beledigt, ingevalle iemand deze pligtpleginge ver

zuimt. In dagelykze bezoekjes zelfs onder het gemene volk, ziet

men zelden, dat zy by malkanderen koomen zonder een bloem,

oranje appel , of enig ander teken van eerbewys aan den bezogten

perſoon te vereeren. Hy heldert hier uit op 1 Sam: 1x: 7, en merkt

zeer wel aan, dat de woorden naar de wyze der ooſterſche volke

ren moeten verſtaan worden, en haar opzigt hebben op het eereteken

en niet op het loon der waarzegginge. Zie zyne Reize van Aleppo

naar Jeruzalem , bladz: 34 en 35. . Men vergelyke tot beveſtiging

van deze gedagten Gen: xxxII: 13. Pſalm xLv: 13. LxxII: 1o, daar

dit eigen woord van zulk een geſchenk gebruikt wordt.
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Zy zullen voor zyn Godlyk oog

Niet vrugtloos worden aangeſtoken,

Het zygy 's daags den tempelboog,

Of 's nagts doet berg en dalen rooken:

En zuivere Hy zie uw iever voor zyne eer,

## Die eens geheel u zal verſlinden;

aſſche. Een offer, beter dan het ſmeer

Op Iſrels brandaltaar te vinden;

Zyn heiligheid verkorte uw dood,

En doe uw outer feller branden,

Gelyk het vuur uit 's hemels ſchoot

Weleer Eliaas offerhanden.

Die vlam dring door de wolken heen,

En doe de Godheid by ons wonen,

't Gaat wel! het koorkleed ſcheurt van een,

Dat God verborg voor Arons zonen,

II. Z A N G.

Van de Apoſtelen en eerſte Chriſtenſchaar na des

Heilands hemelvaart, en vooral op den eerſten

Pinxterdag biddende om den voortgang van zyn ko

ningryk.

Geniet nu ruſt, beklim den throon,

-E Verwinnaar van het hemelſch Eden!

harte. God wil u, naar verdienden loon,

Met eer, en Majeſteit, bekleeden:

De
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De milde Hoorder der gebeên

Verlange ſtaâg naar uw verlangen,

En doe u all' de zaligheên,

Die gy begeeren kunt, ontfangen.

Eiſch, eiſch het lang beloofde Zaad; ##

Het heil, dat Sion is beſchoren, - ##

En al wat in den Vrederaad

De Godheid u heeft toegezworen.

Wy juichen reets u vrolyk na:
e e Wy zullen

Uw heil geeft onze zielen 't leven, - juichen in

Gelyk uw dood op Golgotha uw heil.

Ons deed weleer vol ſmerten beven.

Wy gaan met u ten hemel in,

Daar zullen we in den geeſt verkeeren;

Nu zal geen godloos Sanhedrin,

Noch wagt, ons ooit meer van u weeren.

Wy zullen onzen Bondgods naam -º #

Als een banier ten hemel beuren; vaandelen

Hem overdekke vloek en blaam, g##

Die ze ooit laat uit zyn handen ſcheuren. enzes Gods.

Daar onder zaamlen we ons byeen;

Die zal de leus van 't leger wezen;

Wy zullen dood, noch hel, noch geen

Tyran, in onzen optocht vreezen.

De waereld is onze erfenis,

Die zal eerlang dien naam verhoogen, De Heere

Want hy die onze Heirvorſt is, ##n
Zal doen wat goed is in uwe oogen! vervullen.

TE GEN
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T E G EN Z A N G.

Van een voorganger, welke voorheen ongelovig, nu op

den eerſten Pinxterdag door Gods gadeloze wonderen

overtuigt is geworden.

Nu weet Wyk nu voor eeuwig, Ongeloof,
ik dat de e

#eer zymen. En laat de Waarheid zegepralen;

#" God zal ons, voor verdichtſlen doof,

ſ"Met glansryk Pinxterlicht beſtralen.

Hy was, hy was gewis Gods Zoon,

En is nu al zyn leed ontwaſſen;

Hem zal voortaan de gloriethroon,

Het ſtaatſiekleed, en ſcepter paſſen.

Hy zal Want Iſrels Heilige is tans in

be, is 't Ontſagchelyk gericht getreden,

## Nu zal hy 't voorwerp van zyn min

*"g". Naar recht met eeuwig heil bekleeden

De gloriekroon, die hy bezat

Eer Ararat en Horeb waren,

Zal hy hem in de Vredeſtad

Voor eeuwig drukken op zyn hairen.

Nu zal aan 's Vaders regterhand

Het reukwerk worden aangeſtoken,

En 't liefdevuur, waar van hy brandt,

Zal dat alle eeuwen door doen rooken:

Het zit Wie zou zyn mogentheid weerſtaan!

#God gaf zyn almagt hem in handen,
terhand t5

met mo- Om met een yſren roê te ſlaan

gentheden. Al wie het Heilryk aan zal randen

w - S LOT

?

E
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S L O T Z A N G.

Paſſende in den mond van Chriſtenen uit Jeruzalems

ondergang geredt.
* *

De vyand roem vry op zyn magt ###

Van wagenen, en ruiterbenden; wagens en

Wy roemen onzes Bondgods kragt, ##

Jehova, trouw in hulp te zenden. ##

Wy ſteunen op zyn woord en eed; #
Schoon Hel en Waereld ſamenſpanden, onzes Gods.

Wy vreezen in zyn arm geen leed, -

En ſtryden met gevouwen handen. zy hien

Waar is nu 's vyands vloekgeſpan? :

Waar zyn zyn hemelhooge wallen? #,

Zy zyn als eertyds Midian zyn gerezen

En Jericho, in 't ſtof gevallen. #

Die grouwelyke vleugel + is

Vergeefs den arends klaauw S ontdoken,

God heeft, door hunn gevankenis,

En Peſt, en 't zwaerd, zyn eer gewroken.

Maar wy verheffen 't hooft omhoog;

God heeft zig Sion uitverkoren,.

Hy heeft zyn arm ontbloot voor 't oog

Der volkren, die zyn val beſchoren:

Zyn kruin zal nu voor eeuwig ſtaan

Ver boven 't toppunt aller bergen,

/ De

t De Seloten Dan: 1x: 27. Matth: xxrv: 15.

S De Romeinen Deut: XXVIII: 49. Matth: xxiv: 28.
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De donder zal gewis hem ſlaan,

Die zyn gezalfden Vorſt durft tergen.

Nu ſtaan de pinnen onzer tent

zoo ver de woonplaats is der winden;

God zal tot 's waerelds uiterſte end

Haar koorden nooit weér doen ontbinden.

Gaa, groote God! gaa voort, behoed

,,E" Tog eeuwigonze tempelmuren;

Laat onze heilge heldenmoed

Het heidenſch vuur en ſtaal verduren.

En hy, die tans uw regterhand

Die Ko. Bekleedt in 't ryk der hemellingen,

ming verho- -

re ons ten Zie op ons in dit arme land ,

#" Daar wy zyne overwinning zingen.

Hy heeft uit liefde, ſmaat en ſmart

Zoo trouw voor ons aan 't kruis verdragen,

Hy drukke ons dan die liefde op 't hart,

Als wy in nood hem byſtand vragen:

Zoo wagten wy den heldraak af;

Die liefde zal ten ſchild ons wezen;

Ze is harder dan het ſtaal en graf,

En doet noch vuur noch kruispaal vreezen

B E
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B E D E N K I N G E N

Op den BR 1E F van den Verheerlykten

H E I L A N D,
Geſchreven aan de Gemeinte van

PHILADELPHIA,
O P E N B: I II: verſ 7---13.

Aangemerkt als een Prophetiſch Voorbeeld van onzen leeftyd.

Schryf aan den Engel der gemeinte die in Philadelphia is, Dit

zegt de Heilige, de Waarachtige, die den ſleutel Davidsheeft:

die opent ende niemant ſluit : en hy ſluit en niemant opent : Ik

weet uwe werken: zie, ik hebbe eene geopende deure voor u

gegeven, en niemant kan die ſluiten: want gy hebt kleine kracht,

en gy hebt myn woord bewaart, en hebt mynen name niet ver

lochent. Zie, ik geven eenige uit de Synagoge des Satant,

der gene die# datze Joden zyn, en zyn 't niet, maar

liegen : zie, ik zal maken, dat zy zullen komen, en aanbid

den voor uwe voeten, en bekennen dat ik u liefhebbe. Om dat

gy het woord myner lydzaamheid bewaart hebt, zoo zal ik ook

u bewaren uit de ure der verzoekinge, die over de geheele

waereld komen zal, om te verzoeken die op de aarde woonen.

Zie', ik kome haaſtelyk : houd dat gy hebt , op dat niemant

uwe kroone neme. Die overwint, ik zal hem maken tot een

pilaar in den lempel myns Gods, ende hy zal niet meer daar

uitgaan : en ik zal op hem ſchryven den naam myns Gods,

en den naam der ſtad myns Gods, namelyk des nieuwen Jeru

ſalems , die uit den hemel van mynen God afdaalt, en ook

mynen nieuwen naam. Die ooren heeft, die hoore wat de

Geeſt tot de gemeinten zegt.

G# Vorſt, bedwinger van 't heelal,

Wiens throon beſtond en ſtaat, en blyven zal,

Wie zyn wy, dat gy bukt om ons te ſchryven,

Uw Dienaars zoo genadig onderrigt,

En hun belooft tot loon van trouwen pligt

De nieuwe kerk van zalen in te lyven.
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Uw Englen, die uw kerk tot oogen zyn,

Zien agter zig door 't opgehaalt gordyn

Het lot van vyf doorlugte tydgewrichten,

Zoo goed als kwaad naar 't godlyk woord vervult.

Dies wagten ze u, die ons bewaren zult,

En door uw' Geeſt zoo gunſtig voor woudt lichten.

Hoe zinkt elk beſt in ſchaamte en ootmoed neer?

Hoe kniel ik laag genoeg myn God en Heer?

Wilt gy ons als de Heilige verſchynen?

O zuiver licht! dat brandt en nooit verteert,

Maar uwen gloed met ſtraal op ſtraal vermeert,

Wat luiſter moet niet by uw' glans verdwynen !

*k Aanbid in u Jehovas Majeſteit;

Uw raad en weg betogen Heiligheid;

Uw grootheid ſchiet door 't ganſch heelal heur ſtralen.

Wat brein, om laag aan 't ſterflyk vleeſch verknogt

Heeft ooit met ernſt uw wondren onderzogt,

Dat niet in hun getallen moet verdwalen?

Uw komſt in 't vleeſch, geboorte, en levensdaân;

Zyn, hoe beproeft, naar Gods orakelblaân,

Als zuiver goud in 't loutervuur bevonden.

wat heeft uw tong dan Heiligheid geleert?

Wat offer is ooit heiliger verteert?

Wat ryk geſtigt, beſtiert op vaſter gronden?

Gun, heilig Hoofd! gun invloed aan uw leén,

Zend olie neêr zalf oor, en duim, en teen,

- - -
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Zoo ſpreidt die reuk alom haar rype geuren,

Zoo deelen wy reets hier in 't zalig lot,

Waarom gy u op 't kruis van ons, en God,

In zoo veel zielsbenauwtheid, af liet ſcheuren.

Waaragtige! wiens trouw all' eeuwen bleek;

Wiens woord, of daad, nooit van de waarheid week;

Uw vloeken en beloften zyn gekomen:

Dies leunt, en ruſt, myn ziel op uwe trouw,

En zal zoo min, als 't ganſche kerkgebouw,

Den Draak, of 't Beeſt, of Gog, of Magog ſchromen

Dat Babel vry zig aan 't geſtarnt verheff',

En 't blixemvuur van 't Vatikaan ons treff”

En tragte alom uw zegekoets te ſtuiten;

Uw vyand helt reets naar zyn avondkim;

En 't Godlyk ryk, o waare Eliakim !

Kunt gy alleen ons openen en ſluiten.

Wie proeft als gy het binnenſt van 't gemoed ?

Wie kent volmaakt den aart van 'tkwaad, en 't goed,

Dat heden wordt, of immer is bedreven?

Wien voegt als u de vierſchaar, en de throon?

Wie kan als gy verdiende ſtraf, of loon,

Zoo wys, en groot, ons hier, en namaals, geven?

Dank hebbe uw naam tot in der eeuwigheid,

Dat gy ons hebt uit Babilon geleidt,

En door uw vuiſt zyn grendelen ontſloten;

Een ſtad des bloeds o heilig Opperheer!

Daar Jeſabels onreinheid ſchond uw eer,

En 't afgods heir uwe oogen heeft verdroten.

L 2 Ver
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Vergeld, vergeld haar bozen euvelmoed,

Hoor 't wraakgeſchrei van al het martelbloed,

Dat u zyn recht- en twiſtzaak heeft bevolen;

Schenk aan dat boos vervloekt tweehoornig beeſt, +

Wiens laſtertong u is tot ſmaad geweeſt, -

Het grondſop van uw zeven wraakphiolen.

Verdwaald Lions! hoe dwaas hebt gy 't gezigt

Geſloten voor het blinkend morgenlicht,

Dat uit uw ſchoot zoo helder is verrezen!

O Waldus! + ſchoon 't Boheemſche zand u dekt,

En 't Paradys uw ziel ter woning ſtrekt,

Uw naam zal ſteets by ons gezegent wezen.

Welzalig Heir ! dat onder 't outer ruſt,

Zoo gy ons kent, van 't ondermaanſch bewuſt,

Hoe moet het heil der kerke uw geeſten ſtrelen!

Nu gy van zee tot zee uw echte krooſt,

Zoo ryk bedeelt van licht, en zieletrooſt,

Uw nieuwe lied hoort op zyn cithers ſpelen. *

Geen bel klinkt nu by 't voddig misgewaad;

Noch Tyrus lied, daar Babels broodgod ſtaat,

In 't ooſten van Gods ſteigerende daken :

Neen! reiner klank vervult ons Heiligdom,

De waarheid praalt'er zegeryk alom,

't rein gemoed kan in Gods liefde blaken
En 't rein gemo O Hei

+ De bloedraad der Inquiſitie geſpannen door Dominikanen ins

Franciskanen, opgerecht door Paus Innocentius in de dertiende eeuw.

# Petrus Waldus het eerſte werktuig der Hervorminge te Lions in

't jaar 116o. door het ſchielyk ſterven van een zyner vrienden met

wien hy in gezelſchap was, tot nadenken gebragt, en bekeert.

* Openb: xIv: 2.
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O Heiland wierde uw hulp naar eiſch erkent !

Gy hebt uw kerk geredt uit haare elend,

Hoe kan zy ooit genoeg uw lof getuigen!

Gy bondt in nood haar duivevleuglen aan,

Klapwiekende is ze uit Babel uitgegaan,

En 's vyands magt moeſt voor uw voortogt buigen.

Hoe wierd de baan op uw bevel verhoogt !

't Regtvaerdig volk, dat op uw ſtandaart boogt,

Trok door de hoog verheven poorten henen

Een heir als in Mahanaïm weleer, S

Vergeefs bedreigt en vrugtloos keer op keer

Verzogt het oor aan Tyrus hoer te lenen.

Gy hebt hen uit het oog der helſche ſlang

Gevoert; een tyd, een halve, en tyden lang *

Hen onderſteunt in 't barnen der gevaren.

Dus hebt ge, o Held! die by de myrten woont,

Uw waarheid, en uw heiligheid betoont

In by uw naam en woord hen te bewaren.

Nu werpen wy voor u de kroonen neer;

Niet ons, niet ons, maar uwen naam zy d'eer,

Uw heiligheid en waarheid, zyn te pryzen,

Gy hebt ons met uw eigen bloed gekogt;

In ons verſterkt, het geen gy hadt gewrogt;

Dies wil myn ziel uw eeuwig dank bewyzen.

L 3 Im

* $ Gen: xxxII: 2. Hoogl: v1: 13. Kalviniſten en Lutheranen.

* * Zie Openb: xII: 6, 14. Deeze drie jaaren en een half, of twee

en veertig maanden maaken uit twaalf hondert en ſestig dagen, dat

* is naar de ſtyl der Propheten zoo veel jaaren in welke het Beeſt

« heerſchen zou, vergelyk Openb: xIII: 5. en x1: 2 en 3.
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n

Immanuël hoe ſtreelt ons nog uw hand!

De wynberg draagt, en juicht aan allen kant;

De geurige granaat vervult de hoven;

De dorpen zyn ontelbaar voor myn oog; +

De Maagden zien met brandend licht omhoog,

En wagten uw verſchyninge van boven. +

Ach! volgden die uit Satans Synagoog

Iets anders dan uw naam en woord bewoog,

En ſedert uit den voorhof zyn geweken! S

Wier tongen in het helſche vuur geſmeed,

Uw volk tot ſmert en bitter zielenleet,

Met hun vergift uw Bruid naar 't harte ſteken:

Of die met ons uit Sineär gegaan,

Den grond der kerk als diſtelen beſlaan,

En 't goede kruid zelfs dreigen te doen ſterven; *

Of wolken zyn van water ganſch ontbloot:

Zyn tog de helft niet van tien maagden dood

Van ſlaap, terwyl zy licht, en olie, derven? K.

Wykt niet het regt uit kerk en burgerſtaat ?

En och of hy, die 't booze pad verlaat,

Niet als een dwaas' wierdt ſpottend uitgeſpogen !

De Chriſtennaam bedekt het vuil gemoed,

Dat eiren van een Baziliskus voedt,

Zoo gy ze drukt, de ſlang ſpringt u in d'oogen. |
Men

t Hoogl: vII: 11, 12.

Matth: xxv: 1--9,

S Atheiſten, Spinoſtſten, Socinianen, en diergelyken.

* Godloze Naamchriſtenen. -

H- Jud: vers 12. Matth: xxv: 3. onbekeerde en vyandige leeraars.

'J Valſche gronden van Godsdienſt en verwagtinge die het onder
zoek niet veelen kunnen. v

T
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Men keert geruſt zig tot Egyptes magt,

Dien rietſtaf, daar men hulpe van verwagt,

Men ſteunt op zyn, en niet op uw verbonden;

Men paſt zig van de ſpinneweb een kleed,

En maakt het pad naar Sion wyd en breed,

En vleit zig zelf met ydle herſenvonden;

Of vaſt en bidt, en kent uw' Sabbatdag,

Ja komt, en ſpreekt, gelyk uw bondvolk plag':

Maar men bedriegt, en wordt miſſchien bedrogen,

Men hoort geen wind, en ruikt den olie niet,

't Is zouteloos, en eigen, wat men ziet,

En ach ! hoe is 't in uw vuurvlammige oogen!

Ondek hen, Heer! uw arm is niet verkort,

Toon hoe 't aan hun, niet aan uw goedheid ſchort,

Waarom het licht niet komt, waar op wy wagten; +

Vertoon aan hun de regte levensbaan,

Doe hen, die met gedeelde klaauwen gaan, +

Tog naar uw woord, en hun verdienſten agten.

In uwen arm beveelt zig uwe Bruid,

Zy ziet met zorgden donkren nagt voor uit,

Die naar uw brief nog over haar moet koomen;

O God ! de zon is reets het zuiden door,

De ſchaduw helt naar 't ooſten, en ik hoor

De vogels $ al, die 't helder daglicht ſchromen.

L 4 Die

Jeſ: LIx: 9.

Godvrugtige Leeraars, die onder de reine dieren behooren.

5 Heimelyke beſtryders van waarheid en godvrugt.
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Die Eng'en, welke uw hand aan d' Euphrat bindt, +

Staan wapenreê om ſneller dan de wind

Te barſten uit hun donkre nagtſpelonken:

De ſprinkhaan heeft voor lang het veld bedekt, +

En 't Beeſt, dat zig ten laatſten doodſtuip ſtrekt,

Veinſt zig in ſlaap, maar leit op wagt te ronken,

En veele van der eerſtelingen ſchaar $

Zyn reets by hun, die onder het altaar *

Verlangen naar uw zeven wraakphioolen, K

't Bazuingeklank, ten zesdemaal gehoort,

Doet ons u t ſaam verwagten naar uw woord

Zoo ſterft het Beeſt in vuur- en zwavelkoolen.

Zoo daalt eerlang het nieuw Jeruzalem iſ

En tevens gy, o God! wat blyde ſtem,

Zal eenmaal dan vervullen alle winden,

Wanneer men in, nog buiten Zalems hut

Geen ſlingerſteen, nog lans, nog moordgeſchut,

Nog ergens meer zal Kananiter vinden! ff

Wat ſmaakt die hoop aan uwe Kerkbruid zoet,

Schoonzy, terwyl zy die verwagting voedt

- Nog

t Openb: VII: 12. 1x: 15. de vier voorname Regeerders van

Italien.

+ Munniken van verſcheidene ordens.

S Openb: XIv; 4. Beſtryders en overwinnaars van het Beeſt in

de 16de eeuw.

* Openb: v1: 1o. Martelaars der 13de eeuw.

SK Openb: xvi: 1, oordeelen over de vyanden der kerke,

openb: xx1: 2. -

ff Zacchi XIV: 21.

E

D.
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Nog 't bitter in haar binnenſte moet ſmaken! #

Kom Heer, op dat zy haaren wenſch verkrygt,

Want, ſchoon gy my uw donderſlagen zwygt, S

Ik weet, de wraak zal ſlegts uw' vyand raken.

Uw Geeſt is ons het zalig onderpand,

Dat g” onze kroon bewaart in uwe hand,

Die d' afgrond zelfs ons nimmer zal ontroven,

Bewaar daar toe ons by uw naam en woord,

Het dierbaarſt dat op aarde ons hier bekoort, - -

En 't voorhang zy tog nooit ons toegeſchoven.

Maar goede Heer ! getrouwe zielevrind!

Waarom is 't , dat men in uw brief niet vindt

De ſmetten die in andren u mishagen?

. Is onze Kerk dan van die vlekken vry ?

Zyn wy zoo rein, en heiliger dan zy,

Daar wy, helaas! alom de doodverw dragen ?

Of zwygt gy in uw liefde t onswaarts ſtil, - ,

Die ons gebrek uit gunſt bedekken wil? -

Kan weinig goeds uwe oogen zoo bekooren ?

Of wilt gy, ſchoon uw oog de zonden ziet

Het ſtreelend zoet van uwe woorden niet

In ons tot roem van uw genade ſtooren?

L 5 Hoe

, # Openb: x: 9, 1o. De beloften Gods aan zyne kerke zyn zoet aan

het gehemelte, maar terwyl zy die opeet en daar mee bezwangert

gaat, zal de uitgeſtelde hoop het herte krenken, en verſcheide ſmer

# ongevallen, welke haar nog te wagten ſtaan, haar bitter
'J4lle72,

5 Openb: x: 4.
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Hoe 't zy; 'k geſp in uw naam het harnas aan,

En zoo ik in doodſchaduwe moet gaan,

*k verwagt in ſtryd van u alleen myn kragten,

Zoo gy u voegt aan myne regterhand,

Dan houdt nog muur, nog 's vyands bende, ſtand,

En 'k durf geruſt op d'overwinning wagten.

De tyd genaakt van 's vyands tweeden val; f.

Wen Edom eens en Bosra + beven zal,

En 't zonlicht aan zyn middagtrans zal tanen; S

Wanneer de maan zal zwemmen in het bloed,

'En gy die zelfs vertrappen met den voet,

Om andermaal uw bruid den weg te banen.

Als ge aan uw kerk de laatſte hand zult ſlaan,

En doen daar in den overwinnaar ſtaan

Als een pylaar, om 't wigtig dak te ſchragen,

Terwyl hy vuur nog ſtaal meer vreezen zal,

En ſtaan, en zien, zoo Gogs als Magogs val, *

Gelyk den Moor voorheen door u geſlagen.

Hy zal in kragt God als Jehova zien,

En u zyn Heer als d'Amen hulde bien,

En Borger van het nieuwe Zalem blyken,

Verzegelt door uw Geeſt en toebereidt e

Om op het Feeſt der zaal'ge Heerlykheid

Het end der hoop, de zegekroon, te ſtryken.

Ont

- l Openb: xvIII: 2.

Jeſ: ExIn: 1. zinprenten van het ryk des Antichriſt.

S Openb: v1: 12.

* Openb: xx: 8, 9.
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Ontfang in gunſt ontſagchlyke Opperheer!

t Ontwerp van myn gedagten, hier ter neêr

Geſtelt, ten blyk van myne aandagtige ooren:

En doe my eens uw Godlyk onderrigt

Uit eigen mond, by 't zalig Hemellicht,

In Patmos niet, maar in uw Sion hooren.

-

*

-

-

NAGT.
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NA GT BED EN K IN GEN

V O O R HET

H: AVONDMAAL,

GEVIERT OP PASCHA DEN xxIx. MAART MDccxxxIx.

Et Paſcha nadert! myn gemoed!

Daar is in 't waare Paaslams bloed

Voor u wat groots, wat nieuws, te wagten;

Kom eet van dit gebraden lam,

U toebereid door d' offervlam,

Zoo krygt ge op reis vernieuwde kragten.

Wierd onder Iſrêl deze nagt

In heilgen yver doorgebragt,

Met alles tot het feeſt te ſchikken,

En 't huis, en 't lam, dat men verkoor:

Volggy, myn ziel, dat heilig ſpoor,

Verzuim geen gunſtige oogenblikken. e

't Gewoel der ſtad houdt op, de ruſt

Vervangt den arbeid: maar uw luſt

Is tans met ſlapen niet te boeten;

Een hert dat Jezus regt bemint,

En hongrig naar hem reikhalſt, vindt

Zyn ruſt alleen aan 's Heilands voeten.
* * *

- O God!
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o God! ik heb myn hart bereidt,

Myn handen, tot u uitgebreidt,

Vertoonen u myn zielsverlangen,

Om morgen op het zalig feeſt,

Voor myn zoo hongerigen geeſt, -

Uw lekkernyen graag t' ontfangen. * *

Gy hebt myn ſtem om hoog gehoort; . -

Heeft myn gedaante u niet bekoort

Myn Jezus? bronaar van myn leven!

'k Heb 't Goddelyk getuigenis

Verzegelt dat het waarheid is,

En op uw eiſch myn hart gegeven.

Ik hebbe met gebogen kniën,

By 't licht uws woords, myn geeſt doorzien,

En vinde wel ontelbre zonden,

Waar meê ik nietig wormenaas,

U myn Verbondsgod, boos en dwaas,

In al uw deugden heb geſchonden.

Maar met wat zorg, in welken hoek

Ik in myn hart naar zuurdeeg zoek,

Ik keer te rug met leege handen,

En vind geen ſmet van ziel of leén,

Die 'k niet met waken en gebeên,

Getragt heb eeuwig te verbranden,

Myn God! gy weet het zelf, ik vind

Een hart, dat u opregt bemint,

En
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En reikhalſt om u te genieten,

Daar gy gedurig zugt op zugt, " "

Als ſnelle pylen door de lugt,

Ziet naar uw heilge wooning ſchieten.

verlangt ooit bruid haar bruigom meer

(Getuig het zelf alwetend Heer!)

Of 't dorſtig hart naar waterſtroomen ?

Een wagter meer naar 't morgenrood,

Of hongtig reiziger naar brood,

Dan ik, dat gy moogt by my koomen?

Ach! blonk die iever van myn min

Geſtaag zoo klaar, en glansryk, in

Myn woorden door, en all myn daden!

O God! hoe wierd myn bly gemoed

Dan niet door ſtroom op ſtroom gevoedt,

Hoe zou 't in weelde zig gaan baden.

Maar wyl ik zoo gebrekkig ben, ga ?

Myn zwakheid u met leer beken,

Dog zie daar tegen uw vermogen, . . . -

En wil, om my hoe langs hoe meer

Tot grootheid van uw naam en eer,Uit myne elende te verhoogen: e

Zoo kom ik als een ledig vat,

Gf opgeploegde grond, die mat,

En dor, verlangt naar milden regen:

O rots! die ſtadig water geeft, '

Waar door de ziel verkwikt, en leeft,

- Vervul my met een ryken zegen:
- 'k Heb:
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'k Heb vaten leeg in overvloed º

O waare Elia! doe 't gemoed."

Eens van uw olie overloopen,

Ik kom ganſch arm gelyk gy ziet,

Op uw bevelen, en voor niet

Uw melk, en wyn, en kleedrenkoopen.

':

.

Wek uw vermogens op, myn ziel !

UW” Hemelbruidegom beviel - Z.

Van ouds altoos 't ootmoedig wezen; - 5 : I

Daar 't bloozend rood van ſchaamte op leit,

En zig door blanke opregtheid ſpreidt

En 't oog daar liefde is in te lezen: - , 1

Om vlekken, die gy draagt met leet, " ,

Littekens van een ſlangebeet, .

Zal u de Heiland nimmer weren ; .

Bedek die met een tranenvloed; -

Die ſaus is by het Paaslam goed, . . .

En zal uw honger doen vermeêren. - -

Wat liefelyke balſemgeur - . .

vervult de kerklucht, daar ik keur

Van lekkernyen op zie diſſen. " -

O God! hoe groot is niet uw goed! -

Daar Jezus eige vleeſch en bloed,

My zal van moeten vergewiſſen.

Ik zal dat groot gezigt gaan zien,

Den God van Iſrel wien ik dien,

En
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En niet alleen daar na nog eeten S

Maar eeten voor zyn aangezigt

Wat hy my zelf heeft toegerigt

Met hemelburgers aangezeten.

Ik zal de rots die water gaf,

En Arons dorre amandelſtaf,

En Mozes ſlang aan 't hout beſchouwen;

En d'ark doorzien, den throon van God,

'k Vrees Uzas, nog Bethſemes lot,

En durf me als prieſter God betrouwen.

'k Ga Jezus zien! het is genoeg, t

Zoo als hy myne zonden droeg,

Voor my aan 't moordhout vaſt geklonken,

Zoo als hy God voor my voldeed:

Ik ſterve daar terwyl ik eet,

En drink my aan dien bloedplas dronken.

De klok roept andermaal ! ik ga

O Jezus! bronaar van genâ !

Wil heden myner u ontfarmen;

Geef my uw ring tot onderpand,

Ik geef u heden hart en hand,

En werp my eeuwig in uwe armen.

S Exod: xxIv: II.

t Gen; XLV: 28,

NA
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N A G ED A GT EN

EVEN NA HET ZELVE

AVONDMAAL.

Yn ziel keer weder tot uw ruſt;

Uw Goël heeft uw bede, en luſt,

Nu aan zyn blyden dis geſchonken;

Gy hebt het heilzaam levensnat,

Dat uit zyne aders is geſpat,

Tot laafnis van uw dorſt gedronken.

't Geloofsoog heeft hem nagegaan,

De nagels door zyn vleeſch zien ſlaan,

En dus op Golgotha zien ſneven;

'k Zag myn verdienſten in zyn dood,

En bleef in 't klemmen van den nood,

Aan zyn bebloede handen kleven;

Ik toonde hem myn zwoegend hert,

Myn drukkende armoé, zorg. en ſmert,

En zogt my met hem te vereenen;

Hy wees my op zyn liefdezugt,

Hy wou tot 's vaders eer de vrugt

Gegroeit aan 't kruishout my verleenen;

M Ik
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Ik plukte ze en drong met hem door,

En ſtelde my den Vader voor, zº

Als nu in Jezus dood geſtorven,

En met hem aan het kruis gehegt,

Voorts pleitende om het levensrecht,

Dat Jezus voor my had verworven.

Ik zag des Vaders menſchenmin,

Die, wys en goed, zyn luſt had in

My alles uit genâ te ſchenken, w

En in zyn teêr beminden zoon, . .

Door 't nat, dat voortvloeit uit zyn throon,

Te waſſchen en geſtaâg te drenken:

'k Vernieuwde dit genâverbond,

'k Zwoer aan zyn dis, met hart, en mond,

Voor eeuwig in zyn dienſt te leven,

Het kwaad te drukken waar ik kon,

En Hem, en 't Lam dat overwon,

Door 's Geeſtes kragt den roem te geven.

Toen bood ik hem myn blank gemoed,

En 't gudſend offer van myn bloed,

Zoo my zyn wil dit deed bejegenen.

Hier vond ik ruſt, vernoegt en bly

Dat in dees barre woeſteny,

De Godheid deed dit manna regenen.

Is 't zoo niet toegegaan, o Heer?

Hy knikt my toe! dies keer, al keer
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Myn ziel naar hem met lofgezangen;

Uw trouwe Bondgod deed u wel,

Dies moet nog harp, nog ſnarenſpel

Aan els, of wilgen, blyven hangen.

'k Heb in geen droom, of nagtgezigt;

Maar by het helder zonnelicht, "

't Gerooſte brood, de legerbenden

Van Midians gevreesde magt,

Zien ganſch verplettren door zyn kragt,

En naar den poel des afgronds zenden.

Dies ſteek ik moedig de trompet,

Al wordt myn aardſche kruik verplet,

Myn kragten zyn my niet ontnomen,

Die meer aan 't fakkellicht gewin:

Beef Philiſtyn, Gods ark is in

Het heir van Iſraël gekomen.

Verblydt een beekje hier zoo zeer

Het afgemarteld volk, o Heer!
-

Wanneer 't uw Zalem komt beſproejen:

Hoe zal dan niet uw liefdevloed

Verwydren het benaauwd gemoed

Als zy vol op tot ons komt vloejen.

Gy hebt my, in myn hongersnood,

Gegeven meer dan Englenbrood,

O geef my nu ook Englekragten,

. Om met die hemelburgery

U ſtaâg te dienen regt, en bly,

Met daden, woorden en gedagten,

M 2 O geef
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O geef aan my, en die u mint,

Daar zig myn ziel nu een meé vindt,

Staag door uw byzyn zoo te glimmen,

Dat wy in dit ontaart geſlagt,

Dat u, uw ryk, en ons veragt,

Zyn als de ſchittrende avondkimmen.

Dit is 't beſluit van myn gemoed;

*k Zal daaglyks vallen u te voet,

En zoeken by u licht en kragten;

'k Zal heilig waken tegen 't kwaad,

En drukken 't onkruid in zyn zaad,

En dan op uw genade wagten.

Maak van myn hart hoe nauw bepaalt

Een woning door uw licht beſtraalt,

Een tent die nooit wordt afgebrooken,

Wier pinnen in den heetſten ſtryd

Weerſtaan de rampen van den tyd,

Dan zal ik dankbaar reukwerk roken.

Nu lieve Zielebruidegom

'k Ben d'uwe, zie ſtaâg naar my om,

En zoo ik ooit in nood mag komen,

Gedenk dan dezen zegelring,

En hoe ik aan uw voeten hing,

En hoe gy my hebt aangenomen.

O P
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o P WE K K IN GE
- J

's HEILANDS L O F.

Ie Jezus mint leen' my zyne ooren

En luiſtre naar myn liefdeſpooren.

Scheur blaauwgewelf, juich Hemelchooren

Met my zyn lof.

Voldeeden aan myn luſt myn kragten,

'k Verhief Hem ruſtloos dag en nagten,

En vloog op blanke liefdeſchagten

Naar 't Hemelhof.

Juicht berg en dalen, paart uw toonen

Met hun, die Davids ſtad bewoonen,

Die ryk beglanſte hemelzoonen,

Vorſt Jezus wagt;

Wier tongen Gods ſaphiereboogen

weergalmen doen, nooit ruſt gedogen,

Maar eindeloos zyn naam verhogen

Met al haar magt.

, M 3 Juicht
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Juicht Abrams regtgeaarte looten

Uit Saraas vrye krooſt geſproten;

Godvruchte ſchaar, myn reisgenooten, - . '

Verhef 't gèmoed:

Kom laat ons vrolyk rey aan reyen -

In onze harten palmen ſpreien

Om Koning Jezus in te leien

In zegeſtoet.

Hy heeft ons, ſchoon melaats geboren,

Uit Japhets late krooſt verkoren,

Wy lieten ons het oor doorboren,

- Sla harp, en trom:

Onze oudren waren vreemdelingen,

Die naar hun boſch, en hoogtens, gingen,

Wy prieſtren die Gods throon omringen,

In 't Heiligdom.

Wy woonden ver van Judaas oorden,

Beſtiert door ſpook, en prevelwoorden,

Toen hy ons trok met liefdekoorden

Naar Zalems hut;

Wy klaagden vrugtloos onze nooden

Aan onze blinde en ſtomme Goden;

Maar hy, hy gaf ons ryksgeboden

Vol zielennut.

Laat Juda op zyn trotſche wallen,

En hooge tempeldaken brallen;

't Romeinſch gewelt heeft haar doen vallen;

Maar Sion zal

Tot
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Tot 's waerelds alleruiterſte uuren,

Den tyd, en vuur, en ſtaal verduuren;

De grondveſt onzer tempelmuuren

Staat eeuwig pal.

Juicht zilvre Maas-, en Merweſtroomen,

God heeft zyn woonſteê hier genomen,

Hy mint u meer dan Kedrons zoomen,

Of Siloa :

Juicht Sions kindren, laat uw tongen *

Nooit zyn van Jezus moê gezongen,

Hy heeft u dood en hel ontwrongen,

En ſlaat u ga.

Verheft uw harten, ſpant uw ſnaaren;

Schoon aarde en hemel ſamen paaren,

Hun roemtaal zal niet evenaaren

Ons zalig lot;

Hy zal met hemelbrood ons voeden,

Voor aardſch en helſch geweld behoeden,

Zoo groeit uit voor- en tegenſpoeden

Ons heilgenot.

Hy zendt zyn maagden dag aan dagen,

En roept zelfs die niet naar hem vragen,

Zou 't ongeloof dan ons vertragen,

En wy hem vliên?

Neen! Jezus, kom op uwe vrugten,

Voldoe aan onze zielezugten,

Wy zullen dood of hel niet dugten,

Maar op u zien,

M 4 Laat
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Laat niets uw komſt toch meer verlengen,

Geen Juda noodloos bloed meer plengen,

Maar Tharzis u geſchenken brengen,

- Ai haaſt u Heer !

Vlegt tot een krans om onze haaren

Een drietal eeuwiggroene blaren,

Die kennis, liefde en blydſchap baren

Ter uwer eer.

GODS
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G O D S w E RK

scHOTLAND,
IN 'T JAAR Mpc cxL11 f -

Yn God! zoude eindlyk dan de langgewenſchte tyd

De blyde heileeuw daagen?

Die zegepraal der kerk, en aftogt van den ſtryd

Waar op all d'eeuwen ſteeds met ſtarende oogen zagen?

Zoude ik nog, eer ik ſterf, ten laatſtemaal de baan

Voor Jezus zien verhoogen?

En voor zyn zegekoets een rey van Engelen gaan, -

Die hem geleiden door verhevene eereboogen? -

Verwagt men billyk niet na 't vrolyk morgenrood

Den gloed der zonneſtralen ?

En als de madelief 't bevrozen hoofd ontbloot,

Dat 's aardryks ſtyve borſt eerlang zal adem halen?

Daar ryſt een kleine wolk gelyk een hand uit zee

Aan Schotlands ſteile zomen,

En zoo zy klimt, zy voert een digten regen meé,

Die 't dorſtend braakland van Gods kerk zal overſtroomen.

M 5 Waar

f Zie het werkje dat ten titel voert : Geloofwaardig en kort verhaal van

't heerlyk Werk Gods, geopenbaart in de overtuiging en bekeering van een

groot getal zielen in de gemeinte van Kambuslang en in andere plaatſen van

Schotland . En een ander van den zelfden aart, over eene bekeringe daar

op gevolgt in verſcheidene gemeinten van dat zelfde Ryk, inzonderheid te

Kiſſyth , beide in het Nederduitſch uitgegeven door den Éerw. Heer Hugh

Kennedy, getrouw Leeraar in de Gereformeerde Schotſe Gemeinte te Rotterdam.
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Waar heen vervoert my dat bekorelyk gezigt,

- Myn geeſt vliegt derwaarts henen

O goddelyke kragt! die ſneller dan het licht

Aan myn beſpiegeling uw vleuglen wilt verlenen.

'k Vlieg over 't ſchuimend nat dat yslyk kookt en brandt,

- En ſtryk myn gladde pennen, - .

Daar 't wyze Glasgouw en het Edenburgſche ſtrand, (

My 't zalig Kambuslang en Kilſyth leeren kennen. #

Daar ik den Kelvin zie door vrugtbre velden heen

Met kronklende armen ſhyen -

En langs een digte ry van dorpen naar beneen,

In d'arm der gryze zee by Falkirk zagtjes glyen. - 1

Gelukkig Albion! ik voel myn koud gemoed

Op uw gezicht ontfonken:

Is dit het zelfde vuur, dat u zoo branden doet, l

En eertyds aan de kerk op Sion wierd geſchonken? (

O God zet gy myn ziel in volle vlam hier door

Die gloed zal geeſt en leven,

Het aangenaam muziek voor een geheiligt oor, !

In myn beſpiegeling en dichtſieraden geven.

't Gaat wel, een lichte ſtraal van Gods azure boog

Toont my een reeks tafreelen, -

Die elk om 't rykſt gevult het hemelzoekend oog

Door een vertoninge van duizend wondren ſtrelen.

Wat een ontelbre ſchaar dringt gins zoo digt op een,

Men preekt er op de velden,

Valt hier het tempeldak der Godheid dan te kleen

Of eiſcht men ruimer lugt om Jezus roem te melden?

'k Zie

|
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'k Zie ſcherpen aandagt en een diep ontzag alom:

De guure winden zwygen

Gods majeſteit vervult dit nieuwe heiligdom,

Daar berg en beek en bron en boſſchen ooren krygen.

Maar help! mynGod,wat's dit!hoevalt dat menſch daar heen!

Wie moet zig niet erbarmen ? - "

Om 't jammerlyk gezugt! dit zal . . . zie daar nog een

Hy zygt ter neêr, ai help, en leen meedogende armen.

Hier ſtaat er een verſuft, men hoort hem geen geluid

Meer ſlaan, geen woord meer ſpreken

De druk ſmoort die in 't hart. ten laatſten barſt hy uit

In deze woorden, die een marmren hart verbreken:

,,O God! waar berg ik my? wat zal? wat moet ik doen?

,,Waar heen zal ik het wenden? :

,,Kwam dan de Hel op aarde om in myn hart te woên?

,,Of zal God levendig my in dien vuurpoel zenden ?

29 Ik word van 'sHemels wraak,en 'safgronds magt beſtreen.

,, Hoe zengen my die vonken !

,,God heeft met ketenen van enkle bitterheên

, Voor tyd en eeuwigheid, my aan de hel geklonken.

,,Ben ik dan blind geweeſt, of van verſtand berooft !

,,Of heb ik leggen droomen? e

,,In Satans yſren klaauw heb ik my ruſt belooft.

,,Ik daal ten afgrond neer, daar 'k dagt by God te komen,

,,Bedrieglyk hart! dat my ter zyden afgeleidt, -

M ,,En ſchandlyk hebt bedrogen,

» Kan 't zyn dat bange dood nog naderende eeuwigheid,

» Noch Gods bedreigde wraak u immer heeft bewogen?

,, Wet

e'

- -
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,,Wee my rampzaligen! ik heb de wet vertrapt,

,, En vrolyk overtreden:

, 'k Heb op des Satans eiſch hem in de hand geklapt,

,, En alle vrede met myn Schepper afgeſneden.

, Oaklige eeuwigheid! verſchriklyke oordeelsdag!

,,Och was ik nooit geboren!

,,Of deê my God te niete! eer ik dien donderſlag,

,,Ga wech van my vervloekte, uit Jezus mond zal hooren.

, Ontſagchelyke God, u komt de wrake toe;

Uw vonnis is regtvaerdig;

, 'k Heb lang genoeg misdaan, en ben uw geeſſelroe,

,,De vloeken van uw wet, en uw verſmading waerdig.

,,O God, waar berg ik my! mynboezem ſcheurt van een,

,, Woudt gy die wond genezen,

,,Geen grooter proefſtuk zou er van uw mogentheén,

,,Van uwe ontferming, en genâ, ter waereld wezen;

,,Maar och! 't is veel te laat! 'k heb al te lang gewagt!

,,En raad en hulp verſtoten !

,,Zou God nu hooren naar myn bange jammerklagt,

,,Neen! billyk houdt hy zyn genadedeur geſloten:

,, Weemy! 'k bezwyk... daar valt hy neêr. Hy ſterft ! maar

Ik zie hem weêr verryzen; (neen,

Een ſchaar godvrugtigen leidt hem naar Kilſyth heen,

Hun trouwe Herder zal hem wel naar Jezus wyzen.

O Iſrels Heirvorſt wie, wie zou uw arm weêrſtaan?

Gy doet uw pylen treffen;

En door een ſtalen borſt tot in het harte gaan;

Zoo leert uw' vyand uw gedugte magt beſeffen,

Hoe

)
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Hoe roepen ze om genâ, en vallen voor uw' throon,

En geven zig gevangen;

Een trotsaart, die ontſint fius trapte op uwe kroon,

Smeekt aan uw dorpel om den minſten dienſt te ontfangen,

Een vuile laſteraar verheft uw naam met magt:

Een dwaze tong ſpreekt wonderen,

Fn giſteren by God en menſchen nog veragt,

Kan in den raad der Goôn nu met haar woorden donderen,

Maar wie ontrekt ziggins in 't lommer van die blaân

Den drang der dorpelingen?

Zyne oogen, die omhoog zoo ſtyf in 't voorhoofd ſtaan,

Doen denken dat zyn ziel verkeert in hooger dingen.

Dog luiſter ; daar ontſluit hy teffens hart, en mond:

,,Myn God, wat was dat prêken !

,,Hoe kan het zyn! heeft dan die man tot op den grond

,, Niet van myn kamer ſlegts, maar van myn hart gekeken?

,,Ja, trouwe Waarmond, 't is waaragtig dat gy zegt,

,, Het krielt 'er van de zonden;

,,Ik ben de man, die in zyn bloed vertreden legt,

,En zie maar al te klaar myn doodelyke wonden.

,, Heb ik zoo menigmaal dat zieldoordringend woord

,,Gevoelloos kunnen hooren !

,,En, zonder dat ik 't wiſt, myn eigen ziel vermoord!

,,Gebelgt zoo iemand in die wreedheid my wou ſtooren.

,,Hoe onbegrypelyk, o God! is uw geduld !

,, Hoe hebt gy my verdragen!

»Was nog de maat van all myn gruwlen niet vervult ?

22 En ik voor lang niet ryp voor uw bedreigde plagen?

»Waarom
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,,Waarom hebt gy my niet ten afgronde ingeſtort,

,,En heilig wraak genomen?

,,Myn vlugge dagen niet ten halven afgekort,

,,En my op 't glibbrig pad der ſhooden om doen komen? -

,,Roept gy, en heb ik u den ſtuggen nek gekeert!

,,Hebt gy van vreê geſproken,

,,Ik d' aangeboden gunſt baldadig afgeweert!

,,En hebt gy niet alleen die ſchennis niet gewroken,

,, Maar roept ge my dit uur tot uw' genadethroon,

,,Om Jezus my te geven !

,,Onmeetbre goedheid! gaf uw teêrgeliefde Zoon

,,Voor zulke wormen, en elendigen het leven!

,,O Davids zoon! ontferm, ontferm u myner dan !

,, 'k Ga buiten u verloren;

,,Myn ziel, die 't leven in haar hand niet vinden kan,

,,Heeft willig het verbond des Satans afgezworen,

,, En werpt tans radeloos zig in uwe armen neêr;

,, Daar nimmer rampen treffen, -

,,Ik maan u op uw woord, zoo zal ik eeuwig d'eer

, Van uw vermogen, en barmhartigheid, verheffen.

,,Nooit zondt gy armen weg, wat gaat uw liefde ver!

,,Wie kent haar maat of palen!

,,Uw zielverkwikkend licht, o zuivre morgenſter!

,,Gaa op in myn gemoed, om nimmer weêr te dalen.

, Verlaat een blinde, die een boſch doorreizen moet

, Vervult van moordenaren,

,,Zig op een ſterveling, die hem geleidt en hoedt;

,,Schoon beide bloot geſtelt aan duizenden gevaren;

- ,, Mys
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,,Myn ziel ſtelt veiliger haar leven in uw hand.

,, Al wie op u betrouwden

,,Zyn door dees wildernis ter ruſtplaats aangelandt.

,,Gy roept, en kunt; dies wilt, en zult ge ook mybehouden.

Hy zwygt. De liefde, die zyn hart in vlam ontſteekt,

Verrukt hem tans de zinnen,

Hy ziet en ſmaakt waar toe de tonge taal ontbreekt

En eindigt zalig in verwondren en beminnen,

Hier waait de Pinxterwind, van hemelvuur verzelt.

Wie zou zyn kragt weêrſtreven?

Gins als een noorderſtorm, die hooge torens velt,

Hier als een zugtje, dat ons warmte geeft en leven. -

Zoo ſloeg Gods donderſtem dien Tharzer Pharizeer,

Die trotſch hem dorſt beſpringen,

t In 't midden van een kring gewapend krygsvolk neer,

Vergeefs geharnaſt om Gods yſren vuiſt te dwingen:

Terwyl Sachëus door 't verrukkende geluid

Der Euangelieſnaren

Bewogen wordt, en danſt op 't ſpeelen van die fluit, .

Die all' de ſtormen in 't geweten doet bedaren.

Volzalige oord! is dan Jeruzalem gedaalt?

Zal God voortaan hier woonen?

Of wil zyn vinger, die hier elk in d'oogen ſtraalt,

Wat eens zyn arm eerlang vermogen zal, betonen?

Rees Wiklef uit het graf, en zag hy Schotlands ſtaat,

Hoe vrolyk zou hy maayen

De geele halmen van dat goddelyke zaad,

Dat hy met tranen moeſt in dezen akker zaayen!

Hier
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Hier zou hy Jezus naam, en 't pleiten op zyn bloed,

Uit kindren monden hooren,

En met verwondring zien hoe God het teer gemoed

Dier zuigelingen tot zyn tempel had verkoren:

Daar jongelingen ſterk gewapent tot den ſtryd,

Naar 't perk met blydſchap loopen,

En 't hart voorheen den dienſt des Mammons toegewyd,

Nu Jezus offeren, en 's vyands banden ſloopen;

Terwyl ſtokoude met vernieuwde jeugd en kragt

Op arendswieken zweven,

En God en 't Lam, dat voor zyn throon ſtaat als geſlagt,

Met hart en ſtem den roem der overwinning geven.

Gods Prieſters gaan in 't wit, en zyn met heil bekleed,

Geen zelfsmin doet hen ſpreken

Uit d' opgeblazen borſt, op winſt en agting heet,

Maar zuivre liefde om 't ryk des Satans af te breken.

De roem van Jezus is alleen hun winſt en eer.

Dit doet hen d'arke ligten.

Wat druipt er ryke dauw uit zulke wolken neêr!

Dit ſtat licht doet den nagt en zyn verſchrikking zwigten!

De jonge druif verſpreidt haar reuk den wynberg door.

Wat is er niet te wagten,

Wanneer de wynoogſt komt ! de Bruidegom verkoor

Op deze dorpen met de bruidkerk te vernagten.

Zoo ras de Vredevorſt hier gunſtryk daalde, week

De twiſt naar helſche ryken.

Die God, die over hen het groote vonnis ſtreek,

Leert hun in liefde van malkandren 't vonnis ſtryken. Z
QQ
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Zoo ſtygt de heerlykheid der barre wildernis

Den Libanon te boven.

Hier groeit granaat en roos, en wat bekoorlyk is,

En rype Dudaim de roem der ooſterhoven.

Daar liep een klaare beek, maar nu een breede ſtroom,

Men kan ze niet doorwaden.

De wegen zyn gebaant langs aangenamer zoom,

In digte ſchaduwe van groene cederbladen.

Het ongediert veraart en wordt ten deele tam,

Ten deele weggedreven,

Het grimt, en huilt, en baſt, maar 't allertederſt lam

(Zoo veilig is 't 'er) heeft geen zorge voor zyn leven,

Daar wonen menſchen , wien de tyd nog heugen mag

Dat hier een ondier woedde,

Een jong van 't groote Beeſt, dat aan den Tiber lag,

Dat al het reine vee vernielde, en wie het hoedde:

Maar Iſrels herder joeg dat monſter uit het land.

Nu juichen al de bergen,

De beeken hupplen, en 't geboomt klapt in de hand;

Wyl niemant ſtraffeloos dien grooten Vorſt zal tergen.

Maar zalige oord, hebt gy dien Vorſt tot u getroont

Met heilige gebeden? -

Of hebt ge u dapperder dan andere betoont,

En waereld hel en vleeſch, met vuur en ſtaal beſtreden? -

Neen, herder Waarmond heeft, nog onlangs my gemeld:

Dat zegening, noch plagen,

Geen donderende orkaan, geen hagel, wier geweld

De hoop des landmans had te pletteren geſlagen;

N Geen
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Geen waterſtroomen uit de losgeborſten lucht,

Door dyk noch dam te keeren;

Noch duizend blyken meer der goddelyke tugt;

Vermochten 't ſpoorloos land gerechtigheid te leeren:

Maar dat het rugwaarts keerde en God te meer verliet,

Die eindelyk bewogen,

O vrye gunſt! een volk dat hem met voeten ſtiet,

En wentelde in zyn bloed, zag met ontfermende oogen.

Wat baat geweld? wat kragt van wetenſchap en taal?

Wat Jezus eigen preêken?

Een hart van diamant is noch door vuur noch ſtaal,

Maar door den vinger van Gods geeſt alleen te breken.

Laat d'oudheid, die vermaak in fabelkunde nam,

Vervormingen verdichten:

Hier wordt een wolf vervormt in een zagtmoedig lam,

En aarden kluiten in beglanſte hemellichten.

Hier worden laſteraars, vermelders van Gods lof;

Bordeelen, heiligdommen ;

Hier ſtygt langs Jakobs leêr een kreupele uit het ſtof,

Een pad door Enoch, of Elias nooit beklommen.

Ga, driemaal zalig Volk , ga voort, verhoog de baan,

Trompetten aan de monden.

't Heelal weërgalme van uw konings heldendaân,

Hy heeft u niet vergeefs zoo mild zyn geeſt gezonden.

Bewaar uw klederen, om Gods wil, onbevlekt,

En doe de waereld blyken,

Dat zoo veel geeſten door Apollion verwekt,

Voor u, als 'tdwaalgeſternt voor 't zonlicht, moeten wyken.

Ik
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Ik keer ſchoorvoetend naar myn vaderland te rug:

Myn zielsbeſpiegelingen

Zyn aan u vaſtgeboeit, en nu veel minder vlug

Dan toen ik herwaarts door den dampkring heen kwam drin

Myn vaderland, helaas! daar Sodomswynſtok bloeit, (gen.

Doet my met reden zugten,

De bittre koloquint, en alſem die 'er groeit,

Vertoonen kundigen den aart van onze vrugten.

Barmhartig vader! God van Nederland weleer,

Hebt gy ſlegts dezen zegen?

Zendt gy geen droppen dan in onze voren neer,

Daar ge andren overdekt met zulk een digten regen?

De blaauwe doodverf die de Kerkbruid hier vertoont,

En klagt die zy doet hooren,

Maakt dat zy heilloos van 's lands dogtren wordt gehoont,

Die wanen dat ze uw oog onmooglyk kan bekoren.

Daar zyn 'er die nog wel haar hemelſche afkomſt zien

Uit Goddelyke trekken;

En met geveinsde tong haar ſtaatlyk hulde bién,

Maar heimlyk tragten haar de ſchuldige eer t” ontrekken.

Men bootſt haar kunſtig na , en ach ! was 't maar alleen

Één Jezabel, maar hoeren

Hoe vuil melaatſch, die ſlegts door opgeſmukte kleén

Zig dekken, ziet ge allom 't onkundig volk vervoeren.

Men durft ter naauwernood van 't ſmalle hemelpad

En van uw zalving ſpreken, /

Daar naakte letterkunde in 't heilig Bybelblad

Alom 't verwaande hoofd hoogmoedig op durft ſteken.

N 2. O God
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O God der waarheid! laat uw aldoordringend licht

Op nieuw de kerk beſtralen.

Hier heeft uw arm voorheen een groots toneel geſticht:

Hier wou hy glorieryk van Babel zegepralen:

Hier beurt het heilig choor nog 't ſierlyk dak om hoog:

Uw naam is niet vergeten:

Daar zyn noch Engelen, die met naukeurig oog

En uw gegeven riet, altaar, en tempel meten;

Die 's waerelds vleiery vertrappen met den voet,

En 't al hun grootheid achten

U aan te bidden met een nederig gemoed,

En uw verſchyning met gevulde lamp te wagten.

Hoor hunn gebeên, en die getrouw zyn in het land,

Laat toch hun iever duren.

Verbeter andermaal uw kerk met eigen hand,

't Is buiten menſchen hulp haar reeten toe te muren.

Gy toont, lof hebbe uw naam, uw onweerſtaanbre magt

In zoo veel waerelddeelen,

Vergeet ons niet, o God! maar eindig onzen nagt,

En laat de glanſen van uw oog op nieuw ons ſtreelen.

Wy zien met blyde hoop aan 't ruiſchen van den wind

Uw komſt niet ver te wezen:

De hand der Englen, die gy aan den Euphrat bindt

Doet d'onverzegelden te regt uw wraakzwaerd vreezen.

Dan zult gy evenwel naar uw beloftenis

Den ſmit daar van bederven; S

Want ſchoon die Zondaar aan 't geſtarnt verheven is,

Het heilig martelbloed zal eenmaal wraak verwerven.

S Jeſ: LIv: 16, O mogt
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O mogt ik hand aan hand met hun ten reye gaan,

En juichend aan hem vragen: -

Wordt gy gelyk als wy? grypt u ook krankheid aan?

Of heeft Gods blixemvuur uw hoogmoed neergeſlagen?

Waar is uw ſpeeltuig nu, uw luit, en ſnarenſpel ?

Hoe dekken u de maden! -

Hoe ſtort ge, o Morgenſtar, in 't diepſte van de hel!

En ziet geſteente, en goud, en purpergloed verſmaden.

Dan zou van zaad tot zaad, de heerlykheid der kerk

De vreugd der aarde wezen,

En 't ſierlyk pronkjuweel van 't Goddelyke werk,

Door vyf paar eeuwen heen noch vuur noch hamer vreezen.

Waar is die blyde dag! waar 't nieuw Jeruzalem!

Waar zyn d'Egyptenaren! -

Waar 't heir der Aſſyriers! op 't juichen van wier ſtem

Het weenend Iſtel by de Godstent zou vergaren.

Dan zie 'k die nagthut, die het oog pas vinden kon,

Ten top van glans gerezen: N

Wat zal de heerlykheid van 't magtig Babylon,

En 't ryke Tyrus, by Jehova Schamma f wezen?

Gaat, trouwe Bouwers, gaat getrooſt en moedig voort,

Uw zaak zal zegepralen,

Het ſtrydperk loopt op 't end naar 't goddelyke woord »

De gloriekroon beglanſt u reets door heure ſtralen. -

Ons Philadelphia, ſchoon 't ver van Zalem legt

Zal Zalems naam erlangen; *

Die ſtervende overwind, heeft Jezus toegezegt,

Zal 't heuglyk Paradys en 's levens Boom ontfangen. S

t Ezech: xL vIII: 35. N 3 RO EM

* Openb: III: 12.

S Openb: 11: 7.
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R O E M

V A N
o

J E Z U S.

't I Uſt my Jezus naam te zingen,

Jezus, dien ik myn koning noem;

Helpt my vlugge hemellingen,

'k Voel myn hart door liefde dringen,

Jezus is het dien ik roem.

Wie kan zaalger voorwerp vinden?

't Voorwerp dat myn harte trekt,

't Goed der armen , 't licht der blinden,

Raad, en helper van zyn vrinden,

Schild en rots die my bedekt.

d'Eeuwigheid der eeuwigheden

Maakt geen einde van zyn ryk;

Hy kan op de wolken treden,

't Zyn de ſtarren die hem kleeden;

Hy alleen is God gelyk.

Zou
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Zou zyn dienſt my dan niet paſſen

Daar het is een dag van vreé ?

Daar myn kleed is wit gewaſſchen

In zyn bloed en tranenplaſſen

Op zyn vuur'ge prieſterbeé ?

'k Lag in een woeſtyn vertreden,

Naakt gewentelt in myn bloed;

Jezus wieſch myn vuile leden,

Dekte my met wiſſelkleeden;

Die Gods liefde paſſen doet!

Liet hy my nu eenzaam dwalen,

Erger wierd ik als voorheen;

Maar hy laat zyn liefdeſtraalen

In dit donker harte dalen,

Als 't hem aanloopt door gebeen.

Zou 'k hem dan niet eeuwig roemen ?

Eeuwig danken wel gemoed?

Eeuwig hem myn Koning noemen?

Zou ik vrye gunſt verbloemen ?

'k Was onwaardig opgevoed.

Waar myn ziel het oog mag wenden,

Als zy op zig zelve ziet,

Rondom vindt zy 't vol elenden,

Maar de hulp, die hy wil zenden,

Is haar blydſchap in 't verdriet,

N 4 - Ben
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Ben ik zonder God geboren,

Zonder wettig Opperheer;

Jezus heeft my uitverkoren,

'k Heb hem hulde en trouw gezworen,

'k Heb hem lief, en wenſch niet meer.

Wyk ik af van zyn geboden,

't Is myn bitter zielsverdriet,

Jezus kent myn hart en nooden,

En hoe 'k tot hem kom gevloden:

Struiklen breekt de vriendſchap niet.

Zie ik dat myn offerhanden

Enkel magre vladen zyn;

Olie druipter van zyn handen,

Hy wil ze op het outer branden,

Hy verkwikt my door den wyn.

Dreigt myn dwaasheid my te keeren,

Onbeſneen van tong en taal,

Jezus kan, en wil my leeren,

'k Zal zyn hemelleſſen eeren,

Leſſen die ik by hem haal.

Is 'er leeraar oit gevonden

Die men by hem noemen kan ?

Hier is melk voor alle monden,

Olie, door geen tyd geſchonden,

Merg, en ſmeer, en Hemelman.
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Eeuwig moet myn pen u looven,

Groote Zoon uyt Judaas ſtam;

Wilderniſſen zyn nu hoven; -

Daar gy Dudaims wilt ſtooven.

Draak, en beeren, zyn nu tam.

'k Zie den wolf by 't lam gaan weyen:

Bos en veld iuicht om het meeſt:

Hier zie 'k trommelende reyen;

Daar trompetten die verbreyen

d' Aankomſt van het jubelfeeſt.

Speelgenootjes, die gedoken

Klaagt uw ſmerten aan het riet,

Komt, het hooft eens opgeſtoken:

Nimmer wordt het hart verbroken,

Als men Jezus oog ontvliedt.

Al uw treuren , al uw klagen,

Al uw zugten in den nood,

Kan alleen God niet behagen,

Maar door Jezus hulp te vragen,

Wordt zyn naam van u vergroot.'

Groote hoorder der gebeden,

Voorſpraak in het Godsgeding,

Trouw bezorger van uw leden,

Gun dat lot my hier beneden,

Dat ik van uw grootheid zing

N 5 A A N
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A A N D A C H T

o P D EN NA A M

J E H o V A.

K peins vergeefs myn kragten af,

God, die myn ziel het wezen gaf,

Bepaalde haar vermogen,

Om ſchoon zy hem van agteren ziet,

Dat wezen aller wezens niet

Te zien met ſterflyke oogen.

De grootheid, die 'k hem ſchuldig ben

Wil, dat ik nederig erken

Myn eindige gedagten;

Wat ſtond my uit vermetelheid,

En ſchenden van zyn majeſteit,

Dan Uſaas lot te wagten.

Wie
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Wie ſtout voor geen verbranding dugt,

Maar vliegt met een vermeetle vlugt

In 't vuur der zonneſtralen,

Voelt zig en zyn hoogmoedig oog,

Niet met den lichten ſtarreboog,

Maar 't donkre graf betalen.

Laat ik in Gods gedenknaam dan

Veel liever met de trekken van

Zyn wezen my vermaken,

In hoope dat my dit gezicht

Zal door een ſtraal van hemellicht

In liefdevlam doen blaken.

Hier vinde ik ruime denkens ſtof,

Hier ſla ik met het hemelhof,

De handen in malkanderen,

Die ſchaar die hem de grootheid geeft,

Als God die was en is en leeft

En nimmer zal veranderen.

Waar vindt men iets in 't ruim heelal

Dat, aan het ſchepſel door zyn val

Den ondergang zou geven;

Maar zoo de godheid vallen kon,

Zy nam het ſteunſel, en de bron

Uit al het zyn, en 't leven.

Wat
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Wat immer WAS, of komen ZAL,

Heeft heden geen beſtaan, en al

Wat IS heeft pas een wezen;

't Gaat wyl ik denke reets voorby;

Maar wat er ook verandring ly,

God is er als voor dezen.

Dat zuiver onverteerbaar licht

Was aan geene oorzaak oit verpligt

Zyn onafhanglyk leven;

Hy was, en is altoos geweeſt

Door eigen kragt, ſchoon hy zyn geeſt -

Geen wezen heeft gegeven.

Zyn luſt vindt in hem zelfs haar wit.

Wie zou het eeuwige bezit

Daar van in hem verſtooren !

Hy is volmaakt, dies mag, noch kan,

Geen ſchakel uit den keten van

Zyn deugden gaan verloren.

Al wat beſtont, beſtaat door hem;

Hy riep met een gedugte ſtem

De dingen die niet waren:

Wie zou er oit zyn majeſteit,

Of d'armen van zyn mogentheid,

Ter waereld evenaren?

- -

Hy



G ED I C H T E N. zo5

Hy is een God die trouwe houdt;

Wien nooit gegeve woord berouwt;

Geen menſch dat hy zou liegen;

Zyn vloek en zegen is gewis,

Jehova die de waarheid is

Bedriegt, noch laat bedriegen:

Van 't oogenblik dat d' aarde ſtond

Zyn all' de woorden van zyn mond

Juiſt op hunn' tyd gekomen.

Wie, hoe de waereld wentelt, kan

In deeze, of volgende eeuwe, dan

Voor hunn vervulling ſchromen.

Wie uit de Goôn is hem gelyk?

Wie kan den throon van 't hemelryk

Met almagt onderſchragen?

Wie mag de welverdiende faam

Van dien ontſagchelyken naam

Dan Iſrels Bondgod dragen?

Hem, die 't geſtarnte een tente ſpant,

En 't veldtapyt met zyne hand

Zoo konſtig heeft geweven;

Hem wordt met recht de majeſteit,

En roem der opperheerlykheid

Van al wat leeft gegeven. -

Wen



2os s T 1 C H TE LY KE

Wen hy om hoog zyn ſtemme geeft

Kraakt zyn zaphiere vloer, en beeft

Door een gedruis van watren:

Hy bindt een zwaren ſtroom om hoog

In 't dunnekleed aan 's hemels boog,

En doet den donder ſchatren:

Hy ſchiet de ſnelle blixems neer,

En zendt den regen keer op keer

Uit losgeborſten wolken,

Op 't mager en âmegtig land:

Hy ſluit met grendelen van zand

De zee in haare kolken.

Hy zendt den bulderenden wind,

Wiens kluiſtren hy alleen ontbindt:

Hoe beeven dan de polen !

De hemel davert van 't geweld;

De bergen ſidderen, wen hy ſcheldt,

Zyn wraakt legt haar in koolen.

En dit zyn kleine trekken maar

Van zyne grootheid, wie zal haar

Ontſagchlykheid bevatten !

Wat ſtervling zou zyn majeſteit,

Den donder zyner mogendheid

Ooit regt verſtaan of ſchatten !

Hoe
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Hoe kan dan een verdreve blad,

Een onrein, nutloos, aarde vat;

Een dorre ſtoppel leven

Met een verwaten hart, en meer

Zig zelven, dan uw Godheid d'eer

En ſchuldige agting geven!

Waart gy geen algenoegzaam God,

Ik zou met al myn ſchulden tot

Uw throon niet durven nadren;

De ſchrik ſloeg my door merg en been,

Myn knieën ſtieten tegen een,

En 't bloed ſtolde in myne adren.

Maar nu verhef ik 't hoofd om hoog;

Uw neergeſlagen liefdenoog

Doet my geen onheil vrezen :

Nu ge als Jehova u ontdekt,

Die al wat ge aan u zelven ſtrekt

Wilt aan uw ſchepzel wezen.

Gy kent de diepte van myn nood,

Gy die als melk myn ligchaam goot,

Ontleedt zelf myn gedagten.

Gy weet wat my vernoegen kan:

Wat zou myn zwoegend harte dan

Niet van uw almagt wagten?

Hoe
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Hoe, dwaas is hy die op het goud,

Hoe wys die op uw naam vertrouwt,

Die mag zig zalig noemen. - \

Een blinde Jood ontzie zig vry, - l

Dat hy u met dien naam bely,

Ik zal hem vrolyk roemen.

Jehova u komt eeuwige eer,

Dat nu uw groote naam niet meer,

Die naam vol heil en leven,

Alleenig rolt uit Levies mond;

Maar van het wyde waereldrond

Ten hemel wordt verheven.

Wat is die naam niet honigzoet

Als gy die drukt op myn gemoed

Door ſchuldbeſef verſlagen,

En leert, hoe zeer gy 't kwade haat,

Dat gy uw gunſtling nooit verlaat,

Die eens u kon behagen.

Dat vry het ondermaanſche weer

In zynen eerſten bajert keer;

En grimmende aardtyrannen

My ſmoren in een tranenplas:

God blyft dezelve die hy was;

. 't Is vruchtloos ſaamgeſpannen,

Mogt
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Mogt Abraham u dus niet zien

En als Jehova hulde bién,

Door Kanaän 't ontfangen:

Zyn nakrooſt heeft dºen naam gekent, *

Wanneer 't gered uit zyne elend

U loofde in feeſtgezangen:

Uw geeſtlyk Iſtel moet veel meer

Aan u zyn Bondgod geven eer,

En uw getrouwheid pryzen;

Die u door zoo veel eeuwen heen

Zelfs als het ganſch verlaaten ſcheen,

Jehova woudt bewyzen.

Die 't woord geſproken van den throon

Maakt ja, en amen, in uw' Zoon,

Den toevlucht reets in Eden ;

Dat Zaad aan Abram lang belooft,

Dat nu alom als 't eenig Hoofd

Wordt van zyn kerk beleden;

Dien Engel van het heilverbond;

Den Heer der heerlykheid, ten grond

Van al haar hoop gegeven:

Wiens naam nooit wordt genoeg verbreid,

Jehova myn gerechtigheid,

Het leven van myn leven.

r - O O God
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O God, die uw beloften houdt,

Myn ziel, die op uw woord vertrouwt,

Waagt dit, en 't eeuwig leven

Op 't heilige getuigenis,

Dat door uw' Zoon verzegelt is,

En van u onderſchreven.

Op hem die is, en komen zal,

Verlaat ik my geheel en al,

En 't zal my nooit berouwen.

Gy doet, als ik geen licht mogt zien

My, door geheime hulp te bién,

Op uwen naam betrouwen.

ROUW
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R O U W K L A GT

OVER HET AFSTERVEN VAN DEN EERWAARDEN

WELGELEERDEN GODTZALIGEN HEER

WILHELMUSJOHANNEs

SNETHL AG E,

GETROUW LEER AAR DER GEMEINTE VAN

JEZUS CHRISTUS BINNEN DORDRECHT,

overleden in zyn veertigſte jaar den x 1. Maart M D cc x L 1.

M" weeklagt ſcheur de lucht, gelyk myn hart van een.

Ach wilde Neêrlant zig met roufloers overkleen,

En met my eene zee van brakke tranen ſchreyen,

En lykcypres op 't graf van mynen Halsvriend ſpreyen!

Ween met my, Batoos erf, vervang my keer op keer:

Myn trouwe Jonathan, SNE TH LA GE, leeft niet meer.

Moeſt ik, helaas! moeſt ik dien bittren dag beleven!

Moeſt gy, als in myn arm, den vegen adem geven!

Terwyl uw hand my drukt, en ſcheurt myn ziel van een!

O bleeke mond, hoe koſt gy menigmaal voorheen

Myn ziel met honigzeem, uit Gods gewyde bladen

Zoo noeſtig t'zaam vergaart, verkwikken en verzaden!

Wanneer 't gemoed was door uw boetbazuin ontroert,

En met geween en rouw naar God om hoog gevoert,

O 2 Opn
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Om 't vuil geweten, door het ſchuldbeſef aan 't blaken,

In 't bad van Jezus bloed weêr koel en wit te maken:

Dan ſtroomde een balſemvloed van uwe lippen neér,

Dan reikte uw hand van het altaar ons merg en ſmeer,

Dan raakten 't wynhuis en de binnekamers open,

Om met vernieuwde kragt den Godsberg op te loopen.

Hoe heeft uw tong my wel tot 's Heilands dienſt bekoort,

En tegen 't Helſch geweld en liſt my aangeſpoort,

Myn vingeren geleert dien Draak, hoe zeer verbolgen,

. In Michaëls gelei, door 't wraakzwaerd te vervolgen.

Gy ſtapte in 't heiligdom met onvermoeide ſchreên

My voor, om door een reeks van donkere eeuwen heen

My 's Konings gangen by uw licht te doen beſchouwen

En 't Godgeheime van 't orakelwoord t ontvouwen.

Nu zwygt gy, bleke Mond, gy rookt niet als weleer

Een geurig reukwerk tot een avondoffer meer.

Nu zal uw yvervuur myn ziel niet meer ontſteken,

Om, t'zaam vereent, tot God de wolken door te breken,

En 't vaderlyk gemoed te winnen door gebeên.

O , myn Elia! laas! te vroeg my afgeſneën:

O Iſrels wagen en zyn ruiters uit myne oogen

Met meer dan Arendsvlugt naar 't ſtarredak gevlogen,

Gy laat my onverwagt, ſchoon menigmaal voorheen

Door u voorſpelt, in dit armoedig land alleen,

Daar ik door ſtryd vermoeit, of mat van myn verlangen,

Plag voormaals brood en wyn uit uwe hand t' ontfangen.

O God, hoe nypt die ſmart! hoe drukt zy my in 't ſtof!

Hoe ſchiet die zelve pyl, die hem zoo doodlyk trof,

*, Een

-



G ED I C HT E N. 213
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Een wond in myn gemoed, die nimmer weêr zal heelen!

Ai! laat myn bittre rouw, myn klagt u niet vervelen.

Waarom is 't aklig graf zyn vuurge wenſch gelukt?

Gods knegt ter helfte van zyn dagen wechgerukt?

Is dat geen vloek op 't hoofd der genen die u haten?

Kan voor een vroegen dood geen zuivre Godvrucht baten?

Is Sion dan niet meer het voorwerp van uw luſt, -

Tans, laas! door ſtorm op ſtorm gefoltert, en ontruſt?

En kan uw Sulamith door tranen en gebeden,

Een held, die voor haar kleed heeft tot zyn dood geſtreden,

Niet meer bewaren tot een wagter op haar muur?

Moeſt dan die zelve dag, en byna 't eigen uur,

Waar op hy tot den laſt van onze heiligdommen,

Voor vyf paar jaren is op 't hoog geſtoelt geklommen,

Zoo ongelukkig nu hem rukken van ons af,

En 't bruiloftsbed nog laauw verwisſlen met het graf?

Ween Dordrechts Sion, dat met my hebt ſtorm gelopen,

Om God, waar 't mooglyk tot zyn reddinge te nopen:

Uw Leidsman is niet meer, uw trouwe zielevrind,

Die meer uw welzyn heeft dan 't levenslicht bemint;

En dien gy menigmaal met worſtlende gebeden,

Zaagt ziels en ligchaamskragt voor u by God beſteden,

Een voorbeeld onder ons wat zuivre deugd vermag:

Wiens onbezoetelt kleed een ſpotter zelfs ontzag,

Die deed gelyk hy ſprak, nooit aanſtoot heeft gegeven

Dan hun, die 't levens pad te naauw wierd voorgeſchreven;

En door zyn zagten aart, en vriendelyke tong

Nogtans een huichelaar tot vrees en eerbied dwong.

O 3 En

/
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En gy vergode ziel voorheen zoo vol meedogen,

Zoo gy ons ziet of kent, met ons verdriet bewogen ,

Zie hoe uw afzyn ſmert, ai! laat de tranenvloed

Uit zoo veel oogen, uw verhemelt teêr gemoed,

Als een getuigenis van liefde en eer behagen ,

Tot uw gedagtenis eenparig opgedragen:

Myn halsvriend, 'k ſcheide uit uw gemeenſchap nimmermeer,

Wy blyven leven in den zelfden God en Heer,

Wy ſtaan in een gemoed, en 's waerelds uiterſte uuren

Zal onze liefdebant onſchenbaar vaſt verduuren:

God heeft u uit myn arm, niet uit myn hart, gerukt,

Uw trouwe vriendſchap blyft daar eeuwig ingedrukt,

En 't zielvertrooſtende van uw volzalig ſterven

Is 't enige in myn ſmert, dat my doet ruſt verwerven.

Uw blaauwbeſtorve mond getuigde my hoe ſtil,

Hoe Godgelaten gy beruſte in 's Hemels wil,

Ganſch onverſchillig om te ſterven, of te leven,

Die welgetrooſt aan God dit over had gegeven;

Hoe niet alleen 't geloof, maar 't vol vertrouwen in

Uws Heilands mogendheên, en gadeloze min,

U deed, vol zielevreé, zyn zaalge komſt verwagten.

Hoe ſtreelen nog myn geeſt uw hemelſche gedagten,

Toen ge in de deugden van uw' Zaligmaker vondt

Een eindeloze hoogte, en dieptens zonder grond,

En zelfs het kermen om uw gadeloze pynen

Weerhieldt, om niet t onvreên op zyn beſtier te ſchynen:

Wat nadruk had uw tong, toen zy Hiskiaas taal

Tot God verhief, terwyl uw ziel op 't vreugdemaal

Ver



G ED IC H T EN. 215

Vergaſt wierd van het blank en onberoert geweten.

Nooit, Mannaryke Mond, zal ik 't vaarwel vergeten,

Den laatſten zegen, dien gy ſtervende my liet.

Ruſt onder het altaar dan, groote ziel! geniet

Die reine weelde in dat oneindige genoegen,

Wier voorſmaak u hier deed naar Godzoo ruſtloos zwoegen,

'k Misgun 't bezit u niet van 't zalig Kanaän;

Een reis van veertig jaar duurt lang genoeg, en kan

Al 't onbeſtendige van 't Ondermaanſche leeren;

'k Verlang om eens tot u, gy nooit tot my, te keeren.

Geen dryvers ſtem wordt in uw Zalem meer gehoort,

Geen twiſt der tonge, geen beroeringe verſtoort

Dat Godsryk, daar de ruſt is voor vermoeide kragten:

'k Zie, dunkt my, U om hoog ons met verlangen wagten.

Dit ſtreelt my, dat gy in myn hart uw woonplaats houdt;

Ik hebbe een Tombe daar voor U in opgebouwt,

Waar op, met vloejend goud, in 't marmer is geſchreven

MYN LEER ZY U EEN LICHT, MYN DEUGD EEN BAAK VAN

Daar zal ik daaglyks gaan, en zien aan allen kant ('T LEVEN.

De leſſen van uw tong, de werken van Gods hand;

En zoo lang Sionsbreuk, uw bittren dood, beweenen,

Tot dat het zelfde lot ons nader zal vereenen.

Bedroefde Weduw die, voor 't ſierlyk bruidsgewaad,

Zoo ras het zwarte kleed om 't waglend ligchaam ſlaat,

Bemoedig u in God, uw toevlugt lang voor dezen;

Hy zal, daar om gezogt, Uw man, uw vader wezen;

Hy zal uw trouwe hulp, bewezen aan zyn knegt,

Wien God de zaligheid zoo vroeg had wechgelegt,

O 4 Waar
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Waar van gy hem 't bezit zoo vurig zaagt verwagten,

Erkennen, en daar door uw zieleſmart verzagten.

En Gy, die Amſtels kerk gelyk een Pyler ſchraagt,

Wiens Godgewyde tong ons Neêrland zoo behaagt,

Die 't broederlyk verlies beſchreit met kwynende oogen,

Laat my van uwe wang de heete tranen drogen;

Uw broeder ſtierf in d'arm van Jezus vol van vreê;

En wilt gy aan zyn ziel voldoen haar laatſte beé, f

En die hy tweemaal met een AME N heeft beſloten,

Gaa voort in 't Koningryk van Jezus te vergrooten.

t [Laatſte bee] Te weten die zyn Eerw: tot God bad weinige

uuren voor zyn dood, de eerſte woorden van het allervolmaakſte

Gebed met een vry harde ſtem uitende, tot aan Uw KoNINGRYke

koME, 't geen zyn Eerw: beſloot met AMEN ja AMEN, waar na

men hem niet meer heeft hooren ſpreken.
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EPIKTETUS I. Boek: Hoofſtuk XVI.

Bladz: 69.

Indien ik een Nagtegaal was, zoude ik

als een Nagtegaal, zoo ik een Zwaan was,

als een Zwaan zingen , maar nu ik der rede

magtig ben , Poſt het my God te verheerlyken

met lofgezang. Dat is myn werk: ik doe het,

en zal deze rang niet verlaten, zoo ver het

my gegeven wordt, ik vermane u in dit ge

zang my te volgen.
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MORGEN LIED.

W Y z E : 0 minnelykſte Emanuël.

I.

Aak op myn ziel het morgenlicht

Schiet vrolyk ſtraal op ſtraalen:

Waak op, de glans der ſtarren zwigt

En 't koor der nagtegalen

Zwygt, zingens moé,

En ſchynt te luiſteren, hoe

Gy God nu zult onthalen.

II.

Tans is 't uw beurt den dageraat

Met blyde lofgezangen,

Wiêr toonen hart, en tonge ſlaat

Tot roem van God t' ontfangen;

Om hier beneén

Op 't reukwerk der gebeên

Zyn zegening t' erlangen.

Paar
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I II.

Paar dus uw ſtem met hun om hoog,

t Die om den throon zig vlyen

Op Zalems blaauwen ſtarreboog,

En in Gods lof verblyen; 'gDaar ieder zingt - s

Een eerelied dat dringt

Door koor en galeryen.

IV.

Dit reukwerk Heer u aangeboôn

Moet nimmer u mishagen,

Op 't gulden outer voor uw throon

Door Jezus hand gedragen;

In hem alleen

Zy dog op myn gebeên,

En zang, uw oog geſlagen.

V.

U loof ik die den dageraat

Ontzwagtelde uit zyn banden;

Die 't ſtargewelfgaaft glans en maat,

Gevormt met uwe handen;

En 's aardryks kloot

Met zyne poolen, ſloot

In lichte azure wanden.

-

-
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t

. VI.

U loof ik, die my dezen nagt

Zoo gunſtryk woudt bewaren:

Hoe veilig ſlaapt hy op uw wagt,

O Heer der heiërſchaaren,

Dien gy behoedt ! -

Dies wil u myn gemoed .

Verheffen op myn ſnaaren.

V II.

Hadt gy dit ligchaam, dat zoo ſnood

U dikwerf heeft geſchonden,

Dees nagt doen worſtlen met de dood,

Myn ziel in 't wee der zonden;

Gy hadt met recht

My uwe gunſt ontzegt,

En ik myn loon gevonden. "

V III.

Maar neen! uw goedheid kon myn ſmert,

Noch ondergang gedogen;

De liefde heeft uw vaderhert

Tot my in gunſt gebogen;

Uw vreêverbond

Verpligt myn ziel, en mond,

U eeuwig te verhoogen.

et Waar
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IX.

Myn wieg ſtond in dit vaderland,

Daar milde zegens vloejen;

Waarom niet daar het zonlicht brandt,

En doet de Mooren ſchroejen?

Daer 't hart, berooit

Van heilge kennis, nooit

Uw outervuur voelt gloejen.

X.

Waarom wondt ge op my nederzien

Uit zoo veel duizend ſchaaren?

Wat zal ik u tog wederbién ?

O mogt myn hart, en ſhaaren,

U gunſt, en eer,

Vermelden meer en meer,

Naar 't klimmen van myn jaaren!

XI.

. Verwonderlyke zon, hoe rent

Ge uit uw ſaffrane ſponde,

Door 's hemels blaauwe ſtarretent,

Dees waereldbol in 't ronde,

En kweekt en ſtreelt

Den menſch, die God verveelt,

Bedorven door de zonde.

O zonne
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X II,

O zonne der gerechtigheid!

Verlaat ook eens uw kimmen,

• Vertoon uw glans en majeſteit . . . . . .

Door hooger op te klimmen; , "

Dan zal myn ziel,

Daar eens een ſtraal op viel,

Meer van uw weerglans glimmen.

X III,

Laat nimmer nagt myn zielsgezicht

In 't duiſtere doen dwalen;

Neen Judaas Zon! ſta ſtil, en licht,

En ſterk my door uw ſtraalen;

Dan treft het kwaad

Myn vyand, dien gy ſlaat,

En doet ten afgrond dalen. -

X 1V.

Bewaar o God! my dezen dag

Voor ongeluk en zonden;

Gun dat ik met u wandlen mag,

Daar 'k my toe heb verbonden;

Uw vreêverbond

Zy door myn hand of mond

Nooit reukeloos geſchonden. -

| | Kom,
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XV.

Kom, Iſrels morgedauw ! daal neêr

Als vroege en ſpade regen,

Op dat myn akker t'uwer eer

Vertoon zyn ryken zegen;

Zoo plukt uw hand

Van 't veld dat gy beplant,"

De vruchten t'allerwegen.

XVI.

Sta op, heldhafte Gideon!

Verbreek door uw vermogen

Myn Baäls, eer dees morgenzon

Den dauw heeft opgezogen,Dan zal myn eer w

U deezen avond weêr

Met lofgezang verhoogen.

XV II.

Dan zal ik ieder morgenſtond

Uw mogendheên vertellen,

Wyl ge op myn reis naar Kanans grond

Zoo trouw my woudt verzellen,

En in myn nood,

En angſten, uwen ſchoot s

Ter veilge ſchuilplaats ſtellen.'

'k Ver
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XV III.

'k Verlang vaſt naar den dageraat

Van 't zalig hemelleven,

Daar 't zangkoor andre toonen ſlaat,

En gy eens ruſt zult geven,

Daar wordt dees kiel

Op 's waerelds drajend wiel,

Door zorg niet omgedreven.

XIX.

Myn end zy vree! ai knik my toe

'k Zal dan met keur van Wyzen

U loven, en nooit zingens moé

In 's levens avond pryzen,

Gy zyt myn Al,

Myn zielszon die my zal

In 't jongſte licht doen ryzen.

P AVOND.
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-

AVOND LIE D.

W Y z E :: 0 minnelykſte Emanuël,

I.

zielverkwikkende avondſtond

' wat voert gy zaligheden,

Een koelen dauw op dorren grond

En ruſt voor matte leden -

Och ! bragt gy vreé

Ook voor myn boezem me8,

Zoo wierd dees tuin myn Eden.

-

II.

Dan zag ik God aan allen kant

In vruchten bloemen, bladen,

En ging met Jezus hand aan hand

Door deeze roozepaden,

Ik zou met lof

En vruchten van myn hof

Zyn armen overladen.
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I II.

Gelukkig voorregt ! dierbaar lot !

Wierdt gy my ſtaag gegeven,

Dan zou myn ziel niet buiten God

Zoo veel aan 't ydle kleven :

Daar, laas! dees dag

My nu zoo dikwerf zag

Ver van dien vreede leven,

IV.

Myn Heiland die, en bos, en veld,

In 't nagtgewaad wilt kleden:

Myn ziel zy in uw licht geſtelt,

Geef uw gerechtigheden;

Dat rein gewaad,

Doe my met bly gelaat,

In 's hemels vierſchaar treden,

V.

Meêdogend Vader wend uw oog,

Ai! wend het van myn zonden;

Myn Borg zit op uw throon om hoog,

Aanſchouw my in zyn wonden:

Vergeef, vergeef,

Wat ik liet, of bedreef,

Daar ge ooit door wierdt geſchonden,

P 2 à Gy
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VI.

Gy woont niet meer in 't Heiligdom

By Levies prieſterſchaaren;

Noch eiſcht een avondoffer, om

Te branden op d'altaren:

Door Jezus bloed

Zy dan myn ſchuld geboet,

Gy kunt my rein verklaren.

V II.

Immanuël, menſchlievend Heer

Nooit moê van meededogen,

Ai ſla, ſla gunſtig op my neër

Uw goedertierene oogen:

Myn hart en mond

Verlangt dees avondſtond

Uw liefde te verhogen.

V III.

Hoe roemt elk ſchepſel God om ſtryd !

Hoe doet de grootte en ſtraalen

Van zyn ontſagchlyk vloertaPyt

Myn eindig oog verdwalen!

Hoe groot is dan,

Daar 't oog niet reiken kan,

De glans der hemelzaalen!

Zou
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IX.

Zou ik dan zwygen van uw lof,

Daar gy om myne elenden

Verliet dat zalig hemelhof

En my uw geeſt woudt zenden:O, dat myn tong t

Daar dag en nagt van zong,

En nooit uwe eer mogt ſchenden!

X.

Beheerſter van den valen nagt

Klim nu met blyder ſtraalen;

Dan toen myn Heilands jammerklagt

Klonk over berg en dalen,

Toen g', in dien nood,

Hem van den tweeden dood,

Zaagt worſtlend zeegepralen.

X I.

Waarom verbergt gy met een kleed

Van roufloers niet uw oogen,

Gelyk de groote dagtoors deed,

Met Jezus ramp bewogen? ,

Of moeſt het oog

Der Englen, van om hoog

Hem zien in 't ſtof gebogen?

P 3 O ſtaarde
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X II.

O ſtaarde ruſtloos myn gezicht

Op dat zielgrievend lyden! 1

Zyn ſmert zou, als een ſcherpe ſchicht, -

Myn zondig vleeſch doorſnyden;

Zyn liefdegloed

Zou 't worſtlende gemoed

Van dit geweld bevryden.

XIII.

Tans kromt zig 't vee in klaver neêr

Van juk en laſt ontſlagen;

Het hert vreeſt nu geen honden meer,

Geen veldhoen 't hittigjagen;

Och ! dat myn ziel

Ook, ruſt te beurte viel

Vry van geweld, en lagen!

XIV.

Waar is die veiligheid en ruſt,

Die adem van myn leven;

Myn Jezus gy, gy kunt myn luſt

In uwe ſchaduw geven.

Myn ziel zal dan,

Als die van Jonathan

Aan David, aan u kleven.

Ik
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XV.

Ik liet met Jakob u niet gaan,

Al zou 't dees nagt ook duuren:

Gy zoudt myn liefde niet verſmaân

Noch ik uw vlugt bezuuren,

Hoe zou, o Heer!

Ik roemen tot uw eer

Dees driewerf zalige uuren,

XVI.

Geen vuur noch felle ſtormen doen

Ons nakend onheil ſchromen :

Het windje ruiſcht door 't lagchend groen

Der hooggetopte boomen;

Gelyk het deed,

Toen gy met lucht bekleed,

Woudt by Eliä komen.

XV II.

'k Heb wel Eliaas yver niet,

Noch Jakobs worſtelkragten:

Maar Gy, myn Hulp, die nederziet

Op die u zelfs niet wagten;

Daal van uw throon

In 't hart u aangeboôn

Ai! kom by my vernagten.

P 4 UWy
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XVI I 1.

Uw licht zal in de duiſternis

Den bangen nagtſchrik weeren;

Daar 't albewakeud oog op is,

Kan gier noch havik deeren:

Gedugte Held!

Bewaar voor 't roofgeweld

Uw tortelduifjes veeren.

XIX.

Zoo ik in deeze zandwoeſtyn

Ooit mogt in 't duiſtre zwerven:

Laat my nooit zonder leidsman zyn,

Uw vuurkolom nooit derven;

Maar leit my voort -

Naar Kanans zaalgen oord,

Daar 'k ruſte vinde in 't ſterven.

. XX.

Daar zal nooit akelige nagt

Of ziel , of ligchaam blinden. 4.

Myn Jezus, Toevlucht, Raad, en Kragt;

Laat my, en die u minden,

Daar in uw licht

Met ongedekt gezigt,

Licht, liefde, en blydſchap vinden.

JEZUS
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J E Z U s

G E M A A N T.

W Y z E : Geef een aalmoes aan een blinden,

I.

Ou myn ziel dan altyd klagen ?

Zou altoos een bange zugt

Myn gebed ten Hemel dragen?

Goede Jezus zou 'k de vrugt

Van uw lyden en uw ſterven

Vrugtloos zoeken, eeuwig derven?

Wiens ontferming, hulp of kragt

Wierd dan ooit van . . . . my verwagt?

II.

Zoudt gy myn gekerm verſmaden,

Kermen, dat uw afzyn baart?

Roemen 's kerks hiſtoriebladen

Dan zoo vals uw zagten aart?

Neen, by uw zyn medicynen,

Die de ſmerten doen verdwynen;

En die niemand vrugteloos

Van uw milde . . . . hand verkoos.

P 5 Hebt
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*

I II.

Hebt gy niet my 't hart ontnomen,

Door geweld van liefdedwang?

Moeſt ik tot uw bloed niet komen,

Doof voor 's waerelds toverzang,

En u hart en handen geven ?

Zoudt g: als Goël niet myn leven

Bergen uit den felſten nood,

In de ſchaduw . . . . van uw ſchoot?

- IV.

Hebt gy niet opregt gezworen

Dat gy tot uw eigendom

My vrywillig hadt verkoren?

Zwoer ik u niet wederom;

Aard en hemel mogt bezwyken,

- d'Elementen brandend wyken,

Maar dat d' onderlinge trouw

Ongeſchonden . . . . blyven zou.

V.

'k Zou ſtaag aan uw voeten leren,

En my waſſchen in uw bloed,

'k Zou u als myn Koning eren,

En door hemeldauw gevoed,

Als een groene ceder groejen.

Geurig rieken, ſierlyk bloejen,

Van een ryp en lagchend ooft

Zelfs by droogte . . . . niet berooft.

Waar
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v

V I.

Waarom wyken dan uw ſtraalen

Nog zoo dikwerf van myn tent?

Waarom laat uw hand my dwalen

Daar gy myn verlangen kent?

Waarom moet ik zoo veel boelen .

Ondanks in myn hart gevoelen,

Dat gy waardig zyt alleen,

En u inroept . . . . door gebeên?

V II.

Doet myn laauwheid in uw liefde,

Traag in 't zoeken van uw eer,

't Geen myn boezem fel doorgriefde,

U zoo wyken keer op keer ?

Wie is hy, die d' eerſte vonken . .

In myn boezem heeft geſchonken,

En door nieuwen liefdegloed

't Hart in vlammen • - . . zetten moet ?

V III.

Zal ik als uw Bruid my dragen;

Kleed my dan in 't wit gewaad,

Dat uw oogen kan behagen,

En geen naaktheid overlaat.

Leid, en ſtreel my met uw handen,

Blaas myn liefdevuur aan 't branden,

En trek ſtaâg myn min ziek oog

Door uw ſchoonheid . . . . naar om hoog.

Dan
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IX.

Dan zal 't Babels dogtren blyken

Dat het ſchoon, 't geen gy verheft

(Zoo zy billyk 't vonnis ſtryken)

Thirzaas ſchoonheid overtreft.

Dan zal ik aan liefde ſnoeren,

Waar ik ga, u met my voeren,

En door d' onderlinge vreugd,

Tot ons lokken . . . . Zalems jeugd.

X.

Lieve Heiland hoor myn zuchten,

Slaa uw duiven - oogen neêr,

Neem myn myrre, pluk uw vruchten

Dudaims, ſchoon bleek en teer,

Vul myn ſchrale honigraten,

Koeſter druiven, kweek granaten, w

Laat uw dauw, en zonneſchyn,

Vroeg en ſpà toch . . . . op my zyn.

XI.

Laat uw Geeſt uit Sion dalen,

Zalf de zomen van uw kleed;

Laat my nimmer eenzaam dwalen,

Jezus die myn zwakheid weet;

Laat myn wandel zyn hier boven »

Ik uw leven, lieven, loven,

Tot ik uit dit heiligdom ,

Agter 't koorkleed, . . . . by u kom.
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BEST EN DIGHEID

V A N

JEZUS LIEFDE.

W Y z E: Hoe ſchoon licht ons de morgenſter.

I.

*t Erandre wat verandren kan,

- 't Vergâ, verlieze, of wyke van

Zyn ouden aart of palen:

Waar ooit myn ziel verandring vindt,

Myn Jezus is, en blyft myn vrind,

Daar 'k adem by mag halen.

Zyn min

Zal in

Eeuwigheden

Voor zyn leden

Nooit vermindren,

Dood, noch graf, noch hel, verhindren.

De
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II.

De zon wyk vry naar 't zuiden heen,

Die onlangs nog zoo vrolyk ſcheen,

Op rype korenaaren,

En zie nu onmedogend aan,

Het veld met ſneeuw en hagel ſlaan,

Langs ſtyf bevroren baaren:

Nooit zwigt

t zyn licht,

't Zal zyn ſtraalen

Neêr doen daalen, w

En ten leven

Warmte, glans, en voedſel, geven.

I II.

In armoé vindt men ſchaars een vrind.

Waar is hy die een doden mint?

En leet wordt ras gewroken:

Maar Jezus is 't, die in elend,

In nood en dood geen vriendſchap ſchendt,

En nauwlyks wordt ontſtoken, g,

Of keert,

En leert

My zagtmoedig,

Wys en goedig,

All' die paden,

Die de liefde kunnen ſchaden.
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I W.

Hy is getrouw aan Abrâms ſtam,

Eér zal een wolf, en teder lam,

Gaan grazen by malkandren;

Het zonlicht dalen ooſtwaarts neer; -

De Nyl in zyne bronnen weer,

Dan Jakobs God verandren: -

Zyn oor -

Staat voor

Al hun klagen,

Nagt en dagen,

Stadig open:

Niemand komt hier vrugtloos lopen. .

V.

En aard', en hemel, gaan voorby,

Maar deze liefde niet, zº is vry,

En uit God zelf geſproten:

Dat vry de ſcherpgetande tyd

Metaal, en marmerſteen, verſlyt';

Hier zal hy 't hooft voor ſtoten,

Vleeſch 9 bloed 2

Eer, goed,

Vriend, en leven

Kan begeven,

Of niet baten;

Maar hy zal my nooit verlaten,

'k Heb
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V I.

'k Heb vriends genoeg aan hem alleen,

Ik vind in hem, en anders geen',

Al wat myn brein kan vatten:

Een Gideon in vuur en ſtaal;

Een Aron in de tempelzaal;

Een Salomon in ſchatten:

Dat vry

Elk bly

Ryklyk vinde,

't Geen hy minde, -

Voor zyn zwoegen.

Hy alleen kan my vernoegen. E

B E
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BED EN K IN GE

DE R D IN G EN DIE , uw

B O V E N Z Y N.

W Y z E : Het beſt op aard is een geruſt gemoed.

I.

W# ben ik ! hoe verdwynt my uit het oog

En zon, en maan, en blaauwe ſtarreboog!

Nu God my roept in Zalems hooge Chooren, -

Myn geeſt verrukt, en boeit myn oog en ooren;

En daar zyn glans my van rondom beſtraalt,

Op hemelman', en Eskols druif onthaalt.

I I.

wie is hy, die dit alverkwikkend licht

Van zig verſpreidt, die dit paleis geſticht,

En kunſtig heeft als ſpiegelglas gegoten

Rondom een kring van duizend waereldklooten

Beglanſt met meer dan zuider zonnegloed?

't Is God voor wien het ſchepſel beven moet,

Q 't Is
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I I J.

't Is God, die hier zig heeft een throon gebouwt,

Dit vloertapyt, zoo ryk van ſtarregoud,

Dat hemellicht, deze esmeraude wanden, .

Vertonen iets van zyn vernuft en handen; . .

Maar ſchoon dees boog torſt een onmeetbre ſtad,

Zyn ſtichter wordt door geen gebouw omvat.
- w IV.

Hoe wordt myn ziel op dit gezicht beroert!

Waar heeft my myn beſpiegling heen gevoert!

En dwingt my in dees driewerf zaalgedreven,

Aan 't Englenheir myn zwakke hand te geven,

Om tot den roem van Gods doorluchte daân,

De cymbaalſhaar, en blyde harp te ſlaan.

V.

Hier is de plaats, daar myn ontfermer woont,

Myn God en Heer, hoe ſnood van my gehoont,

Zyn hoofd, zoo waard den regenboog te dragen,

Is tot myn heil met doorenen geſlagen:

Roem vrye gunſt myn ziel, en zink daar in,

Roem onvermoeit Gods zaalge menſchenmin.

V I.

Hier is de ruſt, die vaſtgebouwde ſtad,

Dat Kanaän, het eind van 't moeilyk pad:

Dat heiligdom, daar d'ark is opgenomen:

Dat Paradys beſproeit van 's levens ſtroomen,

Daar 't rein gemoed, beveiligt door Gods Geeſt,

Noch giftig kruid, noch booze hofſlang vreeſt.

Hoe
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V II. -

Hoe zeer uw roem, befaamt Mahanaïm,

Of Bethel, by de gryze aloudheid klim;

Uw glorie wykt voor deze luſtwaranden:

Hier ſlaat Gods heir voor eeuwig hand aan handen,

En Jakob wordt voor Eſaus euvelmoed

Niet meer in Lus, of Pniëls veld behoedt.

- g V I II. -

Dat Sinaï op Gods verſchyning boog,

En roem dat zyn geduchte kruin het oog

Van Iſrêl heeft doen ſchemeren en beven,

Toen God wou van die pui zyn wetten geven,

Maar 't licht, dat hier van Jezus zetel ſtraalt,

Schoon 't felder gloeit, geeft blydſchap waar het daalt.

I X.

Hier ſcheurt geen rots, hier kraakt geen zwarte lugt,
Van donderſteen, of blixemvuur bevrugt: w

Geen vyands heir, te ſchenziek aangedreven,

Doet voor zyn zwaerd Gods legerbenden beven.

Waar is de dood! waar peſt! waar is verdriet !

Myn God ! zy komt in Zalems woning niet.

X

Wat ſchaar zie 'k gins zig vlyen om den throon,

Zie 'k Henoch niet, met Terahs grooten zoon?

Hoe glinſtert nu de leidsman der Hebreeuwen,

Nu hy by God gewoont heeft zoo veel eeuwen;

Nochtans behoeft geen floers op 't aangezicht,

't Verhemelt oog verdraagt een godlyk licht.

- Q 2. Elia
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X I.

Elia! hier is 't end van uw verdriet,

Noch Jeſabel, noch Achab komt hier niet,

Hier zal uw ziel het leven niet vervelen,

Daar God de ſmert van Zin, t en Krith, S wil helen;

En g u zoo ver van het jeneverhout,

In 't lommer van het Paradys beſchouwt.

X II.

Gods heſden ſlaat, ſlaat een verheven toon,

Komt, hand aan hand, omringen wy den throon;

En zwajen bly de dankbre wierookgeuren;

Die rook beſmult geen ſchitterende kleuren:

De majeſteit, en lof, komt Gode alleen,

Te regt van aard en hemel aangebeén.

XIII.

O bron van heil , gedugte majeſteit,

Waar heen heeft ons de hofſlang ſnood verleidt!

Zy doet op aard' uw zalig byzyn miſſen,

En kwynend gaan door donkre wilderniſſen:

Het licht, de deugt, en blydſchap van 't gemoed,

Zyn vruchten, die geen waereldſche akker voedt.

X I V.

Hoe zalig is uw dienſt, die ons verloſt !

Hoe waard de prys, die ons dit Eden koſt !

O doelwit van myn hoop en zielsverlangen,

Nooit zwygen meer van u myn lofgezangen,

Nooit ſcheide ik weêr, hier zal myn hand geſtaâg . . .

Maar ach ! gy vlugt! helaas! ik ben om laag.

# 1 Kon: x1x: 4 $ 1 Kon: xyII: 3. U IT

:

:
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U IT B R E ID IN G*

V A N DE N'

CIII" P S A L M.

WY zE: 'k Heb myn hart u opgedragen## pg

V O O R Z A N G.

Van een vrygekogten Iſraëliet aan 's Heilands Bondtafel

onthaalt, in 't begin van 't Nieuwe Teſtament.

I. T

e [Een

Oof myn ziel met al uw kragten, Pſalm

Davids.

En gedagten, ##
e ziel d

Loof myn ziel met al uw kragten ###
VAH en al

JE H ov A As naam, wat binnen

Tans vervult, en heilig t'achten, in my is #y
men heili

Al zyn volk zoo aangenaam, gen naam,

I I.

Loof al 't goed, zoo mild gegeven

In uw leven, zij er

Loof al 't goed, zoo mild gegeven; #,
't Zy nooit in 't zand en vergeet

e geen van

Van vergetelheid geſchreven: zyne wel

daden.

Loof myn ziel Gods goede hand.

Q 3 Die

* Ik hebbe met deeze Pſalm gehandelt als met den XXſten,

e
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III.

Die u al uw ſnoode zonden,

3. e

Die al uw Die hem ſchonden,

verkeert

#": Die u al uw ſnoode zonden
eeft ge

#", Zoo goed vergeeft,
krankheden 2-1-4-2 2

#"En u heelt van ziekt', en wonden,

Dat u uitgemergelt heeft.

IV.

Die als Loſſer van 't verderven,

4•
Die als de En het ſterven,

Loſſer uw Die'als Loſſer van 't verderven
leven vry- -

koopt van Uw leven kogt, S

en ver

derfkuil. En die maaltyd u deed erven,

Daar hy vleeſch en bloed toe brogt.

V.

Die u, ſchoon een arme made,
Die a be- e

### Vuil', en kwade,

oedert ie- e

# €72 Die u, ſchoon een arme made,

barmhar. De hel ontrukt,

tigheden. ,

En een krans van zyn genade

Op beſmeurde hairen drukt.

V I.

D#,,, Die u al uw zielsverlangen

heftige be- Doet ontfangen,
geerte ver. S. e

zadigt met Die u al uw zielsverlangen,

het goede. N - 3

En 't goede geeft,

Liefd', en blydſchap, in zyn gangen,

Hoop die in haar Bondgod leeft.

'w

Manna,

i

&

,
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V II.

Manna, dat 'er ſtaâg zal wezen

Vers te lezen,

Manna, dat 'er ſtaâg zal wezen

In overvloed:

Milder maaltyd dan voor dezen

Schenkt de Godheid aan 't gemoed.

V I II.

Daarom moogt gy billyk wagten

Friſſe kragten,

Daarom moogt gy billyk wagten

Eens Arends jeugt;

Heldere oogen, vlugge ſchagten,

God tot roem, en u tot vreugd.

l X.

God deed eertyds Rahab beven,

Pharô ſheven,

God deed eertyds Rahab beven;

En richt naar recht;

Den verdrukten geeft hy 't leven,

Dat hy wrevligen ontzegt.

X.

Toen hy Mozes eens wou leren,

Hoe hem t eeren,

Toen hy Mozes eens wou leren,

En Jakobs krooſt,

Riep hy dus den naam des Heren,

't Nageſlacht tot licht, en trooſt,

Q 4

[Een ver

zadiging

die zig #t.
Uen ver

nieuwen

zal.

Op dat uw

jeugd zy

als eens

arends.

6,

Die recht

vaerdige

daden uit

voert is de

JEHO

VAH, ook

gerichten

voor alle

met onrecht

onderdruk

te72,

7.

Zou hy

Mozes zyne

wegen be

kent maa

ken , en

Iſraëls kin

deren zyne

daaden :

Altoor
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82e Altoos vol barmhartigheden,
De JE

HOVA Voor zyn leden,
was barm- e

hartig, en Altoos vol barmhartigheden,
genadig , A

langmoe- En vol gena,

## #n Is G EH0VA, die beſtreden,
dertie- - - an

# Nooit tot ſtraffen kwam, dan ſpá.

X I.

9 e

Hy zal Goed, en ras het twiſten moede,
iet al *

# Schenkt hy 't goede,
eeuwiglyk

#Goed, en ras het twiſten moede,
ehouden, Hoort hy 't gekarm,

Daar genâ, en trouw, de roede

Vallen doen uit 's Vaders arm.

*

T E G EN z A N G.

Van een Rey Iſraëliten, die den eerſten vervangen, en

Gods uitgeſtrekte en duurzaame goedheid opzingen.

I.

IO,

Hyheeft ons Hy heeft ons naar onze zonden
niet gedaan re

22/2/2r 03,2e Niet verſlonden,

misdaden,

en hy heeft Hy heeft ons naar onze zonden,
ons niet ver- A

golden naar En avregtsheên,
49%ze ver

#n. Niet geſtraft: wie kan doorgronden

's Heilands bloed en voorgebeên!

Want



G E Z A N G E N. 249

II.

Want gelyk geen brein kon weeten,

Kunſt nooit meeten,

Want gelyk geen brein kon weeten,

De hoogte van

't Hemeldak, daar God gezeten,

't Sterflyk oog niet nadren kan:

III.

Gaat zyn gunſt zoo waard te looven

't Al te boven,

Gaat zyn gunſt, zoo waard te looven ,

't Verſtand voorby,

Zy die 't kwaad uit godvrucht doven,

Smaken 's Hemels heerſchappy.

IV.

Hy, die 't ooſten van het weſten

Wyd kon veſten,

Hy, die 't ooſten van het weſten

Zoo ver deed ſtaan,

Heeft het zondenkwaad ten leſten

Ruim zoo wyd van ons gedaan.

V.

Roeren 's Vaders ingewanden,

Zyn z’ aan 't branden,

Roeren 's Vaders ingewanden,

Als 't kind hem vleit;

God heeft Vaders hart, en handen,

Voor een kind, dat tot hem ſchreit,

Q 5

IT,

Want ge

lykde heme

len verhe

ven zyn

over de

aarde

º

Is zyne

goedertie

renheid

aloverklim

mende over

die hem

'UreeZeng,

I2 •

2oo ver het

ooſten isvan

het weſten,

zoover heeft

y onze

overtredin

gen van ons

gedaan.

I 3,

Gelyk zig
een vader

ontfermt

over de kin

deren, heeft

zig de JE

HOVAH

ontfermt

over die hen

vrezen,

Hy
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V I.

I4. i
Want hy Hy wiſt onze zwakke kragten,

heeft gewe- Stof ſlegts t'achten,
Eers tU48

#wy Hy wiſt onze zwakke kragten,
Zor- -

## En zou niet ſlaan

geweeſt dat

#Meerder, dan men kon verwagten

Van eens Vaders hand gedaan.

V II.

»ºise Is dog niet als gras het leven,

van den Ons gegeven,

#s Is dog niet als gras het leven,

##k Dat ras vergaat,

# #hy Bloemen zelfs, van God verheven,

bloejen. Knakken, als er ſtorm op ſtaat.

V III.

is. ,,Die g in hoogheid flus zaagt pralen,
Als dewind Moet nu dalen,

over hem

#Dieg in hoogheid fius zaagt pralen,

#r. Smelt door verdriet,

#" Moet hy 't graf den tol betalen, '
e

niet kennen. Zyne ſtandplaats kent hem niet.

I X.
17.

#*Maar Gods goedheid meet haar duren
goedertie
renheid van Met geen uuren,

VAH is. Maar Gods goedheid meet haar duren

wigheid en Met geenen tyd,
tot eeuwig- e e e

#id ºver Zyn gerechtigheid ſtigt muren
die hem

vreezen, en Die den afgrond ſtaan ten ſpyt.
zyn gerechtigheid aan kinds kinderen, Iſrels
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X.

- 18,

Iſtels nakrooſt zal 't zoo vinden, zº: #.
-

»

In vier winden, zyn verbond

3 e houden, en
Iſrels nakrooſt zal 't zoo vinden, die aan

9 zyne beve

Zoo 't hart, en mond, - len#,
e e e O ie te

Wil door liefde aan hem verbinden, . #
-

En zig houdt aan 't zoenverbond.

s L o T ZAN G.

Van den eerſten Zanger, die het uitgebreid Koningrijk

van den verheerlykten Heiland beſchouwende , alles

tot zyn lof opwekt.

I.

e 2 e 19.

Niets kan 's Heilands throon doen beven , De JEHO

Of weêrſtreven; VAH heeft

e e zynen

Niets kan 's Heilands throon doen beven, throon in de

» - hemelen be

Hoe 't wendt of keert: veſtigt, en

Nu hy is om hoog verheven, ##
over alles.

Nu zyn ryk het al beheert.

2O,

II. Looft den

Wilt dan zynen lof vermelden; #,e

Hemelhelden, Engelen,

Wilt dan zynen lof vermelden, ##

Toont kragt en moed, #

Gy, die God van ouds verzelden, ##

En zyn ryksbevelen doet. #

Wilt
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III.
2F, -

'Looft den Wilt uw lof te ſamen paren

JEHO- een s

VAH alle Heiërſcharen,

Heiër- - -, .

# Wilt uw lof te ſamen paren

zyne die

#s Met al uw magt; -

# Heft uw toonen, ſpant uw ſharen,

22 Steekt trompetten op met kragt. -

Looft den IV.

57EHO- e

VAH alle Wilt te ſaam een lofchoor ſtichten,
zyne wer

ken , aan Hemellichten,

#4: Wilt te ſaam een lofchoor ſtichten,

heerſchap- Loof Berg en dal,
: l.

## Looft gedachten, looft gedichten,

#-re Loof myn ziel uw God vooral.

LIEF DE
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:}

L I E F DE LIE D,

T U S SC H EN

I M M A N U Ë L

E N.

S U L A M M I T H,

W Y z E : Wie ſleet heuchelyker dagen. Uit Lodeſtein.

I.

Imman: Ulammith wat heeft uw leven

My benauwde ſmert gekoſt!

'k Heb my 't graf ten prooi gegeven,

Daar ik u van heb verloſt:

'k Heb den vloekkelk leeg gedronken,

Zelfs ten koſte van myn bloed;

Bitter had hem God geſchonken,

Maar om uwent wil my zoet.

II.

Sulamm: Wie zou niet uw liefde roemen

Lieve Jezus! wie u niet

Een mêdogend Heiland noemen,

Die op armen nederziet?

Hart en tonge wil ik paren,

En verheffen u veel meer,

'Dan Aärons prieſterſcharen,

By het brandend outerſmeer. -

/ 'k Deed
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Imman:

Sulamm:

Imman:

III.

'k Deed u 't vreêverbond bezweren,

'k Nam daar toe uw boezem in;

Niets zal ooit myn trouw verkeren,

Nood en dood verduurt myn min:

'k Zal de liefdevruchten ſtoven

In uw hart, dat naar my haakt,

Niemand zal uw blydſchap roven

Die myn alziend oog bewaakt.

IV.

Middelaar ! myn zielsverlangen! ,

Die myn blanke oprechtheid weet,

'k Hyg om van u kragt t' ontfangen,

Ter volbrenging van myn eed:

Nooit heeft my myn keus geſpeten,

'k Roem dat uur, toen ik het ſloot:

Waar meê is uw gunſt te meeten ?

Sterker is zy dan de dood.

V.

'k Heb u tot myn Bruid verkoren,

Tot myn lieve zielsvriendin,

Doe my uwe ſtemme horen,

Streel my met uw wedermin.

'k Heb meer hitte en kou verdragen,

Dan om Rachel Jakob deed,

Maar ik droeg met luſt die plagen,

Wyl ik u onthief van leed.
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V I.

Sulamm: Wie zou 'k in den hemel ſchatten

Neffens u, myn zieleluſt?

Wat zou d' aardkloot tog bevatten

Buiten u, voor my tot ruſt?

Neen! wanneer 'k u aan mag kleven,

Minnen, als gy my bemint,

'k Heb myn ruſt, myn luſt, myn leven,

En myn hemel, daar 'k u vind.

VI I.

Imman: 'k Zal u 't pad naar Sion leiden.

Sulamm: U te volgen is myn luſt,

Laat uw hand nooit van my ſcheiden,

Die alleen ſtelt my geruſt.

Imman: 'k Wil noch zal u ooit begeven,

'k Heb vrywillig u bemint.

Salamm: Die u vind, die vind het leven

Gadeloze zielevrind.

V III.

Hoe verkwiklyk zyn de ſtralen

Van uw zalig hemellicht !

O mogt nimmer nevel dalen,

En bedwelmen myn gezicht !

Imman: 't Zal na 't donkre ras weer dagen,

'k Liet geen biddenden ooit blind;

Laat ik nutloos naar my vragen,

Als g u ooit in 't duiſtre vindt?

'k Zogt

-
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IX.

'k Zogt u toen gy waart verloren,

Pas by name aan u bekent;

Zou ik nu niet naar u horen ,

Nu uw hart zig 't mywaarts wendt?

Sulamm: Ja myn Heiland 'k wil u roemen,

'k Wil vol liefde dag, en nagt,

U myn God des aanziens noemen;

Myn Ontfermer, Licht, en Kragt.

X.

Imman: Zyt gy my geen dierbre kroone,

- En een koninglyke hoed?

Sulamm: Sier my dan myn Vorſt, myn Schoone,

Waerdig uw, en myn, gemoed.

Imman: Zyn myn ſnoeren niet gevallen

In een erflot, beter dan

Zalems neêrgeworpen wallen?

En 't verwoeſte Kanaän?

XI.

't Dorre zie 'k nu weêlig bloejen

Stroomen in de wildernis.

Sulamm: zie hier vreemden tot u ſpoeien,

Wier verlangen naar u is.

Zie hier trommelende Reien;

Boomen klappen in de hand:

Zie ons vrolyk palmen ſpreien:

Zie de vruchen van ons land,

Myrrhe
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Imman:

XII.

Myrrhetraanen, liefdevygen,

Vreêolyven, blyden wyn,

Moſt die ons verbiedt te zwygen,

Dadels die vol olie zyn;

Neem ze tog van onze handen;

Zyn ze groot nog ryp genoeg,

Laat uw zonlicht warmer branden,

Daar uw hof het minſte droeg. .

XIII.

Zend een ryker dauw van boven;

Zuiver, miſt, of ploeg het land;

Maak myn hof den roem der hoven,

Naar 't vermogen van uw hand:

'k Heb hem ganſch aan u gegeven.

Sulammith uw lieve mond

Druipt van honig, melk, en leven;

'k Ruik granaten van myn grond.

X IV.

Geef my ſtaâg die eedle vruchten:

Waarom ſchynt gy nu en dan

Stuursmyn vriendlyk oog t'ontvluchten,

Zoo myn hand u helpen kan?

Waarom kieſt gy 't logge ſlapen,

Weinig voor 't gevaar bedugt?'

Is er zoo veel heils te rapen

In de ſmaak der zondevrucht?

R Neen !
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! ! XV.

Salamm: Neen! gy ziet myn moeite en ſlingeren,

Zyn myn tranen niet bewaart?

Myrrhedropplen van myn vingfen

Die u bittre ſcheiding baart?

, Zou ik willig van u zwerven

By uw metgezellen? neen!

Liever kieſt myn ziel het ſterven,

Dan den dienſt der ydelheen.

* I - X V [.

Imman: Thirſa mogt in ſchoonheid pralen;

Zalem, eertyds 's waerelds vreugd,

Schittren als de zonneſtralen;

My is uwe liefde en deugd ,

Nog veel ſchooner, myn volmaakte,

Lieflyk, als de dageraad. " - - - "

Sulamm: 't Is uw vuur, waardoor ik blaakte, -

Zon, en Schild, myn Toeverlaat. '

- - XVI I.

och! was haaſt het end bevaren

Van des waerelds holle zee !

Imman: Sulammith de ſtorm en baaren.

Schokken u naar ſtille reê.

Salamm: Waar is 't end nog van het ſtryden?

Waar uw ſchoot myn zieleluſt?

Imman: Sulammith het end der tyden

Nadert ſpoedig met uw ruſt.

Heere !



G E ZA N G E N. * 259

XVIII.

Sulamin: Koſtlyk zyn my uw gedachten;

Allerzaligſt is het deel,

Naar uw heilwoord my te wagten:

Zwygt tog nimmer hart, en keel.

Roemt die liefde, kweekt die vonken,'

Nodigt al wat helpen kan,

Word in Jezus liefde dronken,

Spreekt, en zingt er eeuwig van."

T R 2 BLYD
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B L Y D S C H A P

1 N DE N

G O D S D I EN ST.

WY ze: Gelyk een hert gejaagt in doornen. Uit Lodeſtein.

r- --- - - - -

Eeft iemand luſt, en ſtof, tot zingen,

Ik heb die in myn zalig lot;

'k Laat ydle vreugde aan waereldlingen,

De waare is in den dienſt van God.

I I.

Het koren vull' hun ruime ſchuuren,

Hun harte juich vry van den moſt;

Geen blvdſchap kan beſtendig duren,

Die Jezus bloed niet heeft gekoſt.

III.

Ganſch ander koren doet my ſpreken,

En moſt geſchept uit Bethlems bron;

O mogt myn ſtem de wolken breken,

En ruiſchen als de Libanon!

IV.

Dat zy myn Goël mogt behagen,

En zyn tot roem van zyn genâ!

Die Rots, die voor mv is geſlagen,

. Op dat zyn bron myn dorſt verſla.

- - 't - O zalig
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- V.

O zalig lot! voor my beſchoren,

Voor my, die uit een Amoriet,

En een Hetitiſche geboren,

Het heilgoed met den voet verſtiet:

V I.

Die nu ten prieſterdienſt genomen,

Naar jaaren, noch naar dagbeurt wagt,

En veiliger tot God mag komen,

Als Levies rykgezalft geſlagt.

V I I.

Ik volg myn Hogeprieſters treden,

Om God in 't Heiligdom te zien;

'k Leg in zyn handen myn gebeden,

Om die ten reukwerk aan te bién.

V III.

Ik ſtap met hem door 't voorhang henen,

Dat nimmer Levi dorſt beſtaan;

God wil daar ſtaâg gehoor verleenen,

En gunſtige oogen nederſlaan.

l X.

Ik mag, en moet hem vader noemen;

En werp my in zyn zagten ſchoot;

Hy gunt my in zyn heil te roemen,

En ſtiet my nimmer weg in nood.

X.

'k Mag door 't geloof met Jezus wandlen;

En ſchoon myn oog hem nimmer zag,

Hy laat zig als myn vriend behandlen,

Met wien ik ſtadig ſpreken mag.

R 3
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X I.

Hy leidt my 't pad naar Sion henen,

De plaats der ruſt, de bovenſtad;

En ſchoon ik ga met zwakke benen,

Hy heeft myn regterhard gevat.

XII.

Genade is op zyn zaalge lippen,

't Gehemelte vervult van zoet:

Zoo hy iets ſcherps zig laat ontglippen, .

't Is Myrrheſap dat zuivren doet.

X II I.

Hy doet my Godsgeheimen hooren,

En toont my in een tafereel

Gods deugden, zoo 't nooit oog, of ooren,

In 't oude Godshuis viel ten deel.

XIV.

Hoe gunſtig hoort hy bange klagten,

Wanneer ik hem myn ſmert ontdek;

En zoo myn lippen Warren bragten,

Hy keerde 't offer nooit den nek.

X V.

Hy is myn toevlugt in myn noden,

En t allertyd een trouwe vriend;

'k Ben vruchtloos nooit tot hem gevloden;

'k Heb zonder loon hem niet gedient,

XVI.

De Heer des oogſtes doet my groejen,

Hy heeft myn akker zelf geplant,

Nu doet hy dauw, dan ſtromen vloejen,

En maakt van dor, een vrugtbaar land.

- - -
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XV II.

Nu is zyn ploeg eens diep gezonken, ,

En ſcheurt myn hart door wond op wond;

Dan maakt hy weêr de voren dronken

Door heilbeloften van zyn mond.

XV III.

Flus joegen wrange en noordſche buien

, " " - Vergifte nevels van het ooſt; -

Nu waait het zoel en lieflyk zuien,

Dat vygen, druif, en dadels ſtooft,

- - - - XIX.

Hy doet myn onkruid langſaam ſterven,

Och gaf het haaſt den laatſten ſnik !

Myn ziel, gv zult uw beé verwerven, ' -

• Zyn tyd duurt pas een oogenblik.

1 - - - - 1 xx. -

Gods olie houdt niet op van vloejen;

Zyn licht daalt naar geen avondtrans;

Dat vuur, als 't eenmaal is aan 't gloejen,

Houdt in de golven zelfs zyn glans. . .

- - - - - X X I. . . . . . - ,

Die trooſter zal mv nooit begeven; -

Hy heeft my, eer ik was, gekent,

En is nu d'adem van myn leven;

Een God, die geen verbonden ſchendt.

XXII.

Laat elk het hart van vreugd opſpringen,

En roemen in zyn heuchlyk lot;

'k Wil eeuwig roemen, eeuwig zingen,

Den zaalgen dienſt van Abrams God.
: R 4 : OP

- - - - --
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O P

G o DS NAMEN.
W Y z E : Deux coeurs-unis,

I.

Yn God en Heer

Gun dat myn ziel zig biddend tot u keer',

Myn God en Heer, Vergun dat ik u eer',

Uw roem en lof, --------

Schoon waard de taal van 't zalig Englenhof,

Uw roem en lof, Geeft my ook zingens ſtof.

w I I.

7EHoVA, Gy waart en zyt -

O Wezensbron ! voor, in, en na den tyd,

Gy waart en zyt, En blyft de hel ten ſpyt:

Jehova leeft, - -- .

De bron en ſteun van al wat adem heeft,

Jehova leeft, Een God die nooit begeeft.

- - - - - - - - - - III.

7SEBA. Uw ryksgebied

* Gaat over 't heir dat ſtaag uw aanzicht ziet,

Uw ryksgebiet Bepaalt de Hemel niet;

Maar zee, en zand,

En menſch, en vee, en 's aardryks ingewand,

. Maar zee en zand, Paſt op uw wenk en hand.

- - - - IV.De zon ſtaat ſtil, V

De maan mengt zig in uwes volks geſchil;

De zon ſtaat ſtil, En rent weer op uw' wil: *

En vuur, en wind, -

Die gy, myn God, in uw gareelen bindt,

- En vuur, en wind; Doen uw bevel gezwind. G j

y º
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:

, V. -

Gy, ſterke God! EL.

Toomt met een bies den leeuw en behemoth,

Gy ſterke God, Die 's vyands magt beſpot,

Gy heerſcht alom,

De waereld draait zig op uw vinger om,

Gy heerſcht alom, Vooral in 't heiligdom.

VI.

Hef ik myn oog

Naar 't blaauw ſaphier van 's Hemels ſtarreboog;

Hef ik myn oog, Tot u myn God om hoog;

Gy ſchiept dat al;

Gy roept dat heir by namen en getal;

Gy ſchiept dat al, Uw magt verhoedt zyn val.

V II.

Uw maieſteit, - - - - - - - GNEL

Die zig vol glans op al uw ſchepſel ſpreidt, JON.

Uw majeſteit, Wordt noit genoeg verbreidt:

Gy, gy alleen,

Zyt hoog, en hebt met d'aarde niets gemeen,

Gy, gy alleen, Zyt waerdig aangebeên.

. V I II,

't Onnaakbaar licht,

Daar gy om hoog uw throon hebt opgeſtigt,

't Onnaakbaar licht, Doet ſcheemren myn gezigt.

Uw hoogheid wordt,

Daar 't my aan taal, en aan vermogens ſchort,

'Uw hoogheid wordt, Daar nimmermeer verkort.

- R 5 Hoe
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IX. -

scaAD. Hoe arm ik ben, !

* Gy zyt een God, die 'k algenoegzaam ken,

Hoe arm ik ben, En diepe ſchuld beken,

Hoe zeer ik zwoeg,

Gy zyt in hem, die myne elenden droeg,

Hoe zeer ik zwoeg,. Voor eeuwig my genoeg'

X.

*,

Die wandlen mag

Voor u, myn God ! met Abrahams ontzag,

Die wandlen mag, Als Enoch dag aan dag,

ELOHIM. En God dus eert, - - - - -

Is grooter dan die 't ganſch heelal regeert,

En God dus eert, Heeft al wat hy begeert.

X I.

- Uw Geeſt, en Mond, - - - - -

* Bezweert myn ziel te regt tot uw verbond,

Uw Geeſt en mond, Die 'k dikmaal wederſtond:

Vergeef die ſmaad,

Ik kies u tot myn God, en Toeverlaat,

Vergeef die ſmaad, Die ik verfoei en haat

X II. -

iEen God zyt gy

Schoon 'k nevens u uw' Zoon en Geeſt bely,

Eèn God zyt gy, U komt de heerſchappy

Drieëenig God, -

Schoon't ſtout vernuft dit heilgeheim beſpot,

Drieëenig God, Zyt gy myn deel , en lot

- -- Dan
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X III,

Dan ruſt en leunt, ADONAI.

Schoon 't al vergaat, en aard en hemel dreunt,

Dan ruſt en leunt, Myn ziel die op u ſteunt:

Gy ſchraagt alleen

Uw kerk op zyn zoo wel gelegden ſteen; -

Gy ſchraagt alleen, My door uw mogentheën,

X IV.

Dat Babel vry,

En 't heidens Gog, en Magog u beſtry;

Dat Babel vry, Jeruzalem beny: - 3

Uw trouw en woord

Heeft eeuwen lang uw kerkgebouw geſchoort;

Uwtrouw en woord, Verduurt des afgrondspoort,

- X V. - - - - e

Wat gy beſloot, , -- -------- . . JA H.

Om ooit uw volk te redden uit de dood;

Wat gy beſloot, In myn elende en nood,

Betaamt uw eer;

Uw naam, en roem, klimt ſtadig meer en meer,

Betaamt uw eer, En 's waerelds Oppetheer. *

XVI. -

Gun myn gemoed, -

Uw glans te zien in 's Heilands offerbloed,

Gun myn gemoed, Dat het u val te voet, ºf

En in uw' lof, - --

Schoon waard de taal van 't zalig Englenhof, E -

En in uw lof, Winde eeuwig zingens ſtof

K R U I S



268 S T I C H TE LY KE

KRU ISZAN G.

w Y ze : l'Objet de ma flame.

I.

ZW: winden: gy ſtromen

Vloeit zagtjes naar zee:

Zwygt ruiſchende bomen,

En blatende vee ; - - - - - - -

'k Zing wondren, die d” ooren

Van wysheid, en deugd,

verrukkend bekoren,

En voeden met vreugd

r

I I.

'k Zal 't wonder, dat boven

De heemlen verrukt,

Al juichende loven

Op d' aarde gebukt.

't Moet d'afgrond verbazen:

't Streelt Adams geſlagt;

Een dwaasheid den dwazen,

Maar wyzen Gods kragt.

i
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III.

De waereld moet beven; :

De zon zig bekleen:

De Schepper van 't leven -

Heeft doodſtraf geleên. *
De goedheid doet ſterven e

Haar eenige krooſt:

Die alles moet erven,

Miſt leven en trooſt.

IV.

Die zieken herſtelde ,

En wie er ooit kwam,

De ſmert, die hem kwelde,

Barmhartig ontnam,

Moet zelf nu verſmagten

In bloed en in zweet:

Wie hoort zyne klagten

In 't nypende Ieet!

I V.

Kan hy dat gedogen, . --

Die raven verhoort!

Blyft God onbewogen, . . . . . . . .

Wiens zoon wordt vermoort!

Wat heeft hy misdreven?

Hoe komt hy in nood?

Hy's borge gebleven,

Dat koſt hem de dood.

>

O ruſte
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/

VI.

O ruſte der moeden !

Op reize myn ſtaf!

Om my te behoeden,

Stapt gy in het graf. - - - -

Gy woudt voor my dragen,

Myn Heiland en Vriend!

De ſmerten en plagen, .

Die ik had verdient.

- V II,

Ik heb u die wonden,

En ſtriemen verwekt;

Ik heb u, gebonden, S e

Aan 't kruishout gerekt: -

Gy blaakte van liefde;

Ik heb u gehaat:

De min die u griefde,

Verſtiet ik met ſmaad.

- y VIII.

O bron van genade!

Alzuivrende nat!"

Hoe kwaamt gy te ſtade,

Toen 'k vuil en beſpat, I -

Ben tot u gekomen! -

O rots die behoed!

Hoe ſmaken uw ſtromen

Aan 't dorſtig gemoed!

- ------ -- -

Myn
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IX.

Myn Bruigom! myn ſchoone! -

Myn doelwit, en luſt!

Myn vryſtad, daar 'k wone, - -

En veilig in ruſt!

Hoe zal ik vergelden

Uw redding in nood?

'k Wil ruſteloos melden

Het heil van uw dood.

X. "

'k Wil Akra doen hooren

't Verrukkende ſchoon,

Dat my kon bekooren.

Verhef u myn toon

By brandende altaren,

In 't heilige huis. & -

Roemt eeuwig myn ſnaren

Den lof van het kruis.

O P
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- o P DE -

H E M EL VAART

VAN 'S W A E REL DS

H E I L A N D.

W Y z E : Wanneer de zon in 't morgenrood

- - - - - - 4

Tre: triumph! henen -- ,

Vaart gloriervk naar boven:

Triumph! triumph! de dood, en hel,

Zyn uit het veld verſtoven:

Triumph! triumph! myn God, en Heer,

Beklimt den throon van roem en eer, -

En zal zyn ſchepter zenden,

om 's vyands ganſche legermagt,

Door onweerſtaanbre liefdekragt,

De wapens te doen wenden.

De juichtoon die myn#- ſlaat

Laat zig door niets bepalen, ..

De ſnelgewiekte dageraad

Zou hem niet agterhalen,

Hy vliegt den drang der wolken door

Tot in het zalig hemelkoor,

En volgt den zegewagen ,

Waar meé myn koning binnen rydt.

Triumph! de draak is in den ſtryd

Op Golgotha geſlagen.gellage Wykt
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I II.

Wykt ſtarren, wykt, wykt zon en maan,

Wykt voor uw Scheppers wielen;

Laat d' Englenſtoet ten reie gaan,

En al het ſchepſel knielen:

God vaart naar boven met gejuich,

En gy myn ziele buig uw, buig,

Ik hoor bazuinen klinken,

Hoe davert Zalems ſtarrenboog,

Hoe doed Gods majeſteit om hoog

De groote troonzaal blinken

IV.

Hy die in Bethlems lage ſtal

Zoo armlyk wierd ontfangen,

Stygt nu ten throon van 't groot heelal,

Gelooft van Englenzangen:

Vorſt Davids diep veragte kind

Word nu de ſleutel en 't bewind

Van Sion opgedragen.

Juicht hooge hemelkooren vry,

Juich Zatems zaaige borgery:

Uw heileeuw is aan 't dagen. '

V.

Gods ark door een gedugte hand - .

Bevryd van Philiſtynen,

Keert weer terug naar 't vaderland,

Gevoert van Cherubynen,

S Nu
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• Nu zal God Arons groenen ſtaf,

Verrezen uit het dorre graf,

Zoo ryk van vrugt, en blaren ,

Met Judaas wonder hemelbrood,

De ſpys der helden, in den ſchoot

Van 't Heiligdom bewaren.'

* . * * VI.

Jehovaas heerlykheid verlaat f

Den drempel van haar woning,

Daar zy in een gering gewaad,

Flus ſtont als Judaas koning,

En plaatſt zig weder als voorheen,

Omſtuwt door duizend eertropheen,

Op Cherubynevleuglen,

Haar prieſtren ten genadeſtoel;

Zy zal het goddeloos gewoel

Van 's wyands rot beteuglen

V II.

Juicht! Jozephs banden zyn geſlaakt,

En hy in eer verheven:

Juicht! David is ten throon geraakt:

Juicht dat de heemlen beven !

Lang leef die groote Salomon !

Lang klimme Judaas gloriezon!

Lang bloei die roem der helden!

Lang leeve hy, die 't Godsryk mint,

Die zig met eede aan hem verbindt

En 's afgronds ryk zal ſchelden,

Steekt

1 Ezech: x; 4, en 18 en 19.

*
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s VIII.

Steekt op trompetten, blaaſt met kragt,

Laat 's Konings daden hooren:

Die d’ouden Draak zyn helſche magt

Ter regter tyd kwam ſtooren;

Dien magtigen zyn vang ontrooft;

En 't jubeljaar, zoo lang belooft,

Naar 't heilwoord heeft doen komen;

Die wolf, en lam te zamen hoedt,

En ons in graasge beemden voedt,

Aan klare waterſtroomen.

IX.

Wykt aardſche Goden van den throon;

Wyk Aron van d'altaren:

Vorſt Davids Heer, en groote Zoon,

Zal kerk, en kroon, bewaren.

Dat gedertakje, door Gods hand'

Op Iſrels hoogen berg geplandt,

Zal d'aardkloot overdekken,

En vogelen van alle vlucht,

In lieffelyke balſemlucht,

Ter neſtelplaats verſtrekken.

X.'

Ontaarde Bouwers zou die ſteen

De kerk niet kunnen dragen?

Hy zal nogtans, ja hy alleen

Het nieuwe Godshuis ſchragen.

S 2 Die
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Die ſteen, die zonder menſchen hand

Gehouwen is, zal zee, en land, º

Doen voor zyn luiſter knielen;

En wie zyn heerſchappy weerſtaat,

En 't lang gewenſchte Godsryk haar,

Door zyn gewige vernielen.

- -X F. * *

O trouwe Melchizedek, ſla, .

Sla op ons neêr uw oogen,

Zie Abramskrooft, dat om genâ

Legt voor u neérgebogen:

Wy brengen u den buit geheel,

Ons zelven tot uw eeuwig deel, . . . .

Ai kom ons gunſtig tegen: -

Wy zyn, o Heer! van 't ſtryden moé, .

Geef brood en wyn , en voeg er toe.

Uw'.ryken prieſterzegen.

. . . XII. . .

Gord aan uw zwaerd! gedugte Held!

Laat dat den Draak betoomen:

Verpletter Babel met geweld 3

En doe het Godsryk komen:

Ai! zend uw boogeſchutters heen,

Zoo wordt uw naam eerlang beleên

Zoo ver 'er volkren wonen:

Zoo nadert die gewenſchte tyd,

Als ge u na 't ende van den ſtryd

Zult weêr aan ons vertonen

E I N D E.

A

l
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