
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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D I C H T-K U N D I GE

ZIELE-ZANGEN,

o PG E s o N G EN

PHILLIPPU's van soRGEN,

En verſcheyde andere

z ANGÉÉIEVERs.
'Denderden druck vermeerdert met een -

A A N H A N G S E L,

Van verſcheydene Geſangen van deſe fºrmaterie.

Tot U T R E C H T,

By de Wed. van WILLEM CLERCK, Boeck

verkoopſter op Nende, in de Grondregel, 1696.
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Juffr. CATHARINA vander vLIET,

Weduwe van

Sr. J O H A N van SO R G EN,

Me-guffrouw, * * *

#A dat ik nu en dan geſien ende gehoort

&%Ë hadde, eenige ſtaaltjens van het Geeſte

#KSNS lijcke Dicht - werck van den wel-eer

#$%#$ Geeſt-rijcke, ende nu by Godt geſalig

de D. Philippus van Sorgen, UE. geliefde Soon, ende

wijders bericht ſijnde, dat verſcheyde Liederen on

der fijne pampieren na ſijn overlijden, waren over

gebleven ; ende verſekert dat indien deſelve het

licht mochten ſien, groote Dienſt ende nuttigheyd

aen veele Vroome Zielen ſouden kunnen toebren

# Ook wetende dat er alreeds verſcheide ſtucken

y veele verſpreyt waren, ende dat er ſeer verlangt

ende gewenſt wierd, om die alle by den anderen te

ſien, ben te raden geworden alle fijne Liederen, ſoo

veel ick konde, by den anderen te vergaderen, ende

daer mede beſigh ſijnde, ſijn my noch ter handen

- - - * 2 | | | | geko



O P - D R A C H T

komen eenige andere van deſelve ſtoffe, door

verſcheyde andere Dichters te ſamen geſtelt, om

deſelve door den druk gemeen te maken. Waer toe

noch door eenige Vroome Zielen, geheel begerigh

ſijnde aen die ſoete Liederen deelachtigh te mogen

ſijn, ſeer ben aengeprickelt geworden; Soo heb ick

deſelve blijhertigh op de Pers geleyt; my verſeke

rende datſe van alle God-lievende Sangh-bemin

ners in aengenaemheyd ſullen worden aengenomen,

vermits de deftigheyd der ſtoffe dieſe bevattent

waer aen ick niet kan twijfelen, te meer alſoo ſe

ſullen dienen als een na-klanck op het Ziel-ſtich

tende Dicht-werck begrepen in de Heer Lodenſteyns

Uytſpanningen , nu onlangs door fijne Eerw: in 't

Licht gegeven', dewelcke in ſoohooge achtinge by

veele# Zang-lievende Chriſtenen ſijn. De

ſoete nuttigheden die veele Vroome uyt deſelve

ſullen trekken, aenmerckende, hebben my te veer

diger dit kleyn, maer ſtichtelijck werckje, onder

handen doen nemen, om die de Zangh lievende te

laten toekomen, op dat onderwylen de werreld

lingen in 't midden der rampen, ende onheylen, die

ons rampſaligh Vaderlandt overſtroomen, haer ſel

ven verknieſen en verſuchten, vermits het derven

van hunne middelen en inkomſtens, ende het druc

ken van alle andere tijdelijcke tegen-ſpoeden, die -

deſe ongeluckige tijden baren ; Gods Kinderen

haer in God , haer Heyl, verheugende en altijd

blijde fijnde , (het gae met de wereldt ſoo als 't

wil ) nieuwe ſtof ende behulp-middelen tot het
w - - - - - - - - -- -* - - bedrijf

"---"
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O P-D R A GH T

bedrijf van hunne Ziel-vreugde genieten mogen.

Maer voor genomen hebbende deſe Liederen

yemand op te dragen die deſelve inſonderheyd

* aengenaam mochten ſijn, hebbe niet langh in be

dencking wegens de keure der perſoonen , my op

gehouden. Want by wien ſouden ſe met meerder

toegenegentheyt kunnen worden aengemerkt en

de ter herten genomen, als by haer, die den Dich

ter, naeſt God, het weſen en leven heeft gegeven,

daerom als fijnde de vruchten van hare Vrucht; en

de de voort-telingen van hare Af-zetſel , ten dien

opſichte hare Liederen billijck mogen worden ge

naemt? Ick neme dan de vrymoedigheyd, Me-Juffr.

dit Dicht-kunſtigh Zielwerck U E: als uw eygen

toe-behoorende, op te offeren, op dat gy in de na

latenſchap des Geeſts van uw voor Eeuwigh Zalige

Philippus ſijns ſomwylen gedenkende, deſelve ook

ſomtijds meugt óp-ſingen, terwijlen hy in de vol

maeckte Vreugde by Godt opſinght, in 't geſelſchap

- der Engelen ende Salige Zielen het Eeuwigh Hale

lujah. Neem dan deſe geringe Dienſt, en dit kleyn

geſchenckin gunſtaen, uyt handen.

Me-juffrouw,

Van UE: ganſch toegeneyghde in

Chriſto, ende getrouwe Dienaer,

W. C L ER C K.

* * 3 - BLADT



B L AD T-W Y ZE R

van de

G E SA N GE N.

'Editatie over de levenlooſe en doodeſtaet der

algemeene Kercke. 49 bogte 3ielen labet. I

Jeſus Trooſt-lied aen den klagende Beween

der van den levenlooſen en dooden ſtact der Alge

meene Kercke. JIPebogenÜen behoeember. 4.

Op het#" %jg nu 45obg Hºterth een dineeta

Beede om de Wind van Gods Geeſt. Ontſſupt/ o

Hi?eer/u ingelmand ! ontſſupt. 7

Beede tegens de Geeſtelijcke ſlaep-ſugt. #ſch ſſaep

300 baſt/ mijn 2-iel die lepb alg booij. 8

Aen de blinckende Morgen-ſterre J. C. dat Hy ſijn op

gang verhaeſte. © morgen-ſter. IO

Jeſus kloppende aen de deure van ſijn Bruyd. ©p/ op/

boet open mijn bnp.be/mijnáštijoone. I2.

De kloppende Zicle, en weygerende Jeſus geſug

nlijtl jl)ibbelaer/ gepland en Häoningij. I4

Liedt van het Ick. 96ſch ! ogſch. I6

Aen een Ziel die niet derft naderen tot het Avondmael.

42 @Ibnijffelenbeil Yaegt. .. -_18

Zuchtinge van een Ziele in duyſternis. jl?ijn 2Zieſ

ijeeft langen tijût gemagt. 2 I

Beede om een inbreuck van ſtroomen des levendeWa

ters. Häomt Oceaen han ongemeten goetſjept. 22

39chtinge, om van het Lichaem der ſonde ontſlagen,

en met Chriſto vereenigt te ſijn. Hlºp paſte mel/

aſgith ging bentiten. 24.

Siels-verſuchtinge &D g?ooten herber berbera

bbpaelbe 35tijapen. 27

Siels-oefeningh in ſeer diep verval, en vervreemtheyt

van de Heere, by occaſie van des Heeren Avond

mael.



B L AD T-w Y s E R. -

mael. Be tijd gemacht nu meer mijn boobe Zid. 33

Ziel-ſtichtinge. «Plgept drontepil. . . . 44

Af-dwalende Ziel. | #ſlàijn bbnaſe 2Ziel Haet u both

locken. - 48

Den eerſten Pſal. op deſe voet geſtelt op de ſelve voys.

3Pie met gobiooſeſien niet om en gaet, 5o

DenTweeden Pſalm, âDat oogſacth of be #epbenen

- 51
behoeegt. k

Liedt van onſe Vreemdelingſchap hier op Aerden. ©

G50b en $5tijepper googij gepreſen. 53

Den rechten plicht eens Chriſtens. 35ect beplich

ligeerlijch mijg2ſlmaerbigh. 37

Ziel-ſuchtinge tot den Heere Jeſus. 5ome bet
gerechtighepb. 1 • 6o

De Minnende Jeſus en weygerende Ziel. 2ïtij mijn

192inbinne. - - 61

De Minnende Ziel en weygerende Jeſus. 3ithºge

ſtug bliet gp.
- * 62

De Minnende Jeſus en minnende Ziel. 319el nu ith
Iſ Intl. - -- 63

Liefde-liet. #llijn geſug ſoub ich H hoogtaen nietminnen. - v 64

Ziels #-release begeerte tot Godt. © is:
f.

Den Hemelſchen-arend, ſijn vlucht ſpoedendenaer het

doode lichaem, Luc. 17.2 liegbind'fh bol elenbe, 69

Het Hemels-lied der Engelen, nageſtamert op der

Aerden. 49nepnbich 2ligenoeghſaem #eer. * 72

Samen-ſang, tuſſchen een wereld-lievende en een Go

delievende Ziel. 2 ºp mp! mat bait hetſuur / mat

u## ſonge Hom! n:Uytrechts herſtellinge uytgeſongen. #0In ! #pte

rechtggſrael. ge uytselong 78 -

Innige ſuchtingen van een Geeſtelijck verheemelde

Ziele , om verloffinge uyt deſen aardſchen Taberna

kel. â5eg Jeſuſtg/bagſang moet ik met pºetſen, #
+ vº C

v ' --
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De mogentheyt van 's Heeren Chriſti Herders-ſtaf.

# habt ban oubtg / 49 ! g?oote stharm-E,
C 2

Het Eeuwigh liedje. âDanneer heeg tijt-go2bijn. 84

Zuchtinge der Zielen. Daer berſt mijn2 ieſ in hlag

ten upt. . . 87

Schepſels ydelheyt en Scheppers Heerlickheyd. GEbea

le23iel on-epninig ſtof. - 89

Gedachten voor het Avondmael. 3ombige Ziele/

ſeg macr milje heen. 92

De blijdſchap des Heeren ſal uwe ſterckte ſijn Ne

hemia 8: 11. âDat heb ich tijt met eer beſteed met

meenen. - - 94.

Hert-kalmte van een Lief-hebber Jeſu. #oebat het

gaet ofniet en gaet. - - 99

Suchtingen tot Jeſus, om van de Ziels-ellende ver

loſt te worden. Soete geſu / beo2t mijn ſchap
Ell. Io2

Het Hooge-lied van Salomon , het eerſte Capittel,

Het I. Geſangh. #p huſſe mp met de Huſſen. 119

Het tweede Geſangh. ſbelijch u mijn 132inbin bp

33aerben. I2O

Capittel II. Het derde Geſangh. #th ben een ſtoog/
ith ben een ſiſ0g ban 5aron. I22

Cappittel I II. Het vierde Geſangh. giſch ſocht 'g

niacijtg op mijn leger Hºen. 124

Capittel IV. Het vijfde Geſangh. | 35iet gp ſijt

tijoone mijn 132inbinne. . .. I26

Capittel V. Het ſeſde Geſangh. 'Hi ben in mijn lºof

gehomen o mijn 35uſter. . . 128

Capittel VI. Het ſevende Geſangh. 303aer heenen ig

u3Liefſte maer gegaen. . . . . . . . 131

Capittel VII. Het achtſte Geſangh. #oe ſchoon fijn

ume gangen in de ſchoenen. | | | | | | I32

Capittel VI II. Het negende Geſangh. @Pth bat gp/

gpmp macrtgelijch een 25goeber. MEB#

t
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M E D I T A T I E

over de levenlooſe en doodeſtaet der
*

Algemeene Kercke.

Voyſe: op den 6. Pſalm.

-/ I.

'N)AENW Pogre 3ielen ſaber/

S#NV P groote bootſe gaber/ -

##Nººij@ , âſbieng bacnbel is het ſtrupg:

S àlm Herth (magh ith'tſon noemen

'CNN qDf ſomber te berbloemen/ . -

'it ſegh eer een dineetfiel-tjupg/

. I I.

#g op-gep?opt ban ſchonchen/

&Pie ober langij al ſtonchen/

19ermoliemt en berrot :

3Bergeefgig aſ it ſnoepen/

JPo2 hout en miſ niet groepen/ - - - -

45een bootje#n ſtoch bot.

I l I.

#lhaer bit ig te belueenen/

Dat beſe ſtapel heenen/

&5egijt batſe ſehenb' ig/

obeſont en wel te paſſe:

«9 ſtof/ o grups / gaſſe/ -
45p ſiet de maerljept inig.

20 1 v. o



M E D I T A T I E N.

* * - H V.

op beenen/ ſteenen/ſerthen/

alBel aen toont dan u merchen/

gindien gp lebenb ſijt, -

2Itij maer mijn ſeggen leugen /

3TBat foulth mp berljeugen/

3TBathmaete: bolth berblijt.

32ie of uhn op Homt ſtoochen/

GPſijbelooſe ſpoochen/

albie iſt bie u beleeſt/ -

3JBie loopen in t1 ſtijimmen ?

“De Dupbelen 450bg ſimmen/

«En 2lpen ban fijn 45eeſt.

V 1

Die geeſt gebaelt ban bobe/

KPie geeft ban't repn gelobe /

“Die 45eeſt bie lebenb maecht/

oEn blijft niet meer berijooſen/

2lig bier of ijcete ho0len/ -

&Pie bganÜen mat ſjaer raetfit.

V I I. -

3De leugenaerg ber ſjelſen /

«Die ſeggen dat haer bellen/

19olhomen lijben fijn:

5n hebben in ijaer fiaben/

«De oogen upt-geg?auen / .

«En nu trecht gp ijaer lijſt.

V I I I. -

GP geſug mo2bt berbenen/

q#n b?ijft beeg onbeſneben

ofeng upt u 25eebe-ijupg,

#omt maecht gehmoopte ſmeepen/

«En ſtoot met routine teepen/

naar buyten uit geſpurg.
- ,

* * *

IX. @f º



ende zIE LsucHTEN.

5end regenupt behooghte/ .

I X. - w -

©f/ blaeg eeng op die ſchonchen/ .

«En ſtropt een bambt bol bonthen/

GPp 'titterth-ſjof ban uitertij;

âbant #ie die die bonnen .
«Die hebben geeſt hannooten:

GEp 3eſug toont u ſterch.

X

H#omt bpeecht be g?aben open/

Cn milt be 3Lijchen boopen/

J12et mater/ bier en geeſt/ ,

«Baet been op been eerſt paſſen/

«En miſt het rift eerſt hjaſſen/ - -

Gên jet ban# geneeſt.

lam hrachtig niet gemeethen/

9 geſug/ gamtſche 25eechen *, -

Irecht gp melupt een riotg.

45p hond een ſtoch doen bloepen/

«Bp beet met certijtg groepen

2Imanuelg aen een finotg.

X I I. - - - - - -

Hin 2tther ſplijt van brooghte/ -
geen pber roept op 't meeſt

#2a u 0 3iele ſaber/ .

#omt mepb ongin behlaber

39an ubeloofde Breſt.

P. van soRGEN
2-.



4 M E D 1T A T 1E N.

JESUS TROOST-LIED,

Aen den klagenden Beweender van den le

venlooſen en dooden ſtaet der Algemeene Kercke.

Op de wijſe van den 6. Pſalm.

I.

&#bogenbembemeenber/

3Liefb'-bpagenten beſteenber/

19animeijnberballen tierch/

Häomt/ ſet u aen JIPijnboeten/

giſch ſal u b2uch berſoeten/

Qſºn"ºne-maal

Rom. 11.gn3eben bupſenb 3ielen/

4• «Die niet noo?25aal hmielen/

Haoch huſſen3ijnen monb:

jl?ijn firagtignietgemelten/

45een magt Han 't3egel b2ehen

3Pan't &#eubmige Berbomb.

I II

2II3ijn be#elle-ſpohen/

(Jenafgzomb upt-geb2ohen/

24p ſpillen ſjaer gemelb/

GBp alle bieten HLeben/

32an mp3ijn opgeſch?eben/
QEn inminnaar getelt,

2ºp bieijaerdtijgiſt men noemen/

qEn op behmaerijepb roemen

«Dat uptterlijhe1Polth/

- qBiemaer de letter Hennen/

Cnijaer niet laten mennen/ w

van ananasseronseld vs.tº

k--- -



ende zIELsucHTEN. 5

V. -

“Bie3ijn mel boober.ompen/

3JBel bo2melooſe klompen/

319ellijnen ſomberhragt; -

iſlaaer #th ſal haeſt berſchijnen/

A (ºot trooſt banal bie quijnen/
r zaruitſ jl?ijn 1Bolh/ en magt,

«De ſpring-bloebber benaben/

ABaer 'taertrijch in ſal baben/ ,

#2a 'g 12aberghoog behel/ . . . . .

G#n Hanſ nog ſal/niet homen/ * - ,

39oo? bat be hamb berbzoomen/

Dan. 12:1, 943 meg(ſ: KPaniel.

Deut.32: Gniſlaoſeg/ HTaijn ſpropheten/

36. «Die hebben uitgemeten.

&Banſai gſh flaichaël

oſten 45eeſt beg iebeng ſenben/ -

(QIotaen begaerb-boomgenbelt; . . .

- .
-

Ezech, 27: 't 12eſb ban &#3echiël, - '

IO, V I II. - - -

#albanhammenſchenfirielen/

-, GEn meergebaerbe3ielen/

«Behoeb metH2emelg merg: -

Deut. 32: JBen Hºepben falijen gooiden/ * *

43. «Banjupthent / Homen nooben/ -

termingH#epi'gen 25erg. ,

Matt. 25 2Iſchijnen ſelfg: Ieijn Schapen/

5. #ſlâet 't bbpaſe 1Both te ſlapen /

3TBagt haeſt een anti renſtaet:

dºn't blinken handleijnſupſter / .
#etalberb?oebigſt bupſter/ w

«Baetboo? ben bagenracht. NN.

| | | | 2, 3 ' Op
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Op het voorgaende.

op de wijſe van den 9. Pſalm.

I. - .

3nu «bobtg Häercheen Häncechel-ijting

120l beenderen/ en ſtoffen g: upg/ ?

Ban heel upt-geb2oogdemerg-ſchonclien

“Die ober-al/ al la: ſt0llclien ! -

- I

3ijnſpbermoliemt en berrot/

een alg beſBijn-ſtoch nie niet bott !

<Baarom de moet niet opgegeben/

«Diebootenſuilen#ſeben:
• "- I l. »

#Bantonſe bobtbielebent ig/ .

3 Baerlijth geen Bobt berboot enig:

ijſlaaer falſegſelfaen haar bertoomen/

Cn bp/ en in/ wat#men b000nen.

JBaerſal nogeengbat ligt op-gaan/ *

### boºt in tilbooght doet bannermaan/

#alouaſelfg/ ſalnoch berſchijnen/
G#n heben boen die#nu quijnen/

#ae met boobengerehcntſijn/

g#n leggen alg in een beſmijm/

ºn firagteſoog/ en ſomber Hragten:

#2ebt nog gebult/ een lucpnig imagten;
VI -

apant hy bienu teñomen ſtaat/

#ijn tierchemiet geheel herlaat / .

- - ### 't ſal#w
ºp? #eere ſa! fijn 45eeſt gebieden. -

vanartſaſſimoens II. 3 Bant.
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V I I. -

antſijne hambt igniet berhout/

2len magt het hem ooch niet en ſchoºt/

'QEigfijne mijaljeptbie befahen/

QPie bupſter ſijnwij#te Inaftelt."

- H#oerepth-halſt 35ion na bien bagij/

gèn ſept Homt bogo geſuagh !

jl?et uhnen opeeſt/ en heeft gelobe/

2lcij. Dat ijp Daal/ en hoom ban boben.

- B E E D E

om de Wind van Gods Geeſt.

Op de wijſe van den 51. Pſalm.

I.

ſetſſupt o Heer/ u ingelmanb! ontſſupt/

2lig ig belooft/ 35cljat-hameren ban minben/

Çp Homt boo2maept ben Hºof ban u beminben.

âDant bp geb2ech ban 45eeft gaet allegupt/

(GI'ontbreecht u #eert'ontbreecht u aen geen macht,

âäbn armen fijn niet ho2ter noch nietlanger

2lig opt met eerljet jeugbigh Hrupt berſmacht/

jl 2aecht íjetong niet hoog#t bertoeben banger,

spe booſe groent en ſchiet baſt meeligh op/

&ijn oog pupit upt/ gerimpelt fijn ſijn darmen/

«ſºn gp ljelaag bergeet ben joop der armen / .

Çn ſenb gp materijetig b?op boo2baop;

, 312aer ſal bit heer/ maer ſal bitepnb'lijchijeen/

H (GIbupn gelijcht een hupſenbeſlBoeſtijne/

, 12p mobtaen aſſjet miſbgeblert gemeen/

Daer neſtelen ſelfg/ man, 19offen/aan: q)
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III.

gP3Ponghen-tuinb/ o ſtrengen minb ontbmaecht/

9 minÜ/gp Homb ſjaeſt/alg bupſjet niet benchen/

KUBeſtain en tach ban ijooge (Ceberg hrenchen/

ſtomt huapt eengbat ljet allegſcijut en hraecht/

49ertoonuin bypaen ongalg een Qataen/

gºn ſmijt om-ber mat niet boo2 u boil buygen /

350 moet oH#eer/ ſofalen moet het gaen/

(&Lot ſupberingh ſoom: bithat aen bupgen.

I

92upben-minb/ ofaghte minn/ ontmaecht/
QPhminú gp Honb ſo ligt alg mp het benchen/ -

319eer geeſt/ en jeugt en leben aen ongfcijcnhen;

(GIoont maer uhracht/ Die boobe ichend maccht /

GPf toont u eengalg op het ſpinrter-feeſt/

gfn boet ongfijn banſo een tuinb getupgen/ /

&o ſullen mpbernicumt hoog geſu 45eeſt/

geen boetſaemſap uptuolle borſten ſupgen

B E E D E

Tegens de geeſtelijcke ſlaep-ſigt.

Op de wijſe van den 51. Pſalm.

I.

I GTIt ſlacp 5oo baſt/ mijn ziel bie Hepb alg boob/

&#n ich ontſie mijn oogen eeng te maijben/

gep Hom: o 45obbie ſlacp-ſuſt ban mp b2ijben/

2lihuat ſjet met een barben bouhu of ſtoot :

qDftrecht mp met de beenen ban bit 25eb /

âDaer op ith ben ſoo ſo2geloog gaan ruſten/

Ofbombertmet bebloechen ban Hiu ſpet/ -

Gotbaticheens verlaetmijnburle luſten. II. gºſch

-



ende z1ELsucHTEN. »

- II. -

agth heb helaag het ſluimeren ſoo lief/

grillig en ronch en mental in de ſchººl
jihijn ſtijuſtig meer al### bupſent ponben/

#nhogijſoo fiaepith ſomber ſluiting bzicf.

gchuncet batſchuldenaer geen ruſt en paſt/

#g moeten voor beſtemde E#beben/

#p meeſënſtaegt:"E aengetaſt/

3Pit nonnig Ieptalinfº ſjertgefcij2eben.

op gonagIjoogt gpniet dat feſſen minig

5oo bulberen/hoogt gº be zee niet moelen?

#nganſrijberºoft van de E#
ºffijt op boofoffijtg!'ſteethe-blind? -

oppºſiaept en ſnogcht in 't opperſt'banbe maſt/

ſbpſijt geruſt/ en dºetbiolen ſo2gen / . -

#tigmaerbaer niet eenpenning tot um laſt/

defbat gpmaertu00?#gaans oog berb02gen.

o trageziel/ tooimaeralgſternºflºº/
5tact op/ ſooſaltºjlao2gen-ſter u ligtcil/

5tact op/ en bencht om in berſupmiepligten/

#rſactbeſſacp/beſuſter Mariº boob. &

op ziele ſiet/ hoe mepmigij tijbgu reſt / #

zſbezupber ſombie roept tºt die merchen/ " -

#nſoogpniet herlaet uit, ſtinchembºneſt/ | | |

5oo voetgpergeralaten#oub of Berchem. T

( )

- in s Aen
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Aen de Blinckende Morgen-ſterreJ. C.

dat Hy ſijn opgang verhaeſte.

Toon : Repicavah.

I. V -

jl?o?gen-ſter -

1Beel blancheralg bedHaaen/

Göaatop gaet 0p / en huilt nopt onbergaen/

Häomt bootſtilapt dat ben UPageraat b2echt aan/

«tplaat nog abn Hilaerheid en blinchembe ſtralen

#nlim &pelonth/ Hhn Herth/ bat bupſter #ol/

GÉeng neüer balen/

«En ſtupt het bmalen/
19all ſop menigdlºol, .

II.

iſiijſt blinthenb HIigt/ e

lijſt. Hatobg +2elle ſter/

De Baberen bie ſagenii ban ber/ - -

GEpſiet op mp/ termijl ich ſchier herhuer

“ſn ongebaande en bupſferemegen/ -

JPle nimmer ſlàenſtijen-boet hoogheen betrab/

3Laet ligt en 3egen

iſlºp homen tegen/

Op bit maare pab. II

I.

gºp ſpoept H boat / " - 3

gpſanghermagtenbag/ . * *

Jaie nimmer oog/alg toegeſſooten ſagſ).

#Dat blijf ich nog in al bit ſpinne-rag"

3Pan 2larbe/bana Berein/ en labelbepb hangen?

19e gun/ 49 % of 35 H 35/maer Deeg'eenebee

2ten een gehange . -

3Pamb &Pube3lange: ,

$3geetht ſijn hop ontmee,
p

\

I W. gtſt
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t

Demagt berbmijnt/

* . * IV * * *

#thfie/ ithſie / . * * * * *

dlnaar ith en meet niet mat / . . . -

“Hetg biergelijr/ alg ich meleer befat/

QBoenith be ſDereld met mijn boeten trab.

JIbijn hert dat IJuppelt en maacht fig baſt b?olfh/ .

het ſing: het ſpringt het maaäteen ſpelben-liciº/ * ? -

#g 't maar of boolich/

- #atan bien JIdoolich

«Dunchtmp/ batalpliep.

g2332ſnte ban . .

JPeniche Pupſternig/

#ſch boel batich niet meer be bpſtant mig

gPeg geenen bie um'Gerrif-bpanbig; -

#pſeert mijn oog al um diepten herſpieben/ | | | |

Hºpmapentmpmet ongemeene hragt/
&Bp moet nu blieben/

âDantum 45ebieb/en

4,5elt nietasietmag,
*

v

JPatſtgooneil)orgen-root/ /

32erblijft de ſlaap beſuſterban be Dooby s .

«En ſtelt ong al ljetſienlijche bloot; -.

Be 35onne bienabert behimmen/ - - -

Ger lange ſteeriit typºthooft ter golbenupt:

âDeg/meg/o ſchimmen/

Daar homthp hlimmen/

3-lgrenfriſſthe25/upt. .

Y - - P. v S.
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JE SUS kloppende aen de Deure van

ſijn Bruyd.

Stem: 's Morgens in 't kriecken &c,

I.

Jeſus.

O 33/ op/ boetopen mijn Dupbe/ mijn 5thoone /

giſch ſtae hier bupten aen de JBeur en magt /

JIàijn 19aber moub metmpt ument mei moonen/

JBaer in te barenſclfgin beſemagt/ *

oEn ſoo ong niet al ſtrar mierin opgebaen

35oo fouten m'elberg moeten heenengaen/

zibaerom 492ienbinneſtaetten eerſten op/

dſtyp meetbatich mij#ºrm üſchbuilghlop.

Ziele. 'GIig mibbermagten ithſeg nu te hebbe/ , T

giſch ben onthleet/ mijn oogen ſijn bolbacch/

'(Iſai hoeſ Ijoog bag fijn/bat berfich met meube/

gerich upt beſe ſagte beerenraeth/ -

«En als ich bangchleebt ben en gereet/

#5oofalich laten eerſten doen be meet/

3Juſt het â ban tot mpteliomen in/ .

giſch ſal## bepb'mann,#s132ienbin,

JESUS. ziele gp moet ons geen wetten boogſchzijnen/

JIBaer nu en meet gp niet het geen gp boet; , "

'#fou u biebaech mei ſjaeff hunnen berb2ijnen/

dEn Igopen beur en g2enbelgomber boet/

HIdaer meen mijn boeten agtich heel te maert/

zeemijl gpb'umeſon ſorghuſbig ſpaert/

gEn bie niet miſt beſoebºlen met mat ſtof/

Dat itätogbaetelijth ſou mafftijen of

- - " - 1v. ziele.
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15
Ziele. # #35â5 hoe moogt 45p een JIaenſtijtog

ſooquellen/ . . . . . -

#th ben ſchier mactht en hier enig geen ligt/

'#fai mp niet heeren aen Hoppen of bellen/

#ſch bench um ſaethigban geen g?ootgebuigt.
JESUS. g4a 2Ziele g?ooter alg gp benchen Hunt/

et ligt en leben bu02b aen u gegunt:

och ſjeb ich hier een
mantel/roch en fiſgeb/

'3Die foub
gpijebben#gp open beeù.

- t.Ziele. Ha/ ja ith geef niet heel om H
ſcijoonplaten

Of 't nu of morgen is homt niet ſoomaum/ 2 /
JESUS. Polmaechte miltgpmp nu niet inlaten/

(termijl mijn hooft en hairſtbier byuppt ban bouin:
âIBelaen 1th gae

banliefſte/baerban mei/ w

«Bemijl gp boo? ben gemel lifeſt be lºel/

«En mp u 123ient geeft
ſmabelijthmenſchop/

#ſch feguooch mijn#en b?ienbſchap op.

Ziele.#mp Daer gaet #p meg/ % ºf 35# 5 keer

2U2,

Hiteer meber omijnliebe 253upbegom/

JPiemp

baerehennogaenſp?aechtſooteber/

12ier binnenſijt gp altijb meilehom/
Hºelaeg/maerig mijn aangenamen gaſt/

3#oep mp sat fch niet meer heb op-gepaſt/
HIBaerig ijp nu/ maerig mijn liefſten heen/

qPrij maer ith
firaer#ſooflut ter been.

et ſlot en klopper
biebguppenbanjlàpyrhe/

&Pch of ith miſt hbaer Hººp mag ljeen gegaen/

er helpt
geenſtij?epen/geen piepen/geen hitren/

gſch ſtae op Hoolen/ich moet mee ter baan/

#ſch ſal mijn ziele nimmer geben ruſt/

Lot ligt ich hem binnen meer ſjebgehuſt, zotte

i

t
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âBeetgPletniet gp mag erg van bestan/
ſlPat H &# #$5 H 5##giniºn b002 een pati,

JESUS +2ſer benichſelber mijn ſchoone 192ienbinne

&#eeft ljier H ijand/ mp ſuſſent ſamen ſ}den :

#### nog goe s H5renziele beminnen)
«Ple gpſon liet in mind en regenſtaen." -

Ziele. #ch hout iſ vaſt / ich jebbe #nu gehuig/

#ſch falia hienen aen gelijch een filig/ "

#ch kan niet ſomber iſ een ſtap-meegggaen/ .

«EPlaetmp nopt op epgenbeenenſtaen, V

P. V, S,

De kloppende Ziele, en weygerende

- r J E S U S.

Stem. : 'Smorgensin't kriecken&c.

* I. -

N

Ziele.

IT «fſtig mijn ſlaſbbelaer/ #eplant en Honingſ,

J geptoetme openmutetieſer uur. -

Jeſus. 3 àle of ſooffonteijh filopt acn mijn mooning

Ziele. H#etig een ſeer herlegen creatuur/

JPiemetſijnſelben meetgeen langer raet/

JPcbmpſ fijn 42epl in uhne Homſt beſtaet: .

GEp Homt dan ºſeftig homt dan metter ſpoet/

* 3Bant gpſijt"En mijn hoogſte goebt.

Jeſus. #th heb ſo menighmael moeten ſtaen Hloppen/

Thaer nopt en mag tot timent pemant tſjung/

32002 mijn ſtem ſcheemt gpu ooren te ſtoppen/

eenmuſiomt gp tot mpgeperſt hooghrung/ anoet

\

*------------------
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iſabetith nuſtrathg ontfangen in mijn ſchoot/ S

Cenbleſomenighmael mp bupten ſtoot?

#Been/ heen o 2 iel gpſtelüe mp te leur / -

319atjtmu00th hbat":"runnen Üe beur.

Ziele, 'h25ibu/boet open/o Jeſu mijn ſchoone/ .

ſleijn 392iend/ mijn ſlaan/ en liebe 2ö2upbegom.

Jeſus Croumooſe honnen hier binnen niet moonen.

H#et geen gehoo2ſaemig/ ig meilehom :

dBaeromſo ſegh ich tot u%iele gaet / .

genfotthtbp t me oubeboelenraedt:

, âIBantaen mijn beuren binù gp geen gego02/
W giſch ben hier binnen(natuur DaeE boat b002.

Ziele. Jſlaatij ich u bibben/ boet beſe repg open/

GBpfijt niet beter immerg alg u moogt/

3TBaer benen ſoub ich eienbig lopen ?

giſch ſal ban machten hier boo?aen bepoogt/

(JIot Dat gp eengü002 mijn geſtage hilarijt/

35ult meſen hmat bermurhut en berfacijt:

gch meet/ bat gp een 2-iel die altpoſtlopt/

520tij nimmer uit,ban ubue Deurgeſtijûpt.

Jeſus Hºier bano ziele ſal niet met al merben/

312aerfo gp toch tot machtenfijt geſint / -

'H#al ſien mien banongtmeen 't langer han herben/

dBp ſloegh mijn kloppen oorheengin bemint; .

&Paeromſo ſegich noch eeng2Ziele maet/

3TBant al uhloppen boet algnetij geen baet:

|!

45aet heen en baltmp boch niet langer moe/

4,5p floot b002 mp ent eens bebeure toe.

l. *- --

Ziele 'H #5al banfian baſteſich machtende blijhen/

giſch fai niet mijhen oorheen binger heet: "

JPiemant en ſalmp bandeſe plaats bijben/ - -

3Paer ich tot noot en lenen hen gevret/ .«n

1 - Jºs

-

* * -

:

l
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«Enſchoonmpnimmermeer mogbt opgebaen/

30 ſalich biijben acn ben bo2pelſtaen/ -

#aſoomen mijn beneur niet openſtelt/

#thmoet 'erin met": of gehuelt.

I

Jeſus.. #th geef/fch geeft u 02-ielegemonnen/

23ſch han niet langer u berfoech af-fiaen/

#omt in ich ſalnun benebergonnen/

'tºgg lang genoeg mijn mepgrenuptgeſtaan,

giſch ſal u boeren bp mijn friſſclje mijn/

&Paer ſuſſen mp te ſamen b?oiijch 3ijn/

93th ſal u b2engen in mijn beſte 35ael/ .

' Baer ſuit gp metm:#n 2lbonù-mael.

Ziele. JPijn 2Ziel Han ſomber beſmijften niet bgaegen

&Deſoetigſjept bermoorden die gpſpreecht/

350 niet uhamben mijn ſtutten en ſch2agen/

gºn gp met 2Ippelen mp ſtercht en queecht.

39002hmaer ich ſjab het nimmermeer gebacht/

& Pat Heſug maer ſoo b2ienbelijch en facijt;

H#ierom berlegen%ielen klopt macraen/

G5ehmigu bu02bt eerlangij ooth op-gebaen.

-

Lied van het I C K.

Wijſe: Repicavan:

Ick! û Ick! )

#Poo?mpſo ſchabelich: -

25ehoeftig Ick, maer in u oogenrijch /

#n booshept hen ich niemantum'g gelijth/ .

#ch moet om uimen't mij gefug noch üerben/

&bpſulthan Hºhem notij nu notij nimmermeer

39ation bermerbren/

Ick
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ee

ende ZIE L SUCHT EN.
Ick, gp moet ſterhen/ , ºf

Ick, moet fijn niet meer.

II.

KBat Ick en mijn/

#g oogſaech ban mijn pijn/

#atinaecht dat Ick na Ziel en lichaem quijft/

den Dat Ickalg een ſchabuime berntuijn/

kBatboet o Heere ſoonerreberirec#en/

#at is een 32002hang en een niche ſlauer,
GEp! miſt bit Hºgethe ver

GPm berretrechten/ w s. -

# en moet mijn gebuer.
III.

© Ick! ſon trotg/ . *

25ebriegelijth en ſnoob / &

32ermacht in umen boeſem ſchoot op ſchoot/

#ſch feg u aen in Heſugnaem be boot:

#pſalu bienech en blebeenen herbpeechen/

JPie nech en ſenuhu ban onbupgbaerſtael/

Die ſal ijp meechen/ -

GEn u boen ſpeechen

#aeſt een amb're fael.

32panbith Ick, . *

A500 b2iendelijchin ſchijn/ ••

&bpſult eer lang aen 't Härupg genagelt fijn/ .

JBaer ſult gp ſterben met een lange pijn/

# bonnig dat iepbt al dat leput afgeſtreechen/

&#n bit beſ[uptig onberbibbelijth: -

#eer op uhn ſpeechen /

42f op uln teethen/ .

&500 bno2t lck een 3Lijchs ,

“De bitterijept

geſe mijchtbanbeeſe boot/ . -

&pnooigtmraar:nbarſtboot,

IV.

* . * .
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Sºp! machtig heer/ geeft mp beleſteſtoetſ

'&epgen Ickſaet batten gaabe maar balen/

(ºf bupgten brengt het op canang're ogeef/

## bupſen malen .
&Pit moogt ſjerhalen/ --- --

ášterf Ick, jeſusleen. P. V. S

- ac

Aen een Ziele die niet derft naderen tot

* * ef -, het Avondmael. . . . . .

Wiſe: LofſingMatie. - - -

ºu Jeſus. -

O# - . . .#be Homt batgp bertraagt

42m tot mp in te honnen;

#nbien gpſijt beluſt -

#2der bgebe/ trooſt en ruſt/

319efh0m dan ſomberſchgonnen.

I I.

Ziele. @#eer ieh han niet ſtagn/ -

12eel minder tot u gaen/

åleantichen heb geen boeten/

Bleijn Zielig bontengrof/

&p doet niet alg in 't ſtof

«5elijth een iſlaol te moeten.

I, I I. -

Jeſus. 49 2iel Homt ebenhueſ/

#leet al bathupſ geſtel/ ,

th ſal u melhertieren/ .

gth ſal uierengarn/ -

l
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| 4 op beſe leneng-haen/ -
f 3/12ijn 45eeſt die mag# - , , -

Ziele, goe ſout, ich burnen ineer /
KPie allegnotij ontbeer/ -

ºgſch ben naecht en eſentig/ - -

#an alle goet ontbloot/ . -

ºpe ſchaamte maecht mp root/

H moogben ſijnstang *

Jeſus Horn binnen alg3ezienbin/
309oont in mijn Haupg-geſïn/

gaf miſt baerbeeſberheeren;

. #omt ſet u aen ben eig/ .

' Saaer oherbloebig ig/ - s '

--

2ll matgpmogt ontbeeren. *
Jºya Y- 4) V I. « | |

l Ziele Eth breeg mijn ſtout beſtaen/ .

# &oumijn niet met bergaen/ - - - w

- , #et rebennagich ſchromen/ - 5
QEn# gelijth gp bmeet f ?,

#ch heb geen 23 uplofg-hleebt :
(9m aen u JPigen", I

A. V I I. " , .

- Jeſus. @#iele ſtemt niaeynattät

* #ier ben telt meebetitiaetht/ |
's , #ſch ſal u Hleeren geben:

45p moet eerſt ſijn ontbloot/ -

«En aen u ſelben boot/

500 gp met mpſultieben.

V I I I.

Ziele, #tºel aen dan heer ichhorit/
E # #noºn u ergenbom:

“bp ſp?eecht mp na mijn ſjerte/ -

- jt mijn #ebitijn/ --G54 ſijt mijn manig 2 il?ijii
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3Pijn hleet / mijn bloot/ mijn mijn/ -

45p ſtilten heeft# ſmerte.

Jeſus. Iſlaer 2Ziel meet bft boogaf/

#on ith uſuſt niet gaf/. . . .

âIbiſt baerom niet berſcheichen/

iPaertmeeſt hier in berblijbt/

SPatichºu op mijn tijbt/

«benoegſacm fal #sultaat

Ziele. #th Hom ban op u moogt/

@Tot in de binnenpoort/ -

32an u3Palaigo Heere,

#n plaetſe ban een ſtoe/

iſieptht mpu35cepter toe/

$500 ſalmpniemant beeren.

- XI. -

Jeſus. Higoe fijt gp nog ſoo ſchuin /c e-t de

#ch ben genepgt totum / . - " ,

#thoongpbat niet hont hoelen:

#tact maer een mepnígſtil/

geniaetuergen miſ
#2iet meer ſon": hmoelen.

X II. “ - - -

Ziele. HIRijnluſt/ mijn miſ/ mijn b?ift/

3thenth ith u tot een gift/

«Ep Homtbiegantſchberpletten:

20th maerich niet meer ich/ .

Bl2aerigeer u mijg beſchith

áštij?ijfith boogtaengeenhuetten.

P. v. S.

zucH
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SU CH T I N GE

Van een Ziele in duyſternis,

Wijſe : Pſalm. 1oo. \

I. . . . . -

#n ziel heeftlangen tijbt gehmaegt/ |

l#aar 't epnuigenban beeſemagt:

L. . albant ſomber 5ter en Son noch Jiaaan/
GÉn han ich niet een#-wagegaan -

#th leg gebunzigij in het ſamb/ - - - -

31Bant niemand batmp bp berijanb/ -

#ch breeſe batich ſtorten ſal/

#ſn't alieruitterſt'": -

#thhan niet op beglabbe baan
Geeg 3,2erelbg/ ſomber 3Iepoſtman gaan, w

gºp ſent #in 3Baarhepbſentiam ligt/ .

«En ondermijft mp #mijn pligt. 2

#erblijft be nichemunſternig/ ,

#aar boog ſchitſoobithmael mig/ --

iſleijn hrancheziele both geneeſt/
GEn andammeren nieuluen 45ccff. -

mijn #iel bielephſchieralguerſmagiſt/
(GIerhuijl de 35atan baarom lagt: -

G#p opent #eer het ig hoog tijd /

*

->

apan falithſontereynbafmaat
# ſoben met een blp gelaat/

gaan ſaſ mp noptontbreechen ſtof/ . * * * . -

ennummer: er ' P. V. S.

- 3 B E Er
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B E E D E

Om een inbreuck van de ſtroomen des
L EVEN DE WAT ER S.

Wijſe: Pſalm 79.

I. - -

Zº ſpint ſateaen han ongemetengoethepn/

#omt ºpnbloog diegbanongeſmaetſiteſoetſjeptſ
omt opent H herſtgeſte fontepne/ -

GP002matert een amechtige ayaoeſtijne,

422 ee5oo mater-rijth/

HBloeptober geam en naijth

3Pan onſe hooge harten :

2lci, grºot genoeg het niet/

312p doen ong ſelfberb?iet/ -

«En meemenië te#n. v

Salehemb'mater dat hen boºſt âont ſtillen/

JBergeenergie alleen maer blinthen miſſen:

#troomt #lare Pliet/ gpſchijnt bp-na bebloopen/

«En dompelt ong tot ober ſjooft en dozen -

#n JESUS bierhaer 23loet/

KPien hoſtelijchen 1Bloeb/

qBaer bupſenbeildelaetſen

#derplagen buierben quijt/

ſtap gaan ongnu ter tijd

2 en bitzanen#nen

62 bolle ſtroom/ en groot getal hantoeberg/

GBp 3ſongfjepl/ Die leggen op kalm Deberg

een gapenbaſtnaer mater/ als be3Biffen

#ſn't gulbeſandſbaer ſpijaer hooft-ſtof miſſen,

Homt op am arber ſtara/ 300
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5oobol als beººgopbaen/ *

3Boengoſuà Die kloofbe/ -

# x

#ndien gp maer eeng mentht/ -

&Pfſoo mp maer#nen.

gaſthrithelijth/ obeploos ongeloolse/

3Bogubambien 1Bloeb omuunen't tuil berſchoolbeſt

“P+?eer geeft ong 3Lantaereng om te ſoethen

52aer bit geb2ogt in minthielen en ijoethen/

iſlaaecht uit het ong-ſoo bang/ " ,

319p millen beſen &lang -

#n bupſent ſtuchen herben/ .

# ##tgt bºdafg: ' blie :

«Bntbeeren/ of lup ſtethen, :

V.

### den## en

eeng b &#gpptenaerg/?ich ſal bitebben ,

35ijn ſomber enù , ijetig al#
«Egboet opnieum behorre ſtammengroepen,

* GEn b?agen#/
Hom heelt beſlèater-fugt . . .

32an u berſmagte hinbren/ º ( .

# 2592ſt/

«En laeft haer fellen bogſt/ . * *

ähn' bolſjepiù ſal niet minb'ren. -
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t Suchtinge ,,in van het Lichaem

ſonde ontſlagen » en met Chriſto

vereenigt te ſijn.
Toon : Pſal. ::8 of indien men een ve

ºp de wijſe van de 1o. Geb. Of Re

I, * * -

T#paſte hel/ #irliging benchen/

#n, ##tgpſjtſ een ſºortontſag:
«ºp milt mn ſuichen &Beeſt eeng ſ#enthen - - ,

der

ts in tweenſpijt w

veillez vous. -

Patich 00tmoebig bibben mag, ze MA,

'hºeb heel ban H te bibben #eere/ -

illaijn armefiele Hlaagt haërmoon/ -

&#andat hoordeel niet ontbeeren/ . *,w ſp baſtaen# boeten boot.

eerſoftmijnſitiºn#ſante .
- #Bant biebelegeren mijn pert/

#fer ban ontfang ich boont op inonbe,

- ºn ich blijf in ſjaer ſtrich berhuert/

Aëgſoethenimphan u te ſchephen/

&#ſijn gehurig ###agt/ . -

#ſch han ſjaer heeltijbg hºef ontmijben/

iPaer dichmilg#itheer ſchººt Jagt,

350pleefichſomber u ellenbig/

#ſch bengeburig in be3In/ -

3Die Hanhopigenen firagt inmenbig; , *

SPangp/ alſeen/", eeregp/ , - -

âDant niemand ander, an mp helpen/ -

#ch fa ontbloot hangoen:# \

#Bijnalbeetommiſmp oberſtelpen/ per

st

t

*-----
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\

**

se

#au moet ith alg ernbmaſt ſterhen/ .

"#"
- - V II. - - -

- - -

v - *

39erſchijnt #eer# b002b te laat.

3eie ſal bit merch boog mp holeynben/ . w

ſeie 3al mijn 5aah 3igtretlien aan ?

gchfie acnallehantellende, -
jlijn3epanben ſijn op de baan/ - we

#pathiemantiluºtm# van Etº'º
âbag ſpot mijn 192ient tot beſer ſtond/

gthſouljembmingen met gebeden/

den ſoethen tot batich ſjem bont. . .
V. - ºv '' ,--

* * * * *

geh ben geen ſmoer/ geen beel/ geen lot/

dan met beſteepligen te erbºn/ " -

#täben perftecthen van tien bob:

den JESUS heeft in heeten tongen

jijp uptgemeſen upt fijn ſtijth/ .

apatraan, matmoet: gtſt en het oogen/
3 Bantalïeg neemt ban mpben bpijtfi.

- V I - . * . - .

'tgig ban te laat om ietſ te hijgen/. ,,

#ant ºpent hoog gezoomen meg-gelepb/

graſaibanbroefhept neber-5pgen/

12et 452afbatig hoogmpbereib:

3Dat baten traemen met gebeden/

dBob flupt fijn oogenbaer hoog toe/

#y geeft geenantimoo:b op mijn reben/ | |

gth mij hoortaan ban ſtilleſluijgen/ ,

giſch ben ban troepen heen en ſtom/ | | | |

gefi ſoumaer ſtraf aan ſtraffe rijgen/

dºnitoin ich om ſoo hom ith om,

Hºpſalmpbog ter ſnelle ſenbeil,
#het moo:ben als een#bomberſlag/ -

--'. 5 - -

dBaat
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eBaathweg/ mant ſchuninumer kenbe/

«Baat boeg in 't eeumigaBee en 2ſtij,

V III

't#nu meſen toonber boven hoonber/

#nbienich nogſj ter naautnernoon

3 Biert opgetrochen ban hier onber/

#beſen hupſ of matergoot:
3 Bierbnp een mibbel aangemeſen &

Sºn op te ſtaan upt beſenfijtä7

#ºſonºjoumanmn fijngepreſen/
Samebebogentheinſoorijth,

I X.

't &ouJESUS, JESUS moeten hieſen/

ººiengſou nemen onderhanty
#ntien ich immer ſougeneſen

#2an beſen boobelijthenhaub.

&oeg nu maer een mooi miſtſpeechen;

“En natuin' oogmaer op mphieſ/

#haer gepn en ſupner pangenveertien

«in ich habeen geſonbeſief."
e' X.

stºeste Homt mijn hert beramb'ren/

#ontſlaat het dat het meetier boerb/

RBeijft b'eeneſonbeboom ben anb'ten

# uit mijn ongeſtoºbenijert.

#oint in mijn ſtille ſtel mijmerrien /

&ntoontbaar mat Hin'arm berntag/

$2og miſt mp onbertuſſchen ſterthen/

en geeft mp van hun dag ºp ſlag
I

#eft fian het klaarelijth behoorbent
&Pat ich ubp' inebeheerching ntig/

€9m hat ith nog niet ſiebat goebe /

###ooneJESÜsſe:
#onſchin bienin' huel-geliefde

*. «belona
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Göelo0llig en gelaten ſijn/

'De bpoefbepb bienlijn5iel boo?g?iefbe/

3Pie ſou maerza:#n inpſijn,

&P 5ob herhoogtmp in bien ášoone/ - "

JPien ſooneengaen het fºrupg geboon/ .

9p bat ith footp u mag moonen/ - ,

Gfn ruſten in Hhn'ſagten ſchoot /

%jth Han bo02taan een boeinig hoopen

QPat JESUSmpſal mahen bgp/

#om JESU, hom haeſt tot mp loopen/

&#n maechtboog Hbn' homfte blp.

ZIELs-VERSUCHTINGE.

op de wijſ van den 8.Pſalm -

t - - - - - - - -

t - » -

* *- - - - I - º - , - - - - - - * * * * *
- p -

O## Berberber bert maeſte schapen/

Kºeie t eenemaetherloo?'ne op homt rapen /

Hit iſ afgzont nam het gronn'ſnog ſonbigh niet f:

Baer 't hoop'loogtentºrgp geen julp en biet. -

I. - - - - - - ,

25eſchou mijn fiel/ ſon jammerlijchberſonthen/ | | |

«En in een ſpoel banſthulten ſmet berbyonthen/ -

25egraben in het nare buuſt reggaff/

'Daer noit be 5on ſjaer beſùerſchijnſel gaf.

l I I » - ---

ev -

t

gich miſ ſomluijſtensnooo natte /

#eſu lief, maar als ich ſalesmanen
12an mijn elemt / ontbreecht mn tong en hert/

3Pijnſtel bieig rampſaiigſonder ſmert,

eu

27
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32an't fieet lijchſchepſel/ ging ich mpºneriuſte

IV.

en ſchoon ith meetbat amaiſienbeoogen/

32erbult met H hypmiſſigh meebcboogen/

$ 2002g?onnen tinnigſyſteban mijn gemoet/

G5eboogij nogſjtang dat“#H bal te boet. zº

©in hoo? H hulpmijn biepeijerte plagen/

(300 net als ich die hen) H hoogte blagen/

22.500m nog 3echeng / mieng geneeſenn blabt/

Ber #epu'men Hºepl/ a:in ſigh behat ?
\-

- -

V I,

&Bijp meet helaag! bat ith mijn ganſcheſcchen

#eb aan mijnergenſín en miſgegeben/

#et boogij gebiedt ban ligbaem/ en hanſiel/

Biempoothbyeebenbaer# ijaergebied;

VI I.

3 Bethgent han 't hoogſte 45oet/ behmareruſte

#n'g merelatg poelijept/ en gaf mijn pleeg

&ijn bergenoegen /": #n Hbde bgeeg.

- I

't Beſelſchap ban behert le mighten/ - - - -

3 laag mijn hermaeh in plaetg ban 45ongbienſt-plige

#ijn job aerugin t tierelijth gemact . (ten/

3Bag beenmaelg niet"En banmijnquaet.

l

2 iſ mat het ſchepſel ſchoon ſjab en beminnelijth/

2elg mat tot boetſel ſtrechte nam het finn'ijch/

#ſ, dan hoogmoet, mag mijn menſth/
2II een ban uberh?emt#man menſcij.

#n 'tminben bambeeg afg?onbtban clienten/

dºuam fig uhm & beeſt in obertupging menben/

32002 ſoober tot mijn bhuaeg berblint gemoet/ ,”

Dat ich b002 à 03:3eer erhennen moet, X I. Pat
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X I. - * - -

gaat ith mphſnb'een af-g?ont ban 45oblooghept/

«Eent'ſamen-hnoopingehan enthel boogijeit/ -

«Een bitt're gal/ en huilende moeſtijn/ l

qEenſonbigniet/":alg een ſmijn.
w l I.

'# bind mijn berſiant beleidſtermijnerſiele

32ol duiſternig/ hogerom mijn#behielen

geeiſlaajeſtept en glantſch ban 't Hºeplighſbooght/

3TBaer boo? uhm 45eeſt 't# geſnoet beh00gt.

- XIII.

UPit'g b'oogſaethb'aembibbelijche ſchoonheit/

genliefde/ bieboo?'t beplig oog ten toon lept/

32o02 mp tot hier toe berbo2genſijn/ v

3TBant 't Beeſt'lijch ban geenEmanum b?ijn.

Xi V.

geenaf-g?ontumer 3tſgenoeghſaemheeben/ -

äm 45oethept/ 3Dijafjept/ o oneindige reeben/

äin maght/ en hoogheitſijn mp onbelient/ * *#ieromig 't ſjert banum ſooaf-gement. - w -

gPitſjoubtmp Jeſus bierhaerheit herborgen/

#oo Homt het dat mijn ſtelfoo ſomber ſoggen/

#Pogh baſtfjoubaen het hatelijch herblijf/

%jnſonben/ en ijaer maigelijch beb2ijf. - -

XVI. ---

Hſlâijn huiſ bfenbolgeng binbich ganſchaf-Heerígij . . .

32an 't hoogſte boet/ en tegendeel begeerigh/ . -

jaaer 't ſchoon en 't ſoetbat 't ſchepſelſaen Homt bien/

Gºn't geen 'timelluſtig oog'er in hanſien.

XV II.

(ten beſten is het enkel boog mijnſelbe . . . . .

gaat hierf/ en milmp ſchithen om te bellen -
#Baer 't eeum'gegoet/ beſchatban ſaligheit/

39aertoempſtijgich en eigeliefbeleit.

N

#ſpact
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XVI I I.

iſ!?aet Jeſúftſjoonſjept/ en jchſtreeben/

«En luſtom met mijngantſebeheer te treenen

#n hoog gemeenſchap als mijn hoogſte goet/ -
&Pit heeft geen ſtracht"Een enorme

XF X.

3th bint al mijn bekeergingeberbrieben/

'tgeloofſ en regte treft en ngees herſtmroen/

32ermonbºring hoop op €5obtaprºt hert getoeert/

33an #en meterweg mijn ſelfg'geheert.

X. (

iſleijn icben fout ith ganſchelijch tot boosheit

25eſteen/ alg't mapentungb per ſpotteloosheit/

#oo ulme hant mijn nieren ineeberbrei/

«En in bonb't quaet barmijn hernoeſte fieſ, , '

X XI.

domeinbigh Heer in liefde ongemeeten/

3thouaenepuingenaten-ſtoel gefeeten/

gn Jeſu monteert bpantlijche herty ,

RPatiJOO2 Uitalsema:#mmer5.

- XX II.

3ecranber boguinlanthmoetingbenabe/

dPntmoet een fiel bieſfeerg geneight ten gitatie

Haïete boen Hanaight creeren van ultraf/

«En ſigh herſaeben met berftmijnend, *,

* XXI II.

op teeb'ee Jeſu bol ban meebebogen/

32 pmillig in utu liefbe/ffaeulnoogen,

apºtſnijverbernenb'ſtijtpſelſ neem 'tgeſpeet

ambaer mee het gaetſijn ºpgenfiel te heet.

XX FV.

3Laet um niet ſtuptembannemagt berijeliert/

&#n homt netjoogten: harſtig meter bellen/

zTPfe fig GP Ineer berijeſfeit' uin/ w

#omt jocht mijn ſjert ban tito fooi 5 . .un per ":ene,
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XX V. -

'al ſjoobeerbig ſelfs/ 'tnerſfant umbpanbimet

't ſjemoet ſoo ongenepgijt om umteminne/

39erambert boo2 um “Bobbelijchehraght/

Häom Jeſu toontuin*# magijt.

3eſoept in mijn ſtel fontepneban behooten/

op criſtalijne beechebaelhamboonen/

JIaet 'g 3Leeneng mater in de mobberhup!

dleijng hertg/ repuigingupt het ſomben bupl.

XXV II.

3Laet b'oegen ſalf'therhlint geſight beſmere t

&Dat mpulmhuijgheit übmaegtehuerben leeref

«En maeth mp;#eer tot een ootmoebigh hintt

Dat nergens ruſt algſnum boeſem binbt.

- XV III,

iſlaaer ach mat ſegh icn/ h boel hier meter ſtoren

Bleijn ganſche bert 't miſſieh niet ouergenen

&In Jeſu hant/ om blinbeling ſijn ſtem

&Ie bolgen/ en te dupſteren naer hem.

XXIX,

&ten heil níetſierbenaenhetſonbigbepgen/

jl?aer ep'gen ſin en buit binb' ith te nepgen . . . .

42m ſelfste heerſeben/ tot mijn epgenruſt/ . - .

(Ie biſpommeerennaer#". - - - - - - -

XX.

ſlaaer geoten Jeſu triumphanten Homing/ | | | |

Haaech ban âmhypettefbeechbertoomingt

«En bmingt mijn ſtel omtot Hintegaen/ -

«9ntſſupt mijn ſjert/ ep# t blipten ſtaens

X I: -

25luſt 5atang bier gepijlen/bjecth fijn netten/

32ilt hem 't bloet-boyſtigh opſet bogbeletten / .

ſlaaer maeth mijn beer meeſt ban mijn feiten bar/

9p batſchb'ume nuen eeuwigjſp. - ' -

r
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- XXXI I. . .

5thenth mp opgegijtigljept/geloof/ en byeeſen/

3Boo? uhnen jaaem/ en hom mijn ſtel geneeſen/

33an onberloocljentſjept / in alleg dat

Hbo ſlPijgljept vºnnig#bebat.

3Jact mpo #eer in een migljeptberbainchen

gſm Jeſu bioet/ met ſchuit en ſmet berſinchen

ginb'afg?ont ban fijn mannen / maechtmp repm

jl?et 't lebenU hiater###3Fontein,
I

2lth Iſheere Heere milt uln too?n bog ſtille/

2ºlg gp niet helpt/ luatſianich algum miſſe

5teetg meber-ſtaen/ genaebe | 2eer genae/

45eeft dat een ſtoppel##punt beſtae.

2lch! 2Ich mijn bobt! beheer umbrante ſjerte/

25ebzijbt een helſe might boogb'eeum geſmerte/

3TBaſt/bmaſt met gſſop inijet bioet ban't HIam/

't1Berbloecht gemoet/ bluſt melſuſtg heeteblam.

XXX VI.

2lg ich hanſienfal ume uppe liefde/

GEn mien mijn boogheit 't bierbaer ſjert boogſefbe/

3Panſaſ mijn 31el berteeren in het bier

Per itefde/ bie um Jeſu ſtomt ſoo bier.

XXX V II.

GPanſalich mp um #eer ten offeranden/

GBp b??lItaer ban bieſiefbe laeten b2anden/ -

#omJeſu, hom/ homruchmp upt 't herberf/

3Jeeft eeuwig in mijn ziel/ opbat Ick ſterf. 1

F. vb

, ziELS
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ZIELS-OEFFENING H

-ſeer diep verval, en vervreemtheyt van de Heere.
f by# vandes Heeren Avondmael. -

Op de wijſe van den 4o. Pſalm.

I. - :

D# tijtgenaecht nu meer mijn bootje 3ici/ .

©dt men u roept tot 't ſjepſigh feeſt/

TBaer geſug bioet met Heſu geeſt

âboºt aangetoonboog niet aan die toenſel/

#n naar hoog nap ontfermen/
JPien Hºeplant te omermen/

# ſoen ons hooggeſtelt/
ºm ban hem meſchien mijn/ -

«En 3iele medicijn/ :

(CJe hoopen ſomber geſt,

II.

«De #00ge#32ieſterban het nieutu 1Berbont -

JPie roept daer met een ſupbe ſtem/ :

Een pber biegelooft in gem/ * ... … "

Om toe te treen met herty met3iel/enmont: ' -

4Pin tot be ſuphne ſtroomen/ --

«En bolleZee te ſtoomen/ - - en

UPder 't mater bo2ſt hermecht - - -

JP002 't b2inchem/ en bebloet - -

#et IJpgenbegemoet -

«Beburig tot#trecht. « - ,

#et Ijong'righboſch heeft hier bolop gebiſt

32an Heſu bſceſcij begichengb2o0t/
e ##pinnen tienen nam de boot/ . -

WP002 beſe ſpijg/bie 't"#te regijt berfriſt 'nie

tº,
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- #ier magij be 3iel opteeren/

Eait boot haer haacht uermeeren/

- #ier ſjeeft ſp ſupb3e mijn/

JPit ljette boiljan metgij/

4 ºp 5obegljep!'ge25crgij/

H V. º

#ierig’t 25etſlegba bacrhetlaeume bluet

Hèan €beoeg Ham be 25au-ſtoofia/

«Daert'fijner tijt be3iel gemig -

45emeſen mo2bt/ bie't magijten is gemoet.

ape monntig neit te beerlijch/ .

#ot fietiste tegcheerlijth /

33sa bie ſteghtg tot 13em gaert/

# 8 msn nu tjoeploog lijt/

#Bal? #g 't bo02 ijen betijt/

«Dunigant# 't quaet te ſlaert.

#ierbintmen 't al 'tgeen oit een ſtel ontbgath

«Die icbigh maer tot #eſtig quant/

«En 't alleg upt ſijnbolſjept quant (

, dºn't allegupt fijn boiljept mam/

Die ſighlaet obertupgen/

patiºn hier maer moet burgem,

, 2ſen geſtrºoilandenoogt/ /

32902 al fijn omgcual

45cen hulp ontbreechenſal

-k sewtºammawet
I. w

apach op/machop/mach op/mijn luſtloogbert/
43at ſeght gp op u b?Geffen meet/

#oogt naebeftem ban unnen lºgeer/ . .

3，9ant bunten hem gn noit geholpenboert/

gn geemig lighten klaerljept/

#rtleven en beſearrbert/

in"## ſtatit;

aper

«rs
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vºer liefden ſupbge 252on/

2II 't Hºeplig ban Lºembaeit/ \

#Piet H2eerlijhg ofhet ſtraelt

IBoogfie: ban Deeg 30lt.

#ſie groote heet 'tig binaſe fotternp/

ºbatich blijfſmernenbuptennin/

#atangſiſt/ hitmactht mpſchuin/

âPanne:###ntumaet naempy
2tig ith 't gae oberleggen/ . * .

'Hi en fian niet anbergſcggen/

2lig dat het ongeloof/ *,

- ſlap al bit onbep, bzout/ - '

iPijnſielgebondenhout/ ,

«En boog",# maecht booft

ier leptbegromt ban al mijn ongebal/

ſtbroetmp upt die bittere hºudijt '

32anſonn opſomb/athſchien ietſ lucht!

aten ſpºnijnſiel hier ºpnd'ſingh ſmoozenſal.
't 5ijn boeberſpannigjeben/

#ie al mijn onhepſſmeeben/

3ſch oogſp2pnch ban mijn quaet !

't #ertig gigober-heerty- -

&#n om/ aſi bin gefieert/

Dit ſtelt#bupten raet. " . . .

I

chſnerfbaſt heen en meer geheel herblint/

eeſtaltijt troebel/ nimmer ſtil/

3Pol epgen liefbe/ſin en huil/ *. " -

't G5cennip behzacht herteert/ en geeſt herſſint/

- - JBeeg plageban herte/ -

45eeft ongehoeſbeſmerte/

Geen rottingſj in 't gebeent/

&#en hanther in 't genmoet / . -een aanther in # 2. ogie
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zBie ſteetg haer merchingh boet/

aeſpoon nlen 't#nboelt noch neemt.

zDit joch banepgen ongerechtigheen

gig m'aengebonden bo02 u bant /

'Hit ſeg algberſlagen en bermant /

qBen bpant heeft m’ op d'aerb ter meer gefreen/

JIRijn inmaeſ-ijeen mp Haſtijben/

d'Iſèijn booſheen mp beſtrijden/

j|I 2et ljepmelijth geboeit/

JPijn miſbaet grijpt mp ãeſt/

, , ofn boet 't geſicijt bergaen/

Jſlâijn geeſt en Hragijt berſmelt.

XI

oEn nare boot-ſſaep heeft be3iel berfiracijt/

Hºn heeft mijn megen af-gement/

GEn maeth ſijn pabt mp onbehent/ -

'H 25en alg berhmoeſt boo2 35atang looſe matjt/

GEn 'h legij terneergeſ0nchen/

gIn ſomben algberbyonchen/

19erſlingert in 't gehmoel

49an hmeliuſt en ban bleeſcij/

2lcij bat mijn fieIberreeg

Hpt beſe mobber-poel.

X II.

qIanthmoebig Hºgeer/ berbzaegfaem ſomber emb/

Haoe terght het ſchepſel u gebult/

#echtbeerbigh miert mijn 3ielberbult

JIhet impacth/ en toornengramſchap ongehenb/

#oe H#eplfgh fijn u hmegen /

3Die hanu ſpeechen tegen/

âDie ſjeeft u ſinbooggront/

3Bat hlaeght ban noch bemenſch/

2lig 't hem niet gaet maer menſch /

20th ſtuptmp nogh ben mont/

* -

r &#
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r X I II. * * .

3, gſc'elg guaet bloet ban hemſelben af/

Bab maer mijn ſtel na ugengaeght / .

Jiaaer ach 't en heeft haer niet beijaeght/

(CIe ſien ben raet ilſe mp u maerljept gaf/

- om boot in bupleſonben/

3Boſ ſtriemen en bol monben/

39erſtocht en ſomber €50bt/

4eerſtandelong/ rebel/

#2aer geſug eben-mel

CIe blien/ op##t

Om met bien Hlomp ban 't ſtinthenb ſonnig

ſpanſchapen bloebigh malgelijth/ (niet/

«En megh gemoppen in ben ſlijth/

(Je gaen naer hem die al mijn bmaeghept fiet;

eer opent mp be oogen/

'Hit ben langij genoeg!) bebgoogen/

qDoo2 'g bupbelg looſe liſt:

Pie ulngenabe merch/ .

apil ſtellenpaelofperch/

&igij omautº:nuit

'tgig maer ithfiebatal matin mijn ſept/

32erburnen is boo22ïbama bal/ ',

gPat ith rampſaiigh blijnenfal/

5oo niet mijn fiel baneſberg moet gebgept.

gſch Han niet algberſmaren

jl 2ijn onijepl/ en bergaren

ofen ſchat ban Hºelſcheſmert/

#oe 'h langer hier berblijf/ .

H2oe 'h meer in 't quaet berſtijf/

(Jot 't eengoºg: in boert.

V I

# 'H ijcb####"
02%jeſug naer @Bobtgract beſ[upt /

l ef &T 3 #ontt
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Homt roepen 't jaer ban b2phept upt/

19092 biefijn ſtem en roepboil gabe ſlacn/

«En ſjoe de 13ailer meebe/

3mail maethem baſte nºcebe/

âijnboog?bt blijft onber-pambt/

HTaet biebeesſiefbe-fiem

- 45cij002 geeft / en aen H3em

t G#nsºms met "

«Been hoo!-bedingij geit in bit b?p herbonbt/

opengeb' alleen ig jjier beboet - -

3TBaer op men toetreet/ geſu bloet

«En Poo?ſp?aech ſtelt alleen ben baſten g?ont/

't G5eloof geeft ljepligijmahingly / -

«En rechte ſelfs berfacthingh/

«Bothaen't meerhonzigh bolth/

't helpt blinden aen 't geſicht/

H#ier Hrijghtben hupſtºrenſicht/

Die ſtamelen tael en toltſt.
w - X VI I I.

#ier jupght en bloept het upt-geho?be beſt/

'GI geloof haelt mater upt ben fiets

12an 't ſteenigij HBert / en b?eecht ben trots

3Pan #obaerbpe/ ſo mo2t ter meer gebelt

- 'GI geen geſugboog geen Häoningin

ſ30u hennen / noch beſlBooningij

32an 't ſjert Hºent ruipmen in/

dºn't ſterch gemapent hooft/

31902bt banſjnitracht berooft /

«En ſijnbermennt gemin.
X IX. -

«Een 2iel biefich banalieg bint ontbloot/

gÉn dat in 't 13leeſch niets goeùtgein hupoint/

#aer dat quaetaernigl) hert hertoont:

Geſjninſonb'enmiſbaetgeeſtelijcktoobt/

«Die
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#

weiemoet hier hemchtwachten/

#maet uptſten en bernachten

animaethembraenbepoogt

zeer mijſljept/ bit's beplicht/

zpie ban mp bient berricht

, QEn tot 't"Een

'GIig hoger mijn 2’iel bie igſcerbaſtberfillotijt

3Ti't geen mijn blpaeg gemoet berlotfit/ .

'Hä ben als een Diamant berfiotht/

ofn onber ſonbalg bleeftijelijth betii0tijt/

'H4 megb met geen luſt behangen/

#oe moeſt het tºert hierlangen

#aer geſu homſt niet macht/

dBm epgen #eerſtijappp/

gEn satanabuninglanby/

(CIevan: fijn Hracht.

JElaer niettemin gp pgoeft altnetent bobt .

jl?ijn ſjert/ 'h betupgij boo2 t/ich buenſtij

«Dat al u bloech opb ouben menſch

(Terneberbael/ ombat Ijp met ufpot/

# 't gig maer mijn ganſche leben/

35chijnt u te hoeberſtreben/ -

JBaer Hºeer bolboer it merch/

HIhet met ofliefhebbpangh/

Hitom macchtijet mp b2p baltſjij.

QEn hoogt##te ſtercit. -

X -

gch bint mp #eer batich ubpanbben

ſpoo? mijn geboort'alg bloet-uermanút

32an 21bam/ 'hlegg noch ſteetg beſjanbt

2ten 't Hºepligij recht/ biesithmp ſchuldig het

ſlaaer ſjeer u b2peliefde/

«Diegeſum 't ſjeertboog-griefde/ .
& 4 3Dert

en

Y
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x . áleert in haer glang beſeft/

# ſjaer bier geſchicht/

et aſberſlimſte micht /

ſtipt 'g Häoningijg jjaterg treft.

XXI II.

# legh mp ban beer hoog um gemaben-th2oon/

'Hit ſegh anten tot bieſael'gebont/

âDaer boo2 gpijepi om niet toe ſomb/

3300? Die ſigl) ſpoeit tot uhn gehrnpſte 500m/

t JPoet m'upt de boot herrijſen/ .

- En 'hſaſu goethept p2ijſen/

JBen looft u niet in't ſtof/

520gij 't nare bupſtre g2af

UPerſonben/ ep berſchaft

- , jl?' een mont b002 ribben lof.

Jºach boog um bloet en geeft mijn hert geblnee/

3 45eeft hijgijept aen mijn bom bernuft /

gaat nu boo2 onberſtamt berſuft/

25ebaert mijn 3iel en ſtilt bie moeſte3ee

13an ongeſtabigijeben; -

Hitom 332ing ban hepſ en b?eebelt/

gºp hom ſachtmoebigh HIam/

&#n maech mijn ſtel beb2ijt /

i #

25luſt hoelluſtg heete blam/

- X X V.

âDanneer ooth ban mijn fiel meer hom te b002/

SPat baer ith noch boºſt noelj ſjonger ſpeur/

#2och mijn perſoozen ſtaet betreur/

#ch te bergeefs bp geſuſocth gehoo!,

JDat ſmootheptnoth elenden/

ilmp moit moet hanu menten/

opie boer en tollenaer/

"Ha 't geen perſoogen mag/

Häomt

- t
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Häomt ſoethen/ en gemag

19002 b90üelijch gebaer.

w X XVI.

't #g maer u merch moet eerſt ſijn boo
32002 al b oprechte oefeningh/ ? gegaen/

#'t# ig# bebingl) ſt hij

n 't ſjepſ-berbond / maer acſ) hoie ſal@m hier te onderſoethen/ ſ beſtaan/

#n hoe berijooſen ſjoechen/

SPat ſaet Han fijn gefait/ .

âBie meet hoanneer 't geſmint

“Belupt ban'g ſpecſteg miniſt

&ijn ſjof mocht ſijn boogbnait.

XX VI I.

SPelmijl 't boo2mp in 't eerſt een bmaeghept

KPat ſïgij boo2 u een boobeijont/ (ſtljeen/

(QIer neerlep: om u met hemont

2tig ſonder hertte ſmeetſien/ ſo berbluren

SBe luſt tot alle plichten/ .

'# baght it ſalnogij niets berrichten

'G geen upt geloobeſpaupt/

ſlap bocht 'hºmotijtſoo niet gaen/

(ſotºſeſug/ 't mag macr maen/

Jºl?aer 'h mou eerſt mat boo2 upt,

- XXV I II.

geen3prier 12eltheer ſpot met bego2bacn/

gºn met fijnmater/ 't geen ſoorag -

Haem banſijn ſmet en quael genag/ -

2tig finechtenraetſjembaer noch in beegaen:

300 iſt met ong gelegen/ v

âIBp millen uhne megen

45aen boog ſien / en bebzucht

«Eerſt ſmahen/ onber ſchijn

't á50uhn enchel ſtouthept ſijn/

3Dit maecht 't gemoet behucijt,

GT 5 39002
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XXIX.

3eoo?'t lacſtbergunmp#eer een open oogſy -

«En fuchtend hert/ omášiong ſect/

qDeſitchigſj Die ſigſj felfg bergeet/

«Ennoo: 't gemeen tot u fijnfinienboogſj.

45p ſchijnt ong te begeben/ .

't Ontbgeethtaen geeſten ſchen/

ambie roept niet ſtabot/

#2u35iong Tjeerlichhept/ -

%n b' aſclj bebolbeniept/

&Tot ſjoon##aseert

met hoſtiſch boſch naar geſusteelt in bonth/

#Schijnt lebenſoog alg uptgeteert/

dEn ban ben ſp2inch-bo?n afgemeert/

Part 'tgeeſt en hragt upt geſtig bolſjeit bgonit.

Joe 252upt ban't padt niet binden/

3ſBaer op ſp haerbeminben

HIBeteer t' ontmoeten plagſ/

tºp blucijt haer upt 't geſicht/ -

Gºn met hemliefd en licht /

'tſ).02bt bupſter op ben bagij.
XXXI w

2Itij 2iong ſtoninch ! ach Gºmmanuel ?

't2Imechtigíj boſch be b20ere ſtijaer

Htirt alg een bupfin bootggebaer/

€5puliet baſt heen en fijt haer heel te ſtel/

- GDe 35atan alg ontbonden /

Die geeft ong biepe hoonben/

een raeſt gelijch hermaet/

Ontmaecht hloechmoebigh Haelt.

iſiucht ong upt ſijn geboeit/

39ertoon tt HI eetthoen moet.

- XXXI I.

&Bm-go?t itſmeert/boet25abel aen fijn bal

G5etgechen/ hogeech eeng al ben hoort #bg
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hing naemg/ bergelt haar bubbel

3Boozt't uptgeplengijbe bioct/ ach hanteer ſal

Biegroot: nagh genaechen/

Pat op bekent ſuit macthen/ \
H & Cominthiijchen naem *

2len't blinbegobenbom/ -

, 2ltſj geſu/ geſuhom/

ſtoept geeſt en 252upt te ſaem.

XXXIII.

- nraes hopſien geen teheng meer boogtaen/

25efileet u #32ieſtcrg meer met ſjepl/

genmaeth uášchaepg hopbºp en bepl/

33an toolfenſtuijn/ bie nu haer luſt perſaen/

Poet#oningenſjaer Htoomen/

#aer5ceptergen Ijaer (QI h:oomen/

Çn al haer #eerlijchljeen/

32002 geſu ſtijchen eer/

2ºlg:3ionggopper-ijeer/

namen: beſteen.

XXXIV.

ſbiethmatet op het ſchierberbegbehrupt/ .

#lm beeſt Die ſepozb en 5upben mint/

SP002blaeg u#of en hoe geſmint

'JBeášpecerpen meter botten upt/ .

geoet troubn en maerhept bloepen/

- 3Jaet liefd en eendracht geopen/
v g@mgliefſte blanth en root/ . -

iteerom hoogotalg een ſtee/ -

25eſchichutn 35ion byce/ .

3 Beth't ſchen upt be boot,

F. v. B:
-

z 1 E L
--. •
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ZIE L - S U G HT IN GE.

Stemme: Repica.van.

I.

#epſ 3Fontepn

13an 'thlare ſtupbge ſap/

Pat umen 12of bebochtight en beſproept/

GP 3Putban't lebent mater/Homt en ſpoept

(Lot mptim ſtroomen/ maech beeg foute g?ont

GIot b2utſjtbaerlant/en boet beeg bo?re boom

jl het hracht herleben/ -

, &#n b?IIchten geben/ - * | -

2ſen uh, bolle ſtroom.
w - II.

Ontmaecht o minbt

+ipt Zupb en jaoo?ber ſjoeth/ -

«Boozblaes/ boogblaeg beeg gamtſch berinoeſten hoff

oPp bat fijn 35peterpen botten upt /

#om geeft ban 45ob/en in onepnt gefiracht/

5to2t neber op mijn diamante ſjert/

#0m b2cech Ueeg rotſteen/

#om b2ceth beeg rotſteen/

«Beeft mijn liefden ſmert.

I I I.

#et hoſt'lijch 25ſoet/ -,

32an 45ebtg geſlachte 35oon / .w

zeat nopt geen ſchepſelmoogh'lijth heeft beracht/

GBelijth bmel bit rampſaligſj ijellebnitijt/

Dat roepenorhomepnuige genaeb . a.

3eoo! ſulthen ſchult / en n'algenoegljſaemhept

5al eeumigb blinchen/ -

### / w

Tºt ſlâ¢t jeetlijtliljept. -

GB ſlºo2
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IV. -

9 ſlaopgen-ſtar / , ..

9 «Eeulmig ſchijnend licht/

d? 3on ban maerhept en gerechtigheen/

25eſtraelbeegganſche berblindenbupſterlingh/

Gen boetſjemſien op uo eenigb 2II/

(9p batſjpal fijn gepl bp u alleen/

JPoch home foethe /

JPotij Homefoethe/

49! bp u alleen,

35tijencht ſjem 't geloof

2len uhn belofte ſtem: -

«En bat uhnſ boogt boch treffeſijn gemoet/

GEn bat ijp behenb' nab2e tot ben(QIljzoon

19an bppeliefde/ruche hem uptben hup!

1Bambleeſch/enſchepſeig bienſt/banjobaerbp/

12gn Satang laegelt/ , *

en 'g hertenplagen/

j JIBaecht fijn 3iel b0tijur, I

45obt bie geſcgijt

heeft dat het beſt reſttijt

5oum ſchijnen uptbe biche bupſfernig/

25eſtraele heeg mijn maere bonch'refiel/

op bat ich in het lieflijch aengeſicht/

12an geſugfiebehept ge heerlijtäljept/

12an Haem mieng goethept/

apieng troumen maerhept/

QBuurt in eeumigijept. V II

'Begoebºren ban

#ijn ſalighhep!-49erbont/ -

JBie baele neber op mijn boobe3iel/

ſpant baer te onmachten herbo?nenrheen

aëigh 't meeſt vertoomen/ falo'onepnuigbert
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32anſijn gemabe't heerlijtliſt blinthen upt/

19an lijn genabe/ /

3Ban macht en liefbe/ /

't lºgeerlijtliſt blinchen tipt.

- Vl I J.

69 ſterche 450b/

25upgöt maer mijn booſemit/

«En bminght mijn fiel om tot u in te gaen/

oEn ober melbig!jt 't ongeloobigl) ſjert /

«En b2cecht bemont op/ op dat geeſt en bloet/

jmaijn3iel hoog ſtzoomen tegen ſchulten ſmet/
Heijn 3iel b502 ſtroomen/ l

JPijn5iel boog ſtroomen/

(&Iegen ſtijltlt en ſmet. X

I

2ûtſj geſu hom

Hombrecth be hop’re beur/ -

dºn't pſre ſlot mijng herten/bat het bittir

3Pan Him gemacb' mp Homeſttib'ren upt / .A

#Baecht 't ingebuant ontroert om timent huiſ /

GEn boet mijn 5tel both upt gaen achtctubo / .

qBoet mp met 3ucijten /

GEn b20ebigh Hirren /

ſtipt gaen acijter illu.

25eljoebmp Hºgeer / .'

3Poo2 epgen merch en betiſjijt/ .

#Laet mp nopt op mijn ergen Geenen ſtaen/

jaaecht mp tot niet en mo2bt gp Heſu 't 2 l/

ºpen apagonbanbeſclfg geretijtigljept. .

5tontnemer nanſijn hoogijverheben tij2o0n/

oEn homt berpletten

3De maegijt en mettelt

12an be b?eenmöeeer:

't #gfatherHºgeer
Hier
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#ier ſepbt ontglijerte quaet/ w

H#ier buil u bpant 't boog berſtant niet acny -

2lcij batonnijelſen ban u b2peiiact/

2lcl) toont mp H2eer mat mpnotij meberijout /

3Pan't conſenteeren aen 't gena beſlupt/

1Pan't lieflijch (etinen/ . -

&#n bgucijtbaer ſteunen/

«Pp 't gema beſlupt. X II

ſtutfit tipt/ rutht upt/

KPelmo?telg ban bit quaet/ * -

dBmgogt itſmeert/ agb hom hloethmoebigg #elt/

«Bp tient mijn bpantſ en fijn booſeſiſt/

25eb2ijt mp boo?ſijn bepmelijch gemelt/

2lgij ſjeipt mp baet u ijulp ijet meeſt ontbgeetht/

3Paer mpben DOO2n/ en -

KPenſcherpen angel *

'(dI diepſt in 't herte":# .

4Bntlebight't ſjert

12an alle epgen bngen/ --

Gaatinuſclfg niet alggeb2eth en fiet/ .

3Perfegelt both bat 45obt hbaerachtigſjig/

2#gij g?oote Honing/ macch mp botij opretjt/

«En leert mp behen boo2 um aengeſicht/

GEn u beheelen/

#n toe betroumen/

2il mijnſielgaantikt V

1Bernebert mp / zº

3Bernebert mp't gemoetſ .. -

Op batich al u b?pe ſjanbelingſj/ #

1900? goet heur/ en beijanbt legi) op de mont

19oor b afg?ont ban het epnbeloog herſtamt

't?tſſeenhuijg goet en opperſtal beſtier,

3igjjieertmp buthen/- -

v/ -

dºgpot



-
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GLupſtert maer na 12cm / .

«Broot-macijtigh Hä0llingij /

3Do02 u al-ueſliet. - j.

XV.

gleert mp met blijbt

Je machten op u ljepſ / g

aigeeft beſtuur mp in een rechten gamth/

Genieere mp berhieſen 't retijte pabt/ -

âDarr op ich uhmenſcgen magij entfacil/

33at gp mijn hant/ laet mp niet banuggen / -

39at gp mijn hant bogh -

39atgp mijn hant/laet

dlºp niet banu gaell.

XVI.

Moerlitijt mp 't oogl] /. - - - -

3etriebomb imp be 2-iel -

op batich ſtelle al mijn #eerlijtfiljept

&#n luſt Jact in dat geſu Coninchrijth

ineert uptoeëxpbt/ dat Baber/ 35oon en beeſt

33an eeum tot ceum/ alg'tecnighceumigij?ll

3 bogbiofgegeben/

€5cNamthrinerheben/
2tig het eenigij al. F. V. B.

A E N s P RA E C K

Aen de

A F D w A EL EN DE ZI E L.

Stemme: Courant Monterey.

- I.

M#bmaeſe 2-iel laet u bogij ſoclien

vooo! geſu ſtem/ • - - -

2tch maerom miſt gp bug ubert berſiothen/

#g
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#p ſal utn bupſe3ielemaechen -

3JBitter alg beſnee/ ,

GEn 't ſteenigij ſjert geblmee/

GP002 #2em ſult gp geraethen

(&ot de eeuhm'gelugee. I

I

39erbooſÜe 35tijaep ſjoub op ban bhmaelen

#ſangijg 2bergh en Dal/. - /

HIoop/ loop na hem/ Nieu meerombuilhaelen)

#n fijnſtherberg 3tal:

#p ſal unaerſijn b2p ontfermen

SP2aegen inſijn ſchoot/

(GIer hulp ſijn in benoot/

«En liefelijthomermen 4.

jl)ibben in De boot. III

lºp ig een 35on en ſtijiit bebonden /

%n g200t gebaer/ -

Geen rotſteen om te ſcijuplent aller ſtonben/

JP2ucht u 't lijden#
#n Bemig maerljept licht en leben/ /

3Liefd' en alleghnat *

Hm 'g herten menſch bebat.

genijp miſ rijth'lijthgeben

Hpt ſijn bolle ſtijat.

Hºteer om ban ſiel ſaet u behoogen/

12an 't hoogſte goet/ -

2lcij ſpoept u ſïele ! of gaet beri00?en/

2Utij herſtaeltgemoet/

12et buur banliefde boebertteren

&#ngen miſ en ſin/ ... . .

en neem mp ganſcijlijchin

Oſºn# ich# leergiſt

(ſgſ! EO0 Iſt3rijſ, - 2 gel F. V. B.

zo Den
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Den eerſteu Pſalm op deſe voet geſtelt

op deſelve voys. "

I.

D# met @Botlooſeſup niet om en gaet/

KPie ropt bemiſſigh in ſjaer booſen ſtaet/

«Die bp beſpotterenfigb niet miſ boegen/

#2aar ſchept in Göobegålbetalſijn hernoegen/

#abagh en nacht ooth maethtſijn merchbaerbaat

3Pie ig booghuaer een feer#daan jl)alt.

Die ſlaan ſalſijn gelijth een ſappigh fjout /

3Pat ban een ſtromend matermerb beboubot/

3Dat op fijntijt moptfeplbeh?ucht te b?aegen/

âBieng blab en doofpotfina geen bupen b?agen/

94a mat ijp optſal nemen bpber hambt/ -

(Pagt:waterman van me goet herſtartt. *

jl)aer amberg gaet het met een obobloog man/

3pie boo? beminbalg haffſtupft upt be man/

qBie nopt en ſal beſtaen in 450üggerichten/

#Baerſal met ſmaet en ſchanbe moeten ſinlgijten /

qDoch m02b IJp Daer de b200men hoomen t facin

€5ereeclient b002 eenman#n ggenen maant.

3ſſPant 45ob bie Hent Der bgoomen lupben begij/

#p meeghthaerpat/ fjp hentijaeroberlegh

32002 ſjeplig en hoop goed/ mantalijaer treben

&Bie ſjouben baſt aenrechten billigijchen/

#TBaer ter 45oblooſen meegenbol herhalet/

“Die cpnbigen in een rampſalſgij niet,

P. V. S.

, ' - Deal'
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0

Den tweeden P s A L M.

-

-

# . »

-,

*. 2lt oo2ſaeth of be lºepbenen behoeegt

W# in de mint en pûelijth te bu0elen/

abat moet er al gemelbg ban jaar gepleegt/

aſbat of het oog-mitig naar opſp boelen/

zpe Häoningen en 1902ſten jeulen t' ſamen

#pleggen op den Bob beg#emelg toe/

35p foechemſijn 45eſalfde te beſchamen/ ,

#5a/ſeggenſp/mp ſijn#joch al moe. . -

Htomt ſchubben mptie biche toumen of - is
&#nſaetong in de b2pe lugt meer leben/ .

Leoefijn mpnoth ſoo bot ſoo plompen grof/

#bat mpong foo gehangen fouten geben/ -

#baar typ bie moont nerrºbonen &on en 35terrenh

#5ailaccijen met haar hinderlijch behaijf/

#p ſal haer taal en al haar raad het merren

oënſenten haarmaar inop 't lijf.

GTermijle bat fijn jeete gramſchap blaacht

5oo ſal ºp tot bic ſtijbehoppenſp?ehen/ . .
3Dat #bie troep berebobbelooſe maatht /

#ſch falijaer opſet met inſtuchen bleethen.

#ch heb bogeeng mijn @lp uptgegoten. ,,

35p 't Hºooft van mijnen mel-geliefde ášoon/

Hypig geſalft her boben mee-genoten

dàp 3ion ſai #ptuimigfijn (Jij?oon.

gth ſai verhaalemban het groot beſlupt/
#De #eer heeft eeng op heſe tuijg geſp?oochelt
#n fijt mijn soon/ mijn aſbeer-glang en mijt

- 35pglipt . . . -

- - - - - - - - - - ** en laagt de boothell -

er aanginnen# "/essen
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dP 5eon op heben upt mijn ſchoot geboozen/

#ſal geme2ben mat gpbaumpepſt/

De H3epbenen uhn erflijth toebehoopen

3ean baer begonnebaeit tot baarſe rijſt.

«Bp ſuitſe ſlaen in 't 13elb en in be&tab

(CIe pletteren met talmen ſtafban pſer/

5 àiet amberg alg een 33nttebatfierg-bat.
-

Hºferonl/ich bib um Hioningen/hoogb mijſer |

obp liegteren en ſectgebugte 35taten/ .

GEp Homtbogeynbelijch tot goed berſtamb/

3500 gp u huilt banH)em fiaſtijben laten/

#p ſal u ſlaan/ maer met een 'g 19aberg ſjanb.

Vi.

#omt bient bien Hºeer met Hainberlijth ontſag/

32erheugt u b2p/ macr meeſt niet ſomber b?eeſen

GTerwijl gp bencht mat batſjnijanthermag/

2ïls gramſchap in fijn ſjert Homtopgereeſen:

# #omt Huſt ben #oon eer batſjp moet ontſteethen

&|n grimmighepb / te mibben op be meg/

«Eer. Dat liep u Homt ſmellichafte bacethen/

ofnboog ditoog fijn and en gunſt ontſtg.

âIBant ſijnen t002n Uganu te idenberfel/ -

H#et ſoub H / maar te# nog een6 ber0ubmen/

JPog bit geſlagt ſtaat bp bie Htoning mel/

39ie #em haar ſelfg en alleg toe biertroumen.

vs.

I. " F E
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L I E D -

Van onſe *

VREEMDELINCKSCHAP

Hier op Aerden. *

op de Wijſe van de 1o Geboden, of Reveille van.

O &Bob en 3tijepper Ijoogij gepreſen/

«Een aardmo2m homt uſpeechen aen/

Gºnſaet hem niet fijn afgemeſen/

Jl?aer miſt op lºgem ggaan ſlaen. -

âln oogen die met meneboogen/

HI?p ſagen in mijng moeberg lijf/

3Baer upt gp mp hebt uptgetoogen/

«En ſteſb op aerben mijn berblijf,
1 ! ! !

»

JI 2et pijn en ſmert ben fch gebogen/ 2

JI2et ſongſ) en fiommer op-geboeb / | | | |

93ſch moeſt b002 eeubnigh gaen berl00gen/

3500 gp nietwang"ſoogoet. -

i -

giſch maer een baanb-hout ban berijcſſen/ . .
GÈen hinb beg too?eng ban nattilit/ s .

#ch meet gp mogbt mp ceumigh quelien/

Gºn ſeniºren naer het ijelſcljebuut. ' ... >

JBaer maer ubn huilen mel-beſjagen/

5oo ſchencht Bpmp Hengenâoon/

%jn lºem ben ich uhn op-geb?agen/

#p heeft boo? mp"Een en i00ſt, ... . .

bp is mijn neer/ mijn troume 2eorge/

GPfe boogmijnſchulden#gebget/

3

r

*

* .
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, denbiempganſch bebrijthanſoggen/

denaf-maſt in ſijn":"t
zº

opfaerb en Hemel om mpheeft/

- 5p honnenmp botij niet berraſſen/

apetoijſ ºp baer#niet

of ſtijgen boot nationpurttaſſen/

npismijn belt-heer en mijn honingh/
#ijn naembie ſtaet mee op ſjil rol,

#et parabijg ignufjn mooningb/
veaeraliegiguanwººn bol.

jlpaerith helaeg! gribenop aerben/

&#n upt ten eerſten 2tbamaerts/

gchhibuigeer miſtmpaenbaerben/

din trechten tot Ilhem:ams.

3.
: 2Iſhmaer bat gp nu ſijt geſeten /

* @tot uïneg 1Baberg rechter-janb/

oep milt u ſchepſel niet bergeten

qDat bp u eeng aan:ballÜ.
I. -

Heijn leben bloepb gelijthºeſtroom en/ -

- #ijn dagen fijn maer rooth en buiiliº (z.,

#er bloemen/ ſchabuhnen en b200mett/ .

#Die men in 't Hººgt niet meer en bind.
t - - X I

- --

gth moet hier ſmerben/loopen/blauen

# #ig ballingh in bittranenba/

# #ot batich eens begºn met ſlaven
. GB902 uhne gunſt#n ſal.

- I II.
w

Ongretijte 19aberſantig bobelt/

#/ -
- -

op
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r#

Op aerben ſchijnen mpherſthoben/

#laaer bobenising# en ſtijgint,

GPp beſen megijſoo moet men ſpoepen/

Jlleen moet gereetſtaen op 45obtg aboot/ -

JIaen moet beboeten baerbigb ſtijoepen/ .

«En ſomber niet",#n b002t.

Maen moet niet ſachjeggaen/ maerloopen/

Gºn ſtrijden in bithno2ſtel-perch/

HIden moet betijt flen upt te hoopen/

QEn baiſenvaartuig# ljet buerth,

«Die megh biebalt met ſtepſ en enge/

qD hmanbelaer buiebat gp ſijt/

#p baltboogbleeſch/ en bleet mat ſtrenge/
GÉn b'anig'reſing:#n en mijnt.

1 I.

gfth bibbeſaet u niet beb?iegen/

JPoo? 'ghuercitgliſt en ſoet geblep/

De Dupbelham niet doen dan ſtegen/

I#p bgengijt be3ielen in beſp.

XVI II.

Dit ſijn maer liftige 35ireemen/

#topt boo? haer ſoet geſanghu002/

3TBant gpſoub eeumiglijth bcmeenen/

RPat gp ſjaer dit":# geſjo02. . . . . .

dBp/ op mijn 2iel ban ſomber ſcij?00liteit/

gºn mambelt met een rappe boet/

ſpant ſiet be252upbegom milhomen/

gºp gaet #emvan: 't gemoet.

Hineerbieboot u heeft geleben/ * * * *

35egijt boight mp"#een ſoete ſtem/ -

IP 4 -

#p
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#pig uſelfgooch boog getreben/

(ºot in het nieuhn#m.

alBegij/hbegij ban boerelt ſaet mp ruſten

'# en hebaen u noch beelnorij lot/

'# berfaethu ſchijn-goet en bnelluſtelt/

oEn geefmp nu grººt# 450ût/

- I.

oep tretht mp Hºcer/ banfalith loopen/

albant ſomber um Hanich niet hoort:

3èermeerbert mijn geloofenſjoopen/

3H finetijt biewang## 113l3002t.

gich bibä Heere milt mijn geben/ -

#ogh niet te mepmigt) mochte beel/

©p batich tot u meer magijſeben/

dºp geeft mp mijn beſchephen beel.
- XXIV.

abant op bien meghfijn mepnigh rijthen/

#aer goet batig teſmaerenpath;

(die bnepnighſou mijn been beſmijtken/

GB00? armoeid en":#nd. W

V.

gch mil beſogſjuban behelen/

dºöp meet het lºgeer/ gp meet het al/

obp ſuſt mp afleg mebe-beelen/

2lig ich mijn loop#" ſal.

oep leert mp begij mijn bagentellen/

H 6,5eeſt bie Heer mp ſecther gaen/ ... .

3meant ſomben/ bupbel/ boot en helle/

RPaer moet ith baag'lijthr tegen acht,

X X V I I.

apel aen mijnſiele miſtbanloopen/

't isnutenaangenamentjtſ
3Dg
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zqDe beurcbie ſtaeth00? u open / ---

'offig mube bagijiietfaſiglient.
XX V # # #

3maant algum oogen fijngelootſien/ .

ogn bat bit Hranche aerbe bat/

dºeng boo? bebootſal fijn geügoothen/

5oo Homt g!?m::op dit pad.

oep loop mijn fiel gelijch een lºgin.be/

gelijch een miljee ofbluchtigh#ert/

d5cmig gpſult genade binnen/

Gºnſalighbie tot##unt

ſpant aig op ſijt ten epnu gefionnell/

3eam beſebaen of mo2ſtel-perth/ .

ambo2t gp ten Hemel op-genomen/

dºnſulth een epilbehroomt het merch.
P. V. S.

Den rechten Plicht eens Chriſtens.

Op de thien Geboden: of Reveille vous.

1 •

S": 13eplichHeerlijch mijs alwaerbig!)

en zilgenocchſaem &#en ººſ
#ſmachtich/ Stroum/ en ontij IïccijtbaerDigij/

Etainableau: vººrt º

3Pan ente boon uſelfgen allen/

bie u recht hennen3ijtg! #t/

ga al mat in het hertian ballºn
" zijt ſpijp en notij"E: Illéél',

5

A | |

? • &00
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5oo ſijn oothalie um beſluiten/

äm baeben en uhm ganſch belept /

zpe 2Terb en Bºemelijoe2tmen upten?

2ſtig g lºeeren:ig #eerlijchheit.

3II mag 't banbat gpmijn mouthoobert/

3eoo: «Eeulmigh/ bp blijft ehengoet,

zeg mij omhelſt maer 't bleeſch ſeer noobe

2II mat H mijsjeit#n mijn doet.

Häomt bano Heer 45ijp3ijt be lºooge/

aſpoet alles met mp bat u luſt/

't 5p metof tegen mijn bermogen/

H byp belept batig#nruſt.

#ebt ſpijp meer eerin ander ſcbert/

#iet tºeer hier ben ich/boot mijn blp,

3Laet ame Germaerſijn herſenen,
312ant batigºf## ſchoon ſp.

“Dotjbit mºet ich o Heerberlingen/

#at ceng ban miſ met u te ſijn/

«Been teethen igban een herlagen /

iſlaaer baneen##falitijſjn.

2EI heat op?terb mijn ban handelaren/

3Pam Hame hambt't is mijn al goet,

# mit ontrum belegt niet treuren/
#eer al um bitter#ºm ſoet.

3Bilt 45ijp mijn laaten onberſonten/

# mil bemin fch 'tig mijn boel 3 . .

3biſt ging mijn fiaenjarbiep: monteit/
of ſepijen ſteeüeg boo? be hel/ .

ee

aeit
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k

banen door wien/ich alles magbt.
-

ende ziEksucHTEN. ,,
X.

3ſbiſt gijp boogbupſtermijn boentreben/

©f brengen in een boer moeſtijn,

#ſch Uen met Himemiſte bºeten 7

H boen ſal mijn"En3ijn.

#oemel ich ſomb'en booſebabcn/

#hleeſcheg merchgebupricijſjaet; .

qDoch lijden/borhept en heel guanen
iſ?ijn 0m ſjaer fig#t aen en ſtaet/

iſlàaer brſenſch han al te ſijn ontſlaegen/

ášog berr het guaet en ſonbighig;

3on ben ooth milligl) om te b?agen /

2tig het mijn 'g## boilſoo ig.

9De tijt/ maet/enooch behuijſe/

#Laet ich hºpmillich aen min Beer;

gbp blijft/45p Homt/ich miſ umprijſen/
#n al uhn": ſcer.

?Il matum hangt mijn toe Homt ſenten/

"Dat/ en niet anberg ih en mil/

&#3ijtºt begin en poch mijn ºnbe/
#ſch macht op u ſligt",

Hi miſu in alles bepligij roemen/
H. ſieben/ ſoben/prijſen byp/ r

H «boet in alſ uhn bacben noemen/ .

#n alle ſtaeten t'aſſertp, .

XVI.

«Dit íg mijn menſcijboo? 45obg genae.be/

#nmijn gemgocht boo2 g'obceſteghracht;

#th hangij banJ ESUSaf geſtaebe/ -

- ooth
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XVI I. W

«Both bat/orn bie blij ben menſchen;

gſm menſch en mij ſteetg hoopt te ſpoen/

(Iot bat ich hom baer fael'gemenſchen

#aer tocnſch berbuiſſelen met boen. I

I. S.

Ziel-ſuchtinge tot den Heere Jeſus.

Stemme : Belle Iris.

I

S# ber gerechtighepb/

jlaaecht dat ich na u magijlebert.

'H 35al mp felbe ober geben / .

onber in hoogh-mijg briepb.

areilt mijn fiele oogontſteecken/

3Boo2 uhn liefde boo2 um min.

31Baſcijt af alle mijn gebzeechen /

3Iepb nlp 't pgb beglebeng in.

- II

op mijn ſjertelijchſten 132ient /

eſu mijnen ſtel beminben.

'th laet u bogſjhannap binben/

#thoon't ban mp niet is berbient/

3Laet u hoſtelijche ſijben/

oEn u ober-biere boob /

#ſlap berquichen en berblijden/

jlºp bertrooſten in#n00b.

gaat etſp mijn ſalighepn/ -

geen herſtellingban mijn ſchen/

«Een bypmiſſigſjouergenen/ -

oºn een ſtijiltterlijbſaemhept. dºw



ende ZIELSU CHTEN. 6r

:

den een ſtoch ban mijn betroumen.'

ulpe tot bolſtambigbepb.

act'et mp in liefd'op-houmen/

Çn lepijen tot bepligbeen.

3Jaet het fijn mijn @Teſtament/

3ean H. noptnolpreſenminne/ .

illaecht mijn bert/mijngeeſt/ mijn ſinnen/

#me groote liefd behent/ -

252eecht in mpafal mijnſonben/

#5upbert mijne 3iel geheel/

3Laet mp ſtijupſen in u monden/

49 mijn allerbeſte QPeel. A. D.

De Minnende Jeſus en Weygerende Ziel

Stemme: Ach Amarillis. "

I, e

J.A# mijn 323inbinne/ . s

Z. 3egtmpum ſinne/ A -

e iſlaijn herte gloeit aig huur banminnen/

Z dºn't mijne igfoo hout alg pgban binnen/ .

J. Hieert u tot mijnen baet / -

. Z.3th meetban ſelfghuiſract/

M. J. GP deſolaten ſtaet/

3ult gp't Dan hminneli '

II. - . . . . . . . .

. Z. &ſaith ſal 't binben / .

, J.42aer mijn beminben ?

.Z. Baetith mijnſin hamboen of laten

J. JPitig de rechte mech om mpte ſjaten/ . -

#### b002/ * * * *

J. GB: ºldſteit han't retijte ſp902/ -

- - W. Z,% ſt#

e

e

#o
- ' -

W

#
M#

w
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. zgth geefu geen gehoor /

abymootjt wat naasten.

. J. 3 Bilt gp ban blieben/

Z. Bleijn ſinnen 't rieben/

. J. # engen finhan melbmaelen/ •

. Zgthſal die met boot mijn firachtbepalen/

. J. Die machtig bp u niet/ -

. Z. 25p mieig ban't gebiet/

. J.25pmp bieban u bliet

Häullt gp die ijdleil,

s

M

#

“De Minnende Zielen Wegerende Jeſus.

- - - stemme : Ach Amarillis.

M. Z.A#geſug bliet gp/

w. 1. AH ziel ſuir riet mp/ t

M. Z. Genimmerg ſoech ithu te minnen / .

w. I. den zieleholgt 't gebietbanutneſinnen/

M. Z. Hihijnfin.biebeucht toch niet/

W. l.jihijnract bie heucht gp niet/

M. Z. ?Ip laet toch u gehter

JIep oberminnen, .

W. J. GBp felfg hebt Hrachten/

M. Z. Dieop u machten/ - -

W. J. Dat bnachten nampig herlo0?en / . ,,

M. Z. Hi heb immers tot mijn 25jupb'gom iſ bere

W. J. gth hiesuniet tot 252upt/ 7 (Hooren

M. Z.gg ban be liefde upt ?

W. J. achig man gpbie ſtupt/

'# huiſ ll Itig tij092en -et ſjoege Mz zij
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M. Z. #oe lang ſuit gpu mepgerſgij toonen?

W. J. &#oo lang als ich ban u noch affal moonen/

M. Z. 2tp moont toch in mijn ſtel/

W. J. «En bp albien't gebiel/

M. Z. &500 ſal ich ban 't gehrieſ/ *

“Der ſomben ſjoonen. - vv T.

De MinnendeJeſus en MinnendeZiel.

Stemme : Ach Amarillis.

GEH nu ith min u/ -

«En ich beſin u/ -

Gºn ith ſal u mijn bpſtant geben/

th neem u tot mijn392oum/

GEn tºch blijf um getroubn /

3500 hbatſjt u ban berouhn

&#nt toneſtraat, I

M. Z. ik ben Hranchban minne/ -

M. J. Hºoeſoo123inbinne, : «

M. Z. âBantgp mijn 'thert geſtooien/ 3 & 2

M. J. gg ban um liefd tot mp alg buur gehooſen?

M.Z. @cljja Homt tot mp in/ -

M. J. Dat ſjab ſchoothin't5in/ . -

M. Z. 50oſp ban mijne min ; 1 -

2ſen uhn "En zit, º

M. J. ſeemt afum oogen/ . -

M.Z Zijt gp bemoogen?

J.

Z.# ich batſon geeft gp mp het leben/

. J. - - - -

. Z.

n



zºpact utme gunſtmr:" mee beſcholith.

zo mijlichban umliefde heb genooten/

M E D IT A T I EN

J. ©tijjaſpboen mijn Ziel gemelt aen/

Z en ume ſchoonhept doet mijn ziel herſtelt
e % ©tij liefſtegpijt mijn/ . (ſtaen/

#

. Z. ſenithſalb'uine5ijn/ . .

yde. #omt laet ongban om mijn

35aem in ljet beſt gåen.

#

L I E F DE - L I E T.

Op de wijſe van den 1o3. Pſalm.

I

han geſugſoub ich um hoortaen niet minnen/

jiaet al behrachtban ingeſpanneſinnen/ |

#Baer ithum heb in 't Hºepligbom acnſchout/ |

dBelijcheen 5on ban beplig helderijeben/

dºen 252om ban trooſt een Zeehanſaligheden/ |

geen eigel part ban't" H#eimelgout.

H5thoongaet bathan2ſtſalon te beben/

ligſang Homt bieban3olomon berboben/

33erſchijnt berblincht berbleetht al mat opt blonth/

#aopt guain upt oogſooſoeteliefbe-ſtralen/

35een ſtug en macijbp uhne Huſſen ſjalen /

5oo plotſling in mijn ſjerte upt-gegooten/

zgn 't mibben hambchoote oefeningh/

#bemijl mijn geeſt met beplig ſnnigheben/

5fgh tooghen in 45ott-bzuchtige gebeben/

&#n ſoo geboeit uſaete troetelingh,
- &

tº -
optij |
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IV. -

, -optij mocht: ith nu aen umeboeten leggen/

" En ſmeethembe baſt ſomberſeggen/ ſeggen/

#oe diep u min mijn fielſpingepgent/

GPch maſſe leeg om met bemin te bullen/

of ober bol van liefde om te bulſen/

- 3Pan ſjem biefjp beel meerüer meerbig hent.

- V. -

312ijn ſjert/ ten fijn geen hertelooſe moogben/

#nſupperetrou met hegte liefde-hoogben/

åleil ich acnu ge-egijtſijn en geheght/ *

âDat moet ith boen of lijnen/ ſjoemp b?agen

«Bm boog hemjg banliefhe H te behagen/

A5pgeecht liebe H#eer / mant ſiet ich ben ulu linetijt,

-
VI.

gch heb geen miſfigaen uit huiſ gebonden/

gbeen ſinlijchljept/ fig imumſin herfſonten/ ,

f'gg ſoet / f’ is goet/ mat gpgebiet/ of boet:

25ep?oeft mp maer het ſp ſnijoen of lijden/

#n brengt of bzuch/ inbzoefneptofberblijden/

3500 't um belieft 'h ben alleghuel geſïnt.

V II. - ,

3ijt gp 't niet lºgeerhiemp eerſt ſtomt te binnen/ -

2lig in ben flaep mijn op-gemechte finnen/ -

35ien 't mo?gen-roob ber berſcher bageraet /

35ijt gp 't 00ch niet maer in ich mp berluſte/ º

weeg ſabontglaetop't bebbemijner ruſte/ »

3TBanneer mijn ſiel ſoo met u ſlapen gaet. . -

-
V I II. ,

2IIg ith bentrepn ban mijn behootepligten/ | | | |

&Ben ganſchen bagh mail behelberrichten/

5iet ban mijn oog geſtabigij niet op um?

'@tig al mijn luſt te boenum mel-behagen/

ſ 32an ergens in mijn ſelhen te mig-b?agen/...,

25en ſcheplaegupt g?ontm: ſjertenſtijum,

- V,
#ntien
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IX. '

#ntien nothtang mijn bleeftheg ſnoobe beoogbepb/

GOf Dupbelgſiſt of bleeftijeg fmoobe boogſjepb

(&Ien bal herriithit û002 quabe toeberſight/

%tſt heb geen ruſt boo? Dat ich aen uhm boeten

iPijn miſ-bal Hoorn met jeete tranen boeten/

13et hugoegent ſjert mert baneerſt recht berligijt.

X

JE2aar ſoo gp nog uhn'g gunſteg ſiefbeſtralen

Çe ruggebout/ en niet laet meberbalen

H aenſchijng lightop 't finagende genmoet/

#S500 ig 't gelijth be 252upſofgiäinderen treuren /

2lig Ijun 't geſigt beg 252upbegomg niet mag beuren / .

jlâijn 2-iel in ſchzich in angſten ſtºelle gloet.

X I

'QPog ſoohnanneer beb2oebezidten trooſte/

«Dat lieflijtſt ligt meer baget upt ben ooſten/

qºn batich ſlechtg eenſchittering baer ban/

CEen glimp / een blith ban ber mag aen ſien hoomen/

apan iſſer aan mijn broebe Ziel geen ſtroomen/

«En niet dat ſoo mijn 45eeſt bermahen Han.

- X II.

'#25en echter foo geſct niet op biefoetſjept/

GPf ich miſ moch hoanneer uhuijſe goethept /

âIºp bie ontrecht met um te b2cben fijn/

giſch min beeleer ben gebet ban't gegeben/

«En hoe gp 't mactht'tig mp haft om'tehen/

2tig ich maer meet gp ſijt en blijft bemijn.

- XIII.

en ſchoon ithbatooth nimmer hier ſou weten/

300 ig nogtang mijn fiel met liefd beſeten/

QPatich uhn puut om ubuent mil bemin/

2ºl foub ich nopt um goetſjepb/ſoetſjepn ſmaken /

20ſ foub ich nopt tot um genot geraken/

45p ſelf& herbient om uhment mſ, bemint,

(GIet!
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XIV.

ſ@ten moſt niet fijn mijn luſt/ mijn ruſt mijn breugbe/

ga 43obt ooth niet om dat ijp mp berbeugben/ 7

dËn faligbe/ bat mag ep'gen intreſt/

Blaaer abobt als Bobt dan ſelfs ſoo ouer-heerlijth/

«En ban hemſelfaten upterſten begeerlijth/ .

#5oo ſupberiijch te lieben batig beſt. - '

X V. - -

qDclj homb ich al mijn ſinnen ſamen ſjouhnen/

om um in uln bolmacththept te aen-ſthoumen/

ofn bat ulu ſjeeſt in biebeſpiegeling/

H#et oude mijn ten bolle quam ontleeren/

GEn naer het beeſt umg bepligheptg formeeren/

JIBjn 450üt Ijoe lief maer bieberandering,

- XVI

van foubithmpomument miitaminnen/

gEn blijb fijn dat opaert en hier mijn ſinnen/

getg bonnen 'tgeen uhn liefde meerbigbig/

gfen ſiele bieboo? 't aenſtijou uhner maerijept

gEn meſentſjept ban hlaerhept/ moet tot âlgerijept

3Dcranbert naer uhm Heerlijch &#ben-beelt. * * * *

- -
XV II. » " ,

“Danſouh ith hoortgum lieb'limg gunſtbehuijſen iſ

H ſjoter fijn mijn g?oubmelijch af-g?ijſen/ -

giſch ben ber merelt en bie aen mpgehrupſt/ -

JE)aer al mijn luſtſal tot bebzoome meſen/ 2

3l3aer in ich uhn gelijthenighan ieſen/ -

en ſien het beeltutugnepligheptsgehupſt.

- '
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Ziels uyt-geſtreckte begeerte tot Godt.

/ .

Stemme: Repica.van.

- I.

#Tiefbe obobt/

&Pie ſuph're liefdeſjt/

GBp boeit en gueccht u hiechgheng neerſtelijth
#n ben ſchootumerceumiger liefde/ A

3120ght ith baer fijn een teller ſtipgeling/

V

2ſch mogtich baer ſijn:

2Utij mogt ſchbaerm: teerſupgeling.

2Ich of gp mp -

jºu bogeeng open beeb / .

een toonben mp u ſupb'reliefben 5thool/ .

«En toonbenmp uſupb'reliefbe3tijool/

GPch mogtich baer beplig genieten /

àà monſter ſoete onbermijſingen/

àà bnonber ſoete"Een

3Dat mp inger ban

GP002 u te beurte biel/ N

ofen mare bepligen boſmaechte ſiel /

Gfen hbare ſjeplig en bolmaechte ſiel/

&Pm u te bepligen en te ſieben/ . . .

JI)et al het heerlijth/ bep!'ge 12emelg-ſjep?/

jlâet altijet heerlijch/#ro. H#emelg-ljep2.

3Liefhe bompelt

HIept eenemalen in/ . - -

#n 'tinnigſte banume liefd en min/

gin't innigſte man uime liefd en min/ . .

âBoºn mijn 3eater/ mijn 3Leeraer / mijnme:k

-/ .

\ -
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#oo mern ith boomu/ een bloethſinnig hint/
4500 merb ich boo2 u/# hioethſinnig hinb.

e ſ

gºp ſupbert gp -

JIRijn geeſt/ en hoothter af/

#et ſchupm en ſtinthenb nupſ her ſonbenboog/ .

#et ſchupm/ en ſtinchenù bupſ ber ſomben boog/

&Pp dat mijn ſtele beguaemmaghnerben/

Hm bierige upt-ſp?ahen te ontfäen/

Hlm bierige upt-ſp?afien te ontfaen.

-

A. D.

# .

Den

HE M ELs C H E N-AR EN D,

Sjn vlucht ſloedende naar het doode

- , Lichaam, Luc. 17; 37.

Op de wijſe van den 77. Pſalm. ,,

* I. -

qIleg bind gehhol clenbe/

âDaar gſch fuyten Bobt mphnenbe/

2Ilieg is een blinthenb niet/ -

JPaar mijn ziel à niet in fiet/

op! @Bp 3ijt alleen begeerlijch/.

45p/ 45p 3ijt onepnbich heeerlijch/

2lgenorgſaam igugoet/ 2.

omrimaldinatºr -

'tabonter mamalieftenabolhºpt/
heeft mijn zielen ºns bolſjept/ .

---



-
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5oo ontſtoothen en herſett/ . •

#Bat mp pber ig belett / .

gpie niet ban beſlBerelot cenſaam

#p:eech: alleen banum gemeenſaam/

oEn ban Ijet beminn'iijth 3Licht/

kBatter bloeptur:# 45eſicht. -

#oe meer batºſthum begeeren/

Hjoe 'h alſ meer en meer bermeere/

op onverſatielijtheluſt,

zºpie alleen kan ſijn gebluſt /

#ſlaet um eengte ſien beel Hilaarber/

#tig tot noch toe / en ubu naarbet

(Ie beſchoubmen gºeumici) Cen:

2ilg met mp tewºen tºt

'It 23en met ſmart en ſecr onlieffijth/ # .

jaaar mijn ſmart is echter lieflijth;

2tig 't met Jeſus bloet gemitt/ -
N 3 Bitter is als 't mitſte mit/

ambitmp in dit bloebfoobomp'len/

#het H licht ſoo ouerrompelen,

zDat dBp in mijn boo2 u ſtaan/
H meugtſeller drººm dall.

- 5et op mp u ſbobljeptg tempel/

o;n bemoont mpaig een GIempel.

gaat ſchgeener bºember fijn:,,,,,,

###m en heeft ºp mijn/
zDzucht H'liefde in mp mcber/

en ontfangt mijn liefde meter,

gLaat het jaaſt'lijch ſijn betijd /

qDat gſch retijtlag#s45p 3ijt.

#Sint gchum beblerrenhemen/ -

âBilich g?aag imp laaten meniteit/ 3ïDaar

- - dak ,

*- l
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3TBaerum beeſt mp ſepben init

'# binh in um 'tgeſochte ſtil/

'# ſie in u ſchoonſte ſchoonhept:

5thi mag dat deels mijn ººmoonhept/ .
'#foute binden meer en meer/

Q! alleen beminn'lijth hooghoerp/ -

J2aar miengſlipſtrengſch mijn oog ſcherp;

Doet mp Ijoozen in de ſtilt/

2Ziele hebt al mat gp miſt :

3laat b2p u benabe hoomen/ N

2lig geſjeele mater-ſtroomen:

Geeſe bzie/ 2Ziel/ ſoog/ en Häeel;

#eggen nimmer tietºneel.
V I II.

J12aer 'liberlang te fijn ontbonben/
H te ſien herloſtnanſonben/ - x -- --

#n ſjetſjell' en ſilaar om hoog/ .

Gbaar 45p noit gaat upt het oog:

'Hit ſal baar binnen dat um Haarljept

#g baarblijchelijthe maarljept:
% a both noch onepnbich meer/ - p

2tig gſch nu #aats! #eer,

3Loſt mp haaſt lijth upt heeft Herther /
&P 19olmaachtſjepte mijſe mercher/

GPat uhn HIeheng meiop-boºſt/

GPm te ſtelpen mijnen bo2ſt,

#hrijgberbaſet in taarſtijgehucemel/

'# #ijgen ſucjt haſt na ben #emel,

't Schip geballaſt met um min/

25laaſ H &#eeſt# H#aben in.

# fie aan mijn luſt geentoomen;

39002 hat ith totum tnach hoomen/ -

q: 4 3TBilt

*
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âBilt 45p geen herlangenmeer/

, 3Laat het ijeeÜen fijn 4D #eer !

qDat mijn 3iele1nee inaci, maü'ren/

“Daar be2trenten bergau'ren/

Cot het leebenb'boobelijf/

wpaar gthopberſlingert blijf W. D.

-

------------TT

Het Hemels-Lied der EN GE LEN,

Nageſtamert op der Aarden.

stemme: Dien Ick mijn hert en ziel beloof, &t.

- I.

jeepnbich ?IIgenoegljſaam Häeer /

H ſDonderlijche merchen/

#ijn ober all totumer &#er /

25aarblijchelijch te merchen. (ben.

#eerlijth/ heerlijch/ beslººt ig ijſer u32aam op aara

zpotſj gp geeft utme JDajeſtept

Haorij H2eerlijchert aanſchoubben/

2 ſinaar gp tot in Çeulmichept/ «

H Conings-)of milt houtnen. ... ... (ben.

#eerlijf / heerlijk/vennººt baer u jPaem bo! hmaere

d'I)et bupſent Engelen omſett;

Glig met ſoo heel Irahmanten/

3Doet 95p H luill een ſtaaleiſ?et/

- $2002 haar aan alle hanten,
-

45p 3ijt alleen/ alleen een#nuarn geſjolja,

IV.

<poet niet li Hºeplitſjente ontſatſj/

Haar onberbleugſenſuppen;

*

en

i
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t GEn banhooguin/ bie niemannſag/ . '

«En leenenn bleef/# -

op/ opsnºemen iſ: alleen geſjoba,

###tºumbiamanten Grijsoon/

#aſgiſt en bepeerelt: "

# bonberthupſentmaalſoo ſtijoon/ .

/ gaan al het moonbermereſt," -

, 3ll mat Datig aanm: al" ganſrijſter begeerlijth.

f

VI.

#oe ſtaan die beeſten daarinrang!

dºet op geſperde fiecien 3

#in upt te galmen jaren ſang:

#p buncht/ ith hoogſe queeſen. - (ten.

en in ljeplitſj/ "Ep/ ig be lºgeer ber #eppſtijge

ášiet hoe ſpin bitfoet gelupt/ A

“Elkander onberſteunen, - -

#g ſoogpootg ſoftrompetten Ilpt/ A

gaat poſten beuren bgeunen. (ten.

#eplich/ hepſicij/ tº: is De Heerder bepaſt:

#! ſtapt op niet/ bebeeſt van ſcijgich /

Giet alarden plotſfijchmeeber;

# ſeg:/ mie(Jſlaajeſtept) hen ith ? ,

, 2m ſultr te bonzenhneeber. / (ren.

#epitch/ beplicij/ ":"ht ig be lºgeer ber#ep?ſtijae

zijt gp geneegen/ 3iel/ op 2larb/

Per Çng'fentoonteſceren:

3500 Heer u oogen Hemel-maart/

# ſtijl: haat/ #onteeren, (ten.

hºplich/ ljepſicij7 "En is de heer berºep ſtij:

#Emmelººs eens
* 39erheffingen noch maaren: - -

| | - GE 5 3egijt
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35egijt mee ban bie bol-Hoonten ſtotg/

open tºeere berºep?ſchaaren/ -

3Ban ume heerlijtliljeptig# bol op?Lathen,

#Baar Homt/ baar Homt/ baat Homt een tijd

2ºlgal 45obtgliebelingen/ -

ofenparfch tot in &#eumicſjept;

3ſlaet b Gºng'len ſullenſingen /

#eplich/ ſjeplitſj/ vºrig# be#eerber #epgſtharen.

25egint te queelen hier beneen/

abit Hºleplich/ ſjeplich/ ſjepſich:

#oo moet u repg naar bobenijeen/

obenoeg lijch/ ho2t/ en beplitſj. ..... -

«Pcij! bat/ och! bat/ och! dat hun paeſt'lijtli bagr bp
- hDaten. - e D.

S -

s A M E N-s A N G H.

tuſſchen

Een Wereld-lievende en eenGodelievende ZIE L.

op de iriſ der Pſalmen, 18, 32 of 45.

* * * I.

Wereld-lievende.

A# mp! hmat baltſjetſuur/mat balt het ſmert lijſt/

(Aiban 't goette ſchephen/bat gij min ſco hert lijk.

ToBrij ! ſiet ecng / @tij! baar bliegt/ haar bliegt

- ijet heen/ -

oetb! ſiet eeng/ Prij! mat ſijn bat huzeebe meen.

G. 12oe hunt gpſultite bitt're Hlachten maachen?

geber 't nerliegbanſulthe heuſelſaachen:

't 5thijnt/ bat op tranen hier toe hebt geſpaart/

190og mp'h en acht het niet een traantje maart. G38

- ,
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W. ge bat eene filepne ſaath/ te moeten ſchepben/

3Pan goet / en bloeb? ja felfg te moeten lepben # -

HPeen feecher/ neen: dat gaat/Datgaat te berr';

49erſtaat gp t'amberg ? ſjelp mp tipt de me2r.

G. 49 ja/ batig ſjeel anberg te bebatten.

W. #oe fout ih qupt fijn mijn gemenſchte ſchatten?

«En miſſen 192ienden raad / en #upg/ en Hºoff !

G. ga miſſen/ m#/ en notijſingen loff.

II

W. Dat ſchijnt een monber-ſpreuth in mijne oogen/

'Hit beriang om haarbereben ban te ſjoozen.

G. 35eg ? fouù gp niet fijn boomber bergenoeght?

31Banneer gp gout/b002 loot/ en hooper moegijt.

300 htijgijt men meer ja noch met boller maten.

2II mat om liefde ſpootgoitino2b berlaten.

bier moet gp meeſenſoogplugether foecht/

QPaar nºoit bergeefg een g2aage biſſer hoecht.

- IV

W. Onthoulut mathlaarberbint, ich beſcreben.

G. Pch! homo'ſ ſch haar haarbichept ontleben:

45p fout geldig banliefhe mcgij-gerucht/

't Sjoch bliebenbaar uhaig nu onder bucht.

't Crupg/ bat u ſtaat te lijden/ batig lijn lijch.

H goet/ en b2ienben all/ bie fijntjoch tijb'lijch

45cleent maar boog een mijl ban b 49pper-H#eer: ,

3Paſt 13em niet t' ºnder ljet geleenbehmeer ? -

w. #th meethp mercht fijnergenmel-behagen/

gen/ maarom doet ijpfilſtr? maclj niemanù b?agen?

ſlàaar onderzicht mp4 Saſ ich bambien heer T

12et megij-genoomen goed ban Hrijgen meer ? /

G. © ja/ Hypig de 19auerban be gitijten,

#p boet fijn aengeſicht in 3eegenlichten:

Cn mie mat Hrijgſjt/ ofoit gekregen heeft/ .

# . 't#omtban ſijn #anb/ bie?tiſeg/ aileg geeft. er
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VI.

#p 'g b 2ogſp?onh ban be fout enáilberiſleijnen/

«Die math menſen/ jahoo?ſicijfelbermijnen
:

#p is een 5eehan holſjepr onbepaalt/

&Baar alſ mathueſen heeft/ig uptgehaaſt:

W. it ſal hier mijn leege emmer buſſen loopen:

G#n ſomber geſt ban beſe miſbijept Hoopen/

*# ſalnooit om 't goet meer ſoo gefiommert ſijn/ -

#20tij 't miſſen meerſº#mpſulth een pijn.

JA2aar meet 3ielbattle ſpeber/ alg ſijn gaaben/

&Pnepmbitij beetetig/ Oln bo?ſt te laahen:

âBant/ alg u maar eens meer 'tgegebenfaalt/

3tract miſt gp 't/baar u trooſtig upt-geſjaalt:

<Both bie ben Beeberſclfa heeft ſecren hennen/

zºete fian ſich tot het miſſen beeter mennen:

ga bpolijch fijn/ alg alleghem begeeft: -

dBm bat ºp allegin##eun ljeeft.

W. 12inb Hººp baat hoeetal boatſjp ſjab berloopen?

G. Baar bint, Ijp meer alg bpoitijab te boozen:

&#n hat ſpoint bie beſlBereſt heeftgemaacht /

19eel foeter alg beganſcheſ Bereſt ſmaacht,

«Daar tgo Ziel in hem teſten mat momberg/

“Daar ig in hem te ſmaahenietg bpſomberg:

«Een foet/ baat alleſoet bp bitterig/

dºn't mibbath-ſitijt#ſmarte bupſternig.

«Een honfithasthiſter meetbitaftemaaien/

«5een bieerbaar enig in b2eemde taalen:

gfa 't ooge/ bat het fiet/ Homt ſelfg te ho2t/

33eel meer ban 't aan be monb heg ſpgeherg ſtij02t.

RBit Somme-lichthomt 't &terre-lftijtberbooh
en/

R&Dit 450itt gaet be2r het filater-goutteboohen
:

dºn'tſmemmen in de bolle 2Zeehan goet/

&#3't Jatine beethgheng haar hergeeten boet.

-
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X.

3p ſtar-oogt foo geſtaag op 'g ſbeebergbolhept/

(ºot dat hermontering haar brengt tot bolhept/

âDaar boot ſp boue ban upt-ſinnichig:

&Pm bat ſp boeit iets 45obb'lijer in ſith ig/

Paar ſinght ſp ban be 45eeber en fijn gechen:

35elfgalg ſp mo?n beroeft bangoet en ſecuen.

2ölp-geeſticſ) iſ/ alg 't alles heenen blijft:

«Pm trofeumicheptk pe ban notij oberblijft.

3 Bel! bie gebonden is met ſuiche touinen/

«Beluchig/ bieſooijout / en mozb gehoumen/

«Beluthig/ alg. ſp gaaben heeft/ of berft/

€5eluchig/ alg ſp leeft en alg ſp ſterft.

3p gaet met grooteblijdſchap en met bºzeeben/

JB002 'g âDercitg moel en alle tegen-heeben:

jaorij Engel/Querhept/ noch macht/noch ºp?aff/

35al ban 450ijginfº: honnen ſchepbenaff.

W. @Prij! bat ithooch eeng beſen ſpeelſer henbe:

3th ſocht na H#em/ich riep/ich diep/ich renbe/ ,

@Lotdat impmedemag gemogben mijn:

»# ſoub ich ooth in 't miſſen blijbeſijn.

t Samen. -

#0m lºgeer/ beneem h2p goet/ en bloef / en leeben;

QPat ben &ſch al berept om u te geeben:

3lig 45pſ in miengſch hebbe beſte ſin/ .

#l?aar blijft hoo? Ceulmich bpmp moonen in. W.D
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UYTRECHTS HERSTELLINGE

v

vr 7 g E S 0 N GE N.

Op de wijſe van den 97. Pſalm.

, -

r I.

- K# Hptretijtg gſſtael /

jaeemt al u ſnaaren-ſpel/

#Lang hermaart8 op-gehangen,

GEp! ſingh nu b2eugüe-ſangen:

De bpanù bergl)t het niet /

#Piet meer tot u herb?iet/

jl?aer u berloſſer epſt

zpat gp Heem eerbeluijſt/

GEn fijne merthen p2ij fi -

couts Helthierondgegaan/

dBp hebt het um gebaan/

en ooth een teug gebannchen/

#2u mo2tter ingeſtfjonchen/

#Poo2 um' bpauben al /

ofen bat met enthclgal /

dEn alſem toe berepb/

ginſijneggimmichept /

Dat mopt af-lo0pen#,

ä ſlaaher ig u ſlaan; . - .

3Dat beert u herber ban? * . *

#p igne 250ag/ lipſrecht!
zºie alſ u 5aahen uptrefijt / w

gieghtboog beboet dan meer /

#%#eer/ s
19erboombert immermeer / | | | | -

* #Agt

-

/
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#

'Gfen blijhe.j2aomf/ .

«En fitij met ſterchte gozūen: . . . |

gaat ſulth een erfenis/

ä toe-geballen ig. -

IV,

#002t/ gp herbelichte Stijaar/

JBoo? beelerlep gebaar/ A

«En on-meer boogt geb?eeben/ ’’

3Ban alle trooſt begeben:

jàuſuitgp3ijn gebeft/

dBp 'ttierelijtliſt en beſt/

à 33002ten ſuſſen 3ijn

«Bemetſelt banitobijn/

H &Blag ban Chriſtalijn,

- V

asiet: hoe berambert iſt:

lam thaters megh getimiſt; - '

«5p ban beſtrich onthoomen/ -

gEn alatie geen biet zoomen:
450btgg200te ſietijter-ijanù

H#eeft 5eel/ en toubn/ en band/ * -

GEn ſmaathept af-gcheert/

obelijch gp hab begeert/

% a ſelfg üeroep herhgainb.

V I , '

mijn buncht/gthartrecht fie/ -

32an bitt're JIBara/ hno2ben/

52u b &Bpper-JIBajeſtept *

#aar ſelfg heeftaangeſept/ - - - -

âBeeſt berre hangebaar, -

G#n boo2 fijn mond'ren jaar ,

Gfen ſattijen ſjeeft berepb. -

V I I. - . .

25eſteeb nu monden hert/ -

#2et matter meer notijmert - - -

--

- 4
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Verloſſinge uyt deſen aardſchen Tabernakel

S
egjeſafg/hoelang,
#och b?eembelingij hier in bitjſlaeſegmeſen?

45ebomben in uhn Hrachten/

Pat op ben libeer Han machten;

«Enſingt 't H2epligbom/

qBobtgaltaar eeuhmicſj om /

#eal)! #aſſeluja!)!
#eaij!#, t

H#iggajon ! naam:e

V I II.

De bpamb guam tot u/

&#n meer-huiſ: maar fietnu/

%jn ſpijt ban ubpanden / . *

dºn't finerſſen op haar tanden/

Häomt ubuen Hioning in

dBcreeben/ #oningin !

opaat dan / gaat metter ſpoet/

«Beeg TBabin in 't gemoet: . .

'Hä menſcij/ bat gp'ttmeerbicijboet. W. D.

T

INNIGE SUCHT IN GEN

y4m een

Geeſtelijd: verhemelde ZIELE ,

07/3

Op de Wijſe der Pſalmen 18, 32, of 45.

I. t

moet gſch met breeſen ?

jl 2oet gºſch lang in #tebarg tenten ſijn?

cbt 45p ban geen geboelen ban mijn pijn ? hºeHºe geen genoe "#n

, A

-,
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#nbien gºch heb 45emaab'bp u gebonden:

«De Häeteng naar Sich mebe hen gebonden/

3Laat bie/ alg gp aan33etrug beeù o! Ineer/

300 meÜe ban mijnEn ballen meer."

#a laat de pg're Poortban ſelfg gaan open;

«Dat ith baar boog tot H machijenen loopen:

De pg're Poort bes Dootg bieſjenen ſepb/.

jàaar boben toe baat 45p te bgeijen 3ijt:

dBp meet het met 9!itennerbergerniſſen/

JPatich een steen-uplalaber miſberniſſen/

«En een ſtoerbomp gelijth gemo?nenſchijn'

49m datich nietstaan#H mathfijn.

itunt @Bp noch langer H geſicht herbergen?

UDaar 2tmana/ Senirg/enigermong 2bergen -

JIRijn mooningfijn/ baar't ſtijgih'lijhambiſb-gebiert

ſleet pſſelijch gebeul onmenſch'lijch tiert:

gaf booft dat upt mijn biggelenbetraanen ?

&Pat 'g H ſoo ſterch niet om berloſſing maanen/

42! #Been 2llmeetenbe/ 45p hoogtijetimel/

oEn H alſïenbe 4Poge# bijel, -

* I

JPoet noch het in een 45eſelſchap ter qIceumfunen?

19ermaceb fijn boot het miſſenumerminnen?

gaatbp um hoomen in Bebachteniſ -

qDat mijne2Zielmoth bpbe 3Juppaartgig.

apel roept/ mei roept mphaneeng tot aneber/

gjch ſupſterbaſt/ en riep ban geernemeber:

op um geroep/ Homt handen 3Libanon / . n

gſch Hom/ich hom/ my 252upbegom/ mijn 3on.

#iet hoe uteerc Dupfgeſtaag moet ſmerben/

3p Hanſjelaag niet leeben noch niet ſterben:

5p blugt en meber-blugt hier al bencen/

iſigilü0m. De barre"Een ijeen;

\

#Paay

-0



-----

32 M E D 1 T A T 1 E N

#ſlaaar binb geen ſtuſf-plaatg op b'onhaſteſtroomen/

#Laat H. berbibben/ Doet fjaar tot H Hoomen :

oºp Hlaimtaarſteecht ij hant ter 2Irche upt/

«En neemt bo02 &#eumith totâ in/#252upb.

'De Mogentheyt van 's Heeren Chriſti

H E R DE R S-S T A F.

Op de wijſe van den 23. Pſalm.

I

G# ſjabban oubg/49! groote 5thapen-herber/

Hun hopberaamt teſtrechen upt noch nerter/

gaan ſnel tot b'eerſt-beminbegacoba-ſtallen,

Gbp lietntu' oogen ooch opb nepbºnen ballen 5

S#n ſegiº'ſ beſlaolf3al noch met 't qIammerheeren/
Be 3Jeeum het ſtroo/oºit # 498/eeten leeren/

#iet naartoe hebt ſyttſelden oothontbeemelt/
«tti boog een tijd hier op beraern gemeentelt: »

#iet om gebient te 3ijn/ maar ons te bienen/

#aboo2 u dienen bgpljept te berbienen/

#ebt onber onggehmoont 3ijt bleeſch gemo?ben/

«9m ongban bleeftijen# te boen onthoogben,

Gantmajeſtept/ontſteptert/onberjeerlijcht;

dan ons teſten berijeeben en berijeerlijcht:

32erhuiſſelt mag H Troonhoo! mepnfcijtagen/

#n hier een #erberg-trang en stafte tºagen/

3 àdat hee ºp ingeebe âſBolben/ #Beiren7: Leguanen/

Ontmolen;0ubt/ ontbeiten/snoudreumen, # #9gt

- ſt
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IV.

âDat bepbºnen heeft utrechen ooth boen hop

«5elijth gebloogen olier Iant en ſtroomen man/

âDat heeft u kracht al &#3elen en HPaarben/

39an traag en onbeſupſiljept boen ontaarden ?

3TBatſjebt 45p bootje ſjoniden meer boenſcenen :

«En blinde mollen al 't"gronnen º:

3 Aat heeft# #tafal bmaagjeptomgeſtonten 4

#3Liefde-pijl al mºeetjepthuegij-geſchooten: -

#at heeft H.25|oen al ieoo#n buit gemafftijen: -

illaeer dan helihoen hon alſ je ſeep en aſftijen,

# 85eeſt al 3Luppaarbº-biechten uptgebeeten?

«Enſjaar doen met bematie3Lamm'ren eeten,

I,

#iet ober meeſt/49, lºemelenbermonbert;
#aſiet eens / 2 arbei b' lºerber af-geſombert -

gºelijtli een 39aaſclj-#Iam? ſïcijfjfer laten ſlachten/ -

#n in he3tal begi pootgontgieſt hernachten;

#ijl dat boone3tijapeniteegen:leeben/

«En hoepelingen mierden#rutº o

#3aagt mijn ooth / onter betuilbe bieren/ .

#een hertmethigh 5tierbaerbeenen ſmieren/

ºfals een ſeug mijn ſeinen oherfſijchen,

#f als een nacht gebiert tificijt onthuijchen;
Hpt b2pe huiſ/ upt enchel huel-beijaagen/

hebt op mijn ooghin":#rgeü2aagen.

#en meet bit groot geſuch nietuptteſpeechen: ,

#r!#ap nonataen ni:Eethen/
&ijt ºp mijn #Ieing man gooteigenſchen-ſjoeber!

#geſprechen nooit aanE"#iſ!### , .

toP3uit aan waterlebenbicijmpjeppen.

* . "- # 2 - IX. #12aar

>

n

e-,
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maar nerber! bth! beeſſchapen gaan noth tooien/

âBanneer 3al3ijn um hoop niet meer berijooien?

Jaaar ingegaan berºepbºnen bolhept me3en /

oEn uhn ter2Zalighept heel % gr'el b?ee3en ?

oPp bat (bnaar toe hopnoch eeng uhn herbepben).

45ijp 3oubt de3thaapen": be 25etſten ſchepten.

3Boo2-looper! 500? termijl/uhn graa3elingen/

Hpt beeg Benabe-hoopten hemelſingen

232engong tipt be3e 3tal in bat 45etimmer/ . . .

&Baar GBijp het al 5uit 3ijn/ja gijp b002 immer:

GPntheemei uhn baarom noch eengten thneeben/

32002 bie 45ijp500 heel eenmaal hebt gelegben. -

HET E E U w1 GH-LIEDJE.

Op de wijſe van den 19. Pſalm. -

- 4 I. n

W# beegtijtobobijn/

#al hººgſt geſchonen ſijn/
32an hoo? De #epi'geÃŠtijaer/ - - - -

ofnbat het #emelſch-licht/ 2

H#aer geben ſal geſïtijt/ - -

QPin te beſchoubben Daer

geſjoba 'g meſen aen/

«En in die zet te baen/ * *

32anſijn onepnbigheben/ -

gaan ſal't Bobt-borſtigh boſch/

dieſonthen in bie Hoſch/

«Eerſt meſen recht te#n

Bit onbepaeſhe goet

39an ons bepaelt gemget/
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ſ

&2002 eengeſtaeghaan:

#fer op aerodebat .

#g al te ſterchen mijn / .

Pie ſoo licht b?onchenfijn/

ſport overſtelpt en mat/

#a'tepntieloogsculmighmaecht/

gaat b eeumige fiehteraecht/ | | | |

«Pnder het bolch entfloochen/

GEn die bit eubel heeft/

“TPfe ſterft terhoijſhp leeft/

een leeft ſn't graf#neden

#ſch ſterfaſeer ich ſterf/

#nnatich 't eeuwigb berf/ , /

#neemthaaglijthr toe/
gºpſtelt niet langer upt/ -

laaer mijne loop both ſtupt/

#th ben betijt al moe/

«P eeumighept tomtrag/ ,

GPtij. Dat ſchbp u mag/

#ſucht nationherbeooten/ -

#oeiſt o Eeutnighept/

Gaat gpſo0 menſchlich ſijt/

2ºlfijt gp nopt genoten.

2lig ith u ommeganch/

#eheeumſgheden lanth/

Dat ſal ich ban melſijn/

Banſalith meeten mig/ -

3UPatteeumighienen is/ -

#aſelber eeuwighfijn /

&ig beſtbatich inſpijt/. | |

geen tijts / mijn tijtnerſlijt/

#l?en b eeubnigheptg gebachten/

G#n mp baeraen gehmen/

GÈet batich baer in ben /

&Pth
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othbat betijtſijn tijt/

Lºaüt uptgebient en huijt

32an onguerbupſen mou/

«Pfongupt-bgeechen liet / .

Hptbit ellenbigh niet/

52aer 't eeuhbige gebouhn/

vBaer ſullen in ceulmigh fijn/

Sºeumigfyſijn/ eeulmighſijn/

, dBm in een mighept t' aen-ſchouwen/

gºn hoogben alieg qupt -

25ehalbenb'eeumighept/ : " ,

«Die m'eeuwigh#n ſjoumen.
I. . . .

SPger ſullen in eeulnigij ſijn/

2öp 'slebeng bepl-fontepn;

# talgenoegſaengnet /

25p 't onbegrijp ijch 3Licht/ | | | |

&Paer alle glanſrijboog ſmicijt / | | | | |

25p 13em bie allegboet/ . . . . -

Jeaer ſuilen in eeuwigh ſijn/

#n 't 252upbegomgaenſchijn/ .

gen hebben bap genieten/

«Enna een eeumighſien/

35al ong een eetubnigij ſiert

39an ſjen notijn:berijgſeteit.

II.

& Paerſtillenhu'eeumigh ſijn/

eeuwigh fijn/ een miljíjn/

«En bat boimaechtelijch/

mijgen beplighept/ .

ſchoon en heerlijchſjept/

5àiet meer beranberlijch/

#aer fijn in b' oppper-ſaal /
gt b' *amaaa. gi

#lºetb' Hºeplºgen al te ma 49nt
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een eeuwigh baer te blijhen/

«En aen het gemelſch #of/

TBan in geboba'# ſof/

(GIeijelpen b'erg:#nen /

69 eeulfigjeptith huil

35tijepben onn uhment huiſ/

3Pan allegbatter leeft/

gae hier op aerbenig/

2tig tot haer erfenig/

ä mijne 3iel maer heeft/

'JBng blijfich al in 't gaſt- ,

upg aen beeg Hranchhept baſt/

onder boopban geneſen/

(tot bat ithupt ter tijt/

QEen lange eeubnigſjept /

gmb Geulmighept ſal meſen.

&

sucHTINGE der ZIELEN.

Stem: van Lodenſt. Uytſp.ſietpag. 282.son &c.

I.

D 2der berſt mijn 2ieſin itlagten upt /

#ſch mag niet meſen geſu252upb/ -

op ebelſt / berijchſt'7 be ſchomſi mag ich agh

niet bentminnen.

2tſgaen ſijn beur mijn bebe #lopt/

Jºe heerlijthſt alg ſjnoogen ſtopt, " ,

3th Hlaag / ith herm/ h roep boe op/ ſaet u bee
minb' binnen;

G5pijebt mp 't ſjerte genoomen/ genoomen /

f# genoomen/ genoomen/

al ich bp u niet hoomen? -

3, 4 mijn
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II. - - -

Hipijnſiele Iepb amegtigneer/ * . . . .

apant ſp is hranch ban liefde teer, -

ſtartſche rijhbommen/ ſtaet/ cer/ Han haar niet gea

dBoog Hainb'ren ſelb'ſijn mp berbgiet/ (nceſen

35 ſteeken mel/nlaer beelen mp niet/

'# ſle om / ithoberleg/ 'H beſlupt 't moet geſtig mee

den geſus milmp niet minnen/ niet , (fen

5ſlainnen niet beminnen/etc.

2tgij mat ſalichtammen s

I.

39at momber bat beheer niet hoort ?

giſch nietig menſche Ijek ſijnſ 2002b

KiBoo2 aartſche liefde niet geagt / hem af-geſlaagen/

#em/ bie in bel-angſt riep/bzienbin/

&Doet open/ 35tij00me laat mp in !

JIeijn hert bleef boog hem toe/ nu laat Hºp mp ooth

filäagen /

ambatraat 4 ºſckſal Heem naloopen/naloopen etc.

ſtoepen 'tſjertig u open . . . . . . . . . .I - * * * * * * - j

geſu/ het ſmert mp batich H ,

heb laten hupten ſtaan/fietnu/ -

gchfmah/ 'h benflaum/ en bib Homt in mijn moonen,

oſjebent.ht niet langer aen die ſmaat -

Haangebaan/ mijn liefſte ſtaat , ... -

qPp mp ubn medelijdenb' oog/ miſb iiefbºmptoomen :

2tg! ag! het baſt mp ſoo bange/ſoo bange/ .

't Palt ſ00 bange ett.

't H2oopelooſe berlange. V

spaar lept mijn hoophan immermeer
#em boo2 mijn liefd' t omhelſen; 'Hheer /

Blºg"# 't aartſch-gemah/ en brengt om ruſt te

bijgeſt;eiſt

9 49f
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GPfiup in dBong-dienſt in mijn bert/ - -

@le booben mijn benauhube ſmert, -

Jaaar 't is al niet is moºi, ruſteloofer: Ineer ik bijge

ilaaer / 'h ben ſomber firagten / geen firagten! ſon

3Laet gpºmpſonwamen: - (ber (#t.

Jeaar baalt ºp ſiebens in mp/fiet/ -

#p mag/ ſjphan/bp mil mp niet/ .

#oemel ich trouholoog ben gehmeeſt/ geheel begeeben:

alBelfiom/ mijn geſu/hepil en ruſt/ | | | |

ilap neheng u geen bing en ſuſt; . . . . . ( ben?

32egaarb / meg ſomb/ iſ, ſal mijn liefſte boomtaanige

3H ſal Kºemaltijt omermen/omermen/#em (Ec.

't Hoomit mphan fijn ontfermen, J. H

sc H E P s E L s Y DE L HE Y D

E N

sCHEPPERs HEERLICKHEID.

stemme : soet duſ iſ het, &s. -

I. | | |

&B'le2 ieIon-epnbigſtof/

«Enhelboo? en tot Bobg ſof/

âDat hoo? boepen honnen ſjoumen

Haen 'tſïenlich nietig niet/

de beletten u het troumen/ .

312et batepnteloſeniet,
II. -

schepſelfg onholmaaätheptſept

#ch heb nietg han#",
5

», " , ,

23ſch
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#ſch haneeulmig niet hernoegan/

5àietgith tijbig tijû'lijch bin;

2el mijn luſten booben m2oegen/

25itt'ren ſjaat va:#m lºlllll.

31epſijn maer gelijch een hant/

&Pieben iſlaintfaar hoger ſaust; -

«Pfalgupt gegroebegrebben / -

paer heb?onſijn mater bloeit / /

spie of bloepen ofte ebben .

52a ben lºemel":#want

'Hit raeu 2iel ban baer te gaan/

(ºot 't begin baar 'taliban baan -

oeuam: en baer 't meer moet blieben/

SPaarig rijth-bomg morgingh/ ruſt/

& Paarig ſchoonljept / bnijgjept/ en ben2Zetelban bewartluſt. w

't gebebnogal wat menfiet/

jlginber hogert aig dat men biet/

&Pe2Ziel eebelbet ban 't aſſen/

3ïBijber ban be aerbe ſpgept /

32ie aen 'tſchepſel te bermalſen/ .

apas beg?ootſt' #reb'lijtäljept.

't ſteulnig ſoetht be eeubnighept/

QEn bereben reebelijtäljept/

obobtig eeumig entitel reben/

âIBaerbig omſijnſelfg bemint/
2El-genoeghſaam om te b2eben, s

302aar be2Zielm:#nament - -

#omt'er bnermtban beſe 5en/

Cn een b2up upt beſe25gon't
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3Iſhet bogen Homt te blnijnen/

GPfmen ſiet het met een oogh/ -

###amſtbijment,
gêoen het ong tot#hoogh.

#Snobeboepen/ boog gebneſt/

Joie bezielebſenſt-baar ſtelt /

#aargpten bſenſtſijt geſchapen. \

omhoo! # tot 45obt te gaan7

'# boil men aen u niet bergapen/

35ie # ſlegtgver #nement ſl2!!,

ſºngmont/oogen/pop/ en hert/

3Juſten/blijtſchapſbeoefhept/ſimert,

ofpſtbe epgenaar algfijnepgen/

32anone mederom geheel / .

gang Homt niet toe te herſluijgen/

32an het fijn het minſte beel."
X. e

3 Bijth van ſchepſelg boofenhout/

3 Bijch banluſten bie mijn hout/’

#leegt mijn hert enrupmt mijn oogen/

#thſebaer mat heerlijer ſtaan /.

Staat heeft u alg miſt betogen/

mandammvat:ntieaan -

#garithſoniang ſooneel/ -
2 ſchbatich mijn hert geheel / -

3500 gemid Ijeh op-gebzagen :

# gp nietiaenietg##
rijbatopt mijn ongenſagen/

%jetg in uhnenºg:

't$g genoeg mijnijertal/

H/ en geſug in de 5tal/ (dig

*-
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die moeten baer hernagten/

brieeere beginupſegig het meert/

#ein algitioning in te magten/

degt #p heel en##t

#ton ban geſu/ ſoete hom/

ilton beſit u #epligbenn /

#om algeheer u2aeſ bemanb'ſen/

#Schfcht het alfeg nae umſin/

#omt mijn bug en ſombeljambºlen/

RPat 'h blipten uhnnietg en min.

G E D A C H T E N.

| voor het

A v o N D M A E L.

Stemme: Nabootſter Echº.

- I. | | |

S 4Bitbige Ziele/ ſeg maer miljeljeen/

geurft gpſon tot besteeeren (Tafeſtreen?

35th2euntgp niet/ ſiet mei toe/ bat gp met 45obt

#e jàiet ſpot.

#tbmp matraan/ indienith niet engae/
3Laetith mijng Beeren laſt moet miſſig na

«Entreebich toe/ ſooeetich booſ gemig/

I II.

2öchlembe Ziel/met recht benaubeijert/ -

âDatangſt mat ſchzich/ hat byeeg/tuat bangeſmert /

goxygtu/ſjetis ofgpnu habtherhult/ aſſº,
/

teomis.
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IV. -

dBp 3ijt of heer/ be ſuph're gepligbepb

#aer mijn bedrieglijch hert7 heeft mp beriepb/ .

#ſch ben melaetg/ beſmet/ontepn/bol ſtantis/

- Çn kranttit.

V.

oPotmoebelith/enneb2ſgijich behen/

GPatich u gunſt en buip/onmaerbſgben/

'ii leg mijn berij?ijſelt hertgang open nu/

- V I 199021ſlo.

2ithſoetſte geſtweeuwiginepſ-fontepn/

«2ſchoonſte alier menſchen/gbp allepn

45eeft mijn geperſte 2Ziel/ alg gijp mſſt/ -

3eatſliſt.
V I I.

4Bjp 19aber bentht aen 'tſjben ban u 5oon/

#ietaenſinſtrupa/ſijnſmaet/en boezne taroon/

ligerſtelt mijn bloebe 2Ziel/ mantmijnennoot/ .

23/g groot.

- V I II. -

«25eſu Coningh/ mijne ziel regeer/

Halderliefſte bpfijn ich begeer/ -

25eſchermt bogmijne Ziel/ geefboo? uhamb/

- 25p-ſtan

I X. 3 - 1

gPijl?ijnen alber-ſchoonſten 252upbegom/ . . . .

35iet g? na mp/mein-eebigemotij om/

'# bal u met bep!'geſchaemt/en biep",boef

X. •

Gbpſjt alleen mijn ziele-mebetijn/ -

#n ſchenthtumſeinen mp/inbioot en mijn/

âötertht mijn geloof/en mijn geguetſten geeſt/ 45

A

A. r



-

-
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r XI.

3Jaet mijn genut en hoſtelijchranb-ſoen

(@Loon mp matgpupt liefd' hebt miſſen boen/ .

3eoo! mm wie anders niet alsfmert/en leent
A X I I - becb,

&Pch bat u «Beeſt nu upt behoogte quam/ i

&Pcijbat gn nu mijn ſjerte tot umam/ A

GBjn batterijepligen/ en te ſtopten in &

- N â min.
XIII. :

“Datig het g?ootſte bat mijn35ieſbegeert/ :

25pbittg.mp be merelbgang niet meert/ . :

'Hit faibaer na upt ſien/ tot gp mijn gemoet :
- - -w 120l-boef. W

A. V. D.

i

De Blijdſchap des Heeren ſal uweſterckte

ſijn, Nehem. 8. 11.

Op de wijſe der Pſalmen, 18,32. of 45.

I. ,

2ſt hebt ich tijt meleer beſteeb met meenen/

Jºlaet naer en bitter fucijten/hermen/ſteenen/

âſBat niet al 62achte tranen op-geſocht/

een onder 't #rupg hoe lang gegaen gehecht/

3Idaer ſintich hemnig heb met 450ht geſtregen /

5oo hreeg ith hemnig ooth ban beter megen/

&#n buiertban hembaethzienblijchop ontmoet/

25ip-geeſtig fijnb enon: ban gemoet.

sau ſiejeber een befronſt van msſen/

veeboefjeptſcſuerig baet upt te leſſen/

Kºbe
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zee ſielig flau engang
hebeeſtbanſthith/

25eſachtig 't lijf en neer geſijgt in 't flith/
aBeijamben hangen ſlap of ſijn geboubuen/

-@Pe fimfen ban ſamen ſt00teit niet te ſjoubben/

zou ſchuuooth mijn
bolijthfijnperlaten?

# ooge b2uppt enallegig ontſtelt/

m bat bebpamb r00ft##t.belt,

#ou'k me een herm of Hlaag-toon hoogenlaten:

#sou 'h af-ſtanbboen ban mijn
ligt-hertighept?

«En heeren om inſuur mijn ſoetighept/

gemeen ſchſienoch al te groote reben?

3Ban 4.5pbt in mijnefiel tot b?olijthijeben/

GEn ſcher 't moeter het optomen gen/

t

ofer batmijng ljetten
vingſaPfijngebaen.

'tgewacrithmoºnbehoortaan allenſjben/
ga 'h moet baer bp in ſiel en figjaem ſijben/

GEmmoth al meer elenb igmpgebeurt/

apan gort en bzienben benichaf-geſcheurt/

hier klincht een
b20ebeſtrijb-maer mp in b oo!en/

&Paer moetick naar geſticht en hagen hoogen/

'Dan ſluiert mp't boobig 35ion hoo? 't geſigt/

âDaer in be ligten ſelfg ſin ſomber ligt. .

5en bat ich ſtofg genothſjeb te behlagen/
geejammerlijche breuth ban 5iongſlagen/

GEn ober epgen ramp/ berlieg en pijn/

#lhacb ich ooch
geenſingengeboelig fijn/

* * *

-

Saotij moet mijn bruth met b?eugt gematigt meſen/

iſ?et ſang mijn ſucht/ met baſte hoop mijn byeeſen/

Om dat ich ben
hereent/berknocht/benzíent /

jl?et b 49pper-heer bie al#ſchepſel bient.

I

'Dees Honingfie itätithmisinſijn ſchoonhept/ - *

hº martkt van witteboematum gewoonpºrtſzan
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een binn tot ſalu en ſjeeligh ban mijn ſmert/

get ſlaïrrije bundel op mijn naarepert/

'H# heb noch bepgoef in ſpijt der Hlepne hoſſen/

3Pan 'g hemels Canaang ſoete bgupbe troffen/

toeſou'liban alg.be hoopeloofelien/

5ſlap ſclfg berhnieſen/ ## &Bobtaf-ſien.

65een 252uploftg hinhºren meugen immerg treuren/

(Iermijl ljaerg 252upb'gomg bp ſijn mach gebeuren/

«Banhoegt altijang mpooth be b?oefhept niet/

5oo ſang ich 45obtg gemepnſchap toch geniet/

#2u mijn ſoo met gebalſem fijnbeſnoeren/

300 mat!) ich b?p het mitte 19aenbel roeren/

gſn't mibbenban benfirijg/ enſingen baſt/

(GIerhuijl een anderhiv, ºnder

#ocmel be 32pge-boom niet meer ſal bloepen/

Haoth aen ben mijn-ſtof, ſelfg geen bzuchten groepen/

«En beg GBlijfg-boomg merchooth liegen ſal/ -

3Panneer geen ſtunt fal bneſen in beſtal /

2lg men het beeſal van behopaf-ſcheuren/

«En dat een pber een ſal hiaaglijch treuren/ -

JB00? 't ſcherpe ſmeert banſhparen hongerg n00t/

q9m dat ſjet beſt op basis,geben b200t.

5oo ſal nochtang mijn mond blijgeeſtig fingen/

JIRijn 2Ziele ſaſ hanbaeugt in 45obtop-ſpringen/

om batſjpig mijn ſtijiit mijn burcht mijn mal/ .

JIRijn hulp/ mijn trooſt/ mijnſigt/ mijn neugt mijn

#Pech fal be maare mijn ſtoch blijhen g?oepen/ (3ll/

tºeienieutoe mijn beg Coninckrijthrſal bloepen/

gnmijne ſtel/ alg beegbermaſte bo2ſt/

oſjelijch een jettena'twººn hnater Dogſt.

asthoon bat ith hooien moet 't gebiegbergeaarden/

't 45euonder ban 't geſtſjut/'t gehnargherſ"#

't «bez
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't «Berammel ban betrom/ 't baſupn gelupbt/

#et moogt geſtij?ep en 't loopen in en upt :

#ſch meet al bit geraag mel te berbooben/

JI?et maer geſtaag blp-geeſtig Bob te ſoben/

#oe ſter 't moelachtig boſch oochigontruſt/

jl?ijn ſieſ blijft bp ijaer":#nu en ruſt.

Spe ſamen-finoopinge bangroumelſonben/

b' Onbyaegelijchetaeſberſaſter-monben/

JPie naer ben gemeltoe mozb upt-gebzaecht/

93g 't bie mp tot in 't merg het ſtelen raecht/
-

HIdaer hoe geljoba 'g jaaem meer hoort geſchonben/
#0e min mijn tong ſal meſen ingebonden/

g2m banſijn nopt bolpaeſen meerbigljept/

(dIe ſingen tot iJetatum: ſpijt. -

2II heeft/mat heerlijchſt mozb in 't lant gebonben/

3Pen groumel berbermoeſtinge herſſonben/

2tl fijn behaſte ſteden om-geheert/

«De ſtijoone bupſenboog het buprberteert/

32och ſal ichſingen meer of 't nopt geſchiet mas/

(QIot ſjierig upt-geloopen mijn herb2iet-glag/

3Ban 't heerlijch ſeemelg-Ijupg/baer b2eeb'en ruſt

J/Paſhanimeren eeubnig"g##aanHuſt.

L30emel 't 450bt-bo2ſtig bolch fig boo2mijn oogen/

19erſaeb ban mijn en anb'ren ijaer bermogen/

Sºſa ſelfg hoo2 eerſoogſtcelen ſomber ruſt/

Steebtg op mpſoeb haer roofſ en plonb'reng luſt/

(Cotbatich nietg meer oberſjeh geljoumen/

32och ſalich ſulthr met hºolijchhept aenſchoumen/

«En ſingen boo2't onroof-baer H3emelegoet/

QBat 't ſjert foo boel alg 't# tot ſatijept boet.

/ IV

hoe 'h moannoo, een af-finapſclupt-gehreten/

âDat ſpot en hoonmeſſage tot-gebeten/ HPotſ)

-- -
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#?och ſing en ſp?inig ich echter ebengzaag/

oPm batich geſu ſoeteſmaethept bzaag/

2l mo2t mijn luſtbo02 hugecheiſ?eroog hamben/

gſm pſer baſt geherherten met banden/

«En batich heele ſlagen ondergaen/

ga bupſen/ monnen/ ſite: / tipt moet ſtaen. ,

Haoch falith Pſalmen fingen in beboepen/

<Be heteng ſuilen ban mijn b2eugt boengroepen/

den liefde-h002ûen fijn/Ijet bonther Hlupg

35al mp ban meſen tot een bebe-ſjupg/

35choon mn de bpanù boet alg upt berijupſen/

apanneerijp alg be 35ee-bloeb aen Homt bgupſen/

«En mp te blutſjtenbzingt ban &tabt totáštant/

300 bal ithegl)ter":#wat *

VI.

2II lagh ith tuſſchen in thmee rijgen ſteenen/

alf boot aen arm geplettert en aen beenen/ .

f batboo! tſmaert mijnbloetiniertuptgeſtopt/

opf boog het buur mijn lebenaf gehoºt/

zBan faſ Sobtg blijſchap noch mijn ſterthte meſen/

«En als de boot mijn naem heeft op-geleſen /

#al fch hem bpolijthloopen in 't gemoet/

45elijch men na eenr:##ºraf DOet.

I

<pe merelt ſalich met beeg heugtberminnen/

geen hemelſalich met beeg b?eugt beginnen/

3Baerſal be bloefhept upt-gebannenſijn/

RBeb2eugt ten mijtſten uptgeſpannen ſijn /

gen onbertuſſen heb ich boo?-genomen/

Haier baſt geſtaag te ſingen met be192oomen/

<Benlofban €50btenban mijn 252upbegom/

&Iotbatich eengin't ceulmig ſing-ijupg komt.

M. H; DORVILLE.

* HERT.
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H E R T - K A L M T E

1'474 teſ,

L I E F HE B B ER JE s U.

Op de wijſe van den 91. Pſalm.

- N - I, A

42e bat het gaet of niet en gaet/

H 'Hit laetºgeſug nimmer Iog gaen/

#5elfs als het omberſt'bobenſtaet/

'# laet Heſugnimmer ſoggaen/

, #thoon allegie in roer en rep/

«En t ſamen ſchijnt geſmoozen.

GPm nu gelijth met eenen ſchop/

450Ütg 130ith ben,te ſtoppen. ,,

#oe bat bezºeupbel blept of moeit/

Gºn Homt alg4Leeum of1Bogaen/

't #gal bergeefgºal mathp boet/

'#ſaet &eſtig minnmerdog gaen /

3tijoon ºp mpſomtijtgop-geſmocht

32o02 Homt met baſſchen ſupſter/

GPp batſch mebeingeſocht

#$0u bu02Üen tot##raal *

G9f met een jongeceren bloet/

&Pf met een goude3ee aen/

't Hºgal nergeefgºal mat bp boet/ .

'# laet geſug nimmerloggaen/ ,

#ijn eer en ſtartbierupmt met ſtanth/ -

- '

3ijn gelt herhliegt met heeren/ .

alſ mijn beloftentie gaan manth/
ij o ''

aannemen: #p
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T * -

35ijn

* IV.

Iºp bepſt be5iel op ſcherinch/

#eel gouden berg-gelneſten/ . -

dºorij algfjpſchuit maent/ nieteenbinth

Hºgeeft ijp alg bantenbeſten/ -

gantſche Hraam met poppe-goet/ ,

#ijn een beſtupſtheſingen/

#rtroet/
3ij -

GP2ech fijn gebmenſte"gn.

De morrelt houthpinfijnſthiſt/

<Baer Henich beſen bogaen/ .

#ſaetgeſunimmerloggaen/

2 Igijp dan niet met liſt en jaaght/

«Een ſtijgich op 't lijf geſomben/

«En mp boo? #eſugaengeklaagt/

12an ſch?ichelijchefotº: * . * * *

zeugbombertHºp met bier en blam/

3Ban laſter op mijn ſtel aeit / . A

#laaer egter 't reobbebloebe 4Eam/

3Pat Haet ich nimmer loggaen/

“Dit ſalich heftigroepen upt /

#500 ſang ich hiermoet ſmerbeit /

#p Hrijgbt mp nopt ter p?oop of bupt/

#n leben noch indat in

35thoon ith boo? u ſnoofſte buigijt/ .

31902b ban het Hemelg #ofban ' . . . .

«Beguetſte JIRajeſtept betigt/ . .

zaaer frijght gp b2eugt nothiofbam/

2ºlg bat gpſijt der hnechten ſinecht/

Bet 252oeberenaen-Hlaager /

eten engel die met bupſten hegt/

#aet pijniger en plaager. n/

, " ) ſpannect

- \
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gſm geſughoubſeleben baſt/

#ngeſughoub ich light op /

benadeboog genaben,

ende ZIELsucHTEN: '1or
V III. * . . A -,-4. W.

3Banneer hem die oothig miſlutät,

#omt ijp beſtelaenramben/

illaet allegmat het lichaem nºucht/ -

#leet ſanen/ hrupg en bannen/ * .

JBaer Hieſt bp ſuppooſten op/ - -

«Een bolch niet om herbzagen/ -

gºnſiſtupt die de booſten op/

«Pm mijnefiel te#n.
1 • • I X.

Jeaninenbijp 'tober geenenboeg/

JBan meber oherbeſen/ }

#p homelaet/ bp homebgoeg/

2lenmpig geen beſefen/ -

300ſang't be GPupbel niet gelucht/

Gaatboo2fijn belſche Hlaumen/ | |

't Ham upt fijn (@Tijzoon ig af-gerucht.
3500 ſalich niet#am. a -- *

30o lang beſtoning geſugig

ſter rechter-hambgeſeten

ãoo benichſcher en getuig/

Jaatijpºmp nietſal eeten/ -

jl?ijn ſtelg hoop-ancherbaergeijegt/

#alſteets onmanchelbaer ſtaen7 -

#choon dat de 3ce ighol of fiegt/ - w

'#ſaet geſugm: log gaen.

<Boog geſugtmobt mijnſiel ontlaſt/

#tilt hoogmp 't gemight op/

nºemig mijafjepot/ liefde / bree/ .

#n geſugfijn bepaben/ ' : «

#pt geſugnolheptſchepithmee .

* -

x
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- "

u wiltoen ſurepnbegreren/

:

t XII.

om hat ith moonby geſugin/

#ooig mijn 3iel onracthbaer/

3ſt mijn berliegig nu gemin/

Lºenen nu is mijn faech Hlaer/

«25eſugſlàinnaerbroeg en laet/

5al beſe ſtem op-filinchen/

Tot bat gp mpontmo?ben laet/

%jn b &eumigljepijberſinthen.

* * MI. H. DORVILLE.

Suchtingen tot J E SU S,
om van de ziels ellende verloſt teworden,

stemme: van den 77, Pſalm.

I. D E E L. -

I.

&Pete geſttſ hoopt mijn ſchapen / . .

goo?r mijn ſuchten/joogt mijn blpen /

RPatich bo021i iijÜen ſal/ * . -

%jn bit b2oebe tranen bal /

'f. Heb in hemelnoch op aarbe/s

* Biennant umg gelijthin maerbe/

ºp ſijt het baer mijn gemoet

39inijenaanname: -

nooit mijn geſuuptherhooten/

Haeemt mijn reden nochter ooren/

â?echt nu mijn boobe Ziel / /

* Die u eertijds mei geniel,
'it 3Dilbe geern bp u berfieeren

'ſ Hºeb

|

|
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- - - - -

‘H Reb geen ſuſtaen geblooſhept/

#ſlâaat gen Deutſjt#prima.

ilaaer eplaeg! '#ſiealg benben/

35onben in mijn ſjert om menijen/

12uplicljept moont onder een/

Cn het maecht ſigh op de been:

ášonūen fijn't ûiemp beſmaren/

#onnen niemp b2oefgept baren/

20th hoe buerticfiaen gejaegt/

12anmijn ſonben/ "gratuur

'H 25en ban ſomben aangegrepen

'Die mp tegen mij megijſlepen/

3TBant mijn miſ en mijn herſtambt/ s

ſtegen mp ſich ſelfginſpant: w

jl?ijne oogen bieberma?ren/

3TBant ſpſijn meerban be starren:

#Bat is 't mijn een ſmaer beruziet /

'Hij lºerth en ſie'ä en hogber niet. -

'#120elſe tegen mpaenhonnen/

# #epnfaer hrachtig toegenomen/ .

##ſlaoggeng ſabontst allertijt/ -

H2eb ich eenenſinaren ſtrijt: -

_ 2llgich 't goede ſal bebenthen/

#omen ſp mijn2Zielehrenchen/

2ºlg ſtil ſelfgºu met betracht/ | | | |

#g mijn ſjert mijn#nende *

'H 25en gelijch behoortgeb2eben

Zeen/ bie haren ſlijth opgenen/

gºn ijaer mobber merpen op/ -

39an ben g?ont totaen ben top : . . s

,,'#2öen niet mijg/ 'h ben niet omficijtig/

'# 25en ſn't goet te boen niet ingiftig/ - -

f -
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o@tij mat benith hoel en traegh .

(dlot ſjet goedealleen: - º -

#ier miſgrijp ichmp met moo:ben/

Daer met ſpijg biemp behoogben/

H#ier belet mp menſchen b2eeg/

«Daer de 35atan/baer mijn bleeg/ -

#ier miſg?ijp ith mp met hoerclien -

J2002 geb2ech ban op te merchen/ .

GPaer met benchen pbelich/ -

âDat ich b0e 'fi ſjen###ld.
, V I II, -

'f 12int in 't goet boen licht bermtoeptijept / .

gºth matig bit met een bloefhept!

2ll mijn doen gebuprigl) toont /

QPat in mpgeen goet en hooont/

35elfs mijn beſte offeranben

2Zijn bol blechen tot mijn ſtijanben/

35oo batich ban u ben ſoen / -

#innen moet nooit beſte born. |

II. D E E L.

I X. ,

'tT T&#rt en ſtem moet ſamen paren -

H# behielſgeſteſbeſnaren/ .

312aer matig mp dat een ſmert/ , .

2ils u met herbrohen mert/ . * * *

2tig ſchietmeg goetgbeſinne

Hitomt mp ſjaeſt mat quaet te binnent/,

'Hi H2ert berambert mpſeer rag/

'h #5en niet bie 'h te boozen mag.

X.

'h 35ie mijn ongerechtigheben/

&Pp mp ingingen/op mn treben/ .

'# 3TBertban alle hant berſcert/

en ban u met afgehecert/ - -

- - l 't lºert

n
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3figu met herhalen hººr,

'### als een poel banſonten/ | | |

Dieith niet en handoorgronden/ "'.

######mpbengieght/

- wamen nºg# bithmaelg liegt.

'H25en bolbgeeſe en holſo2gen/

30mber ſtilſtanigt/ ban denmoggen

(ºot ben 2 bont/ al mijn luſt -

#g ontbalieu/ 'h heb geen ruſt/

3 Bieſalmphterban bebzijden

#derhanſch ſoo heel moet lijden/

'#25en gebuerigh in gebaer/

endat buertſon"# "Haer/ . . . . . . .

Spittaert mpſeer bpoene blagen/

hij eb mp op de Hºgeup geſlagen:

't 45eenich nae ben bleeftijeboe/

#2aet ſch/ ſta het geenſingtoey ' .
t #onnenſijn het niemp quellen/ -

#onben die mijn hert ontſtellen /

#aatſe met bolhomentaet/ 't
(Pjememºrtwº: met

#! miſtmn lebenb mahen/ - -

#bben alle mijne ſahen/

#nſtijgint al mijn hertziet/ . -

iPaer;ij ſtil/ en helpt mpnict: *

- , tiA5tijgeptot uupt al mijn frachten/ -

#eng gabonutgen hp nachten/
#oogtmp boch in dit nert ziet/
G50beg35oonw:#nuit niet. -

#ilàoetbaer toe mijn tijt herſlijten/

25ptiebooſe ſlºeſchijten/

#8een bootſteeth in mijn ſjert/

45 s als
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als ſchſie gootlooſe nichten/
“Die boo? uhse met niet ſloitijten;

- apater-behen liefſte heer/ -

19lieten lipt mijft"#. -

3Lieber mag ith ſjeel herſthoben

gn u #upg/ban in de hoonen

33an be 5onbaerg/bie met biept/ .

«Benthen/ſprehen pijeljept.

maaer bie ulut met betrachten/

«En ſich ban be ſombe machten/

alearen mp een groot hermaetit/ - , -

2 iſ mijn luſtunie,##an. - *

ſeth dat eenmael al mijn ſeben

2ſt mijn milie/aſ mijn reben/ *

3TBaren na u met gericht/ -

'H 319ag behouben en herlicht.

#onb ich mp eengt alien ſtonben/

#ouden afban alleſomben / ... …

'# 35oubemeer hermaech baer in 7

13inben ball inmag#.

-

©

III. DE E L.

ti heeft mp een groot herlangen
w @Tot u beplighept hebangen/ -

#at ich mocijte ſiteſ en rap

5tellen op u megij mijn Stap/
W. 'H 5oualleen urepn begeeren /

«Beeft mpbat o+2eer ber#2eeren/

(d toont mp u barmljettigljept /

'H 35al u ſobent aller tijf.

XVI I I. -

; Beere geſuſſaetmp gabe/

lint u boiljept geeft genatie / 2)

arm
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i

*

*,

#2epgt mijn herte boo? en na/

QPatich retijte paÜen ga /

41Bilt mp met u gonſte laben/

©mteloopen)om te banen

#n u megent aller tijt/ »

J12aecht mijnbag#herblijf,

#neſen/ -
jl?ijn herloſſer/mijngeneſen:

âonnebergerechtighept/ -

&traelt op mp tot aſſertijt:

dºp hat ith u boo2 bemenſtijen/

#arij bereerennamijn menſchen/

2lle bagen groepen acn -

«En in beugtenaan:#n.

âIBilt mp langer niet bergeten

JPieben onder moet geſmeten/

#2ucht mp bie bug tot u harm/

2 is een ºrgel op u arm/.

#eſu huilt niet langermijchen; -

#n inp/ofichſal beſmijchen/ - -

#eſu Çijziſti/ hoogt/berſtaet/’ -

jl?ijn gehſach hatr:#saaie
XXI.

GPtij Hont ith uhmat beſchen

SPie nopt is te hoogb berbenen/

dºch matig teen Salignmenſcij/

"Die gaſterränlaecht na fijn menſch/

&enbmp hulp en ſent mijn ſegen/

d?p dat ich mpºſtelſe tegen

't Bleeftijbat u niet heeft gebgeeſt/
jl2aer maandag# geeſt.

- #eſu/ miſt bothume metten

QPiepe in mijn ſjerteſetten:

GP2åegt
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zeeraeghten onherſteuntgympt . *

3eant mijn ſtijiit/ mijn ºgepiſjtgp.

3JBeberijout mp ban mijn ſonben/

out my baſtaen u gebonden/

<Bgtick niet en ſtoot mijn boet/

5ſlaaecht gpmp“##at
I.

3Laet fch op geſette ſtonden/

3eguchten ingagenu'ſijn bebonden/

jaaetht mp alg een boom geplant /

#n een brugijthaer ineelbigh3Jant/

3Jact mp alg De 4Deb'ren boafſen/

epu meten miliepaſſen/ -

geoet mp gaen banäracht tot hracht

&Iot u geſu/ bie##n. - -

opgeeft gabenaen bemenſtſjen/

25aben 't bibben/ boben 'thmenſcijen/

GPchbat gp eeng tot mp quam/ -

"H 5agij een bier/ een booſtk/ een blann

gn mijn hoele hert ontſtelten/

op mijn bibben op mijn ſmehen/

Hoort mpgeſu! macht niet langij/

3 Bant bit baltm:# bang/j.

apſſtmp heele albijaſjept geben/

en oprechtelijthtelenenſ

zBoet mijn lampe/ liebe #eet/

3Lichten/ ſtercht mijn hrachten meer.

45tercht gp/ ſtercht gp mijne ſjanben.

ogen maecht ſog ber 5omben banden/

Belpt both een oprechtigh menſcij.

#roont hem geſu na fijn boeriſt:
ij
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XXV I. -

IV. DE B L.

HI. Toch inbeeg ellendigheben/

&Dichmael tot liſeer gehehen;

#aecht un dienſtmaechts éénonnerloſt/

«Baer themſoo heel tranen hoſt;

#itmijn financibepbt toch herbeijten/

#Bilt mijn krachten meerherſtijnen/

#omt noch tot mp / liche ineer ! f,

#eſu Çijgiſti/ ep ! hmanmeer. •

XXV II.

'##al bochſuchtent, routebnijnen/

#on lang als mijn ſonnen bijben/
(GIot bat gp mijn 23iel heb2ijt

3Ban het quaet/bat u beſtrijt:

#ont gp langer bit geboogen/

#ien mijn hºoefhept met u oogen/

#wijghtmijn3iele/ foutum ſtijf

3TBant het ig begligeeren miſ.

- XXVIII.

##al mijn neugig 'tſtofgaenſteken/

'##al mijn inilboo?n hracht hºehen/

j?iettemin 'hſalupt mijn hert/ *

linepen oner mijne ſmert. - -

31Bilt mijn 2 iele bogh geneſen/

© mijn lieplant hoog gepreſen/

2#recht u niet banmp ter rijt/

5 àu ben ich inſtmarenſtrijt.

XXIX. --

'#3uchteenherlang in beſen/

## #ootonthleette meſen/ | | | \

25eter in het hemelg plepn/

'#menſtheſoggemaecht te ſijn/

Saaer ich beboſmaechte geeſten/ -

banusminſtentatusmeeſten?

* . . . . .

#fen
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35ien ſal/ bacrmenhoog en na

#32eugbig ſingt 't##

'tgLichaem moet in d'aerde rotten/

252eften aig be aerÜe potten /

'JBaer ig mp een plaetg berept/

#eerlijch en hol 12eplighept:

'H35al ban bie &#gpptenaren/

“Die mp muſon bart Deſmaren:

Haiet meer boeien t haerber ſpijt/ -

52iet meer ſien in eeubnigſjept. -

XXX I.

4Liefſte geſugpſijt mijne /

# mp ban upt beſe pijne/ .

'ft 319enſtij alg gp bolmaecht te ſijn/

Daerom ig ljet batich quijn / .

&#n um mel-beijagelijth ſijn.

X II.

RTBat is nu al mijn beriangert/

TBat mijn treben/ bat mijn gangen

gn mijn ſchoenen mochten repn/

X X

'h althte alles met danſthate/

3Pat mptrecht banu genabe/

&Ptij hoe lieff hoe ſoetijdebueert/

#g het genegpbegeert:

35oeter ig het mp bebomben ,

3Pan ben #oningijban beſlºonben/

dºch batgreeng boo2 uitracht

312ijne ſomben t omber bracht.

XXXI I I.

V. DE E L.

"H# u lief/ h heb een behagen

Om u lief'lich goth te b?agen/

maaecht mijn ſjerte melberept / -

3Jept mijn ingeretijtigjept: 'HTaet
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k

#Iget mijn krachten g?ooter meſen/ . . -

“Banſe ſijn gebmeeſt hoo?#f / . * zº

zpathenpbermpherteer ,

2IIg be blammen ban mijn lºgeer/

XXX IV

uptiemijne bon/ en dat meer is?

jleijn berloſſer en mijn ineerig /
#al mijn boenſnſijn palepg st

tºeienen hier maer naſijn epſch: -

35morgeng ſalichhemgenahen/

gºn ſienofijpſiet mijnſahen/

'g jaacijtg ſal fjp mp bpijben boogt/

'g #2atſjtg hoerttº:##ngeſjo0gt/

'ſ: 35teun niet op mijn ep'gen Hrachten/

'JBat foub gp oli?eer berachten/

geſugpſult ſterchtaenmp -

d5eben/ mant mijn rotg ſijt gp. -

'H5al nipigeer tot u begenen/ ,

opp ſijt botſ) ben hoegh en 't Ieben/

«Bobt bol ban barmijertigſjept/

*

Ieptgmán mijner falighept.
w XXXV I.

#Laet u nooit mijn miſbepalen/

3Pat fchntet Homaftebmalen/

JPoet mprecht mijnſin berſtaen/

'# #alinume megen gaen:

2|lg ith let op u bebelen/ - *

5al mijn ſtem ban b?eugbe quielen/

'##al ſijn een geluchigſjiſlaan/

2lig ich bepligijhpanb'ſen Han.

XXXV II.

«En hebt mp upt menith bombert

(Lotu bienſthnetijt afgeſombert/

JPenthtaen 't geen gp hebt geſegt/

Cn belooft acuutmenhnecht.

&
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'h 35al u bienen bie mijn mint/

M E D IT A T I E N

3rght gp niet/ 'hſaſu geen meeſen

glaten/ gp hoeft niet te byeeſen/ -

'#35al u op mijn huegij doen gaen/ .

€9p een #oninthlijthe baen.

XXXVIII.

dingn hebt u onbermonnen

25oighte ſijn noo2 onſe ſonben/

Gbp ſijt hoo? ons ſont gemaecht/

'JPie nopt ſombe heeft geraecht/

op dat ban u uptuerhogen

#inb'ren niemantging herloren /

45plu02tijaer gerechtighept/

319ijſhept joop en Lieeplighept.

* XXX I X.

(trecht mpban/'H5al u naloopen/

2. Iſeg omu miſberhoopen/

à4 aenſjangen met mijn ljett/

UPat ban u getrochen inert.

«Puberſteunt mp met u fleſſen ,

3ean bertrooſtingh/ en miſtleſſen

iſleijnen bo2ſt matjeplighept/ .

3Dant gp mijnenzin: ºm ſijt.

op mijn honinth miſt ontfangen/

jlâijn geroep en mijn berlangen/

2ilg een recht goet-aerbigh Hint.

'It 5al tot u mijn 19aberhonten /

iſ 2et een blijtſchap in genomen /

'H25en toch een maer gſraliet/

Daer gp geen bebgoch in ſiet.

XL I.

VI. D E E L.

"S# nip op be ſomben bijgehell/

ſBant ſpſjebben u hoogſtehen/
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&oete geſu/ liefſte heer/

't Peet mp in mijn berte ſcer/

"Hmmerg maren dat mijn ſonben/
JBie u gauen ſoo heel monden/ r -

n um 3Lichaem/ in u 3iel/

at gp alg in 0nmacijt hiel. '

- X L I I.

©in mijn qtiaet hbiert gpgehangen

2 en 't berbloechte hrupg gehangen/

à 3iel in ſjelſen noot/

äbag beboeft tot aan be aboot/ - ,

ähne 450bt ijabt u beriaten/ .

'Earth tº pasſietipt:maten/ .
300 bat gpſeer Hrachtigh riep / . . .

«En 't getraen ban 't aenſtcijt liep. . . . . . .

- X L II I.

3Boog mp hebtgpugegeben/ . . . . .

opbatich booguſou leben . . . -

GBp hebt mp ſooſeer bemint/ ,

«Pp bat ich mpaig u hint ,

KP2aegen fotº en nietg begeeren / .

gPan u groote naem te ceren/

fiepmicijt mp ban/ en maecht mp

19an de quabe##r.

2Ilg in geeſt komt op mp blieten/

300 ſal ich heel kracht genieten/

JPºijft gp mp boogume mint/

#$500 bien ith u alg u hint: -

3Jaet um mintmijnijert aenblaſen/

âIailt 't onſtupmigh behigh raeſen

#tillen licht het boog getier/ ' . .

Doo? u ſjert en#site

'h25en een ban u gunſtgenooten/

#25en met u gunſt ":", #gd

> -
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'tgeugeeft niemp geleet/.

#pijt af'g merelbtgliſtighept.

geſu op uich betroume/

oppuſijbenich mp boume/

'Häbeet met bat gp inmp blijft/

312ant fch ben u ingelijft / .

- X LV I - -

'H25engemaſſen en gerepmitht/

3Pan be ſombebie mp pijnigijt/

z!Boo? mijn 'g tºeere geſu bloet/. “ ,

, Poolſijn ſjeeſt ſeer monter goet/... -

3TBant mijn 3iel mag heel beſmefietſ/

ambag het niet dat hlare behen ,

39ſoepben upt bie#epi fontepn/

«En mp buieſtijen ſchoon en reput.

XLVII. -

geſu'Hijetiti liefgehregen/

ſtotubenithſeer genegen/ .

alPamt u liefd ig in mijn hert' . .

äptgeſtopt/ en baerom mert > .

Hjetbeinoogen u te breeſen/ - t

Hiecerteleerenban hoog beſen/

2tchbitfoeteliefue-bhnangh/ .

Étiert mijn liefb en mijnengang.

XL VI II.

45eenrinier Han dit boen ſinthen/

#upthiuſſchennoit hern inclient

eeſe liefde/ ooth geen ſmert/

Häanſe bpijbenupt mijn hert/ -

'H#35oit beſlºereſt heel berachten/

12oe ſchoonſp mpooch toelachten,

3Patſympboo? u aenbiebt

2ïtijt ith byeth/ jaemin ban niet/

V

- vII. Deel

1
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XL I X. ,

V II. D E E L.

geſu miſt mijn herteſterchen/

- J JPoo? fijn liefhebat bemerthen/

3Liefde die gelijth de Boot

35terth ig in ben grootſte noot. , ,

lap Han boo2 ſijn Hiefbeſchichten/

#T2p bermonben mp berlichten/
#pig mp een baſte bo2cijt. - w

&Piemp helpt#mp beſogcijt.

##al opumijn liefde ſteunen/ -

2，ltijt liefſich op u leumen/

#th Üen uhne/ en gp b?ept - *

(@Tot mp uhm genegenthept/ -

,, 3Laet u mint / opume moorden/ | | |

#pt hen ſuphen/ upt bennooybenſ . .

âPaepen/ op batmijnen hof

122uchtmacij b2agen tot u inf, - - - - -

, L I. - , - -

#iertoe ben ith uptherhogen/ | | | |

#n bon? uhmen beeſt herbogen/

ºm te boenbat gpgebiet/

(ºot u eer en amberg nietſ , u -

ºgaebaer toe heb ich het ſchen/ - -

&Bin u eer en ſofte geben/ - '

JBaer toe is mijn ziel gemaecht/ .

JBaer naeig 't"Er ijaecht.

LI I. * * *

##al geloohen/ h saſ bertroumen' ,

'Hºsal niet boo? mijn 39pant g?oumen: , * *

#eſu gig ich op u hoop/ * .

«5agt de 35atan opbeloop/ - . -

©ieſithophe notſteenhouinen/

#Banthºlen niet maer 3ijn beijoumen/ -

?tig beſonteijaer beſct/ er

- - # 2 #ſea

t
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geſug is't bieſjaer uptrebt.
LIl I

"Die aen unaſthangeniſ blijven/

't 49ngeloof teruggeb2ijben/

5telt gp in um megen baſt/

@Tegen allen ouerlaſt/ *

#ulthe helptgp/. biebemintgp/

“Die beſoghtgp/ biebeſintgp/

«Die berloſt gp upt bepijn/

Die milt gp tot":#n.

âDanneer ith theet met ootmoebe

alaanbel/ neemtgpbam be roebe /

&P2ucht/ Haſtijt/ en tuchtight nip/

HIeaecht mpſooban ſomben bap/. . . .

3TBilt mp upt mijn felben ruthen/ v.

qBoop elenben/ boo2 berb2uthen/ -

25eter hom ithin beſmert/

3Pan H boet"E,mert.

ambapent mp met een nonbaſſe/

gaat beſonbmp niet berraffe /

5|2aecht mp meberigijen ſacht/

x -

jaaer iſ boom-beeſt hoor, a hracht/
aſpoet mp naumä metbemaren/

'#ſal ban groen en het bergaren/ -

spoont mijnſonben/ roptſe upt/'Hit ſal ban ſingen#rt V

't gg mp o mijn liefſte #eere/

HIdaer totumenſoffen eere/

322oeft mijn hert en mijn gebacht/

35iet hoger op ith ſlebe atijt / -

'Hit meet gpſuit boch mijn geb?eethen /

Jºopt gebenchen nimmer merchen/ '#wil
- 2

---
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5|2et heel bgeucht#3iong Lºoff,
• X

39oog heieneen marge
' , 3

#huilbe ſelfgoothoop? mijn boo5 laaiienubu eeere ggoot n t/

LV II.

* VIII. DE EL. -

Hpcijt mijn Ziel Bobtig beinoogen

J 't #uchten is tot #" /

#eſug heeft mijn ſtem gehoopt,

##ſalmpnutrechen hoort,

#ſalia heere ban hier boben/

32ſalmenſingen/ pzijſen/ ionen/

#ingenſalich boozaïtijtj
319ant gp mijn":#n ſijt.

&#p herhult mpmijn herlangen/

'# ſal uſingen ſofi-geſangen/

illaahen ume gunſt behent/ -

UPiegpmp van bohen ſent/

«bpſult noch in eeuwigheben/ | | | |

3Pan mp/ banmp ſijn heleben/

#ſal bertellen uimen loff/

##al het nu te bonen raken/ .
#ſiebe obertminningh nahen/ -

#ſſeumhzienblich aengeſicht/

"Dat mijn ziele heeft neriftijtj’.

#ſie het lichtupt 't bupſferrijſen/

Safegfal H mijn montfeer prijſen/

#omt mijn liefſten als een ſtijce/

252engijt mp meerber ſterchte mee,

, LX.

#ſaſ metH boo?3Jegerg bzingen/

#herhooge muppenſpringen/ .

3TBamt gp in mijn ſjerteleeft/ * -

#loethe

--

w -
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aloethe baben (al ith merchen/
#2u mp geſtig mil berſterthen/ | | | |

#mmerg is ſijngoebigbaat/
ſlap noo: eeuwig# •

#eer/ nu ig mijn hert ontſteken /

# ſal mp op de ſomben ingelien / .

ſºant gp geeft nu ſterchte den

ſamen dienſt-linecht / biebondia",

#oon fijn ſtºppen hoe fijn ſilagen .

32u ſaïbben um mel-behagen/

&#n be hoogtelban Dell 000.nl -

12athen / herbenE:"

-, 't &al geſchieten/ 'tſal gebeuren/

, parita trijth heelſalºerſtij:/ v.
's, 3Ban mijn bleeg bien bmingclamt? -

##al hem leggen in tienEſ,
" "H 5al mijn luſten tipt gaan roepen/ .

man en haer boo: 45obt berfoepen /

't 5al gereet in 'mapengſtaert/

dEn biebgiften tegen gaell.

- LXIII

'h 5al het blees nu niet meer hitten/
3Dat het baerſal tegen tierent/

# bact beſonbe/, hten met ſjaer /

3ppant en een mo2ſtelaet / -

*#ptimijnſitijaemgaen hebwingen/

obothban toegelaten bingen/ -

ºf sal nu eens mijn oubenmenſch/

#mpſigen. Dat is mijn wenſ ik

Un Koppenhagen den4 April 1658: -

* * * *

\
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Het Hooge-Liedt van S A L. o M o N.

- Het I. capittel.

Het I. Geſangh, stem, és. Pſalm.

- I. i . . . . -

- De Bruydt ſpreeckt. ,, -

s H# huſſempſ mp met behuſſen/

«De huſſenfijnes monutg/

. ' amaant auptnement liefh'ig beter/

gg beter dan be mijn/

à @lpen fijngoet tot reuthen / | | | |

â jaaem een GPipig/ -

opie upt-geſtopt mozbt/ baerom hebben

ti/ ube #12aeghen iet, \ -

GIrecht mpmp fullen ana-loopen/ .

«De Honinth heeftmpmp , 3

gebrachtinſijne binnehamerg/

app/mp/mpſullen ong/,

39erheugen en in H berblijben /

ſep fullen umeliefb'/ -

Hptmemembt meerban mijn bermeſben/

b' 49prechte heeft uhn#/
II I. - - - - - - ----

'h25en ſmartbothlieffelijch gp Bocijferg -

s

geruſalemg/ gelijth - -- * ---- --

ºpe &#nteniebar:/, ht bobijnen , ,
39an 35alomon gelijth / - - - - -

5tetmp nietaen batich ſmartathtight

“Aat ich ſmartachticij ben/ is

gem nat begon/ om batheſonne #

M - ºnp/ met enig,
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're -

* * * *

, &#n heb ith niet gehoet/

IV,

#mijnermoeder waren :
«Britſteſten tegen mp / -

#p hebben mp tot een hoebzinne

ermijngaerten geſtelt / . -

JPp mijnen bijngaert bien ichbehbe/

3 ap nijnen 3Bijngaert bien ich hebbe/

en brbithmictgeboet. -

V. , ,

GBp biermijn 3ieleſſef heeft/ ſegget : : -

JIepaen haer gpiä mept/

à lager g? / maer gp De Hubbe legert/

dBp miljoen ban ben bagij/

#/oa: ſchºonſte onder
'BeſlPijben/ niet en meet/ *

aldantimacromfouich fijn als eene/
2lig eene ble Ijaer bp

JBehubbenutner metgeſelle

25ebecht/ taat4 beiJetfit.

Chriſtus ſpreeckt. "

300ggetupt op de boet-ſtappen

SUPer &tijapen/ en behoepb/ - - -

âBeph utme hubbe bp her therbºren/ | |

SPer lºerb'ren moningen/"

Heeptºutme hunne ºp het tºern'ren/

-
weer herbºrenwoningen.

--.

3,

g

Snwagenm van paras/

/

zº . - .

Het II. Geſangh, Stem: Palms.

'hG gelijth u mijn baſenbin bp Paerten/

- , uwane
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# mangen in beſpangenſjn/ .

3Liefſſief-lijthumenſjaig in peerle/ J

2jn peerſe ſnoeren/ II - , , al: ..

3mapſulſen goube/ goube ſpangen *

iſlaet ſilber ſtipheng mahen H/

De Bruyt ſpreeckt.

termijlebat begoninth aan

3ijn ronde @Iafel ſit/ mijn jaarbug

«Beeft / geeft fijn"#
- - Tr . . !

312ijn 3Liefde een bunbelfien Tapºre/

geen ſlaperbe 25unbeläen mpis/ * .

Sbat tuſſen en mijn borſten nernacht/

Bleijn 3Liefſteig een ſtºpp2eg trog in

«Engebpgrennant V. i

Chiſtus ſpreeckt. :

#iet gpſjtſchoone mijn lezienbinne/ | | | |

#ietgºrſijt ſchoon/ Hoogen ſijn/
Hoogen Pupben oogen fijn/ .

- e Bruyt.

siturfſtſtºrminzisme,
#rarminal in#ſa liedjch V

oodhaant/ oorhgroentenſe eet-ſtºre
#zee"
* De 25alehen onſerijupſen fijn/ - 1

# onſe Baierpen - - - - -
zoie fijn armeſſat. t * *

- - - - - -

--

in s CAPIT

/ - 4 /
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- - - - - - 31 | | | | -

c AP IT T EL II.
# 3.'' '' ,

Het iii Geſingh, Sten Palm. 3
* . * *

-

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

- - - I. -

(ſh ben een ſi## :: * .een ſtoog/ ith ben een ſtooghan3aron/
1 een 3Jelieſ een lelieberialen/ , n

2tiſon gelijtſt een 3Lelpomber boo?nen/

De Bruyt ſpreeckt. . . . . . . . .

gg onberal be Dochters mijn lezienbinne/

äig b 2eppel-boom is onber heg mouteboomen/

- gig onber al be ſomenm: Liefſte. 1
* * * *

* * * *

gth hebbe grootenluſt in fijne ſchatum/
&#n fitter en fijn b2ucijtig mijn gehemelt ..... w

#oetſ ſoet in moertſ in moertmpm betaſpijn-burg/

&#n ober mp be liefb igfijn25aniere/

d#n iieben onberſteunt mp met de fleſſchen/ ,

3èerſtercht/ berſtercht / #tie mp met de 21ppelg.

apant ith ben hramis/ mant ith ben hranhbanliefde/

#ijn ſlinther-hant/ ſijnſſinther-hantſ, onder

#jn booft/ en fijn fijn rechter mp omhelſe/ -

#n Dagchterguan geruſalem gpºotgiets/

zibiebnben reem ſijt of bp begbeſte binnen/

"H 23eſmeer u dat g?met:"be liefbe/

sh 25eſmeer u bat gp niet opmethtige liefde/

#och macher maecht tot dat de ſelneſuſie/

#satig beſtem/ beſtemmemijnegliefſten/

#iet hem hp komtſpringende op bebergen/

#mt huppelenb al huppelend op beſmeubel8/
mijn liefſt is als een rhetoffmeipberſjerten. V. 5iet

N&
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\ , ' ,,V. º

5iet Ijp achter onſen muer/ behenfiere S

ijpt hijchenbe/ upt blinthenbupt betraſien/ -

#ſlâijn #Liefſte ſept tot mp) totmp een antimoogt/

Chriſtus predicatie verhaelt door de Bruyt. -

#tact op en homt mijn ſchoone/ mijn ººgiënbinne/

âPantfiet ben minterig boo2 bp/ hen regen

#g mech-gegaen gegaen# ig al ober.

Jlaen ſiet in 'tlant/ men ſiet in 't lant be bloemen/

«De ſangtijt naecht/ befangtijt en beſtemmen -

3Per tortel moet gehoopt in onſenlanben/

geen bpgen-boom brengt boogt fijn jonge bijgheng/

âBijn-ſtochen geben reuth en jonge mupfhems/

#Staetſop/ ſtart op mijn#nt mijn 193ienbintte.

mijn pupbeſijnt in verſteen rotſen alconen:
gin het herborgen eener ſtepler plaetſe/ .

(&Ioont/ toont mp ugebaente/ gebaente/

Doet mpuſten/ boet mp u ſtemmehongen/

&#n H gebaentigleiding#nua.
w

'De bogheng be ſeijngaerben berberben/

De Bruyt beſluyt haer reden. . .

Gbp ſieben bangt/bangtong hangt ongbe 3eoffen/

abantonſ in E#murfenst

ant onſe mijngaerbte hebben jonge bºupfäeng/

ijn liefſt is mijn ig fjpbie mept onber r

'De Lelien/ cnich ben be#/ ſijn benich.
e - zº -

tot dat tienbach/ totbatinienbach aankomen

GEn dat beſtijabuimen methhliebe/ bliebe/

âlàijn liefſte heer Heerom mijn HIieffie/

#Rijn 3Liefſte heer Heeromt Heerom mijn"ſen,

ſlâamt ulme ſfemig ſoet/ u ſtemig ſoete/
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âIBo?bt gp gelijcheen ſijee of melpber tºert«En hoelp ber nettenop de 25etſjer# en/

CAPITTEL III.

Het VI. Geſangh, Toon : Pſalm 24.

I.

De Bruydt. -

ghſocht 's nachts op mijn leger bent/ .'

eiemijne3iele lieft/ ich ſocht

#em maer ich bont hemniet / ſepbe/

gchſalnu/ ith ſal nu opſtaen/

din in beſtabt/ beſtabt 0mgaert/

gn al be mijchen# beſtraten.

gºthſal hemſoethen / ſoethen bien -

#ijn3iele liefheeft/ ithſocht hem/

#naeritis en bonthem niet/ h bontſjem niet/

zDe mathterg bie'er in beſtabt

dem gingen bombeump/ ithſepb'/

#ebt gpgeſien"En 3ielliefheeft. e .

#Boeith een bnepnigghen ban ſjen

3Ban meg-gegaen/ bont ſchhem bien

Snaijn3iele liefheeft/ ich hielt hem haſt/ .

'it giiet hem niet gaen tot batich hem

laat in mijn moebergſjupg gebracht/

gn't Habinetvan: imp ijderije. .

app geochteren geruſalemg/ g

zºpie bpbeitſjeenfijt / bp beſtſjeen/

defbp be binben ban henbelbe/.

'H#5eſkmeer u/ ith beſhoeer u Dat

app niet opmethtofmachermaecht/

De liefde tot bat ljetijaet Itiſte,

v

V. De
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ſ3 , .

V. 'w'

- De Dochters van Jeruſalem.

3TBie ig ſp/ mie ig ſp bie Daer/ * . .

weie baer op-homt upt be moeſtijn/ - 3

2tig rooch pplaren/ rooth pplaren/ .

25eroocht met mpgr’ / en buierooth/ en

Jſlâet allerlepe poeber ban/

De Bruyt. V I.

5iet/ ſiet het hebt dat 35alomo/

gaat 5alomo heeft/ baer ronbom

#ijn ſeſtich helden/ ſeſtich belben/

24'ſ ban be helden &#ſraelg/ -

Die ſhnaerben ſjouben altemacl/

(ſjeleert / matig#t ten «Poglogſj. '

oºlth hebben.be fijnſmaert/ fijn ſmaert

32an megen ſchzich tien ſtijgith des nachts

2 en fijne heupe / aen ſijn heupe/

“De Coninch/ Coninch &alomon/

#eeft ſich ban 't hout ban 3Libanon/

45emaecht een#gmaten hoetſt.

19an ſilber / ſilber maechte ijp - |

Jeeg ſelfgpplaten/ jaren bloer

3Bangout/ han purper ſjaer gehemelt/

#et binnenſtebat mag beſprept/

jl het liefde ban be Dochterg ban - -

geruſalem met ten kliefbe. -

«Bp 35iong Dochteren gaet upt/

3denſthout ben ſtoninch 5alomo/

3denſchout ben Coninch met de Crone/

'JBaer mebeſijn moederhem/

#em hroont op ſijnen25 uplofg-bagh /

en op vmbagh het vreugtſijngberteit, CAPIT

-... .. .
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CAPITTEL 1v.

Het V. Geſingh, Toon: Pſalm 118.

/

####batiy -

assºr- I.

... ... Chriſtus. . . . . . . -

S get gpfijt ſchoone mijn 1ezienbinne/

ášiet gpſjtſcijoon/ u oogen fijn

SBlipb'ongen tuſſchen umebſetijten/

Hijap2igalg een hubbe ban

“De geptembie het g?ag af-ſcheren/

't 452agban ben25crgij ban Gölſeabt.

H tanden ſijnalg eene hubbe -

32an ſchapen"Edamfijn.

zoie upt bemaſth-ſteen op optomen

weie timelingen t'faem brengen hoogt/

«En onber ſjaer enig geen jong ſ00g/

Hiippen/ uhne lippen ſijn

2lig een ſchaerlahen ſnoer / u ſp?afte

gſgliefelijth/ ben ſſaepubng hooftg

(@Tuſſchen uhn biechten is gelijthalg

't 5tuch baneen#ban 452anaet/

a balstie is als pauitstoten/
dPie tot op-Ijangingſjig gebouhut

32an mapen-tupg/ baet bupſent / bupſcrit/

iſionbaſſen hangen/ hangen den/

#ijnb altemael Der Haeſbenſtijtſben/ -

55epb umc bo2ften fijn gelijch/ .

(GImcelingen ban een ſtijce of 42elpen/

veuramma: 3Jelien. , ,
- ' / V. * *

(Gºot bat beſcſjabubben hiegblieben/

3al
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galithºgaen tot ben mietooth heubel/ .

«En tot ben mp3rije/ mp3rhebergh/

oppºſijt geheel ſchoon mijn iPzienbºmmeſ

«En baer is geen gebgechaenu/ -

GP252upt ban 3Libanon aff bpmp /
#omt bp mp ij ban Libanon. r

35iet bamben topaff ban2ſmana/

32anášenitg en ban Lºermong top/

33an de 3000nijolen Der Leeuhpinnen;

3Bamber ſuppaerbenbergen/ ſiet

3Taijn 3uſter g'hebt mp 't hert genomen/

G225auptg hebtmp genomen'tsaertſ
312et eene ban u oogen/ r

#ſlâet eene lieten# ſjalg.

oeſthoon is uurtnement liefhe/
252upt mijn fufter/ ſjoebeeiig ..

Hm u uptmemenu'liefde beter

aan #ijnen nmerfaſhenreutä/ -

gaan alle/ alle ſpeterpen/ | | | | | | |

&2252upt u lippen b?uppenban/

SBen jonigh-3eem / meich/ meich en joning/

#g onberumete: I

k:
e *A

ºnumer / utner hleeberenreuthe: # .

#galgDen reuthhan #Libanon/ . . .

GP25gupt/ 03ufter gp ſijt eene - -

25eſloten hoff beſloten hmel/ . . .

en een herſegelbefontepney -

H ſcheutenſijn een jaarabijg/ *

22an ºnpelg/ appelg nam byanaten/

Hilaeteb'Ie b2ucijtV# b2ucijt.

gpmugmet earnus/ earbugabe

&afſtaeniaalmug en Hanzelf

'- -

- de - º -
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iſaetailerſepe boomen/ boonteit/ | | |

19an ſl2ferooth/ #pgh en 2lide / | |

JIaitggaberg al hooft ſpeterpen/ -

# berijooben of ontepn/

ut/ putber leuenbige materg/

«Die vloepentºpt/ ur,gaan

De Bruyt.

&Pntinaecht/ onthmaetht gp mint ban't neogbe/

«En homt en homt gpſupben mint/

Boogmaept boogbmaept fijn Hºoff/ bat fijne

35ijnſpeterpen bloepen upt / -

op dat mijn 3Liefſte totſjnikoffguam/ .

«En fijn ſijn cb'le192uchten att/

42 bat mijn liefſte totſjn Lºoff guam/

cºnſijn fijneb'le192ucijten att.

4

C A PI T T E L. . V.

Het VI. Geſangh , Toon : Pſalm. 90.

I.

j - De Bruydegom...

'HTD En in mijn #off gehomenomijn 35uſter/

op 25aupt ih heb gepluhtgepluht mijn mp3rije/

#et mijne 5peterp/ ich hebbe mijne/

# niaoningraet met mijn lºoning gegeten/

heb gebronchen nam hen mijn :

lajjn 319ijn mitſgabergm: mijne meith/

dºet 322ienben / ":#en mert o Hiefſte brontien.

C E5TuWt, -

#th ſliepith ſliep maer#mijn bºerte hbaetſite:

#leijng 3Liefſtems ſtembiehlopte boetmp open/ .

#leijn 65uſter/ mijn 192ienbin/ mijn Pupbe/#
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3Polmaechte mant mijn hooft igbolhambauln/

3/12ijn lochen H#ap? boſ#wasban be nacht.

#ſch ſjebbe mijnen ſtochaſuptgetogen/

oe ſalich hem boeüerom aentrechten !

gchijebbe mijne boeten al gemaſſen: -

Hºge ſalich die ſjoemeberom beſoetſen?

Heijn liefſte troch fijn hantban't gat berbeur/

«En mijn/mijnmemº# hjier ût beroert.

q9ntroert om ſijnent huil/ om ſijnent miſſe/

'háštontop/ om op te boenboog mijnen liefſte/

oEn mijne plantenbaupten mp3rbe/mp3rhe/

gen mijnebingergbloepenb'/bloepenb'mp3rije/

g?p bie hant-haben ban het ſlot het ſlot/

giſch beebith bebemuren 3Liefſte op/

giſch beeb/ich bebemijnen liefſten open/ .

#laaer/maer mijn qLiefſte/mijn liefſte maggemehen/

Hººp mag boog/ hoog gegaen/en mijne ziele

gpingupt/ginch upt/man megen ſijn/ſijn ſprehen/

gchſocijt hem/maer/maer/iä en bont hem niet/ -

25ſch riep hem/botij"g#" Ilſøf.

zPeaſBathtergbie in beſtabt ommegingen/
Teie bomben mp/ſpſloegen en bermonden •

JIàp/mp/behmachterg op beſtraten namen -

JIeijn ſuperban mp/ich beſmeer u Docijterg -

geruſalem/inbien/indien gp bint/

jlâijn HIiefſte/boat":ºm ſeggen aen 1

* Patich ben franch/batich ben hranth van liefde/

- De Dochters van Jeruſalem,

3ſ?atig u uitingmeer/meerban een HIfefſte/

45p onber aſbeſPijbenogpſchoonſte/... ..

319atig u3Liefſte meer, meer# een HIiefſte/
#

# “Dat

---- --



139 M E D IT A T 1 E N.

Datgpong ſoo/ ong-ſoo beſtnoogen hebt,

.. -. -- ..... De Bruyt. -

#ſlèijn 3Liefſte iguari,#w blanchi en rott.

#p b2aecht beſtandaert boven tien/tien bupſent/
35ijn ſj00ft aan 't fijnſte gout ban 't bicijſte gotitig/

35ijn iothen fijn gehrult ſhoort alg een tabe/

5ijn oogen fijn algbp be mater-ſtroomen/

ZUPer bupben bie met melch gehbaſſen ſijn/

áštaenb'alg inasie:Üer ringen/ber ringell.
w - I

45elijch een behbehen banſpeterpen/ . .

#ijn mamgenfijn alg toogentjes bie melrichen/

35ijn lippen ſijn alg Helpen biebguppen/

4Ban bloepent mp2i) fijn hamben fijneijanden/

#ijn gouden ringen met(ºurhoog gebult/
3ijn bupth/ fijnuw:ig blinthent Clpen-been.

26een met5apijpren ober/ober-togen/

5ijn ſchenhelen fijn marmerepplaren/

«Pp moeten ban het bichſte gout geg?onbet.

dſbelijch be qLibanon in fijn geſtalte/

3500 uptbert002en alg bedIeberen/

300 uptbertoren alg De Ceberen.

XI.

eenenthel ſoetichept in fijngehemelt/ .

«En almataenſjemig/ig ganſch begeerlijth/

«En almat aen hem is/ig ganſch begeerlijch/

5ulth een/ſulth een/een ſuichen is mijn liefſte/
gaſuſch een/ſulth een/ſtiſch een ſg mijn 132ient/

45p Dochterg/JPothterg ban geruſalem.

cAPIT-.
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CAPITTEL v I.

Het VII. Geſangh, Toon : Pſalm 15.

I.

De Dochters Jeruſalems. '

W 2fer benen ig u3Liefſte / maergegaen/

«P gp/ gpſchoonſte onder al beſlbijben/

âBaer heenen heeft u3ſiefſte'taengeſicht/

alBaer heenen heeft u ALiefſte 'taengeſïcijte

45ement/ op bathop hem/ hem met u ſoethen/

«bement op battopEyhem met u ſoechen,

De Bruyt, -

HI?ijn HLiefſte ig af-gegaen inſijn Hºoff/

(@Tot/tot be bebocheng berfpeterpen/

dom/ om te mepben in de Hºooben7 en

qDmillelien de 3Jelien teſaemºlen/ -

gch# ich ben mijnggliefſteng/bfeſjiet onbet

(De HIttienuremen#mijne3Lieffie.

- ...., De Bruydegom, .

eBp mijn gezienbinſijt ſchoone/gpſjtſtboon/

2Ulg @Jirſa/alg geruſalem lief/lieflijch/ * *

2IIg HIegerg ban 25anieren ſtijgichelijth/

3 Bent ban mp aff u oogen/bbant ſpijoen mp -

gbemeſtaen: u bap? als een hubbe gepten/ e.

ggbie hetgragban“Enaf-ſeijeren. -

#tannenſijna geen hubbeban . . * *

De ſchapen bieop-tomen upt behaaſtijſtee.'

“Die alteſaemtmeelingen brengenboogt/

«En onder beſclheig geen jonge-loog/

gelijch een ſtuthban een 45 anaten-appel/

smannnnnnning" apart
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V.

JBaerfijnbuelt ſeſtich groninginnen/ en

3Bel tachtenticijbp-huijben ehbemaegben

3ſpel ſomber tal/ boch een/een cenigig7,

oten eenigig mijn bupbe/mijn boſmaechte/

- Jee eenige be eenig ſjaeregJIBoeberg/

5pig. De ſupbere ban #ſjaer baerbe.

2lig paerbe Docijtergſïenſooſuſſenſp/

3ëp ſuſſen ſjaer melgelutſiſalich roemen/

See Toninginnen en 25pluijben/en/ .

3pſullen ſjaer haer p?ijſen/mie mie ig ſp/

319ie is ſpbiebaer upt ſietalg bebag'raet/

3cljo0n alg beſl2aen# be ſome ſupber.

2ºlg #legerg met banieren ſchmichelijth:

19erſth?ichelijch alg HIegerg met banieren/

#ch ben gegaen afftot ben noten lºof/

«Dmber balep teſten begzoenenpuchten/
GEn om 00chtte# off ooch beſlBijnſtoch bloept/

ſofte granateboomen#r".

gerich het miſte ſettebemijn ziel, •ar we - - - '

JIºp op be mageng ban mijn 1Boſch b2phniſſigh/

op 5ulamith fieert meber/heer meer om/

#eert meer/heer meber/ om dat mijn oogen

ää aenſien/buatſiet gp be 35ulamitijaen/

3pig alg een repehan thmee lºepren.

C ATFTºt TE L vil.

Het VIII. Geſangh, Toon: 'Pſal.45. 18.32.

I. -

De Bruydegom.

- ®e ſchoon fijn lime gangen in de ſchoenen/

H# â??ſnten/ HPrinten Spotijter/ uumerna:

w



n

:

& Bebonden hoe ſchoonfijtop/ en hoe lief/

- - --

/

ende ZIEL su cHTEN. 153

Gºmbaepingen/ombraepingen bieſijn

2ºlgtoſtelijthe heteng/fijnbe't merch/

talberchſijnde ban een conſtenaer fijn ſjanben/

iH nabelig een ronbe/ronde beecher: -

"Biegeenenbranch onthpeecht een tarmen hoop/ .

hionbombeſet met 3Ielien u bupch.

I I.

25cpu'uine borſten 3ijngelijth thmee hielpen/

(&Ibueelingen ban een iſiljeeen alg een togen A.

32an Elpenbeen/alſooigumeninaleſ

Hoogenalg beige/bong bijbergſijn/

2###aiji-rabbimbepoogte/alg betogen/

32an#Libanon/ ban#Libanon bietegen

Sºamaſhiig ſiet/aiſonigumenjaeug/

à lºooft op u gelijcá#itarmelig.

I o

<Beºapphant ban u#ooft bietgalg purper/

Peilioninth igalg op begaiſerpen/

#oe lieflijchſijtg' in melluſten 03Lieff/

SBeegumelengteig te bergelijchen/

#een palmboom/enbepb'ume 25oºſten

25p troffen/'#fepb ich ſaſbenjeaſſemboom/

«ºp-filimmen en fijn tachengrijpen aen.

VIV.

300ſullen ban u botſten fijn alg @Ioozeng/

2lig troffen aen ben 3TBijnſioch enbereuche/

12an ubuen 32eugalg 2ºppelen/ en uhn

«Behemelte als goeben mijn bierecht/

iſietijt gaet tot mijnbeminben bocnbeſprehen:

- De Bruyt... ...

#elippenbanbeſlapende mijngliefſtens/ \

2#enith en fijne toegenegenthept/ -

ášijn toegenegenthept bſeig tot mp
V. - -

#0m laet ong in't belt":" u mijn?Iiefſte
w 3

/
#act

-

-

-
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glaet ongbernachten op be boppen/Haet ong/

opng nocgna beſmeijn-bergen maethen op/

Glaetongiaetons ſien ofse abijnſioeh bloept/

zDe jonge/jonge brupfheng haer boenopen/

ape 35omen bandbaanaten bent uptbotten/

Daer ſalich umijn liefde geben/mijn

äptnemen.be ich u baer#n ſal.

De TPubaim geben retteh en aen ongbeuren/

#5ijn allerfijner nieum' en oudeh?uchten/

#feijebith o mijn liefſte bie heb ich/

3Booi u noo2 umpn3Liefſte meth gelept/

zee eubaim genenreuthenaen ons beuren/

#ijn allerlepenicum en oude bºucljºen/

#bieljebith omijn lieffie/nietjebith

3èoo: u boo? u mijn 3Liefſte meg-gelept.

w

C AP IT TE L V 1 II.

Het IX. Geſangh, Toon: 'Pſal 32,45, 18.

De Bruyt. I. ...

Cljbat gp/gn map maert gelijch een 252oeber/

den ſupgende bebogſten mijner JIBoeber/

thſou u huſſen bontich u op ſtraet/

btäſoubenſp mp/mp berachten niet/

gth ſouulephen/ich/ich ſouulepben/

gjin mijn moeberg bung/gpſoutmpieeren/

#amſpeterp mijn itſiuſgeuenfolt/
&Ie b2inchem/en ban# 4.52anaten fûp.

gijnſſinther-hant/ſijnſlinther hantſ onder
#ijn hooft/en fijne rechter mg om-helſe/

‘h 35eſmeer u geothtergban geruſalemt.

wDatgp be liefde niet eer op en mecht/

#otij mathetmaetht/tot dat beſclue ſuſte



/

ende zIELsucHTEN.
w De Dochters van Jeruſalem. -

#Digiºſi biebaer op-homt upt het moºiſte/

«En liefelijkh/en liefelijch baer leunt/

gºn lieflijch ſjaer/ op# 3Liefſten leunt,

De Bruyt. .

#th ſjeb u onberb'2Ippel-boom/ich ſjebbe

H 0p-gebuecht/baer heeft u uïneilaoeber/

illaetſnetten hoo2t-gebgacht/baer heeft ſp u/

#2ie u gebaert heeft hoogt-gebracht met ſmert/

#et mºgelijtheenſegel opuſjerteſ

42pulmenarmgelijch/gelijth een ſcgel/

3 Bantſierth/ſterchigieſiefde alg de boot/
KPen pber ig hart/ma:gºud alg 't g?af.

32ier Holen/ſijn bier holenl)are Helen/

gºn uſammen/blammen bannen ſpeere/#ecre)
32eel materen en ſouben beſcſiefb/ W

#liefde niet upt-bluſſen hunnen/ja , . . .

#ſºon en ſouvenijderſ haar niet nerbrinthen
3il gabenemantboog/hoog beſe liefde
't &#oetbanſijn jupg/al al het goet banfijn ſjupg/ w

#T2cm ſou hem/ſjemEdin tellendael,

âIBp hebben eene Hepne 5uſter/

Jaie noth/hie noch geen borſten heeft/geen borſten

âDat ſullen hop hop onſe 35;iſter boen/ 7

(Een bien Bach als men banijaer ſprehenſal/

500 ſp een muerfgſuiſen hun ban ſilber/'.

32an ſilber een paſepg op ſjaergaen boulmen/ .

500 ſp een beurigſulſen hup ronbom/

#12et teber planthentº: beſetten ſJſſell,

w s De Bruyt. - -

gºth ben een muer/mijn#n fijn algtereng/

sportmasithinſjnongeninſjnoogen/

- ,

wie



-
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2liseerebiebint hebe/#Salomon -

&e25aalhamon eenen ipijngaert ſjabbe/

«En beſen 4TBijngaertgafbpaen be lºgoeberg/

eith hoog bebzucht bracht bupſentſiſberlingen; *

Jaijnabijngaert bien ich hebbebie is boo?

jlâijn gengeſicht/ig"En aengeſttijt.

&P 5alomon be JPupſent ſilberlingen

'QPie fijn boo2 u bebupſent/ maer thme Ijonbert

35ijn boo? be | 2oeberg ban beſelbehgucht/

De Bruydegom.

© gpbehmoonbet ban be lºgobben/aſ *.

'Be metgeſellen metchen opu ſtemme/

- De bruyt. -,, 4- -

KPoet mijn bie hooren/tomt ſjaeſt/haeſt mijn HLiefſte/

en meeſt gelijch een ſtijce of alg een 319elp/

GPer herten op het ſpeterp geberght,

E Y N D E.

,



A A N H A N G S EL,

- Of tweede Deel;

VAN DE

D 1 c H TK v N D 1 G E

ZIELE-ZANGEN,

r, O P-G ES ON G E NV

Door PHILIPPUS van SORGEN,

• * En verſcheide andere -

ZAN GH-LIEV ER S.

dZ2

Tot U T R E CHT,
p

By de Weduwe van WILLEM CLERCK , Boeck

verkoopſter, op de Neude in de Grondt-Regel

-
der Gereformeerden. A°. 1688.
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Z A N GE R S

M Et vreugd vernomen hebbende dat

het Eerſte Deel van de Geeſtelijke

Gezangen van den nu Zaligen PHILIPPUs

van Zo k G EN, vergeſelſchapt met eenige

van andere Zanglievende Gedicht, van u

lieden in aengenaemheid zijn aengevaart,

dat heeft in my de luſt verwekt om u-lieden

Zang-graagte nog met iet, diergelijx te on

derhouden in uwe Geeſtelijke vrolijkheid ,

ende hebbe, tot dien einde, van de Erfge

namen des Overledene, verzocht my nog

ſommige van zijne nagelatene Dichtkun

ſtige Verzen, by te zetten; 't welk einde

lijk geſchiet zijnde, hebbe ik, even als in

het eerſte Deel, ook het tweede met ver

ſcheide Liederen, van Godlievende Dich

ters, die van den voornoemden VANZoR

G EN bygevoegt, ende # zamen op de Perſ:

2 €



AEN DE ZANGERS.

ſe geleit, om u-lieden dezelve op te offeren, '

zoo als ik op huiden doe, verſoekende mijne

vlijt, arbeid ende goede meening ten goede

te duiden ; ende dit Tweede Deel, met

zoo goede genegentheid ende aangenaamheid

aan te nemen als het Eerſte. Ik derve u-l.

verzekeren, dat het zelve niet minder u-l.

zal vergenoegen, en voldoen als 't voor

gaande. - i

|a

w. CLERCK.
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zE E G E-P R A A L,

Over de Dood van d' Eerzame, Vroome,

Godzalige ende wel in God-geoeffendeJongeling

Ds.PHILIPPUSvanZORGEN,

Student in de H. Godgeleertheid, overleden den 25.

in Lente-maand 1677.

"W Y hebt dan overmogt, vervaarlijk Spook,

SººSNA 2 Uw Zeiſch,

#%. Waar meê gy alles maait, hebt gyin't leſt
w geſlagen,

In PH 1 LiPS minſte deel, na dat gy Spier

en vleiſch
-

A1 over langh had van zijn bonkken afgaan knagen.
w- ' s . *

Daar leit hy neergevelt, de Gravers ſtaan gereed

Om hem in 't nare Graf, met aarden puin te dekken;

Uw Wyand, Vyandinn van alle Vleiſch, vertreed

Gymet u mag're Voet: maar waar toe zal 't u ſtrekken?

Ik weet, gy waart al langh in ſhood'een Eed-geſpan,

Met Duivel en de Werld boosaardiglijk, getreden,

Omuwgeweld en liſt te leggen op hem an;

En al uw meeſte wreetheit aan hem te beſteden.

Gy Duivel, Wereld, Dood, waarom dogh zoo verwoedt

Gewoelt, wathad gy duste vrezen en te zorgen; .

Een Jongman,ſtil, beleeft,kuiſch, eerlijk van gemoed,

Godvrugtigh en in God geleert, 'k meen PHILIP van

- ZoR GEN. :

'k Zegh zoo een Jongelingh kon die u hinder doen; -
& zis 3 - Hel



Z E E G E-P R A A L.

HelSpookken, moeſt uw wrok hem tot een voorwerpſtellen ? •

Wat onheil, ramp, of ſchåe kont gy op hem vermoén,

Dat gy niet ruſten kond't voor gy hem quaamt te vellen ?

De reden valt my in; om dat hy in der daad

Was, 'tgeen hy wezen moeſt (dat raar is in dees tijden)

Dat is, oprecht voor God, en voor den Menſch, uw Haat

En ſpijt, kon daerom niet dit vroome Gods-kind lijden.

Gy zaagt fijn voortgangh in de zaal'ge wetenſchap

Van God, en van den Menſch denwegh totGod te lee

TCn.

En hoe doord'Heil!'ge Taal hy klam op d'hoogetrap

Der Wijsheyd, daar de Heerſijn Lievers mee wil eeren.

Neen dagt gy, hola! neen dees Jonghman moet van

kant, - -

Ons Rijck, en Babels Troon#hygaen overvallen.

Men vind er weinighzoo, en zulke zijn beſtant

Ous Rijck te ſlopen, dat alreeds is aen het vallen.

Die zullen 't ons niet doen, die, ofdoor gierigheid,

Of eerzugt, of door dwangh van Ouderen, Studeeren;

Met toelegh om daar na eens in aenzienlijkheid,

Als Baasjens van de Kerk, by Grooten teverkeeren.

och! dat 'sons eige Volk die dienen ons het beſt:

Maerzulke Quanten die alleen van Godt geleert, zijn, .

Die moetmen vlieden als een ſchadelijke Peſt.

En ons ontzachglijk Rijk moet daer voor vry verveert,

- zijn,

Dies moeſt de Dood aan 't werk, die wreede Moor

derin,

Ook heeft zy wel gelukt als huiden is gebleken.

*

Maer



Z E E G E-P R A A L.

:

Maarzegh my, ſchrik'lijk Spook, wat heil vindgy daarin,

Dat g'inVAN Z9 R GE NS hert uw Dolk hebt kunnen

ſteken ? -

Al hebt gy hem gevelt, daar zijn er meer als hy

&# zijnze dun gezaeit) die als Manhafte knechten

et d' Helm op't hoofd, met Schildin d'hand, met

't Zwaard op zy,

Nog zullen Babels Rijk, van God geſterkt, bevechten.

Maer wat een grooten dienſt hebtgy aan hemgedaan,

Gy hebteen eind gemaakt van zijn langh quijnend leven,

w' aankomſt was hem lief, hy greep u willig aan

In plaats dat and'ren voor u zoo anxtvallighbeven.

Hy wiſt dat vanuwZeiſch de ſnee was ſtompgemaakt,

End dat het Duiſter Rijk had op hem geen vermogen,

Dies hy u Dood, en d'Hel beſchimpt en uitgemaakt

Heeft; toen gy op het wreedſt dorſt koomen voor fijn
Oogen.

Al leid zijn Ziele Kiſt, gekiſt en in het Graf

Gedompelt onder d' Aard', de Ziel gaat heil-rijk waarden

By God (aanwien hyzigh ten dienſt hier overgaf)

Bevrijd van alle quaal en rampen dezer Aarde.

Gy Jonge Manſchap, die ten Godsdienſt u bereidt,

Leert op de voorgangh van VAN ZoRG EN God recht

, kennen.

Niet juiſt na'tgeen u van uw Meeſters word gezeit;

Maar wilt u aan Gods Geeſt, en aan zijn Woordgewen

IlCIl. -

Dat was VAN ZoRGENs doen, die ook zoozeerverligt

Was in die wetenſchap, niet Waenziek uitgevonden

Door Aardſche Wijzen, mits die blind zijn in dat licht

Maar

- -



Z E E G E-P R A A L.

Maar die gegrondveſt ſtaat op d'Heil!'getwee Verbon
den.

Dan zult gy ook de vrugt van uw genomen vlijd,

Ter tijd van God beſtemt, ontwijffelbaar erlangen

Als hy u voeren zal uit d' woelingh van den tijd

Met Philip, in d' Eeuwigheyd, ten Rey der Zeege

zangen.

Godzaal’ge Moeder van zoo een Godzaal'ge Zoon,

Verheugt u in zijn heil: nu is## zijn Vader

En Heiland; vry gemaakt van 's Wereldſch ſmaad enhoon w

En rampen die den menſch benarren allegader.

Sijn Ziel verzadigt haar in het beſchouweu van

Gods heerlijk aangezigt; en drinkt met volle teugen

Uit der Welluſten Bron; ey! droog uw tranen dan

Vand' oogen; om u in zijn heilſtandt te verheugen.

Hy heeft de moeylijkheid zijn's dagh werk afgedaan,

Beginnende zijn Ruſt op 's Heere Heil!'ge Ruſt-dagh;

# isin's Heeren ruſt, hem langh bereid, gegaan,

aar op #n zijn Aardſchgewoel met zulk een luſt,

zagh.

A. G.

BESCHOU



:

Tot het

BESCHOUWEN vanJESUS.

Oort Menſchen,die verlieft op konſt en we

tenſchappen

Geduyrig jaegt en hijgt naer iets, dat u

ontbeert,

Het gene dat gy ſoeckt en is geen ſoec

kens waerd,

De wijsheyd die u roept is ſonder maet of trappen.

Gy die daer neemt de maet van Wateren en Landen,

Gy die de ſtreecken kent, en allerhande Volck,

. . Kond in haer eygen taelbegroeten ſonder Tolck;

Gy die aen ons ontdeckt nog onbekende ſtranden.

Gy die metkoud u oog kond door de Wolcken ſenden,

Om daer te ſchouwen aen het uytgebreyde rond,

Gy die aen het Geſternt haer plaetſe wyſen kond,

En al het Hemels heyr kondt deelen af in benden.

Gy die ſoo onvermoeyt doorleſende de Boecken -

Van oude en nieuwe Tijd van Oorlog en van Vreed, . .

Hoe dat ſigdeſe Vorſt en gene Koning queet ,

Beſtaet vernuftig na te vorſchen en te ſoecken. . * .

Gy die met uw verſtand Natuytsgeheymeniſſen,

En ſelfs te kennen en ons te doen kennen poogt,

W - Daer in gy dog u ſelfs en and're vaeck bedroogt;

Dewyl uw wetenſchap haersie: in leyd op giſſen.

-

e
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Gy die met hoogervlugt vliegt boven al de dingen

Die maer allenelijck de ſinnen komen voor,

Gy die met ſpitſer breyn breekt door het ſienlijck door,

En reeckent dat te kleyn wat oor ofoogontfingen. -

Gy die met uw verſtand tot in den Hemelſteygert »

En daer door eygen driftſoeckt te geraecken tot

De kennis van het zijn en weſen van dien God,

En ſijn verborgen Raed 't welck Eng’len is geweygert.

Komt hier, ey komt dog hier, en wilt niet langer loopen,

Naer de beſitting van een yd'le wetenſchap,

Niet waerdig in der daed een voet verſet of ſtap,

Ofzijt gy noch al graeg 't berouw ſoo dier te koopen

1ck ſtel u voor het oogde God van al de Goden,

Die Vorſt van wien de Vorſt fijn Land ontfangt te leen,

Dengrooter Opper-Heer van Hemel, Aerd en Zeen »

Die op de minſte wenck volbrengen ſijn geboden.

Ick noodige U te ſien dien Souverainen Koning,

De Sonne van de Son, voor welckers helder ligt

Die blinckende Planeet in glantzen luyſter ſwigt,

En die den Hemel heeft gekoſen tot ſijn Wooning.

Ey ſiet der Geeſten God, word hier een worm en made

In Vleeſch en Bloed gelijck, ô wat een wonderwerck!

Den onbepaelden God bepaelt fig in een perck.

Den Schepper der Natuyr den Winder der Genade.

Sict hier op kenders van de boven-aerdſe dingen,

Het eerſte weſen afgeſondert van het lyf,

Het welck heeft buyten en in alles ſijn verblyf,

Het geen Uw'ſwak vernuft niet kan of mag doordringen.

Gy Godſgeleerde die U naer dien God laet noemen

En die fijn Weſen meent te kennen ſoo 't behoort,

Romt hier en ſiet dien God, en ſiet ſijn eeuwig woort.

Op dat gy niet vergeefs met deſen naem moogt roemen,

Ick noodige U te ſien de Waerheyd, Weg en Leven,

Het Woord met vleeſch bekleet,denEngel van'tverbond

De God van Eeuwigheyd,die was voor 's werelds gronds

En die aen al wat is het weſen heeft gegeven. . . . s
- - ict
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:

%

Siet hier een God, en drie in Hem, in een beſloten

Sijn Eygenſchappen en fijn eeuwig Raeds beſluyt ,

En 't geen dat in der tijd fijn Soon moeſt werckenuyt,

Wanneer hy wierd geſalft verr' boven Me-genoten.

Gy Volckeren verſtroyt van 't Ooſten tot het Weſten,

En daer de Sonne rijſt en daerſe weder daelt;

Maer die nog nimmer met dit Ligt en zijt beſtraelt,

Beſchout dees Morgenſter ick raed het U ten beſten.

Gy Volck'ren die by ons gereeckent zijt voor Wilden,

Gy die daer dwalende door Boſch en Velden ſweeft;

Gy and're die naer wet en ordinantie leeft,

Schoon dat gy in degrond niet veel van haer verſchilde.

Gy. Volck'ren die daer woont in holen en ſpeloncken,

Die Menſchen ſchijnt te zijn,uw'weſen brengt het mee,

Maerſoo veel reden hebt gelijck het domme Vee ,

Gy die daer legt gantſch in onwetenheyd verſoncken.

Ey komt ten voorſchijn uyt de naere en ſwarte kuylen

Daer noyt de klare Son , haer ligt of ſtralen ſend,

Ey hoort hier Volckeren van naemonsonbekent »

Of meent gy dat gy kont dit helder ligt ontſchuylen.

Gy by wien noyt nog van Genade is geſproken,

En die nog niet en weet wat Zaligmaker is,

DieJESUS niet en kend, nog de Getuygenis

Sijns Geeſts,en noyt den geur ſijns naems en hebt gebroken

Ick nodige U tot hen: En gy verblinde Joden -

Op welckers oog en hert dat ſware deckſel leyd,

Dat deckſel waerd van U en ons te zijn beſchreyt;

Die Sterre Jacobs word op nieuwsuaengeboden.

't Is lang genoeg geleeft van Schaduwen en Beelden,

Vergaept u doch niet meer aen Bock of Stieren-bloed,

De Kerck was doen een Kind en moeſt dit poppe-goed,

Dat ſy daer mede tot ſy grooter werd wat ſpeelde. -

Deſaeckſelf vervult de plaetſe van het Voorbeelt,

Beſtrijckt u oogen dog met oogen-ſalf, en ſiet

Wat dat er komen moſt en wat er is geſchiet,

Gyvind mijn ſeggen waer, ſoogybeſcheyden oordeelt.
A A 2 't Geen
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't Geen Zacharias eens te vooren heeft geſproken,

Dat ſal eens zijn vervult » als gy met angſt en ſmert

Met een gebroken geeſt en een verſlagen hert »

Sult ſchouwenaenden geen in wien gy hebt geſtoken.

Nu maeckt u , maeckt u op, ÖSion hier is klaerheyd !

Komt wandelt in dit ligt, die Sonne gaet u op ,

Die ſonder ondergaen ſal klimmen in den top,

En U omſchijnen met geregtigheyd en waerheyd.

Siet hier u Koning komtgeſalft met Vreugden-balſem,

Hy komt en is bekleet met cierelijck gewaet »

Hy't is, dieſelfde wel, maer in een and're ſtaet,

Dien gy den Beker gaeft met Edick en met Alſem.

En is het niet wel tijd, Ö Schapen ! dat die dwalen

En loopen gins en weer eens eynd'lijck zy geſtaeckt,

En dat dien Herder onstot eene Schaeps-koymaeckt,

Op dat gy weer bewoont U Landen in haer palen.

En is het niet wel tijd dat Iſr'el ſig vergader

Na datſe zijn verſtroyt nu ſeſtien Eeuwen lang,

Van daer de Sonne rijſt tot haren ondergang,

En met ons harcn God oock noemen Abba Vadcr.

Als Geeſt en waerheyd ſal verſellen uw gebeden ,

- Als gy wat jong en reyn is, tot ſijn Autaer brengt,

En het onreyne nog het kreupele gehengt,

Als Malachia ſeyd, dan ſal dien Vorſt der Vrede

Dien waren Vreden-VorſtU voor de fijne kennen,

In waerheyd niet in ſchijn, ſchoon dat gy voormaelszijt

Door valſche Chriſtuſſen tot dertigmael miſleyd,

Soo ſult gy evenwel aen deſen U gewennen.

Hy is uyt Judaes ſtam in Betlehem gebooren,

Als Jacobs oudſte Soon, een ſpruyt van Davids ſtam,

Waer uyt hy indertijd ſijn Vleeſch en Bloedaennam,

Wanneer dat Juda nu ſijn Scepter had verlooren.

Kond gy hertneckigh Volckdien Silo nog misſaken, -

Dien eenmael komen ſou, gelijck Uw Vader ſey

Wanneer hyſtervende die dingen op een rey

Sag komen, 't welk hem deed na zijn verloſſingh"#s
- 1 OIl
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Waer op gy veyliglijck u le",moogt bewaren. ,,

- - - - 3

Kond gy nog loochenen die geene welckers Wonden

Van Eſaias zijn ſoo levend afgemaelt,

Beproeft eens of er wat aen deſe reeck'ningfaelt,

Die Daniel u geeft van Jaren, wercken, ſtonden,

Kond gy noch deſen voor Meſſias niet erkennen,

Die tot ſijn Naeme voert Verloſſer, ſtercke Godt,

Sagtmoedig, nedrig, goed, en al des werelts ſpot,

Op wien de Mannen Gods ons wijſen met haer Pennen,

Indien gy hier op ſegt dat ſy hemoockbeſchrijven,

Te ſullen zijn een Held vol yver, vier en kragt,

Die alles dwingen ſal te buygen voor fijn magt,

En die Godlooſen met een ſtaf van yſer drijven.

Ickſtae dit met u toe, gy meugt dit welgelooven

Want ſchoon dat JESUS heeft u t'eenemael bevrijd »

Van 't Jock dat op u lag in uwen ſlaefſen tijd,

Soo moet nog evenwel fijn glans die ſchanduytdooven.

Hem hoort de Glorytoeſoo wel als de Genade, - -

Hy moet u maecken vry naer Lichaem en na Geeft,

En 't geen aengaende Hem U is voorſeyd geweeſt »

Dat moet eens zijn vervult, het zy dan vroeg ofſpade. Tº

Dat hy ſoo nederig eerſt quam, dat was van noden ,

Op dat hy als een Vorſt fijn Volck'er ſtraffen droeg, -

En dat hy voor haer ſchuld ſijn Vader deed genoeg,

Die hem de ſtoel van Eer daer op heeft acngeboden. . .

Hyquam doen tot ons, als een goedertiere Koning

Genade en Vreede moeſt hy eerſt de wereld bien,

Eer hy ſijn ſtercken Arm en ſeegbaer Swaert liet ſien,

En dit Toneel eens wierd verandert van vertooning |

Maer nu is 't voor de deur, de tydbegint te maken, -

De Volck'ren zijn verdeelt ſy wetten vaſt haer Sweert,

Den een des anderen ſijn ingewant verteert,

Terwyl ſy op haer beurt des Heeren gramſchapſmaken. '

Hybied u Joden aen in 't midden van de baren,

Waer door gy ginsen weer nu ſoo geſlingert werd,

Sijn byſtand, hulp en heul, hy reyckt u tot een berd

t
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Maerdenckt niet Joods geſlagt, dat gyu Land, en Steden

En dat Jeruſalem beſitten ſult, gelijck

Gy dat te vooren deed, dat waer te letterlijck,

't Verdorven vleeſch en bloed betaemt maer ſo een Reden,

Ick bidu reeckent dat voor fabelen en droomen.

Want Jeremias heeft het u voor afgeſeyd

Dat daer ten laetſten eens verſchijnen moet die tijd,

Waer Ark ofTempeldienſt niet meer in 't hert ſal komen.

En op dat gy vergaet dien ingeweyden drempel,

Sootoont hy dat ſigGodaen gene plaetsverbind,

Hy ſeyd, en payt U niet met woorden vol van wind

Nog roept, den Tempel Gods, dit is des Heeren Tempel

Sijn Tempel moet fig eens ſeer wijd en zijd uytbreyden,

En Simon moet eens zijn op aller bergen top,

En 't Volck van alle tong moet daer eens komen op

Om opentlijck den naem des Heeren te belyden.

Men ſal Jeruſalem bewoonen dorpsgewyſe, -

Daer ſal nog muyr nog poort nog gragt om zijn of wal,

Gods uytverkoren Kerck die vind men over al,

Men hoeft om haer nog Zee nog Landen om te reyſen.

Gyſult geen knegten zijn ô Vry geboornekind'ren

Voor eeuwig , en gy ſult niet dwalen ſonder end.

Dien grooten Herder die fijn Schapenſoo wel kend

En kan niet lyden dat haer iemant oyt ſou hind'ren.

Gy hoeft uw oogen maer een weynig op te ſluyten,

En ſien ingoeden ernſt de ſaeck wat nader in,

Wat dat haereynde was, haer midden, haer begin,

Beſietſe door en door van binnen en van buyten.

Gy hoort uyt eenen mond de woorden der Propheten »

Gy ſiet dat die alt ſaem ten vollen zijn volbragt,

In d'afgehouwen tronck van Iſaias geſlagt

Dien gy moet eyndelijck oock uw' Meſſias heten.

Gyvolck'ren die ſoo veel ontleent hebt van de Joden

Die voor uw hooft erkent den looſen Mahumet,

En die ſoo ſtip bewaert te ſijn ingeſtelde Wet.

U is de kennis des Meſſias oock van nooden. I

- *** t IS
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t Is waergy ſtaethet toe dat hem wel kragt en gaven

Van God zijn ingeſtort, gy ſegt , een groot Propheet

Is JESUS Chriſtus, die den Slang ſijn kop vertreed,

En die de Duyvelen bevel gaf als fijn flaven.

Maer hier in evenwel ſijt gy niet wel beraden

Dat Gydien boven hem in ligt en gaven ſtelt

Die al de Wereld dwong metgoddeloos geweld,

En die hem overtrof in Krijgs en Oorlogsdaden. *

'k Beken , dat Mahumeth tot Wapens wasgenegen,

En dat hy menig Land deed ſwemmen in haer bloed,

Maer JESUS heeft hier om geen minder Helden moed,

, Die ons ſoo grooten Rijck met Lyden heeft verkregen.

O Mammelucken is dit dan ſoo grooten wonder

Dat uwen Veldheer veſt fijn rijck op bloed en moord,

En dat ſijn vinnig Stael de Koningen verſtoort,

Hyduyckt nog evenwel hier in voor Caeſer onder.

Watdeed hy meer als oyt te vooren Alexander,

Ofals Pompejus en dien grooten Conſtantijn,

Beſiet haer Daden eens , haer oogmerck en deſſeyn,

Stelt haer te ſaem en vergelijckſe met malkander.

Indien gy tot ons ſegt dat uwen grootenheylig .

Den Joden niet alleen nog oock het Heydendom.

Maer ſelfs de Chriſtenen vermeeſtert heeft al óm. -

En dat haer Meeſters magt haer niet kon maken veylig.

Dat waren Chriſtenen die met dien tytel roemen -

En Chriſtenen in ſchijn, maer verre van de daed,

Die dog alleenelijck in Geeſt in kragt beſtaet, -

En daeromgantſch onwaerd haer Chriſtenen te noemen.

En die in tegendeel hem zijn tot hoon en ſchande,

Een Anti-Chriſtendom, een yſſelijck gedrogt,

Maer baſtard en onegt, om quaed te doen verkogt.

En dien hy overgeeft in fijne Vyands handen.

God liet dien Wijnſtock dan door Mahumet beſnoeyen,

Dien valſchen Wijnſtock met die rancken ſonder vrugt,

Daer God geweecken is, geen wonder dat er vlugt,

Sooging ſelfs Iſrael wel eer in Babels boeyen.
A 4 Etn
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En wy ontkennen niet dat uw' Propheet van Gode

Zy toe geſonden aen de Wereld tot een roe,

Die 't licffelijcke Jock van 't Euangely moe,

Nu waren omgekeert tot krygen, moorden, dooden.

Nog oock niet dat hy hem begunſtigt heeft met kragten,

Met kloeck en wys beleyd , ja ſelver aengeport,

En als met eyger hand den degen aengegort,

Om ſoowel Chriſtenen als Joden vleeſch te ſlagten,

Nebucadnezar is van God wel heen geſonden,

Om ſijne Wijnſtock als een Swijn te roeyen uyt,

Gewijde Vaten tot ſijn dienſt gaf hy ten buyt,

God als regtvaerdig dult geen ongeſtrafte ſonden.

Sijn Bond-kiſt gafhy in de magt der onbeſneden, .

Sijn Prieſteren en Volck die vielen door het ſwaerd »

Jeruſalem dat wierd voor Keyſeren geſpaert,

Hy liet aen Romens Heyr ſijn Heyligdom vertreden.

Wanneer de Chriſtenen Gods wetten gingen ſchenden ,

Soo droeg hy nimmer ongewroocken dit bedrijf,

Hy ſond haer 't eene volck of 't ander op 't lijf,

Of wreede Schytiers, ofGotthen, ofoock Wenden.

En ſoo was Mahumed een Wan in Godes handen

Om 's werelds Dorſchvloer wat te ſuyveren van kaf,

Want waer hy immer quam daer dee hyſtraf op ſtraf,

Hy hackten haer ter neer ofſloot haer op in banden.

En ſoo hy heeft bewaert ſoo menigte van Steden

En Landen, die als nog haer buygen op ſijn woord,

't Is om dat t Chriſtendom te diep in't quaet verſmoort »

Noyt heeft gemaeckt met haer en met den Hemel vrede,

Gy Mammelucken dan die minder zijt in boosheyd,

En in 't natuyrlijck goed aldickmael verder gaet

Als menig Chriſtenen met naem en ſonder daed,

Die U te boven gaen in onregt en godloosheyd.

God heeft tot nog Uw'Staet uytwendig ſeer gezegent,

Gelijck hy Grieckenland en Romen eertijds deê,

n wat gy oneernaemt het ging u alles meê,

En wat uw Vaderen maer wenſten ſy verkregent. M -
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Maer evenwel en kund gy ons dit niet ontkennen l

Dat JESUS boven hem veel ſtercker is geweeſt, (geeſt !

Wanneer hy niet door ſwaerd, maer door fijn magt en

De Wereld overwind, en doet haer Hem erkennen. | |

Want ſonder vuyr ofſtael, en ſonder Oorlogstroepen

Alleen maer met fijn woord, genaden en geloof

Soo neemt hy duyſenden van herten tot een roof,

En dien hy hebben wil dien hoeft hy maer te roepen.

En ſonder magtig Goud en ſonder groote ſchatten,

Heeft hy maer in fijn dienſt en Volck dat alles derft,

Dat maer alleeniglijck om te verwinnen ſterft,

Dit ſchijnt uw wonder en gy kund het qualick vatten.

Maer wat fijn Leer aengaet van hem ons voorgeſchreven,

Gy moet ons rondelijck bekennen dat ſijn Wet

In Godlijckheyd verdooft het Boeck van Mahumet,

En dat het is een beeld van een volmaeckter Leven. ,,

En dat, hoe nut en goed uw' Alcoran mogt weſen ,

Die maer met valſche ſchijn van waerheyd is verniſt,

Uw' Wetboek heeft het eynd en oogmerck heel gemiſt

't Geen Naeſten Lieven was, en God als kind te vreeſen.

Hy heeft oock noyt getragt een Godſdienſt op te regten -

Die enckelijck in Geeſt en waerheyd maer beſtond,

Gods Eygenſchappen heeft hy oock niet wel doorgrond

Nog wie het een verbond aen't andere weer hegte. -

Hy ſeyd niet wat menaen fijn ſelfs , of even Menſchen

Te doen verſchuldigt is, hy maeckt geen ſtreng verbod

Van Geldſugt , woeckeren, jaſtaetſugt ſtelt hy tot

Een eynde, daer men mag met alle kragt naer wenſchen.

Gy vint gewiſſelijck vry meer in weynig blad'ren

Van 't Nieuwe Teſtament, uw wettelijcken pligt

Alsg in de Alcoran, ſoo doncker ſonder ligt

yt ſchoone tytelenby eenenſoud vergaderen.

Gyſult met meer regelen van wel te leven vinden

In de Geſchriften van Jacobus, Paulus, Jan.

Van welcken niemant u bedriegen wil nog kan,

Als in u duyſter boeck een Leydſtar voor de blinden. .
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Gyſult daer waerelijck ſien afgemaclt na 't leven

Een JESUS Leereling, een Chriſten niet in ſchijn,

En die daer moediglijck verloochent al het zijn,

En gaet ſigaen ſijn God en Evennacſten geven.

Gy ſiet hem daer te zijn nog huychelaer nog Moorder, ,

Nog Sweerder » Leugenaer, nog Dief, nog Gieregaert,

Maer matig, goedertier, geregtig, ſagt van aerd.

Die ſig in alles toont meer dader als een hoorder.

Die God alleen gelooft, bemind in Geeſt en waerheyd, |

En JESUS Chriſtus als fijn Soon die eer oock geeft,

Als die en met de Geeſt en met de Vader leeft,

Gelijck by Moſis, dit, en de Propheten klaer leyd. M

En wijl gy voorgeeft oock van Abraham af te dalen,

Weeſt erfgenaem met een van fijn en ons geloof,

Maeckt voor de waerheyd dog uw oor niet langer doof,

Ontfangt de Sonne der Geregtigheyd ſijn ſtralen. E

Sijn Zaet heeft Hem# Heer der Heeren ,l:

Den Rotſteen van ons heyl , aenbiddelijcke Woord,

God ſelfs ſprack zalig dien die na fijn ſtemmehoord,

Wanneer hy in het Vleeſch met ons quam te verkeeren.

En ſoo 't geſchreven woord u niet genoeg kon weſen

Om u te wyſen aen ſijn kragt en Godlijckheyd

Sootoont u de Natuyr dat ſelfs de Vrugtbaerheyd

Is ſeer betamelijck voor 't Goddelijcke weſen.

Dat oock de maetſchappy hem paſt en wel kan voegen »

En dat noodſaeckelijck dit alſoo weſen moet,

Dat iemant met hem zijn en even wijs en goed,

Wiens uytgedruckte beeld hem geeft een vergenoegen.

Het gene de Natuyr geluckig komt te maecken,

, Dat zijn twee dingen die ick u ſeg allebey,

#

:

Voor eerſt de vrugtbaerheyd en dan de Maetſchappy,

En warelijck men vind in Godoock die twee ſaecken,

Het moet dan weſen dat hem zy een Soon geboren,

Een die de beeltnis draegt van fijn ſelfs-ſtandigheyd,

Een die gegenereert door hem van eeuwigheyd, !

Quam ſoecken indertyd het geen eens was verlooren. E:

i
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En wijl de Menſchen zijn oorſpronklijck vol van boosheyd.

Soo kond gy klaerlijck ſien, dat God ten vollen goed

Vanſulcken booſenaerd den ſchuld niet hebben moet,

Maer dat dit quam door een moedwillige trouwloosheyd.

En dat het welberaemd' deſe ongemeten goedheyd

Dien armen Schuldenaer ſijn ſchuld te ſchelden quijt,

Die van ſig ſelfs niet heeft een penning of een mijt,

Ja niets als 't geen God in fijn ziel en ſijn gemoedleyd.

"En word hyaengemerckt van ons gelijck regtvaerdig,

Soo ſiet men dat hy moet ten vollen zijn voldaen,

En ſijn regtvaerdigheyd kan anders niet beſtaen, t

Maer waer is een Randſoen ſoo koſt'lijck en ſoo waerdig?

Ja die moet zijn een God die God te vreden ſtelde,

Sijn Lijden dat moeſt zijn oneyndig van waerdy,

* Ja hy moeſt als een Menſch oockſtaen aen onſe zy,

En 't geen hy niet en had gerooft als borg vergelden.

Om dit geſchonden regt dan weer met ſtrafte heelen

' Soo was 't noodſaecklijck, dat d'onlijdelijcke God
h Sijn Majeſteyt verbergde, en wierddes werelds ſpot,

* En ſelfs op Aerde quam en losgeld gaf voor veelen.

De reden nu brengt meê dat deſe zy een Vader ,

Aen wien als eyſcher wierd de ſchult genoeg gedaen

Wijl Hy beledigt was en tegens Hem miſdaen,

Het cyſchen en 't voldoen en paſt Hem niet te gader.

Het voegde beter aen den Soon van hem gebooren,

En van hem liefgekooſt oock voor des werelds grond,

Dat hy de Ketenen van Belial ontbond,

En ſijn regter hand des Satans Rijck quam ſtooren.

Hierom gelooven wy dat God is Menſch geworden,

Dien God gelooven wy te weſen God den Soon,

Die uyt medoogentheyd verliet ſijns Vaders Throon,

Als't menſchen-lievend hert hem ſulcks te dragen porde.

En desis dien God-menſch dien JESUS dien behoeder, .

h Behouder,Heyland en dat Woord met Vleeſch bekleed

Te ſamen Hoogenprieſter, Koning, en Propheet,

En die ons gaf het regt van Hem te noemen Broeder.

l/
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Ick noodige u tot hem en tragt u te betuygen

Mahumetaens geſlagt, dat JESUS niet alleen

Wel is een groot Propheet maer dat hy is die geen ,

Voor welcken Oppermagt gy moet ter Aerde buygen.

G erkent hem ſelfs te zijn eenvoudig en regtvaerdig,

Gyſegt dat hy oock ſelfs word dickmael God genaemt,

Welgeeft hem eerbewijs als u en hem betaemt, -

Want ſoo hy waerheydſprack, is hy die eere waerdig.

En ſoooock Paulus en Johannes waerheyd ſchrijven

In het getuygenis dat elck van haer hem geeft ,

Soo is het noodig dat gy voor ſijn Godheyd beeft.

Indien gy niet en wilt u hert en neck verſtijven.

Syderven allebey, hem God en Heere noemen

Van alles wat er is. Indien gy nu erkent 1

Dat ſy de waerheyd ons te ſeggen zijn gewent,

Sy ſullen in dit ſtuck deſelve u niet verbloemen.

Maerſoogy ſeggen mogt dat haer geſchreven Brieven

Vervalſcht zijn mettertijd, maer dit te maecken waer,

Hoe ligt gy het oock ſegt, dat ſal u vallen ſwaer,

Men kan met ſulcken ſtof niet doen na ſijn believen.

En ſulcks en ſult gy noyt ons klaer bewijſen konnen,

Behalven dat het is haer ſtijl en haer manier

Van ſchrijven, ſig gelijck, te vooren alsoock hier;

Soo dat dit deel niet kan van iemant zijn verſonnen.

En wijl haer reed'nen zijn ſoo klaer, ſoo vaſt en bondig ,

Uytdruckelijck en lang ontrent ſijn Godlijckheyd,

Soo maecken wy hier in gantſch gene ſwarigheyd,

En haer manier van tael gebruycken wy volmondig.

DerhalvenTurcken, ſoogy wat geloof wilt geven

Aen die Geſanten en aen getrouwigheyd »

Soo is't noodſaeckelijck dat gy met een belijd

Dat Jeſus Chriſtus is God boven al verheven.

Maer ſoo gy dit ontkent met herten en met tongen

Soo weet dat hy wel haeſt fijn magt ſal laten fien,

Sijn Koninglijcke magt, en dan ſult gy miſſchien

Tot die geweygerde bekent'nis zijn gedwongen.

Indien

l
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Indien hy maer eens wil fijn kragten ingaenſpannen,

Sijn vinnig glinſt'rend'Swaert dat ſig geen weergà vind,

Dat onverbidlijck ſwaert dat vleeſch en bloed verſlind .

Dat ſal, dat ſal, dat ſal, hartneckige verbannen.

En ſoogy niet en hoort na Liefde nog genade,

Alsſ'aengeboden werd, van ſoo een gunſtig Heer

Soo weet ditTurckx gebroed , hy ſal u gaen te keer

Met kragt en met geweld ; Weeu dan quael'k beraden. ,

Maerſoogy komt en valt by tijds in fijne roede,

En dat uw” Mane buygt voor deſe ware Son. -

Die van haer waſſend ligt ſijn invloed weeren kon,

Soo ſal hy als ſijn volck u nemen in ſijn hoede.

En gy oock Heydenen ſoo burgerlijckals wilden

En die de waren God nimmer hebt gekend,

Inwoonderen der werld van 't een tot anderend,

't Word endlijck eens tijd dat gyu driften ſtilde.

Doet voordeel met die les die wyſoo daetlijck gaven

Aen't Turkſe niet alleen maer oockaen't Joods geſlagt

Laet 't Vleeſch door Chriſtus Geeſt eens t'onder ſijn .

gebragt -

Segt zijt gy liever vry of liever 's Duyvels ſlaven.

Beſchouwt u ſelfste deeg en gy ſult waer bevinden

Dat gy zijt ſonder God en ſonder Zaligheyd,

Ja door des Satans liſt erbarmelijck miſleyd,

En dat gy by de taſt nu wandelt als de blinden.

Ontſluyt maer oor en hert en hoort wat u de boecken

Van 't oud en nieuw Verbond in 't korte leggen voor,

Want Liefde met Geloof die breecken alles door,

Wat haer beletten mogt de waerheyd naer te ſoecken

Brengt hier een leerſaem hert en luyſter na haer wetten.

Gelooft , aenbid en lieft van gantſcher herten God,

Prijſt fijn genaed, en met ſijn gramſchapnimmer ſpot?

Bemint elck een, en wilt noyt uw begeerten ſetten

Op 's naeſten Vrouw ofgoed; weeſt opregt in uw handel

Weeſt niet wraeckgierig, doet nog ſpreeckt jadenckt,

geen quaed, - Haet



14 B E SC HO U W IN GE

Haer Laſtring en bedrogen toorn en overdaed,

Op 't pad der Leugenaers nog Dieven noyten wandel.

r denkt en ſpreekt en doet 't geen anderen kan ſtigten,

Weeſt nedrig, goedertier, geduldig wel gemoet,

Beſcheyden, altijd bly in voor of tegenſpoet,

Soo doende ſult gy veel verduyſterde voorligten.

Dit zijn & Volckeren de Wetten en de Regten

In welcken, ſoogy oor en oog eens open doet

Gy ſult ontdecken ſulck een ſchoon en heerlijck goed

Dat gy, die veragt, ſult reeckenen dwafe of ſlegten.

Gy ſult daer JESUS ſien ſoogoed, ſoo wijs en heylig,

Dat gy bekennen ſult dat nimmer eenig Prins

Bragt aen fijn Volckoyt toe meer zegensen gewins

En dat men onder fijn beſchutting leeft ſeer veylig.

En gy die nu alreê u roem draegt op de kennis

Van deſen grooten Naem, gy Chriſtenen in ſchijn,

Dien onbekenden God wil aengebeden zijn

In waerheyd en in geeſt, de reſt houd hy voor ſchennis.

Het ſchijnt ofJESUS is verborgen onder 't deckſel

En dat een ſchcydsmuyr hem verbergt voor uw geſigt,

Gy ſiet hem als wel eer't Joodſch volk doorſchemer-ligt

Al eer hy vleeſch en bloed nam tot een Overtreckſel.

Hy is wel onder u, maer ſchoon hy ſtond in 't midden

Soo kent hy hem dog niet , riep eensJohannes uyt,

DienGod enMenſch te ſaem,dien lang verwagtenſpruit.

Dien, die de Seraphijns en Cherubijnsaenbidden.

Maer nu genaeckt de tijd dat hy fijn groote luyſter

Doe ſchijnen overal, waer eenig menſche woont,

Want als die klare Son ſelfs aen haer vertoont

Sooſal haer helder ligt verdrijven 't naere duyſter.

OChriſt'nen met de mond en Chriſt'nen ſonder herten

Verfoeyt uw' misbedrijf erkent het groote quaet

Die uyt uw' ommegang, niet Chriſtelijck, ontſtaets

Gy# JESUSſoo op nieuws met ſmaet en ſmerte »

En ſchoongydraegt dennaem van Chriſti leerelingen

Daergy doch van ſija Geeſt zijt t'ecnemael ontsloeg9
w OO

:



Soo meent men dat gy leeft en nogtans zijt gy dood,

# Soo lang uw beenderen geen Ziel ofgeeſt ontfingen ,

# En op u Chriſtendom hoeft gy niet te ſnurcken ºf
Want gy zijt meer doortrapt, bedriegelijck en vals, d

' En meer tot woeckeren en geld genegen als \

De blindſte Heydenen en allerſnoodſte Turcken, | | |

t
Weet dit vry Chriſt'nen dat uw ongeregelt le, en . Y

Soo vol trouwloosheyd en ſoo vol van ergernis

Aen deſe Volck'renden ſteen des aenſtoots is,

En maeckt dat ſy haer niet aen JESUS overgeven.

Soo dat geen Volck'ren van Breſil nog van Canade, .'

Noch Swart, nog Indiaen nog ſchrandere Chinees

( Al eer dien grooten Artz uw eygen quaelgenees)

Noyt ſullen luyſt'ren naer de Leere der genade. r

Ja# verloochent hem met al uw booſe wercken,

n of gy met de tong het Chriſtendom belijd,

###
<

*

**

t

t

Soo wijſtuw leven aen dat gy een Heyden zijt, : " ,

#

J)

Bequaem om Heyd'nen in haer ongeloov, te ſtercken.

Gygaet niet in, ja gaet nog andere beletten

Die door u misgeleyd verbijſteren van 't ſpoor,

nº

## In plaetſe datu Ligt en haer ſouligten voor, * -

En 's Hemels enge poort voor haer wijd open ſetten - ººk

Maer nu en is 't niet vreemt dat ſy naer u niet hooren, * * *

Daer gantſchuw'Leven van uw woorden ſoo verſchilt, k
Soogy niet naer de ſtem van JESUS hooren wilt,

* Hy ſal u eyſchen af die door u gaen verlooren. | |

En Chriſtenen indien gy haer quaemt voor te ligten, . . . . . .

Met levendig Geloof, en Liefde en Heyligheyd,

1 Gewis gy had alreé den eerſten ſteen geleyd

Van 't geeſtelijck gebouw dat gy by haer ſoud' ſtigten.
Gy ſoud meer Zielen tot het waer geloove buygen B J

En vangen in uw net en ſluyten in een kring, ? !

Als gy door ſchoone praet of redencaveling
- , ''

Niet wel in hondert Jaerſoud kunnen overtuigen. ' ,

| En denckt niet datgy haer ſoo ligt ſoud meeſter werden, º

Met mondofmst geſchrift of met wat"ºp | #

# it
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Dit aes is ſmaeckeloos, het is vergeefs geviſcht,

Indien gy niet en kond in wel te doen volherden.

Maeckt dat men in uw ſwier en handel klaer kan merken

Het Goddelijcke beeld van JESUS uytgedruckt,

Soo ſal het Heydendom door ſulcken ligt verruckt

Verlaten in der haeſt haer goddelooſe wercken.

Weeſt 't Euangely ſelfs, weeſt ſelfs een Brief geſonden

Acn 't een of 't ander Volck , gelijck het Chriſtendom

Door JESUS wijs beleyt verſonden wierd alom,

Op dat de Volckeren die blijde maer verſtonden.

Of anderſints zijt gy veel erger als de beeſten

En ongelooviger als eenig Turck ofJood;

Want ſonder Liefde-werck is uw geloove dood,

Geloofvan Duyvelen en tſidderende Geeſten.

En hy die ſig beroemt in JESUSte gelooven

Enop ſijn kennis ſtoft, en doet ſijn wille niet ,

Voorwaer dat is er een die leugens blaeſt en giet,

En die niet anders doet dan JESUS eer verdooven.

Hy liegt het nog een reys : want die ſigaen hem wennen

Die hooren naer fijn ſtem en doen het geen hyſeyd ,

En Jeſus gaf ons ſelfs dit bondig onderſcheyd,

Die naer my luyſt'ren zijn 't die my voor Meeſter kennen.

En niemant is van my gevolg of van mijn Schoole

Die niet met Hert en Ziel mijn wil en raedsbeſluyt

Voert ſonder ſporteling en tegenſtreven uyt,

Al was de reden van mijn wil voor hem verholen.

Hier geld geen Woorden-dienſt,ick laet my ſoo niet payen

Als ſpreeckt gy van mijn woord en regten met verſtand,

Indien ick maer alleen de wan neem in de hand

Soo ſal de Geeſt mijns monds dit ligte kaf verwayen.

Als ick ter Vierſchaer fit, men ſal niet lang dan dingen

Ontrent de ſchurfde ſaeck der geene die ſoofraey

Wat klapten als een welgebeckte Papegaey:

Ick heb u noyt gekent gaet heen verdoemelingen.

Gaet heen vervloeckten hoop: dit Vonnis ſalick uyten.

Trouwlooſe Knegtenſiet gy wiſt mijn wilſoo wel E

PR
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En deedſe nimmermeer: Gy Rackers van de Hel

Drijft deſe booſe troep gebonden voort na buiten.

In haer tormenten ſult gy meerder vlijd beſteden,

En haer een meer getal van ſlagen tellen toe,

Als wel dat and're rot onkundig, welck en hoe

Mijn wil was, en dat nooit mijn naem en had beleden.

Die Heid'nen ſullen dan oock ſelfs uw' Regters weſen

En opgeſtaen tegens u, en u gelijckerhand w

Verdoemen, om dat gy begaeft met meer verſtand

En kennis, evenwel ſijn Oordeel niet woud vreſen.

Ja veele ſullen dan oock ſeggen Heere, Heere, .

Wel hoe kent gy ons niet? Wy hebben u gepreeckt,

En wel een groot getal van Chriſtenen gequeeckt ,

Wy wiſten in uw'Naemſoo wel te propheteren.

Wy hebben van uw lof geſproken en geſongen,

Wy zijn oock in den Doop beſprenckelt met u Bloed,

Wy zijn aen uwen Dis met brood en wijn gevoed,

ſpraecken van uw eer als 't waer met Eng'len tongen:

Maer dit ſal 't antwoord zijn, ſwijgt, ſwijgt verwaende

bocken » . - - -

Ick heb u nooitgekent, gaet heen daer gy behoort,

Sulck opgeblaſen Volck kan door geen enge poort,

Woont by de Duivelen en in haer naere hocken.

Gy waert maer huyrlingen en ingekropen dieven,

En daerom ſoo en heeft u ſmeecken nu geen klem ,

Mijn Kudde die my kent die luiſt'ren naer mijn ſtem,

En volgt my overal en tragt my te believen.

Otrouweloos geſpuys, uw ſeggen en uw'leven,

Die ſtreden tegens een : het is nu tijd van regt,

Dewijl gy mijn genade en trouw' hebt opgeſegt,

Soo ſtaet gy tot de ſtraf voor eeuwig opgeſchreven.

Gy kende my ook,noyt ſchoon of gy# mogt meenen,

En ſoogy dit nog denckt, komt toont my't onderpand,

Uw Hert en heeft my noyt gekent, maer uw verſtand,

En dit verkeert verſtand is oorſaeck van u weenen. ,,

En houd u nietſoo vreemt, ":" het ſülckenwor:
* * 3
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Dat in mijn hert aen geen plaets en mag zijn gejont,

Ick ken u met het oog, gy kent my met de mont,

Gelijck is 't omgelijck, nog over is't nog onder.

Ick ſtrijck maer over u een regt en billijck oordeel,

Want wijl gy noyt mijn wil en woorden hebt gedaen,

Soo moet ter deſer uyr uw' wil oockbuyten ſtaen,

En ick en kan het Regt niet buygen tot uw voordeel.

O Heere JES U S, dit alleen is 't eeuwige Leven,

Als menu waerlijck kent en door 't geloofgeſterckt,

(Maer levendig Geloof, dat door de Liefde werckt)

Sigſelvengantſch vergeet om aen u te geven.

Het is met u geſpot, en 't moet oockzyn gewroocken

Als men u met de mont alleen maer Meeſter hiet,

En dat het hart veragt het geene gy gebied.

Die doen niet anders als een vyer van gramſchapſtoocken.

Ja dien Apoſtelſeyd dat hy 't agt dreck en ſchade,

Indien hy ietwes wiſt als JESUS maer alleen,

Dat JESUS en ſijn Kruys maer was dat eenig Een.

Soo noodig voor ons tot erlanging van Genade.

In opſigt niet alleen van and're wetenſchappen,

Stelt hy de wetenſchap van JESUS Kruys voor aen :

Die Leer moet zyn van beyds geweten en gedaen,

Men klimt ten Hemel noyt dan langs die beyde trappen.

Die kennis noemt hy oock ſeer heerlijcken uytſteeckend,

Diealle d'andere ſeer ver te boven gaet,

En dit verkooren Wat dat toond ons met 'er daet,

Dat hyal 't andere voor niet met al en reeckent.

Dat wil dat yder een kenniſſe doe blijcken,

Door daden die daer noyt beſchamen fijn geloof,

Laet enck'le woorden-dienſt een wereldling te Hoof

Gebruycken, want dit ſoud Gods Kind'ren niet gelijcken.

Hy liegt het die daer ſeyd, dat hy Gods Wet verkoren

Heeft tot ſyn deel en erf, en nogtaus niet en doet,

Rampſalige als hy is, het waer dien Menſchegoed
Indien hy nimmer van een Vrouwe waer geboren.

Maer die mijn Leerling is die wandelt in mijn paden,
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Hygaet regt voor ſig heen, hy ſiet ſelfs niet eens om

Naer't Sodom van de wer’ld,fijn gangen zijn niet krom,

En oock mijn minſte woorden wencken ſlaet hygade.

Hierom ſoobidick ugantſch broederlijck, mijn waerde

En lieve Chriſtenen, ofdiemen nu ſoo hiet, -

Ey ſtelt eens in het werck 'tgeen JESUS u gebied,

Toont dat gy Kind'ren zijt die na haer Vaderaerden.

Keert weder met berouw, Chriſtenen,weeſtgy den eerſten

Die met verſlagen geeſt uw' Meeſter valt te voet,

Gy koſt geen kleynen prijs, het is Gods eygen Bloed,

En waerlijck, gy waert verdwaelt het allerveerſte.

Laet hem uw'Ziel en Lijf als Souverain regeeren,

Hy ſal een vreedſaem en regtvaerdig Koning zijn,

En wijl hy grooter werd, word ondertuſſchen kleyn,

Soo ſal uw' voorbeeld nog veel Heydenen bekeeren.

Verſtreckt gy een Patroon en voorbeeld der Genade,

Die gy te vooren had ſoo ſchandelijck misſaeckt,

Ten minſten met u doen, maer toont nu dat gy haeckt

Om and'rc voor te gaen opJESUS effen paden.

Verweckt ſoo Iſrael tot heylige na-yver,

En wetende dat God van ouds haer heeft bemind ,

En noch onthalen ſal gelijck ſyn troetel-kind.

Laet haer Bekeering u tot JESU S zijn een dryver.

En als de Heydenen ſig ſpieg'len aen de Seden

Der ware Chriſtenen, ſooſullen ſy gewis

Wel haeſt eens zijn gebragt tot regte beternis,

Want dat heeft meerder kragt dan overvloed van reden.

Het leven ſpreeckt een tael die dieper in kan dringen,

Ja dringen als een ſwaert door merg,door vlees en bloed,

, . Geen zeyl-ſteen trekt ſo ſterk als wel een voorbeeld doet,

Hierom ô Chriſtenen behertigt deſe dingen.

Bekleedgy d' eerſte rang en weeſt gyJESUS Kroone,

Betragt met diepen ernſt ſijn Godlijckaengeſigt » ſ

Ontfangt Genade voor Cenade en ligt voor ligt,

En gaet dan aen de Wer'ld het Beeld van JESUStoonen

AMEN. Uyt het Frans vertaelt door P. W. S,
B 2. E ER
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E E R ST E B O E C K,

EN EERSTE GESANG.

S#Jeſus grootheyd my geeft rijm en digtens-ſtof,

Indien ick my verſtout te ſpreken van fijn Lof ,

Ogy die oyt ofoyt waerd met fijn min bevangen !

Komt leent een gunſtig oor en hert aen mijn geſangen.

Geen konſt-verdigte ſaeck word u hier voor geſtelt,

Ofvan een valſchen God, of een gemaeckten Held »

Eerſoudſig onder een het vyer met water meng'len,

Als Jeſus zyn geplaetſt benevens Menſch of Eng'len.

Want zijnd' God en Menſch in een Perſoon te ſaem,

En dat van't meerder deel een ſaeck bekomt haer Naem,

Soo noemen wy hem God, wijl God in Jeſus woonde,

En dat ſijn volheyddaer lichamelijck ſig vertoonde,

Wanneer een enck'le ſtrael van dat aentrecklijck beeld, |

Aen eenig Schepſel werd by wijlen mee-gedeelt,

Hoe werden wy verruckt, door 't geen Goddaer ten

- toon leid »

En dat maer lelijck is by Jeſus volle ſchoonheid.

Een Engel is wel ſchoon en heerlijck van gelaet,

MaerJeſus is het vry in een volmaecktergraet,

Den een is maer Copy, maer Jeſus is waeragtig

En onvermindert al, wat Goddelijck is, deelagtig.

Een Engel is begaeft methoog-verligt verſtand,

En met een vrije wil, die ſteets van Liefde brand,

Maer't onderſcheid beſtaet voornamelijck in deſen,

Dat Gods verſtand en wil zijn Jeſus eygen weſen.

Genade en Heerlijkheyd maeckt Eng'len met God een,

Maer geen van haer was ooit ſijn Godheidſelfs gemeen,

Want daer is tuſſchen God en teſus een verbintnis,

Waer door hy een met Godja's Vaders eenig Kind is.

Enſchoon dat d'Engelen zijn Godeſeer gelijck
- º -

Haer
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Haer wercken evenwel, zijn niet verdienſtelijck,

Maer Jeſus wercken zijn ſoo groot en vol van waerde,

Dat niets haer op en weegt in Hemel nog op Aerde.

Gy Eng'len, die met ernſt hebt Jeſus wel beſchouwt,

Terwijl hy beſig was met timmer-werck en hout,

Gy weet dat ſelfs oock doen uw ſchitterende ſtralen ,

Niet eens by 't Sonne-ligt van Jeſus mogten halen.

Oock in die Nagt wanneer het Woord verſcheen in 't

vleeſch,

Benaemt gy d' Herderen haer ongegronde vrees,

En ſond haer daetelijck naer een van Bet'lems ſtallen ,

Daer ſy hem hulde doen, en voor hem nedervallen.

Terwijl hy ſonder ſpijs gaet in de Wildernis,

Na veertig dagen ſtrijd, ſoo deckten gy den Dis,

En offert hem uw dienſt, een ander quam hem ſtercken

In nog een banger ſtrijd, een and're opent d'Sercken ,

De Heyligen die oyt u ſagen voor den Throon,

Waer op geſeten was het Lam Gods eygen Soon,

Die ſeggen dat gyhad uw'aengeſigt bewonden,

Op dat gy niet en wierd van ſijnen glans verſlonden,

Symerckten in u aen een diepe eerbiedigheyd,

Ja menig Legioen ſtond tot ſijn dienſt bereyd.

Uw oogverblicktenoyt, die beyde ſteevaſt ſtonden »

Om hem, waer 't mogelijck te pylen en te gronden.

O Cherubijnen ! die volvoert ſijn wil en woord,

Ey ſeg wat was het dat uw hert ſoo had bekoord, '

Dat gy geen ommeſien kond van mijn Jeſus duyren,

't Was dog alleen niet om ſijn Menſchelijcke natuyre.

Of dat gy ſaegt een Kind daer leggen in een ſtal »

Of een bevallijck Menſch , in 't woeſt door berg en dal,

Maer op en neder gaen, nog oock omdie vertooning »

Die hy wel aen u deed van een verheerlijckt Koning.

Gyſaegt ſijn Godheid aen, het geen u ſooverbind,

Dat gy tot ſijnen dienſt zijt vlugger als de wind.

En hierom moet elck een ſig wel geluckig agten,

Die maer gelijck eenknegt op ſijn beveelen wagten:
B 3 HET
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H E T II. D E E L.

Dat God meer in JEsUs is als in den Hemel,

de Sonne, of eenig ander Hemelſch Schepſel.

I Ndien een Engel, ofeen noyt gevallen Geeſt,

EnJeſus ſooſeer lieft, en Jeſus ſoo ſeer vreeſt,

Wat moeſten wy wel fijn die ſooveel trappen lager

Als ſy luy zijn geplaetſt? meer wacker en min trager,

Want ſchoon de Hemelen ons toonen een geſigt,

Dat ons te locken ſchijnt en toelagt met haer ligt,

Soo weet nogtans dat dit maer een ontleent geſigt is

Van Jeſus, die alleen het weſentlijcke ligt is.

De Son dat ſchoone vuyr, der Starren middelpunt,

En diegy met uw oog niet lang beſchouwen kundt,

En is God ſelve niet; haer loopbaeu en hae, percken,

Dietoonen dat ſy is een Hooft-ſtuck van ſijn wercken.

God heeft u door de Son en 't ligt dat in haer ſpeeld,

Het ongeſchapen Ligt een weynig afgebeeld,

Maer niet ſoo levendig als Jeſus helle ſtralen,

Daerdeſe Sonne rijſt moet die van ſchacmte dalen.

Soo God maer op ons ſchiet een ſtrael uyt ſijnen Throon,

Hoe ſuyver en hoe klaer werd alles en hoe ſchoon,

Maer al wat ligt hiet, is by Jeſus haeſt verdwenen,

Wijl hy van 's Vaders ligt is om end om beſchenen.

De ſienlijcke Son die wierd eens indertijd,

MaerJeſus Son heeft al geligt van Eeuwigheyd,

Hy kendt geen Avondſtond', hy weet oock van geen

Morgen,

Aen d' eene ſchijnt hy klaer, aen d' andere verborgen.

Hy is nergens oyt als in ſijn Middag zijn,

Daer brand hy, evenwel fijn hitte geeft geen pijn ,

Daerſtaet hy immer ſtil, ſchoon dat hy ſchijnt te ſnellen,

Of als een dapper Held tot loopen ſigte ſtellen. H

- - - y
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Hyſchaemde nimmermeer, ſijn glans verandert niet,

Hy heeft een vaſte kleur, die nimmermeer verſchiet,

Alleenetijck in 't Vleeſch ſooſcheen hy wat gerimpelt,

Om dat hy voor een tijd fijn luyſter had bewimpelt,

Maer als hy wederom uyt' graften voorſchijn quam,

En weer ſijn ouden glans en eygen verwaennam,

Doen blonck hy helderder als immermeer te voren,

Dewijl dat ſchoone ligt ſcheen op een nieuws geboren,

Ja d'and're Son betrock gelijck een ſwarte pot,

Als deſe ware Son tot aller Menſchen ſpot,

En ſchouſpelaen een hout of kruys wierd opgehangen,

Wanneer hy kermen moeſt, Mijn God wat is my bange'

Hy ſag hem weynig tijdsdaer na weer opgeſtaen,

Hy ſchepte beter moed, en rolde door ſijn baen,

Met meerder vrolickheyd en jeugt als wel voorhenen,

Want van ſijn Opper-Son wierd hy nu weer beſchenen.

Uyt 't hoogſte van den Throon van ſuyver Chriſtalijn,

Daer werpt hy kolen Wyers op yeder Serafijn,

Hy ſtuyrt oock hierom laegin menig dorre ſchoncken ,

Een gloeyende Revier van Goddelijcke voncken.

In 't nieuw Jeruſalem en is nogSon nog Maen, .

Want daer haer nietig ligt maer in de ligt ſoud' ſtaen,

Hierom ſoo en komt geen ligt in uytverkoren Vaten,

Dan't geene van die Son op ons word neergelaten,

Gelijck de Son haer ligt de wereld overſend,

Soo ſcheen oock Jeſus eens van 't een tot 'tander end,

Ofdoor ſijn kragtig woord, ofdoor ſijn wonder-wercken,

Van Noord tot Zuyder-Aſch bouwd Jeſus fig een Kerke,

Hydoet het nog ter tijd wanneer hy van om hoog ,

Werpt op ſijn Kinderen by wijl een ſchichtig oog.

Dat als een Blixem treft, en herten nog ſoo killig

Maeckt heet gelijck een vyer, en tot ſijn dienſt gewillig.

Gy weet het heyligen, die hem nu ſteets omarmt,

Gy weet het, hoe uw hert van Jeſus wierd verwarmt,

Gy weet het Stephanus, hoe gy van liefde branden,

Wanneergy door dit vyer uw'Ge:ſond in fijnhanden,
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Gy Paulus wiſt het oock doen gy ter nederlag,

Doen 't ooreJeſus hoord , maer 't ooge niemand ſag,

Gy voelde dat ſijn Vyer was heter als uw'yver,

Als blieſt# en moord, fijn Geeſt die blies veel

1jver,

Wat was het, ſeg eens op, dat u ſoo ſchielijck trof? .

Wat was het dat u uyt den Sadel wierp in 't ſtof,

AlsJeſus en fijn onverdraegelijcke klaerheyd?

Die van Vervolgersmaeckt belijders van fijn Waerheyd.

Wy en bekennen oock, dat wy vergaen tot niet,

Als hy een Opſlag van ſijn Oog maer op ons ſchiet,

Syn Vinger raeckt maer aen de grootſte Tegenſtanders.

En die hem laſterden, die ſpreeckendaetlijck anders.

O Goddelijcke Son! komt ſchiet ons oock ter neer,

Het ſal maer welluſt zijn en ons en luſt niet meer.

En wie ſouſoo niet graegter neder zijn geſchooten,

Dewijl nadeſe dood uw' ligt eerſt werd genooten.

H E T HII. D E E L.

God is meer in J E is U s, als in alle aerdſche

Schepſelen, meer in Hemdanoytin Adam,

ofeenig ander Menſche.
1

Ewijl men niets en vind in 't Hemelſche Paleys,

' Hetgeen ſoo heerelijck en dierbaer is van prijs » !

Dat 't eenigſints mogt zijn met Jeſus vergeleecken,

Is hier beneden niets dat men ſijn weergaereecken?

Neen: Duyſent Werelden en zijn by Jeſus niet,

Haer ſchoonheyd toont ons maer dien Jeſus in't verſchiet,

Daer zyn geen Bladeren nog ſoo veel Kooren-aren,

Als ſig wel Deugden in dien 3feſus openbaren, -

Het aerdſche Paradijs, dien çierlijcken Hof, -

Verbeeld wel iets van hem, maer ongeſchickt en##
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Hy is een ware Boom van wetenſchap en leven,

## , om ons het een en 't andere te geven,

En dat nog 't leven Gods , dewijl hy is Gods Soon,

En die voor 's werelds grond al ſpeelde voor ſijnThroon.

Ontfangen voor de tijd, en voor de tijd gebooren,

Des Vaders Woord en Beeld, den ſtilder van fijn tooren.

Nog Adam, nog niet een van fijn ontaerd geſlagt,

Kan tegensJeſus in de weegſchael zijn gebragt.

Daer zijngeen Koningen, Apoſtelen, Propheten ,

Die oyt beſtonden haer by Jeſus af te meten.

Schoon hy mogt zijn gemaeckt als Adam eens van God,

Ja ſchoon hy had van hemgeen ſeer verſchillend lot »

Nog had hyboven hem een kennis van Gods regten,

Die geen verſoecking, als vergeefs en kon bevegten,

Behalven dat hy had een vaſte Heyligheyd,

Die nimmermeer kon zijn verandert of misleyd.

Geregtigheyd gepacrt met Heyligheyd » verbeelde,

Sig in hem op en 't op als hem fijn Vader teelde.

Hy was gegenereert in 't Heden, voor den tijd,

En ſijn Geboorten-dag die was van Eeuwigheyd:

Den Adem van Gods mond die was in hem geblaſen,

En geen geſchapen wind en kon die vlam verbaſen.

Die groote Levens-kragt beſat hy indertijd,

Oock in en na ſijn Dood en was hy die niet quijt,

Ja in het duyſter graf heeft die hem niet begeven,

Als hem der Prieſt'ren-nijd berooft had van ſijn Leven

Hy is een beter Hooft van een volmaeckter Lijf,

Als Adam , die te ligt geloof gafaen ſijn wijf,

WantJeſus is Gods Beeld en uytgedruckte weſen ,

Uyt ſijn ſelf-ſtandigheyd, van eeuwigheyd gereſen.

d'Aerts-Vader Enoch in fijn ommegang met God,

Nog Abel , hadden van dit ligt ſoo veel genot

Als Jeſus, die ſig mogt in Gods Geſigt verſaden,

Want hy had van Natuyr dit Regt, niet door genade.

Hy ſagſijn Vader niet alleen maer door 't geloof,

Want God gelijck te zijn en hie:hy voor geen rooie
5 IA
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En in ſijn diepſte grond in 't binnenſt van fijn weſen,

Daer woonde Godin God van eeuwigheyd gepreſen. "

Hy was aen God verknogt met ſoo een naeuwen band,

Hy was des Vaders Woord en werckelijck verſtand:

In hem was niet alleen een enckele verbeelt mis,

Maer 't volle Beeld desgeen, van wien hy voortge

teelt is.. ,

Als Abraham hem ſag, ſoo was hy ſeer verblijd ,

En Moſes viel ter neer voor fijne Majeſteyt;

En ſchoon ſy mogten met haer God als vrienden ſpreken,

Met 3feſus konnen zy dog noyt zijn vergeleken. -

Soo de Drie-eenigheyd ſig immer heeft vertoont,

Aen een van deſe twee, des Vaders volheyd woont,

In Jeſus ſienelijck, ſy moeſten hem aenbidden,

Want in het Drie-getal woont Jeſus in het midden.

Selfs Iſaac was een Beeld van dit geſlagte Lam,

Wanneer hy wierd geloſt voor een verwarden Ram,

En Jacob ſag hem ſtaen op 't hoogſte van dien Ladder,

Waer op het Hemels-heyr om ſtrijd haer toonden

radder. |

Die Ladder ſchildert afdiet ſamen-ketening,

Waer door ſijn Godlijckheydaen ſijne Menſcheyd hing,

En Joſeph in ſijnſtaet van Vorſt en Onder-Koning,

Was van 't gebiedend Ampt van Jeſus een vertooning,
Hem komt de Name van Behouder beter toé, j

Als Joſeph, die maerkeerd des Hongers ſware roé,

Hy was een ander God als Moſes , in 't verbreecken

Van Pharo's laſtig Jock, want hy deed Moſes ſpreecken. .

En waerlijck Jeſus is 't geen Moſes was in naem,

Hymaeckte Moſes Staftot wonderen bequaem ,

En deſe Staf die was ſijn Alvermogend weſen,

Waer voor de Tovenaers met reden mogten vreſen.

« Dien grooten Prieſter Gods en Vorſt Melchiſedeck,

Die 't allebey te ſaem was in een Omme-treck,

En Moed-en Vader-loos en ſonder Bloedverwanten,

Dien ſcheen onsJeſus Beeld tc vooren in te Planten w
Y - . . . allt
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Want ſoo als Jeſus is des Vaders eeuwigWoord,

Soo had hy niet van doen een andere geboort.

y is een eenig Soon en ſonder tweede Broeder,

Geboren uyt Gods ſchoot, en daerom ſonder Moeder.

En oock ter voller tijd als hy in't Vleeſch verſcheen,

Sijn Vader vond men niet, want hy en hadder geen;

En hy had als Gods Soon geen Vader meer van noden,

Dewijl hem had geteelt den God van al de Goden.

Soo heeft oock Abraham en ſyn geloovigzaet,

Van teſus Zegening ontfangengrooter maet,

Als van dien Prieſter Gods, noeInt teſus dan met reden,

Salems Melchiſedecks, een Vorſt van Regt en Vrede,

OJeſus! van die ſchaer als Heer en God erkent,

En die oock waerelijck die eere waterdig bent,

Het gene gy haer gaeft vergunt ons dat oock mede,

il,

En word van ons oock ſoo als van haer aengebeden.

H E T IV. D E E L.

J Es U s beweſen, God te zijn, door de Texten

van het Oude Teſtament.

Ie luſt heeft Jeſus als een God te beſchouwenaen,

Die hoeft alleenig maer den Bybel op te ſlaen,

Daer ſal hyJeſus van ſijn Godheyd hooren ſpreecken,

Wel duydelijck en wel verſtaenelijck voor Leecken.

Terwijl dat Joſua ſiglegerde in het Veld,

Verſcheen hy hem gelyck een uitgeruſten Held,

En keurig na ſijn naem voldoet hy ſijn begeeren,

Hy ſegt hem dat hy was de Vorſt van 't heyr des Heeren,

Als Godſoo gafhy hem oock kragt en helden moed

Om groote Koningen te trappen met de Voet.

AlsGod ontfing hy oock die ſpijster offeranden

Van Gideon, dat hy tot aſſe dee verbranden,

Wanneer hy eens verſcheen aen Manoach ſijn Vrouw;.

- Terwijlhy beſig was in 't Veld met Acker-bouw, ,

»,

Soo,
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Soo wil hy niet de naem Jehova dragen,

Maer noemt ſig wonderlijckaen die hem daer na vragen,

De wonderlijcke, dat 'ste ſeggen hoog en groot,

Die nimmer menſchelijck vernuft in ſig beſloot:

Den onbepaelden God, onſienlijck ongemeten,

Oneyndig ſonder hoogte, lengte, diepte, breedte.

De ſiender van dat Heylig Seraphijnen Rot,

Dienoemt hem wonderlijck, ſoo wel als ſtercke God:

Hy ſegt ons werd een Soon, een wonder Kind gegeven,

W# van al in 't begin der Rolle ſtaet geſchreven,

Sijn naemis Vrede-Vorſt en ſtercke God en Raed,

En wonderlijck, en wijs , en mogende van daeda'

En door de kenniſſe van deſe Knegt ſijn Sone,

Sooſal de Vader ons in fijngerigt verſchonen,

En Davidals hy deſen Nazaetſag van veer,

Die noemt hem in ſijn Lied eerbiediglijck ſijn Heer,

Hy geeft deſelve Naemaen hem en aen ſijn Vader,

En voegt haer alle beyde op de wijs te gader.

De Heer die (ſegt hy, heeft geſproken tot mijn Heer)

Set u ter Regterhand van mijnen Setel neer,

Tot dat ick onder uwe voeten ſtelten ſchemel,

Al wat'er is in aerdſe Vaten , Lugten Hemel.

De wrevelige ſult gy dwingen met geweld,

En Zegenpralend haer verjagen uyt het veld,

De wereld heb ick tot uw' Lot en ſnoer beſchooren,

Als die daer zijt dien Soon op heden my gebooren:

Gy waert al voor de tijd gereſen uyt mijn ſchoot,

Gy waert het die bewierpt die ronde Wereld-kloot:

Gywaert mijn Voeſterling, mijn Woord, mijn Raed,mijn

Beeltnis,

Aen wien mijn wijsheyd door geboorte meêgedeelt is.

Wie kan dan loochenen de Godheid van den Soon,

Aen wienden Vader geeft te ſitten op ſijnThroon.

Het geen geen ander oit dan hy en heeftgenoten,

Die uyt ſijn Boeſem was van eeuwigheit geſproten. -

Wie kan opſulck een wijs van Godzijnvoorstelt,
- I

l
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Die niet beſitten ſou des Vaders volle Beeld »

& Jaſoo een ſterflijck oog haer kon ſien allebeide ! . .

Hykon haer niet als door haer wercking onderſcheiden:

Soo ſpreeckt oock Jeſus door een wijſe Konings mond,
lck was geboren en geſalft voor 's werelds grond. i

Ik ben 's Vaders Troetel-kind, vermaeck en welgevallen,

Sijn wijsheid weſentlijck , 'k ben alles en in allen
l Ick was van eeuwigheid verborgen in ſijn ſchoot,

w- Van eeuwigheidſoo ging mijn Vader van my groot:

Ick ben het Hooft-ſtuck en beginſel van ſijn wegen,

Mijn Weſen, en mijn Beeld heb ick van hem gekregen.' n

Ick was ſijn eigendom, en voorwerp van fijn min,

'k Was met en by hem, voor en na, en in 't begin,

Des ruimen Werelds kloots, al eer hy die bereidde »

Al eer die Lugt en Vyer, en Land en Waterſcheidde,

Doe nog de Hemelen niet waren uytgebreid,

Doe nog den Baiert lag bedecktmet duyſterheid,

Eer nog de Vogelen haer ſtemme lieten hooren

Doen waer ick uyt de ſchoot mijns Vaders al geboren.

Doen nog geen Heuvelen en Bergen hoog van kruyn »

Geſchapen waren, nog de Zee bepaelt met Duyn.

Eer nog de Vogelen eens ſweefden op haer pinnen,

Eer dat de Viſſen nog eens roeiden met haer vinnen.

Eer nog de Ster ofMaen was aen het bogtigrond,

Eer nog de Son eens wiſt haer loop en vaſte ſtond,

Doen wasick, ja ick was geweeſt al lang voorhenen, º

Mijn Ouderdom kan van de tijd geen naem ontleenen. -

Ik, Ik was d' Eerſteling der Goddelijcke kragt,

Hy heeft door my alleen de Wereld voort gebragt,

Door myſchiep hy die wijde en groote Hemel-kringen,

En al d'onſienelijcke en ſienelijcke dingen.

Siet daer dan Jeſus als een Schepper van dit Al;

Soo wel des Hemel-kloot, als van desWereld-Bal.

Door P. V.S.

) : w - 'De



. 3o

De Werelt Ontmaskert,

D 0 0 R

M ON St. F OU C QUE T.

't I S eenmael uyt met u verleydende Ydelheden,

Waer aen ick menig Jaer ſoo qualick ging beſteden ,

O ſlaverny van 't Hof! daer menigydel oog

Sigaen vergaept, maer ſoodeerelijck bedroog:

Uw ſchijn-goed, uw bedrog, uw valſche tooveryen,

Die ſchaffen my maer ſtofom dagen lang te ſchryen,

'k Beklaeg dien ſchoonen tijd in uwen dienſt beſteed,

Uw' trotze Koningen die zijn dat gy het weet,

Gelijck als al de reſt der redelijcke Dieren,

Gemaeckt van vleeſch en bloed, van zenuwen en ſpieren ,

En als naer Uyr-glas is ten eynde van haer zand,

Soo komt de rancke dood en vindſe voor de hand,

En maeyt haer oock om veer » en ſendſe na de graven,

En ſtelt haer Lot gelijck met d'alderminſte ſlaven,

Eer-Ampten, Staet, en Staet, en al dat ydel ſpoock,

Die glinſteren van daegen morgen zijnſe roock,

De friſſche Jeugt verwelckt en al die ſchoone dagen,

Die drijven in deryl voorby als Somer-vlagen,

De Dood is't die haer eer , haer glantz, haer ſchoon

heyd rooft, s

De Dood is't die het Goud en Purperen verdoofd,

Een Vorſtelijcken Hoed, en Kroon, en Tullebanden,

Zijn dingen die men vaeck verlaten moet met ſchanden;

En ſchoon de Koningen ons dienen tot een ſtut, -

Ons Lichaem is maer ſtof, een broſſe leemen hut;

Men moet ſelfseyndelijckuyt prachtige Palleyſen,

Na dit ſtickdoncker-land in wil of weerwil reyſen,

Een enge Dood-busſluyt eerlang dat weelig Lijf,

"- - º Dat

-
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Dat hondert Kameren hier had tot fijn verblyf,

Des Konings liev’lingen, der Vorſten minne-poppen,

Belooven u de Pit en geven u de doppen;

Haer voorſpoed draeyd gelijck een ongeſtadig rad,

' Het ſtaet gegrontveſt op het wiſpeltuyrig nat,

Een windeken vernielt die deftige Kaſteelen ,

Gemetſelt in de lucht, en komtſe weg te ſteelen;

Ja niemant dan alleen Godis onſterfelijck,

Den Menſch keert wederom tot aerde, ſtof en ſlijck,

De volmagt van de Dood in Diamant geſchreven,

Verſchoont geen Koningen nog Keyſeren haer leven.

Sy ſiet niet waer ſy ſlaet, haerſeyſen maeyt ter neer,

Een ſlaef van Ottoman, maer oock den Grooten Heer,

Oock deſe welckers arm de wereld kon verbaſen,

Die niets dan Oorelog en dreygementenblaſen ;

Ja die hier nimmermeer van yemant zijn vermant,

Die ſullen op haer beurt doch vallen in het zant;

Die harde Meeſters die de wereld Leſſen geven,

Voor welckers aengeſigt ſelfs gantſche Rijcken beven,

Die ſullen eenmael zijn helaes der wormen brood!

Der maden leckerny, de proye van de dood:

De tijd ſal uyt haer ſarck ofuyt geſchiedeniſſen,

Haer naem ſooſeer bekent oock ſoecken uyt te wiſſen,

Alleen der Goden God en aller Heeren Heer,

Is waerdig alle Lof, en Majeſteyt, en Eer.

Aen God behoort ons hert, ons wil, verſtand, en reden,

't Is roove en dievery die elders te beſteden,

Houdu dog Chriſtenen by deſen Koning digt,

Aenbid, bemind, dient hem, en wandelt in ſijn ligt,

Uyt het Frans vertaelt,

Door P. V.S,

* - t * * NA
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N A - K LA GH T,

Over het groot Verlies, en ſchadelijck Af-ſterven,

Van den E. G. en Hoog-G. HEER

GISBERTUS VOETIUS.

Dan.x11: 3: Die der vele Rechtveerdigen, 85'c.

Jobv:26.Gelijck de Koorn-hoopt ſijnertijd opgevoert word..

Z A N G H.

V Oegt ons een blyde of droeve ſtem,

Wijl Iſr'els Ruyters, Iſt'els wagen,

Ten Paradijſe word gedragen,

Ons hert dat is hier in de klem.

Dog ongegrond misbaer te dryven »

Laet ick voor hoopelooſe blyven.

O Gijsbert Voet! ôwaerdig Hooft!

Uw'Sterr niet van de leſte grootte,

Soght menigh Ram ter neer te ſtooten,

Maer noyt en wierduw glantz verdooft,

In ſpijt van ſpotter en van ſchelder »

Soöblonck uw'Fackel even helder.

Gy hebt de koude van de nacht,

En hitte van den dagh gedragen,

O Held ! naer ſoo veel zuyre vlagen ,

Vind gy de ruſte nu wel ſacht,

GyZegenpraelt terwijl wy ſtrijden,

Maer wie derft u dit Lot benijden.

,,Sns ſprack danJeſus tot ſijn Knecht,
OVoet! ickſie dat u Talenten,

i

Gewaſ
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GROOT-MOEDÉR van soRGEN,

Tredende in haer Twee-en-taghtighſte Jaer. A. 167o.

En laten nimmermeer## vreden.

- 2

Aen mijn Waerde
N

Elaes! hoe nietigh , ſnel, en bros,

Hoe light, verganckelijck en los

Is niet het gantſche Menſchlijck leven?

Hoe vol van moeyte, pijn, en ſtraf,

En quellingh van de Wiegh tot 't Graf

Soodigt door vlogten en door weven.

En ſchoon de Dood ſoomenigvoud,

Op menig jongh , op menigh oud,

Sijnboogh en pijlen heeft gaen doelen,

Ja ſelfs ons van ſoo waerde hooft,

Onſ” Groote-Moeder heeft ontrooft :

* *

(Waer van wy nog de ſmert gevoelen, )

Soozijt gy noghtans blijven ſtaen,

Uw'Light en is niet uytgegaen;

Waer voor wy nu den Hemel prijſen ,

En bidden dat hy menigh Jaer,

Uw' nogh inſulcken toeſtand ſpaer,

En ons nogh langh die gunſt bewijſe,

En ſchoon uw laetſte ongeluck,

Ons hadd geſtelt in fulcken druck ,

Gelijck wel mooglijck is te dencken,
Soog'lieft het noghtans Godes hand

Uw weer te brengen in deeſ'ſtand

En twee-en-tagtigh Jaer te ſchencken.

Ick zegge twee-en-tagtigh Jaer,

Die doorgebraght zijn met gevaer,

Met kommer, moeytenſwarigheden,

Die ſtaegh den Menſche waer hygae

Gelijk een ſchaduw volgen nae

Wie
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Wie weet, wanneer 't eens eynden ſal,

Wanneer ons na dit Tranen-dal,

Een beter Rijck ſalſtaen te erven,

Waer voor het aerdſchegoet is niet,

Des Werelds welluſt puir verdriet

Waer voor men't nietighgraeghſou derven.

De dood is een, gemeyne Wet,

Van Godt, die noyt quaet doet geſet,

Die wegh die moet eens zijn beſchreden,

Een weghaen alle Menſchc wis,

Die onſe Groote-Moeder is,

Om voorgegaen en voorgetreden.

Nu hebben wy weer Vreugdesſtof, -

Nu ſcggen wy den Hemel lof,

Dat het hem b'lieft uw te bewaren

In 't midden van zulck ongeval

Te brengen tot een hooger tal,

't Getal van twee-en-tagtigh Jaren.

Nu wenſch ick dat der Heeren Heer

Van dagh tot dagh uw'Kracht vermeer,

En ſterck uw voort met ſijn Genade,

Hy geef dat gy met vreughd vol-end

Deeſ Loopbaen , en het eynd berend,

Hy blijf uw'by vroegh of ſpade.

Hy geefuw kraghten als de Jeught.

Eens Arends is, hy geef uw Vreught,

En na Doods-Nachts een blijden Morgen,

Daer g altijd voor 't Aengeſight, . .

Verzadight wort van 't Hemelſch Light,

En eeuwigh zijt bevrijd VAN SORG EN.

P. V. SORGEN

- /

Aen
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Aen Me-Juffrouw,

En Waerde MoEDER, ophaer

w

GE BO OR TE-DA GH,

Den 8. April NS. 1675. zijnde nu 5o. Jaer.

E tijd ſtaet nimmer ſtil, maer loopt met ſhelle

ſchreden, -

Van daeg word giſteren, en morgen word weer heden,

En ſoo volgt Maent en Jaer vervolgen op een rey,

Tot dat het Lichaem keert tot aerde, ſtof en kley,

Waer uyt het in 't begin ſijn oorſpronck had genomen ,

De Geeſt keert weer tot God, van wien ſy was gekomen:

Het leven is een waen, een wind, een ſchoone niet:

Een aes van valſche vreughd, geeft wel een pond ver
driet.

Dit heeft de wijſe God, ſoo onder een gemengeld,

Op dat wy niet te vaſt aen ſchepſelen geſtrengeld,

Van hem verwijderden, en ſochten trooſt en heul,

By't ſchijn goed't geen ons eens ſouſtrecke tot een beu

Sijn tempering is goet, en noyt en kan Gods Kind'ren,

Ofvoor of tegenſpoet haer eeuwigh wel-zijn hind'ren,

En wat of Godes wil, of laet, ofaen ons doet,

Wy weten ſonder fout ſijn wil is altijd goet,

En dit betaemde ons die altijd goet te keuren,

Ofvoor of tegenheyd ons quatne te gebeuren,

Te buygen voor fijn Roc, en ſeggen niet de mijn,

Maer uwen wil geſchie, gewis het moet ſoo zijn,.

Want ſoo het anders waer gy had ſulcks niet geboden,

Maer gy wiſt in uw raed dat ſulcks my was van noden »

En daerom danck ick u, daer kome wat daer kom,

Gy weet, alweetend Heer, den oorſaeck en waarom,

C 3 Dit

,--
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Dit hebt gy Moeder Liefwelſelver ondervonden,

Van elcks is u genoegh van boven toegeſonden ,

Sint dat gy zijt geweeſt, en dat u oogh eerſt ſagh,

Nu heden vijftigh Jaer, de ſtralen van den dagh,

Hoe menigh Sonne-licht heeft u nu al beſchenen,

Hct geen u ſtof tot vreught, ofſtoffe gaftot wenen,

Wanneer ick die te ſaem ter ſchale brengen wouw,

'k Gelove dat het laetſt het meeſte wegeu ſouw ,

Nu ſchept hier ingedult gy krijgt door deſe wegen,

Veellicht een overwight, en rijcke Schat van Zegen.

't Voeght uw en ons alt' ſaem in 's Heeren wijſe wil,

Als ſijne Kinderen , te weſen altijd ſtil.

Het is weleer gebeurt, dat God door ſtrijd en lyden,

Sijn lieve Kinderen ſoo doende woud bereyden,

Tot eenigh werck,het welck hy voor haer hadgeſpaert,

De tranen die gy ſtort, zijn in fijn Flesbewaert,

En hy, voor welckers oogh dat niets en is verborgen,

Beveelt u in ſijn Woord weeſt maer ontlaſt van ſorgen,

lck • Ick ſchick alle ding, ten waer het Ongeloof,

Ons dickwilstwijf'len deed,en maeckte hoorend doof,

Gy mogt nog wel eerlangeens grooten trooſt ontfangen,

Wanneer uw hoop, uw wil, uw wagten, en verlangen,

Met 's Heeren wijſe wil nog meer vereenigt zijn,

Wanneer uw hert en ziel van aerdſche ſorge reyn,

En onbelemmert meer en meer ten Hemel ſteyg'ren,

Ick weet niet wat het is dat God u dan ſouw weyg'ren,

Mijn Vaerſen zijn gegroeyt tot vijf-en-twintigh paer »

Ickeyndigh en gedenck dat gy zijt vijftigh Jaer.

UE. Onderdanighſte Soon

- P. V. SORGEN.

BE
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B E GR O E TI N G,

Aen mijn Oudſte Broeder

LEONARD van SORGEN,

Tredende in ſijn Vier-en-twintighſte Jaer.

M Yn Broeder, die met my gelijck zijt opgetogen,

Met wien ick heb wel eer deſelve Borſt gezogen »

Mijn Broeder en mijn Heer,mijn's Vaders eerſte kracht,

En wien mijn Moeder eer als my ter Wereld bracht. -

De Eerſteling is Gods: gy zijt hem opgedragen,

En uw verkieſing was ſijn wil en welbehagen,

De gantſche Maſs is zijn, niet een en ſal vergaen,

Van die geteyckent in ſijn Boeck ten leven ſtaen,

Gedenckt doch heden tot wat eyndgy zijt geboren,

En wat uw Pond wel heeft gewonnen of verloren.

En al uw handeling die gy hier hebt gepleegt,

Op dat gy van ſijn gunſt oock loon na daden kreegt.

De glory van u Heer zijn wetten en zijn keuren,

Soeckt gy die met uw'hert, en ſinnen na te ſpeuren,

Heerſt hy als Souverain mer Scepter en met Croon,

In 't binnenſt van uw hert, heeft Jeſu daer ſijn Throons

Geçierd met edel Goud, en al uw ingewanden, 's

En ſouden die niet wel geraecken aen het branden

Van ſoo een felle vlam, mijn Broeder, ſie ick weet,

Dat gy niet meer en zijt nog koud,nog lauw,maer heet 5

Verkondigt nu de Deugt van hem, dien u quam trecken

Uyt's Duyvels duyſter rijck, en van de Dood verwecken,

Op dat gy t' zijner Eer u leven overgaeft,

't Geen gy hem hebt belooft, en met een Eed geſtaeft,

En om nu t cenemael uw' Ziel geruſt te ſtellen,

Soo gaet in grooten ernſt uw dagen overtellen,
C 4 Addee
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Addeert uw' weecken, en uw'maendenby malkaer 5

Gy vind de Somme net is Vier-en-twintig Jaer. -

Dit alles in nu wegh, verſtreecken en vervlogen,

Hoe menig Reeckenaer is in fijn hoop bedrogen,

Eendwaes die nog een reex van tijd te leven dagt,

Die wort ſijn Ziel ontruckt oock in deſelve nagt. '

Maergy mijn Broeder vind uw' Reeckeningen effen,

En Godts Rechtvaerdigheyd en ſaluw' nimmer treffen,

Dewijl gy hebt verſtaen dat nu dien trouwen Borg,

Des Vaders gramſchap ſtilt, en uw ſtelt buyten ſorg.

Wel aen leeft t fijner eer, hy wil en ſal uw' Zeeg nen,

Hylaete mildelijck op uwen Schedelreeg'nen,

Af wat hy oyt of oyt uyt fijne volheyd ga

- Aen fijne Kinderen: hyzy u ſtock en ſtaf

Tot in het duyſter Dal: en is er fijn behagen,

Hy voegt noch veele tijd, en dagen by u dagen:

Tot dat uw'Ravens-kruyn mag naer een halve Eeuw,

Nu ſwart gelijck een git, dan zijn ſoo wit als Sneeuw.

Hyzy uw deel, uw'lot, uw'Schilt, uw'loon,uw' Wapen,

Uw Borſtweer en Rondas, hy doe uw' veylig ſlapen,

Daer fijn voorſienigheyd voor uw het bedde ſpreyt,

Kan ergens oyt uw hooft zijn ſachter neergeleyt?

Werpt al uw ſorg op hem, gewis hy ſal het maecken,

Hy heeft alleen 't bewint van Allerhande ſaecken,

Soo hy uw 't meerder geeft, en weygert u het min,

Sijn wijsheyd ſiet voor uw daer ietwes ſchaedelijcksin.

Hy zy van nu voortaen en altijd onſerbeyder,

En God en hoogſte Goed , en Zaligheyd en Leyder,

Uw wil is altijd wel, Fonteyn van alle goed,

Dewijl ons all's tot heyl dog medewercken moet.

- Uwe Broeder

- '15. Febr. 1675.

' ' - P, V. So R GEN.

Op



Op de Verjaer-dagh, Z

Van mijn

| OUD ST E BROED ER,

3. Tredende op # den February 1676 in ſijn 25. Jaer.

E# wy dencken om de tijd,

- Zijn wy onſe Jaren quijts

En wyklimmen op en of,

Tot wy dalen in het ſtof,

Elcke telg uyt Adams ſtam, - - - .

, En wat oyt ter werelt quam ,

Moeten luyſt'ren na die Wet, - ;

Eenmael naden Vloeck geſet, . . . .,

Datſe moeten in de ſchoot, "

Eynd'lijckruſten van de dood.

Die dan met voorſichtigheyd, - 2

Al ſijn ſaecken overleyd,

Eer den quaden dagh genaeckt,

Vindſig nimmermeer verraſt » : . . . . . . i

Want hy had al over lang, s -

|*, Met dien Macker ommegang,

Lieve Broeder, ſiet ick weet

Dat gy al uw'Dagen meet, . .

l Dat gy al uw' ſtonden telt,

Van dien yſſelijcken Gaſt,

Die niet zijn te koop om gelt, T,

Want op heden, als het waer,

Zijt gy Vier-en-twintig Jaer,

Leeft mijn Broeder, leeft voortaen » -

C 5 Blyder

En ſijn dingen effen maeckt,
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Blyder

Langer { Als gy hebt gedaen »

Beter

Waſt in Goddelijcke deugt,

In uw droefheyd denckt om Vreugt.

Wagt wat God uw geven ſal,

Set hem mate nog getal,

Leeft ten vollen vergenoeght

Met het geen hy u toevoeght,

Laet u ſinnen engemoed,

Zijn een huys voor 't hooghſte goed,

Leeft en liefd en looft nu God,

Staet met kracht na ſijn genot,

Tot gy hebt in uw beſit

't Goet waerom gy nu nog bid.

P. V. S 0 R G E N.

V E R. J A E R-L I E D,

Aen mijn Oudſte Broeder

LEONARD van SORGEN,

Wanneerhyopden#February 1677 fijnVijf-en

twintigſte Jaer vervulde.

TOON: Belle Iris.

I. E Erſte twijg van onſe tack,

Die verdeelt is in twee paren,

Souw'k voor u mijn Penne ſparen?

9 Neenalwaerick eens ſooſwack:

kMoeten ſal dan ietwes ſchrijven,

t Zy in proza of in digt,

- Dat

-------------- -4--
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Dat van my mag overblijven,

Als een teecken van mijn pligt.

2. Heden Vijf-en-twintig laer

Quaemtgy breecken als vry ſiercker,

Uyt natuyr haer enge Kercker

Even als een worſtelaer,

Doen zijt gy ter baen gekomen,

Opdit groote Schouw-tonneel, -

Daer de booſe en de vromen - *

Krijgen ongelijckhaer deel.

3. Weenen van u eerſte tael,

En een Echo van uw'krijten,

Scheen aen Adam te verwijten,

d'Eerſte grond van onſe quael: * ',

Ja den Hemel droeg oock ſorge •',

Voor uw honger en uw dorſt,

Want uw'Leeftogt was verborgen -

In mijn en uw’s Moedersborſt.

4. Gode opſigt heeft uw'Geeſts.

Soo bewaert in al die tijden,

Dat wy heden met verblijden

Vieren uw Geboorte- feeſt, - ,

et uw tong en hert Godprijſen,

Segt nu met een bly geſchal,

Ickbendwaes, en gy zijt wijs, en

Ick ben niet en gy zijt 'tal. - -

5, God en ſneet uw' draet niet af, . #

Indien Put, ſoonet gemeten,

Daer maer was een vinger-breette -

Tuſſchen uw en tuſſchen 't Graf: . . .

Veelerhande Lijfs-gevaren, (..

Zijnuwover 't hooft gewaeyt, ,

En de dood die haduw garen, J

Nu en dan om verr' gemaeyt,

| 6. Maergy zijt nog in het Land,

t Daer men wandelt door 't Geloove,
-

- "e

2

Daer

i en



Daer de Vroomen zijn verſchooven, s

Daer men nogleydaenden band.

Maer dit is geen land van ruſte,

Sonde ſleept met ſigde Dood,

En die nietige welluſten -

Schijnen Goud, en zijn maer lood,

7. 'k Wenſche dat den Hemel wil,

Jaren tot uw' Jaren voegen »

Godes vrees met vergenoegen,

Maeck uw'hert en ſinnen ſtil: v --

Hyomring uw met fijn Zegen, : -

En uw' hertzy uytgebreyd,

Wat uw ſchijnt, ofvoor, oftegen,

Maeck uw noyt die vreughde quijt.

8. Soo uw ſchade druck ofwee

Onverſiens oyt overrompel,

Datuw'Ziele ſig dan dompel,

In Gods volle liefde Zee:

Want het kruys van dien Beminden

En Geliefden Godes Soon,

Word in 't eyndaenJeſu Vrinden, -

Dog verwiſſelt met een Kroon. -

9. Wackert dog met u Talent,

Soeckt de tijd ſtaeguyt te kopen, -

Weeſt volſtandig in uw loopen, ,

Denckt de Kroon hangt op het end: : : :

Laet uw' niet te ligt verleyen, - , "

Door des werelds valſche ſchijn,

Want haer lacchen keert in ſchreyen,

En haer Vreughde word tot pijn-,

1o. Jaegt niet na veel geld nog goed.”

Want een hoog-gebulte Kemel .

Quam veel eerder in den Hemel , .

Dan een Rijcken vreeckaert doet

Denckt! dien ballaſt ſouw my hind'ren

En mijn reys vereyſt wel ſpoed »
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'kLaet dit dan voor 's werelds Kind'ren,
Onbewuſt van beter goed.

11. Laet uw wandel zijn om hoog,

Boven Son en Maen , en Wolcken,

Luyſtert na Godtstrouwe Tolcken,

Heb Jeruſalem in 't oog,
Laet uw nimmermeer verveelen,

- 't Ampt van Goduw'opgeleyd,

Chriſti Leden te bedeelen,

ls voorwaer geen kleynigheyd.

12. 't Wenſchuw, ſoo het weſen mogt,

't Hooft gekroont met grijſehaeren! -

Leef nog driewerf ſooveel Jaeren -

Als gy nu hebt doorgebrogt: -

Tot dat gy dan zat van dagen »

z En ten vollen uytgeleeft, -

Wederom naer Gods behagen, -

Acrd en Hemelt zijne geeft.

/ P. v. s.

OP HET VERJAEREN,

van mijn Neef

PHILIPPUS van der VLIET,

Tredende op den 21. Decemb. N.S. 1675.inſijn zoJaer.

M#Neef, mijn ingewand,mijn hertelijcke Vriend,

VIMijnBroeder,eerdeKloot der werelt was geboren,

Soo was een Salig Lot voor uw en my beſchoren,

Een vrye liefde gaef, in waerheyd onverdient,

,,Maer God is wonderlijck, in zijn manier van doen,

Hy keert het hoogſt om laeg, het achterſte te vooren,

V Hy ſoeckt hy vind, hydraegt het Schaepje dat"#
# * - waelt
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Dwaelt over berg en dal, gelijck een Acker-hoen,

Ick weetuw Zielgedenekt, nog dickmael aen dien dag

Dien dag, waer op gy eerſt uw dagen leerde tellen,

Waer opgy kreegt een proef van d'angſten van der Hellen,

En waer op datuw mond, vervult wiert met gelagh,

UwLeven was dan maer voorheen een rechte dood,

Een leven in den vloeck, een leven in de ſonden,

Maerdeſe ketenen die waren nauw ontbonden,

Of gy bevond uw ſelfs, van allegoet ontbloot,

Doen was het dat uw romp haer leven eerſt begon,

Hy roerde ſigallencx, en poogde wat te wercken,

En om te konnen gaens quam God uw beenen ſtercken,

En maeckten uw gewent, aen Regen en aen Son,

Mijn Reeckening die feylt; 't en is geen negentien,

Maer anderhalf Jaer, dat gy eerſt zijt gebooren,

Vraegt het uw eygen Ziel, ſyſeydick kon te vooren,

Nogſpreken, gaen, nog ſtaen nog hooren, nogook ſien,

Maer nu geluckige dag, van my onbenijd,

Gy juycht, en ick helaes ! hebreden om te klagen,

Om mijnen harden dienſt, en al die duyſt're dagen,

O! waer ick van dit jock, gelijck als gy bevrijd: .
Ick wacht , maer te#vervulling van mijn ſtrijd,

Met uytgerecktenhals, ſoo kijckick na de Bergen,

Of daer oock yemant is, dien ick mocht byſtand vergen,

Soo ſalick blijven ſtaen tot dien bepaelden tijd,

Die tijd die met een pen van ſtael of diamant,

Alaengeteeckent was, eer ick mijn kon verroeren,

Waer op my Godfijnraed, ſal geven uyt te voeren,

En my zijn Kudde ſal, doen weyden met verſtand.

Mijn Broederſendom hoogh een onvermoeyde ſtem,

Ja al die God bemind, voert ſtormen aen op ſtormen

En ruſt niet tot dat God ſijn Wijngaert komt hervormen,

Want ſonder dat gewis het preecken heeft geen klem,

Dien goeder# , en dien onvert'ſaegden Held,

Die leer uw vingeren en handen dapper ſtrijden, H

y
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9. O! wat ſmaeckt u nu wel ſoet,

Het genot van 't hooghſte goet,

Dat u voorquam te beſitten,

En u bragt tot ruſt en ſtilt,

Doengy ſonder toom , gebit, en

Breydel , heenen liept in 't wild,

ro. Maer die dagen zijn voorby, *,

Graeſt nu in de vette Wey, . -

Ruſt nu voort in Jeſus lommer, -

Dat welluſtige geboomt', r

Daer Godts Kind'ren, vry van kommer,

Vanhem worden overſtroomt.

II. Leeft en ſweeft daer ſonder end, . . .

Uwen naem zy ſteeds bekent, is

Over al op Zions wegen,

Handelt kloeck in al u doen,

Dat men uw'geduyrigh Zegen,

Dat uw' Loofen tack blijv'groen.

I 2. Ey mijn Broeder kon ick thans,

Vlechten u ter eer een Krans, ... .

Van wat aerdſche Bloem-gewaſſen,

Neen, op uw verhemeld Hooft,

Sal veel beter Kroonen paſſen -

Weggeleyd, voor die gelooft. -

13. Weggeleyd, voor die verkeert,

Daer Godts Geeſt u alles leert,

eert nu vaſt die goede Leſſen ,

Hoe gy als een Medicijn,

Tijdig opſult doen de fleſſen, • **

Dan van Oly, dan van Wijn. . . . . .

14. Word een Man naer Godes hert,

Heelt veel Zielen van haer ſmert, -

Weeſt een Sone van den Donder,

Voor die in de boosheyd leeft, ry

# een blijder#onds i &
obre e - -- Cft. . . . . . -

- . . . r tenuangedie*# ... ? - Wörd

* - - - -
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15. Word van boven bedouwt,

Word in liefde nimmer kout,

Dat denyver u verteere,

Van Godts ingebogen Huys »

Dat ſijn Geeſt u daeglijcks leere,

Op teneemen teſus kruys.

16. Scheyd het Kooren van het kaf,

Schapen van de Bocken af,

Leertſeſtellen elck byſonder,

Word aen Godes Iſrael,

Tot een teecken, tot een wonder,

Word een Roover voor de Hel.

17. Jeſus 't ongeſchapen. Ligt »

Prent in uſijnaengeſigt,

En fijn ongekende klaerheyd,

Met delampe van fijn Geeſt ,

Leid'uw' Ziel in alle waerheyd »

Tot men ſeid: hy is geweeſt.

P. V. SOR GEN.

Dum Spiro,ſpero.

Aen mijnbyſonderſten Vriend,

M r N H E E R

JO HAN van der HA ER,

Wanneer de tijd van fijne voorderingh in de Rechten

op handen was

- Ridentem dicere verum

Ouis vetat 3 -

Goud, welſpreeckende Metael,

O Goud! verdoofſter van de Reden:
- - -- OGoud



oGoud van vedetaengebeden,

#l
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OGoud! ô God! ôaltemael!

Wat maeckt u aengebooren luyſter,

Al menigh Linx ſijn oogenduyſter.

De Starren moeten zijn gekeert,

Wy leven weer in goud'ne Eeuwen, •

Het Goud maeckt Ezelen tot Leeuwen, ,

Het Goudmaeckt domme Luy geleert. »

Het##

hemis eens ter werelt uyt,Dreef

Geen rover-dranck uyt Circes Beecker,

Deed yets verwandelen ſooſeecker,
» ,

Goud, dien Al-verſlinder,

En nog met graven en mineren,

Soeckt ſy haer Tempel om te keeren.

Voor Goud is alle dingen veyl,

De grootſte Koop-ſtad » 't nieuwe

haren Vinder,

*

Men vloecke niet# dood'lijck kruyt,

Nogh op den Moninck,

Romen,

Verkoopt voor Goud , haar malle droomen,

OTargus ! ſtaeck uw loop een wijl,

En laet ick my wat gaen vermeyen,

In 't grond-ſop van uw gulde keyen. -

Het ſtomme Goud' dat leyten dinght,

Het Goud begoochelt Hof en Rolle.

Het Goud maeckt Arenden tot Mollen,

En wat het ondermijnt dat ſpringt,

Daer ſijn geen Wetten en geen keuren,

Die 't Goud niet derft aen ſtucken ſcheuren.'

Wyleven in eenkrom geſlagt,

De Waerheydſtruyekelt op de ſtraten,

De Vie

De# toont ſighuytgelaten,

haer word om Goudverpagt,

D 2

**,
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Die Arenden in Beck en klauwen,

Sien niet meer, als een ſteert van Pauwen.

Watſpouwt dien ouden Slang alquijl,

Wat krolthy hem in ſnaeckſe bogten

Hoe word de Waerheydaengevochten,

Met woorden vol van toover-ſtijl,

Watſmeed en giet hy menig Leugen »

Die meé voor waer al doorgaen meugen,

Lycurgus, Draco , Radamanth,

Zeleucus, die niet wiſt van buygen,

Ick neem u alle tot getuygen,

Komt doet de ronde Land voor Land ,

En gaetaen al de Rechter-ſtoelen,

Die brave Luy haer pulſſen voelen.

Gy vind daer Themis wonder kranck,

Enby gebreck van wettige Erven ,

Soo ſtaet haer Stam omuyt te ſterven,

Hier helpt geen Apotheeckers dranck,

De Ziel ſit haer al op de lippen,

Om ſtrack weer Hemel waerts te ſlippen.

Q Ridders van het Gulde Vlies!

(Want ſulcken vlies leyt op uw oogen)

Hebt gy ter deegh wel uytgetoogen. -

Den Lijſt van Winning en verlies,

Gaet Kleefſe Regters't is u ſchande,

Laet voor Matroos bepeckte handen. -

Ja die is hier een Opper-Man,

ie om een hand vol gulde Pillen,

Behendigh knevelen en villen;

Soo wel, als Schapen ſcheeren kan: -

En die het valſche van het ware,

NoytSchriften in haer Evenaren.

- ºf - De

*- * . *
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Dat men die in een ringh ſou ſchrijven,

Die 't Regt in ſpijt van gulde Schijven,

Den hals noyt hebben omgedrayt,

Daer hoeft geen doeck voor Themis oogen,

Men kent wel Luyden van vermogen.

Vergeeft my waerden Nieuwelingh,

Indien mijn ſchagt ſoo hevigh dondert,

Degoede blijven uytgeſondert,

En ick beſluyt u in haer kringh,

Want kent men vruchten aenhaerbloeſem,

Daer ſteeckt wat anders in uw boeſem.

Ick denck nietſonder kittelingh,

Aen die verdweenen oogenblicken,

Haer Schaduw kan mijn nog verquicken,

Haer Schaduw'maeckt nog dat ick ſingh,

Gelijck de Swanen met haer kelen,

Al ſtervend nog een deunte quelen.

O! kon ick met een vlugge Pen,

Onst ſamen wooningh afgaen malen , g'

O! kon ick yeder een verhalen,

Het minſte dat ick in u ken,

Maer beter daer van niet te ſpreecken,

Als dat ter helft te laten ſteecken

Mijn veder vindſig veel te ſwack,

Om u opſteyltens na te klimmen,

Wijlick een Buyrman van de Schimmen,
U gevolgh van verr op mijngemack,

't Paſt Reuſen en geen kleyne dwergen,

Te ſteigeren langhs een trap van bergen

Den Hemel gunneu veel geluck'

Hy doe u met uw'groote gaven;

Het Recht getrouwelijckhand-haven,
- D 3 Eta
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Betaemd geen diergekochte Chriſten.

Wilt voor geen goude Bergen miſſen.'

En menig helpen uyt den druck, - ,

Uw'naem die werde ſteeds gepreſen , -

VanuytgereddeWeeuw en Weſen.

Het Honighſeem van Guldemond,

DeTong van Tullius, den Vader i

Der Pleyteren, dat die te gader,

U van haer gever zijn gejont,

Wilt oock de Goddelijcke Regten,

Voorwetens nimmermeer bevegten.

Bemind de Vrede, ſtoockt geen Vier

Van twiſt, in ſmeulende geſchillen,

Soeckt onruſt en gekijf te ſtillen »

Gebruyckt geen Nagels van een Gier,

Want dit, alsoock dat dulle twiſten,

't Gerigt dat is Godts Dienares,

Houd dat voor hem, en niet voor Menſchen,

De Waerheydlaet die noyt verſlenſen,

Onthoud dog wel die groote Les,

Verfoeyt bloed-ſuygen, ſtroopen, prangena

Engy ſült dubbel Loon ontfangen.

En of de Wereld met uw ſpot,

En reeckent dat voor enckel dwaesheyd,

Dit ſteur u niet, want yeder dwaesſeyd

In ſijn gemoed, daer is geen God:

Een ongekreukt en blanck gewiſſe,

Den Hemel hoor nog eens mijn beê,

Hyleere u dwingelanden pletten,

Door kragt van welgegronde wetten,

Hy doe u ſpreecken wel ter ſneé, -

EnJeſus Gods en 's Menſchen ſcheyds-man,

iezy uw'Voorſpraeck en uw Leyds-man:

* P. V. S () R G E N.

Veritas odiumparit?

- Ick
- w''
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Ickſoude oock eenigh Elegiaces op UEd: Pro- .

motie UEd: toegeſonden hebben, maerde

ſelve blijven in de pen ſteecken. , Siet hier

evenwel een duyts Sapphicum, drie a vier

extemporaneum 4

Yn ander Ick, mijn uytgeleſen Vriend,

Kon nu mijn Pen, den Lofdie gy verdiend,

Niet blind van Liefde, maer in waerheyd ſiend,

Ten vollen meten,

Ickſoud u voeren met mijn kleyn geſpan,

Soo verr' en hoogh als ick u voeren kan,

Maer wat u toekomt, wis de helft daer van

Bleef wel vergeten: -

Ick ſouw gaen ſingen op mijn Reeſte ſnaer,

Uw tijd verdrijf van menigh dagh en Jaer,

Waer van ick ſelfs een oogh-getuyge waer,

In t' ſamen leven,

Maerwijl dat ick ter halverloop-baen ſwight,

Verlies ick u , eylaes uyt mijn geſight,

Terwijl dat gy, gelijck een ſchight,
Wort voortgedreven : v'. "

Gy doelt en treft geluckelijck het Wit,

Engy ontſaegt nogh koude, nog oock hit,

Tot datgy had ten vollen in 't beſit,

Den Stoel der Eeren,

Hier ſtaet gy nu voor alle man ten toon,

En op u Reeckeningh ontfanght gy Loon,

En daer en boven nog een Lauwer-kroon, . . \

Voor 't Redeneren. *

. " 2.

D 4 -
TER
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T E R B R U Y L OF T.

Van de Eerſame en ſeer Diſcreten

GOOSSE N van WYCK,

B R U Y DE G O M: ,

En de ſeer Deugtſame en Eerbare

HAE SJ E van D OO RN,

B R U Y D.

In den Eght verſamelt den 2. February 0uden ſtijl 167o.

D ELiefde is dien grootenband,

Die alle dingen houd in ſtand,

* Indien dat die eens was verkout,

" Menſag geen Dieren in het Wout

Men vond geen Viſſchen in de Zee,

De Bergen waaren bloot van Vee,

De Wereld moeſt eer lange zijn,

Een Kerck-hof of maer een Woeſtijn,

Ja elck ſouw levenſonder hulp "

# een Oeſter in ſijn ſchulp,

Maer door het goed en wijs beleyd ,

Van Godes Mede-dogentheyd,”
t- Vind yeder Dier , en yeder Menſch,

Een hulp en Egaê na ſijn wenſch, '
Ick bid uBruydegom bedenckt, w

Wat God van daegh nu aen u ſcheuckt :

# goede Vrouw is een Juweel,

n ſulck een krijght gy tot u deel,

Want in een prijſſelijcke ſaeck,

- - . . . . . Gast,

f
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Gaet voordeelt ſamen met vermaeck;

Uw Huys dat word daer door Gebout,

En oockverſorght met onderhoud,

En denckt dat God verheft ſeer hoogh, ,

Die nederigh was in ſijn oogh,

Maer ſchoon het groote Huwlijcks-Regt,

U Meeſter maeckt in plaets van Knecht,

Erkent ſulcks altijd van uw Vrouw,

Die u daer toe verkieſen wouw,

En Gy oock Deugdrijcke Bruyd,

Treckt nu uw'Weduw Kleeren uyt,

Want ſiet gy vind nu weer in 't Bed,

't Geen d' Eenfaemheyd ſoo wat verſet,

Verheught u vry het magh wel zijn,

Her Huwlijcks-bedde dat is reyn,

En onbevleckt als Paulus leert,

Gy zijt die Rbb die hem ontbeert;

De Schepper van dit gantſche Rond,

Die ſpaer uw beyde lang geſond,

Hy Zegen u met Hemelſch goed,

Hy geef u een geruſt gemoed,

Hybind u Herten vaſtaen een,

Hymaeck u tot een Vleys en Been,

Hy matige ſijn nodigh kruys,

Hy hael u zat van dagen t'huys,

Hy geef oock menig Jonge Spruyt.

Aen onſe Bruydegom en Bruyt,

Leeflang, ô! ſoet en deughtſaem Paer,

Den Hemel maeck mijn wenſchen waer,

Leefvreedſaem, verre van verſchil,

En denckt wat God al van u wil,

Dien Gaſt, die op het Bruylofs Feeſt,

Van Cana eertijds is geweeſt, -

Die zy oock op dit blijde mael ,

Sijn Geeſt vervulde Bruylofs-Zael,

Hy ſtort ſijn Liefde in "# Hert,

- - - - - 3

: -

* -
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- Waer door gygantſch verandert wert,

Op dat het hooghſte goed, een God,

Magh zijn uw' Erf-deel en u Lot,

Hy ſterck u tot de ware deught,

Hyſpaer u in een lange Jeught »

Hy maeckt ſeghick tot beſluyt,

U beyder Zielen tot ſijn Bruyd,

A M E IN

P. V. SO R GE N.

. Geboort-Vermaningh, ,

Aen de Eerſame Deughtrijcke Jonge-Dochter

MA EYK EN van WYCK,

Verjaert den 11.3uny 1667. Oudacht-en-twintigh Jaer.

ONs dagen vlieden weggelijck een Wevers ſpoele,

Ons Jaren gaen daer heen een dat het yemant voele,

De tijd, de vlugge tijd vlieght ſnelder dan de wind,

Die niemant van den menſch op aerden in en bind ,

Het is al even eens gelijck als met de baren, - l

Die nimmer ſtil en ſtaen maert aller tijd voortvaren »

Want# een Menſche ſtaet gelijck een verſche

lom , - - -

Noch ſal hy haeſt vergaen van hoogen ouderdom: ' ,

Dan wort hy afgemaeyt, en wort'er een gebooren,

De tijd ſeyt hem ſtucks aen de oudheyt nate ſpooren,

En na hy heeft geleeft geeft hy ſig op de reys,

En gaet dan wederom den wegh van alle vleys:

Soo gaet het oock met ons, en al des Menſchendingen,

Men ſiet het eerſt ſijn laeſt, het laeſt ſijn eerſte bringen,

Wat is de Menſcheylaes! wat is der MenſchenW.
-

allt

i
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Want dat hy is geweeſt keert wederom tot ſtof, ,

De Geeſt keert weer totGod diehem eerſt heeft gegeven,

En dan is het gedaen met ons ellendigh leven,

Maer ſiet na 't eynd van die de Heere heeft gevreeſt ,

Het eynde van die Man de vrede is geweeſt,

En ſiet ſoo vloeyt den tijd veel ſnelder dan de ſtroomen, .

By dagh, by Maent,by Jaer, die noyt weerom en komen,

En nademael dat oock uw leven vaſt verteert,

En datgeduyrighåen uw Jaer getal vermeert,

Soo hoop ick nogtans dat u God nog lang wil ſparen,

En Zegenen met nog ſoo veel en meerder Jaren,

Want het is Godes Werck die u nog heeft bewaert,

Tot nu toe, en met Acht-en-twintig Jaerbejaert,

O Heere! leeret dog haer hare dagen tellen, zº

Geefdat ſy uwen lof nog langer mag vertellen ,

In't middenvan u volck, geeft dat ſy mag verſtaen,

De wil van uwe Wet, en watter dient gedaen,

Tot Lof van u ô Heer ! en van u heyl'gename,

Maekt haer daer toe dan ook door uwen Geeſt bequame,

Tot dats om Chriſti wil daer heen de hoop ons ſend,

Hier naaltoos geniet het leven ſonder end.

P. V. S.
,

Een Ziel zijnde in't gevoelen

van Godts Liefde.

onbemijfeban ben6.Pſalm,
QPf: AlBrandent indenOven.

1. T @CH heb nu eeng gebonben/

«Een 25alſem beo? mijnalbonben/

eten mibbel hoog mijn ſmert/

4.500t U0025ijn 300n behoogen/ &Pj

* Ig



zpieſſaet op mpſijn ongen/
QEn###ſjert. beſ

2. #5ijn 3Litjjt Hoint nip jnen/

gEn iJOet U?#" /

#p geeft mpbollen hmenſcij/

#p Homt om mijn te helpen/

d#n mijn gamtſch oberſtelpen/

#a tºont moont bij hen lºenſch.
3. #thſie bien h00gij gep?eſelt/

#au in fijnepgen meſſen/ -

2lcij! mat een ſoetbermaeth:

zeemijlithſclfgop heben/

#au ſijn beballigheben/

#n fie/ en boel/ en ſmaeth.

4, apenopſlag nam ſijn ºogen
#eeft ſtratha mijn ººrt bebo00geſt/

d:5dBobbelijtheſtrael!

ºpe35onmet al haer lupſter/

gigbna Hlaerhept bupſter/

3#pſchoonder bupſentmael,...

5. Öp ſteelt mijn hertenſianen/

dºpbminghtinum te beminnen/

dBp boet mijn ſoet gemelt:

# Pogen3ijn algſchichten/ -

3ip mijn! hſal moeten ſmicijten/ .

3Pan liter meer gebelt.

6. #l mat uhon berbeelden/

5eer mijt manuſcheelbe/ -

&Ien mag niet algtopp:

#eit Hanong niet ontbethen/

zDie oberſchoonetrechen/
dºen ſjabbe baer niet bp. w

7. #ier bomen in de âIPoſthen/

hier in nebiepte #olthen/

#ieithſijnſoet?lenſchijn/

#indetoothnooihem mijchen/ * * *
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't den hannaer hem niet lijchen/
#aer ſchoonhept balt te hſepn.

8. 3ch boo?'t «bebogelt qucelen/

Hieetbupſenben ban heelen/

den p?ijſen biebaerſchiep:

#thſtein ſjaer ſijn goethept/

#ijn uptgeſto?teſoethept/

#n ſjaer onepnbigh biep. -

9. «En al mat in ber 2Terben/

#ogſjtſjn dan grooter maerben/ .

2der hoſtelijth JTºetaeſ:

#aer planten/ hruphen / bloemen/

#002ſch haer &chepper roemen/

GÉn ſp2gethen in ijaer tael. -

Io: #oe mijd en hoe lantämoebigijf

#oe boſ/hoe oberbloebigij/

#oe heerlijch/ hoe bolmaecht/

#p heeft het mijn bemeſen/ -

#p heeft mijn 2-iel geneſen/

#p heeft mijn aangeraecht. ... - ---

,,,, aijn ziel die moet ſchier bponchen/

#g geeft mijn ingeſchonchen/

áijn ſlàijn en ooth ſijn JBelth/

't #g jàettar op mijn tongen /

jl?ijn ſjertaig onbebmongen/

ñoept mateemfoeter Hielth.

12 % th ben ooch niet bebogen/

#ſch fie hem met mijn oogen/

#th ruſt nu in fijn ſtijoot/

#ch aan mijn ſelfg niet binnen/

#th laet mijn maer herfſinben/

3ean beſe ſoete boot, -

13. #th fian niets meer begeeren/

Çn niets ſal mp ontheeren/

3 Bant ich beſit het ai/

ºoit ſal mijn niet begelen/
1 aow
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Haothin'ttoeliomenu'leben/

#och in bit GIranenbal, -

14 meie aanbie3liefhe bluſſen?

#p geeft mijn huis op hufſen/

't #g 42lp in de blam/

#pſagij niet op mijn ſonben/

#mijn tºert quammonben/ .

oEn baer ſijn moon-plaetg nam.

15, gta houtimpnugantſchſtille/

gth bupgb mpnaerſijn milie/

offin al matſjem beijaegijt /

zeemijlſch niets hanbuerthen/

@Een 3p ijp mijn ſtomt ſterchen/

aPatiñoet hp ongeb?aegijf,

16, een afgrontman mijn ſombent
aPie ſjab mijnſchierberſlonden/ .

zeen afgrontman ſijn min/
ziPic troch mijn upt beppelen/

#au leef ith bp genoelen /

#ptrecht mijn tot ſigſjin, -

17, gthſterfbaer/ enith leefbaert
gtäblieghbaer/ enich ſmeefbaet/

3âmonberlijthplayſler,

ſpie hanuit nogbijebatten?

gaat begapercitgſchatten/

#ie acht ich niet een fict. - - - -

18. #th Hangeen moordenbinben/

3meijn 5thoone/ mijn 25eminten/
#oeſoet als themelg ſlaan! w

dºöijp maert het die mijn ſchaechten/

#ijn Taupbe/ mijn 3Polmaechten/

#leijn 252upbegom en ſlaan. ,,

# #ijphuſten ging ont-arratntp/

gpijn hoeſtert/ en bermarmtmpf

##magh nu bpu3ijn/ -

#23en in u 25ecitherbolgen /

#ſch
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23thtuſtun bºp banſo?gen/

3ïDant Jeſus is ontſt mijn.

P.V. SoRGEN.

Punt-dichten of Epigrammata.

Bedenckinge over Micha 6:9. Hoort deRoe

de, ende wieſe beſtelt heeft.-

Od heeft tot onſe tught een ſaghte Roe gekooſen,

Een Roe alleen gemaeckt, van Lelien en Rooſen,

Ey! hoort die dogh, en gaet hem verder niet vertoornen,

Of hy beſtelter een van Diſtelen, en Doornen. -

Petri * Gallicinium, of't Hane-gekraey

van Petrus. - - -

* Gallus is een Haen , en een Franſman,

O# 't derde Haen-gekraey, bekeert ſig Sinte Peter,

En op het honderſte wort Utrecht nog niet beter,

Hoe komt dat ja; fijns Heeren oogh dat ſagh hem aen,

't Wasanders even veel, ofzijn, ofonſen Haen.

Bedenckinge over Matthei 6: 28. Delden

ſpinnen niet. -

'k Iſt voor de Lely raed, en watſe moeſt beginnen,

, VV Op datſe met farſoen quamuyt dees Labyrinth,

Sy moeſt nu maer een draed als Ariadne ſpinnen, -

Maer ſiet de Waerheyd ſelfs,ſeyddatſe niet en ſpint, Op
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Op de Poorten van Palm, hier over al in de

v Stad, Anno 1673.

Op de Intrede van Sijn Hoog H E y D.

D Ekendersder Natuyr , die ſeggen dat de Palm,

Van alle kant gedruckt dan des te beter waſt,

|
Maer of dit zy, of niet, my luſt hier geen getalm ,

Altijd haer ſeggen op d'Oranje Spruyt wel paſt.

- Aen de HEER -

AEGIDIUs van den BOGAERT:

Ydunktickſie de Geeſt de mond,detongherleven,

Van Bogaert, die wel eer ſoo menig herte ſtal,

WiensNaem in menig hert ſoo diep nogſtaet geſchreven,

WiensNaem ſolang hier Kerckſo lang ook leven ſal; ſ
Maer die is heengegaen by Jeſus, by fijn borge » w

Op dat hy daer ontſingh die wegh-geleyde Kroon,

Ey Utrechts Zion ! zijt voortaan bevrijd van ſorgen ,

Want ſiet des Vaders Geeſt ruſt weder op de Soon

|

- --

Op den XXX. PSALM, vers 6.

Want een erg milies is er inſijnen Toorn, maerts'e.

TWEn Hemel wortoock wel eens moes

Sijn Kinderen de rugh te meten,

- Hyſal my doen die ſangh vergeten,

. Geen Vader paſt altijd een Roe: ,,
til. ... .###"

ie gaet aen Godesdiſch in 't rondes - 's ,.nese , " . d - - - - - - - - - - ” -- - Godts

,

r

k s |

|

|

»
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| , Godts Wijsheyd lagt eens met de Menſch,

En met fijn ydeie gedachten,

En met ſijn winderigh verwachten,

En met ſijn ſchadelijcken wenſch,

- # ſtiert het grootſte quaet ten beſten,

aer dit Bancquet komt op het leſte.

- Mijn Ziele ſchept voortaengedult,

# Ghy krijght wel licht door deſe wegen,

Een overwicht en ſchat en Zegen.

- Een maet tot boven toe gevult,

Als dan ſal God u droefheyd ſtillen,

- - - - Als ghy ſult een zijn, met fijn wille.

P, V. S.

-

GESANGH LUTHERI,

Vertaelt uyt het Ho ide ts, in't Nederdu
y ## erduyts,

M.V# u Iſebe ſtijgiſtert 3thaer/

3Laet ong ban b2eughb opſp2ingen/

G50btg trooſt'lijth moogt mogt heben maer/

GEpſaet ong nu eeng ſingen/

alBat momber hp ong heeft geho?ofijt/

3eoo? mat een bieren ºpzijg geäocht. | | |

«P! 't5ijn ſeer groote bingen. -

2. 201g ith in 'g JPupbelg netten ſath/

Çn in beboobt berloo?en/

«De ſombe bie bleef bagh en nacht/

1 #lap hp mp ingeboozen/

#th ſachten altijt biepet #
A

#ijn
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in foobanigb heet E#n ſin/
#ſtijgen daar in te ſhººt,

"#ijngoed:# mijvi maten gaat alſ bebogben/ mijn 3P/ . 1

#aript
#niet het goet verſiºn:Mae, l

#andhi mp tot hertºijftien hººf, |

zpoen Taoobt/eil #el maer nog? mp bleef

#l?p.# geen##
2. Tenen rammeld ºf tg ingehmallambanneer ijp mp ſaaij bººd, allig/

#p ſombt ſijn #oon. jat bierbaet pand.

#m mp meerom te bale
r, " * * * alen/

. . ##nt tot mp ſijna 32aberg ſlººt/
1 rebt mijn gici upt anghſt en ſmett/

#n ſaet mijn ſchult betalen, ...,
5. Jaoen ſp?ath # tot ſijn liebenaboon/

'tág tijd om me t' erbatmen/

#lt meter uptum''# 32aberg (QEij200m.

dºen meeſt het bepl het 2Trmen/

en helpt baet upt ber ſomben noobt/

3Berſſaet boog bact te bittere boobf/

: #n naeght ijaer in uw dºnati,

##neer de 3eater. Dit geboon/n duam de 5oon op de A

##leeſch en 25loett aenbaerben/ W

# heer man grootst iſ, t/

#"
*### ##ar maet vaſt/

#E

#s"defſchoon Boon/

m' Tº,## v
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o:## 12pand ſchepben. r

t dilden al ingn tappen af mijn bloejlèen ſal mp 't leben#r ijn bloeby

«En dat om utment mil/ gijp moet

weit haſtelijch gel00ben/ - ; - -

jl?ijn boont bie ſai um leben 3ijn/ .

diaijn onſcijult matcht u b2p ban pijn/ s

ti Deel Dat ig hier boben.

9. #ch gae nu tot mijn 3Baber ijeen/

den moet nu ban u ſcheppen/ g 7

jlader op mijn Hind'ren 5ijt te uge en/

ſlBilt maer mijn ſfeeſt herbepbeny,

QPie um in allegiecrett ſal/ - - ;

«En trooſten in uln' ongelual/ . . -

Cn in mijn maerhept iepben. ? ?

1o. âDat ich gebaen heb en geleert/

&Pat ſult gijp born en leeren/

&Pp bat mijn ſtijche buert bermeertſ,

(Iot 450ûeg lof en geren/ . | | -

«En hbacht u hoog beg meſtſtijen

âBant die is log en ſomber groni)/ # :

«Dit is de miſ um'gineeren. P V, S
- * . * --- tº A W. º Je

19. Feb. 1675. .

NI E T dan 1 E s U s.
v • • ... :'',

Gap be 3ïBijfe:

. . . . . . ,,S

Dichter die de blinde werelt :
-

* A tºg ſtºnd, tºt eerſt ſittew :
A" «En terrein: bin gratiſ'

- 2 - g: 2

-

- * *

- -

er

-
)

*,

Sene
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Seneca's bermaerbe &tijgiften / .

TBaer ijp heel geleerthept bonbt :

#choonen 3Lof han Zebe-beugbben

%eben-trooſt in groot berb?iet /

JPotij ten Homb hem niet berb?eugijben/

3Jeant hp bonbt'er Jeſus niet.

2, deat gaf mp een groot bermaethen/

dºn'thebiel mijn Ziel ſoo ſoet/

geat ith ooth in alle ſaethen

5oeth/ of Jeſus mp ontmoet/

Abonter hem ig niets te begen/

maaer berbziet dat blijft berbuiet:

5elfgig 3egen ſomber 5egen;

3 Bant men bint'er Jeſus niet.. - ,

3. #g er hranthhept(ſmerten lijden/

GTrmoeb'/ honger bo2ſt en pijn/

deologij/ peſt/ of biere tijden/

dèf een innigh Ziel-gequijn:

Jeſus Han ben trooſt-hroeg ſchimthºn
«En berfachten al 't berb?iet/ v.

- 2inberg moet meer in berſinthen,

32ant men winter Jeſus niet: ,,,,,

2. 4. #eeft men noo!ſpoet/ hooge ſtaten/

op 2oote eer / en machtigij goet* . .

ſeth! mat han dat alles baten/
a" &#n mat geeft bataen 'tgemoet?

51eiſt men Jeſus ombertuſſchen/,,,,,,,,,,,

* * * Eboºſt-na-meer geeft groot berb?iet/

GEn ten Han geen onluſt blufftijen,

3TBant men bintet Jeſus niet

5. #g er ſpel en bertel #Lachen/

3 julpſch getier/ en breught-geſtijger/Enooit/ mat ban bat hachelarijen r

gfeng bie mijſe lioningh ſeg:... ,

ei:#atiºnſ in EA. "
< 5uijtp:/ſinghp taert verbiet." opt?

------
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eth! het ſteetät ſoo bijſter binnigh!

312ant men binter Jeſus niet.

6. 49cij! hmatig'er in de 3TBereſt !

12leeſtij-luſt/ oogij-luſt/ fotte maen/

G5200tſcije p?atijt/ bergult/ bepeerelt/

QEn dat lachjt ben bhnaſen aen:

ameegh/ ô31Bereit! laet mp ruſten/ - -

2Iſ uſuſt tg mijn berbyiet/ -

3TBat foub' mp be 3JBereſt luſten ? -

312ant men binter Jeſus niet.

7. Échoonhept/ ſterchhept/ friſſcſje Leben/

«En geſonthepts grootſte ſchat/

UPat 'g mel't beſte hier beneben 2

Dat opt mereltſch Jaenſch beſat/

5ſlaaer ig Jeſus niet in 't herte/

5oo en ſtelpt het geen berbziet/

Jſlaaer het laet be Ziel in ſmerten;

3TBant men binter Jeſus niet.

8. 45roote mijnhept/ hoogh-geleerthept/

35meegij belepbt in aerbſch bebgijf/

(12eeltijtg mijgjept en berheertjept)

«Pch mat heeft dat al om 't lijf:

3TBant beel mijsjept ſiet heel onluſt/ .

erte-finaginh/ 3iel-berbziet/ - - -

«Ptij! bie mijshept ig bol onruſt; º

312ant men binter Jeſus niet.

9. #g er eerlich goet nermaäen/ .

(GIreft het al be mibbel-maet/

«Dat en ham men niet met laken; -

âIBant 't ig in ſich ſelfg niet quaet/

UDat kan boel natuer berquíthen/

GEn dat tempert aerſch herb?iet/

#ſlaaer't en ſtelpt geen 2ieſe-ſch?fchen/

312ant men binter Jeſus niet.

1o. 4Lepbt m'en een beughſaem 25urger-Hebcn/

: matigb/ eerbaat/ ſjeuſtſj en foet:
- - - --

& 3 t)oubt
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- #eunt men al be meeg-ſtijael euent

2Ilg een eerlich tºepbenboet,

en men miſſen't bepl behoomen ,

@Eegen 'teeumigij belſch herbgiet/

TPat 3ijn ſoete toober-b?nomen,

ijſlaaar men bint'er Jeſus niet...

11. #g er ooth 45obabienſtigû plegen

jaa be hoijſe ban het lambt;

GEn men loopt berheerbe bmegen

gn een potigh mia-nerſtambt;

en men meent ſon'therl te treffen/

(dlot berloſſing ban't bern ziet:

GPch ! batig een bmaeg beſeffen/ 7

nt men binter Jeſus liet,,,,,,

12 @ gijp antichriſtſche A5tharen! -

“Die ſoo wijt ban Jeſus roemt 3.

dſbijp hpiſt ober al bergaten

#7 naar 't niet man namen komt/ .

#apt in merchen/ bee-baert/ miſſen/

affiaet/ hagenpera-bertºietſ,

«Bingh dat naer u bmaes bergiffen/
35oo mag Jeſus Jeſus niet

13 en/ oghp! Socini bent en/
apje ſpobtg 35one ſmaet aenboet/

(ſpamt gijp gaet fijn 45obhept ſchenden

oEn be ſof-pzijg ban fijn bloet)

dBhp berloochent onſen lºgeetel

&#ot het ſpºomen hertg-berb?iet;

apant maer u nerbloechte 3[eere/

Jeſus ig in Jeſus niet.

14, 5on men onth tot rechte hlaerbert/

gaan 45obtg bepmeniſſen honat/

«En men treft alſoo be ſBaerheptſ

apat men baiſthe #eer hernoemt,

' Hem in Jeſus niet gepeplight/........,

JPoo? fijng 3Lijbeng ſimaer herbgiet?

wer--

GPoth

#

#

:

#
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«Poch bie megh ſg niet gebeplight/

3TBant men bint'er Jeſus niet.

15. 19oegtim'er ooth ben 45obtabienſt neben/

Jaa be Zalighmaherg aBet/ .

#omt'er bp een beughſaem ſeben/

52a De# onbeſmet/

#g'er Jeſus niet ban binnen/

«B#ſtan###berbgiet/ - --

GT50Dt en Han geen ſtijlijn- t minnell/ - -

3TBantE###n - -- - - - -

16, nºemt men poch op boot te bouwen/
dop bien onbeſmehen rot5:

heeft men al een ſterth nertroumen/

Isnel en ſoupnel tot een trots/ .

ášonder Jeſus Hornt niet nabetſ

opf bie bpet-blant baert netbºfet/ .

Heſemant Homt tot 5obt ben 19aber/

Homt ſip'er boo? Jeſus niet. ,,

17. Gerh! mat is er op het allerben/ ,

ſpf in 'g gemelg mijt geſpan?

ſpieg en in ban ſulthe maertenſ

Jeat mijn 51el hernoegen han/ -

*##tºuwie ſtart ſt 21et/ -

Jſlaaer ooeit bie ſou mp ontnaſteri/ -

19iel mijn 3Lot op Jeſus niet. . . . .

18. Hieer/ hbat ſoubt# mp betij geben ?

«beeft mp Jeſus, ofitá ſterf,

35omber Jeſus ig geen ſchent 2

jnaaer een eeumigij 2xieſ-berberſ/ -

3JBilt mijn 2iel aen Jeſus#w -

Dan beſpot ith al 't berniet/

Jeſus is mijn ziele berntegen/

25upten Jeſus milith niet.

"n:# Jeſus##
- - - - - C jn 2Ziel geng onbébgeeſt/

- - - dettit najjit G# 4 Leert
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Heaer u baanbt mijn Ziel met luſten/ .

gleert mp ſeggen 3Mbba / 1Baber/

gIepbt en trooſt mp boo2 uhm 45eeft/ .

ziPaerom boel fch geen herhalet/ -

'HiſſBfſ in mijnen Jeſus ruſten/

N. BARENTSONIUS.

M. o R GE N-GE ZA N G H.

(Je benzijben/ methteruhhen/

âäpt heg 5atang looſe ſtrith /

- ë «Bijp ſaet ober/ſjaer niet honnen/

Op de de Stemme van den 77. Pſalm.

1, T T @fer ! ſjoe ſal ith u bergelben?

H qEn met lof genoeg ſaem meſben/

ºf 35oebe/ bat mp beſen macht -

Poo? uhn hambt ig toegeb2atijt/ ,

2.5upten Jeſus ig'er niet.

t

Jeſus Chriſte, Hºgeer ber 2eeren/ .

'H3al u p?ijſen/ u bereeren;

âBant gijp / na um goebiggept / .

JIeijn rot5/ en mijn ſchupl-plaetg 5ijt.

2. 45bp beſchermt be #ſreliten/ -

zºpie ſaet gijp um gunſt genieten/

'g ſlâoggeng/'g abonbtg/ en bpmacht

#oubt gijp ober haer be hoatijt/

dſbijp meet al haer ongeluchen ,

«En beg boobtg benauüe ſtij?ich.

at begaeereltg Hainbºren ſchroomen/

gºn het bonther 3ijt gijp ſjaer

HItcht/ en aig een beuhelaer

G5ijp milt uhne Gºng'Ien geben/

ſlot haer bienaerg in haer lenen,

# totij #2Zalighept g:

lgIDGft gIn to " - --
st en we - - - '4. 'Hijab

-*
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4. 'higab mp tot beruſt begenen/

«En gijp 3ijt mp bp gebleben/

CBijp bebt ober mp de macht

52aum gehouden in de nacht:

älmen arm hdag mp een hoapen/

Op bat ich geruſt ſou ſlapen/

obbp hebt tot mp in die tijbt/

ämen bleugel uptgeb2epbt.

5. Göijp maert aen mijn rechter 3ijbe/

2lig ich mpte ſlapen iepbe/ --

Jeſu 'g moggeng bomb ich bp

GPnberſchepbentlijch bp mp/

€5ijp b20egijt ober mp be ſoggen/

#n het bupſter/ in't berborgen/

Hau ſie icit het iſlao2gen-licht/

«En met een u gengeſïtijt.

6. @Pch ! mat ſalºt een ſoet ontmahen

32002 mp 3ijn/ alg al be ſaken/

35ullen merÜen opgerecht/

2lig um âIBoozt ong heeft geſegijt/

2lig ich hmerben ſal ber3abight/ 1 :

«En ten bolle begenadight/ .

JPoo? uhn heerlijch aengeſicht/

#jn mieng licht ich ſïe het licht,

7. #eer Jeſu, hoogb gepreſen

'à 35al dan ecubmigij bp u meſen/

3Pienen u/ baer gijp 3ijt

gjin bolhomen leeplighept/

3tch ! hoe boel ich het beriangen/ ,

JIàijne Ziel gebuerigh pgangen

jaa bat ſchoone #oninchrijth/

jaergeng ig'er fijng gelijth.

8. ºh Jiaoet een hiepmentijn noch machten

319epnigij Dagen/ mepmigij nachten/

schenmel'tbalt mp ſeer langij/

't Palt mp bitter/ #balt mp hangij;

. Qf 5M

A

#20th/
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5eothtang 42il ich u na maerbe -&#eren/ mijl ith ben op aerbe/ v

't ſuperch/ bat gijp notij ljebt b002 nip/

ſeit ith boen met therte blp.

9. geen bingh milich mºet begeeren/

ſpilt mijn bebe niet afmeeren/

jiaertht op 't geen ith tot u ſegb/

GEn metſmeechen boo? u legij/

gLaet geen ongerechtigheden

#ep berlochen/ noth hertreden/

aboet mp mijnen alle quaet/

3eolgen u men mijſen raebt.

1o. dbbp bie 3ijt ſeet «Boebertieren/

3JBilt mp in un megen ſtieren/

&#bp 3ijt toch mijn heerlijck Hot/

2iſ mijn ſjepi ig bp u Çöobt/

ſpilt mp toch ten beſtemraben/

3ïepben op um ſoete paben/

d5ijp 3ijt bp mp boog en nal

3 paer ich ſit/ of maer ith ſta/ .

11. Boubt mp af ban mijne fonten/

5oo merb ich oprecht beuonnen/

jaaecht mp nebbigh ende ſatijt/

#a um hoonbeelt/ boo2 um heatht/

«Beeft/ bat ith in't licht aan mambºlen /

#n oprechept alles bandlen/

# #5al ban 3ijn in u berheught/

5pringen op banenchel inzeugjt/

12, #lg jijp mp ſult kracht toeſenben/

5al geen ſombe my feet ſchenden/

#3ioenſch te treffen jaren hop/

zipatſe mopt meer ſtonden op/

'h?gint mijn ziel ooth ſeer genegen

- - "

&Tot uun 3TBet/ en tot ubp boegeſt/ -

ſeit is bp my baſt geſetſ »

jaaum te letten op uhn 19et. -
t- - - - 13• '# 309iſ
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13. h mei geben al mijn krachten/

2lſſ'mijn boo92ben en gebacljten/

(Lotum ee2/ 'h mit op u ſtaen/

Haleben u gebuerigſjaen /

Oſbeef bit mp erf al uhn Hittnb'ten/

3Pan be meerb're tot be minb'ren/

KPie u blijtigh roepen acn/

49m in uhne +12et te gaen. , M.J. K.

Hier naer volgen noch eenige Geeſtelijck Ge

ſangen, door Rob ER TU s IM M en s.

Een benaudeZiele, klagende tot Godt, over

3. #p toont mg alijaerſt uitmaken, .

haer drie Doodt-vyanden: ende den Heere om hul

pe en byſtantaenroepende tegen de ſelve.

Op be a Bijſe: Van den 66. Pſalm.

I•H# hnert mpn?Zielſoo ſeer beſprongen

12an mijn bpannen boog en quact?

#ch mogt ban haer tot ſomb'gebluongen:

&5oo dat het mijn aen 't ſjerte gaet.

#ne homt be goupur hoog 3ijn lagen
jllºn altijt 't goebe af te raen?

2ich tºeer! Ich han ſijn liſt niet bpagen;

Hatch fijne boogbent tegen ſtaen. - - -

2. Baerom / ô lºgeer! miſt mp berfterthen/

«En helpen boo2 u ſterche hdnt:

ºp bat ich tegengºaupbelg inerthen

Tºach hebben goeden onderſtamt: ,

aac 31psrelt hof van bupligheten/

#onth niet haar hººg femijn/
25eſp2ingen al mijn ſmache ſetten:

Op bat ich ooth mocht hoereltg3ijn

of
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moet menigbniacinoo, u mistiaen,

Of ſp mp baer toe Hrijgen mocht/

zTeat ith mijn libeere ging berſaäen/

“# al###
ilt mp/ Ö #eet ! DOCIj Hrachten

oPm haer te honne meberſtaen: jten geben/

d?p bat ich ſteetg in u mach ieben/

een ban be loſſe ſfeerelt gaen.

4. JI?ijn epgen 1Bleeſch mil doch niet ruſten;

#laaer Homt mp met haer gantſche macht/
#5eſp2ingen met heel booſe luſten: w

2Ulſoo mo2t ich tot ſomb' gebracht.

gch heb ôlgeer! boo2 ijaer ſtreken

«En ben bp na ban u gemehen/ .

gÉn een berheerben hoegij gegaen.

5. #th ben ſeer bol hanſtmare monben/

3TBaer boo? mijn 2Ziel iept groote ſmert:

zaat 3ijn mijn ſnooûe buple ſonben;

vleie mp ſeer bºuchen aen het hert.

#ſlaaer fch mil mijn tot Chriſtum membert/

zaie mp alleen geneſen moet: -

ºp 1ſt bie al be ſmaer ellenben

3ãan onſe 3iele mijchen boet.

6. GPp hem alleen milith ban leunen;

tºp ig mijn burcht en ſterche mal.

#p ſal mijn ſmachhept onbeſteunen

#p ig't ble 'tal perſoenen ſal. -

GP groote 45ob ! hmeeſt mp gemabigij;

Pat ith in Chriſto natijt en Dagj

#maijn eeumigij bepl en trooſt geſtabigh/

oEn al mijn b?eughne ſoethen math.

7. âIBilt mp om ſijnent mil bergeben

#maijn ſomben bie fch heb begaen:

oPp bat ich mach op nieuhn gaen leben/

en altijt u ten dienſte ſtaen.

2ligban mijn Ziel ban't bleeſcijfalfº:#
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32eemt mp ooth op in uhnen (@Tij?oon:

&Pp batich mp baer mach herblijhen/

«En alſoo eeuhmig bp u moon.

| ROBERTUS IMMENS.

In 's Hertogenboſch,

den 22. Mey. 167o.

EU CHARISTiCU M,
Ofte -

D A N C K-D I C H T.

&Pp be 3TBijſe: Van den Leeuwerick,

I• «Demel ben grooten 45obt

12an niemant op het 3derbe/

(19olgens fijn ſmaer gebobt)

dberoemt moet na ſijn maerbe/

jaochtang moet ſijnen 3egen/

'JBie ijp aen Ong betoont/

#em mo2ben aller hoegen/

JH2et (Panthbaerljept beloont.

2. Najjn Ztel! ſooft dan ben #eer/

3TBilt hem botſj altijt b2eſen;

392ijſt hem/ en geeft hem eer/ | | |

oEn miſt hem banchbaer meſen/ -

19002 aſie de boelbaÜen/

Bie ijp in Oberbloet/

(äpt loutere genaten)

2len u ſoo goebigh boet. -

3. Vººp ig bien ſbobt allepn: .

19gn hoten bat alle bingen/ -

(2tig upt een filaer #onteyn)

aster overblesbigb ſpringen;

-

G E S A N G E N. zz \

t
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's Baerom ſaſ ich hem p?ijſen/ : -

&#n bancken nacht en bach,

ligem altijt eer behuijſen/ -#oo heel alg ich permath. * w

4. #p geeft imp niet alleen 1

, 12ier op ber 2ierd het leben; . .

| JIBaer heeft mp noch met een/

- Een JTºenſtijen-5iel gegeben/

: : Pacrom ſalich/gt. .

t- - 5. #p heeft mp boben bien/ ºf

- 35ijn Hennig laten leeren/

, qEn laet mijn baeg'Itthg ſien/

- Eeoe bat men hem moet eeren; -

| Baerom ſal/ (#t.

ra 6. «P ! aſbergrootſt geluch/

': RPat 4.50bt in rhijn ellenben/

l oEn mijn ſeer ſmaren b2uth/

| Häomt een 12erloſſer ſenben;

QBaerom fal/ (#t.

7. @P ! mat een groot bermaech/

, Häan nu mijn 3iel genieten;

#au 45obt ſoo goeben ſaech

GPp haer Homt upt te gieten.

«Daerom fai / ſkt. . . .

8. meant baer ich lach berſmacht/

gſm mijne buple/ monben: - :

lheeft ſjn aen mp gebacht/ .

den ſijnen ášoon geſomben.

| z!Baerom ſal/ (#t. * . º

9. gth babbe boo2 mijn boen/ .

- áeerbient heel ſmare ſlagen/ . . .

} jaaer hn heeft tot berſoen/ .

2il mijne ſchult geb?agen. | | | | |

zeacrom ſai/ gt. " -

19.3ich? mat een grooten goºt/ -
- - wei in *, ſt/ . . . . . . .

heb! wat een rijthat ſigaw 3Paf

- 4
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ziPat ijp mp b002 ſijn bioet/

3eerſoening heeft gefigegem.

j - Daerom ſal/ (#t.

- 11. ap heeft hon, mººi en ſtrijt/
z[Pien ſmaren ſtrijt geſtreden;

ſlap ban be boobt beb?ijt -

3Poo! mp be ſtraf geleden.
aPaerom ſal/ (#t. a

12, ap heeft mp bier gehocbt,

ga met ben boont te ſternen/

app bat bp alſon moeilil,
* #ſaijn eeumigh ljep! bermerhen,

iPaerom fal/ #t.

13, liep ig mijn goeden lºser/

jfeijn geulmigen beljoeber/

zºpie mp bemint ſ00 feet/

- 12p is mijn zielen-moeder

deaerom ſal/ #t.

- 14. #th ſal boo? fijn gelept/

(dien gemel 3ijn herijeben/

den baer in eeubmegijept/

k gn hem/ en boog hem lenen

KPaerom ſal / (#t.

k , Sat Chriſto dives Amico

Die Chriſtus maer te vriende heeft.

Is rijck genoegh ſoolangh hyleeft.

ROBERTUS IMMENS.

In 's Hertogenboſch, *, * * * * *,

# #

den 16. Juny 1679. ,
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PSALM 4:5,9.

Ick ſal in vredet ſamen neder liggen ende ſlapen, want

ghyô Heere alleen ſult my doen ſeker woonen,

49p be mijſe: Van den 116. Pſalm.

I, GB20ote 45obt! bie alleghnatter leeft/ -

JPoo! utme macht en ſterche hant behoebet/

«En ooth ſeer miſt met branch en ſpijſe boeüet/

ga alle goet naer 3fel en lichaem geeft /

. 2. âIBp banchen u boo? ume goebighept.

39ermitg bat gijp ong (onbmaerbige) geſtabigb/

JPoo? uhne gunſt en 3egen ſeet gemabigij/

2IIg 5thaepjeg in een bette buepüe iept.

3. 3TBant gijp/ ô E3eer ! hebt ong nu beſen bagh/

12002 ongeſuch bebpaert/ en 00th gegeben/

3Pat bnp te ſaem in goeden b2ebe leben/

5oo bat (boo2u) geen 12pant ong bermagij.

4. Paer hup/ in plaetg ban mare banchbaerhept/ #

âH goebe gunſt met ſomben ſteetg belonen/ v

3TBaer b002 hmp ong, aen u onbanchbaer tonen/

GEn ſeer bertoo?nen uhne ſlaajeſtept.

5. Jſlaaer treet ô 12eer ! met ong niet in 't gericht/

31Bilt met u beeſt toch nimmer banongſchepben/

3Laet biebp baeg'ong in u paben ſepben/. ...

- gen ooch beg machte ong5ijn een leepligplicht

6.ºop bibben u/ bemaert ong beſen nacht:

32002 alle quaet / boo? ongelucht en ſtijabe/ | | | |

gen onerbetht ons ſteets met u genabel ?

boubt ober ong boch altijt goebe macht/ /

Z., dBp bat mp ban/ alg ongbe ſfaep berlaet

Tºet alle bijt meer ong berfriſteleben/ -
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(ºotlof en eer banuimen naem beſteben/t , GBie ong-ſoo miſt met alle goet betſaet.

8. #nſonderhept macchtober onſ: tel/
w “2p batſp niet/ boo2 iiſt ban ijaer hpannen/

«Belgachtmert in bed &atangfelle banden/
WE «Pfin berſonten gronbelooſe miel. | | |

* 9, ſleeeſtgijpôtheer ! belaetſt in onſenſín.

op dat hij nu in goeden niet ruſten",
«En onſe 2-iel in utme gunſt beriuſten/

º - en Homt haar morgen meter in/
w #o: âonſullen hup in alle mare beught/

# # #epligh ſlºou?t/ en uhnen jáanie bzeeſen/

| | #Laet uit 3 beer ! ong boogijſie nieugbe meſen/ v.

2ºlg onſe ziet haer in u ljepi berheugijt. 'ſ -

II: âletong/ ô bob! in Chriſto Jeſuaen/

gEn miſt ongboch boo2pbelhept benaren/ " ,

Op dat mp hier ſoo eenenſchatbergaren/

QPie metongmach tot u ten hemel gaen.
#

ROBERTUS IMMENS.

ºln's Hertogenboſch,

# 7.# 167o. -

s s

|

# -

:

# w

» F. Ziels.
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Ziels-worſteling endeoverwinninge 9

- - Na hetgemetende, * *

H. A V ONTM AE L S,

/ Siende op eenige woorden van de Bruyt en Bruy

degom, Cantic. 3. en 5.

P S A L, M 18: 5, 6, 7.

Banden des doots hadden my omvangen, en de beken Belials

verſchrickten my, -

Banden der Hellen omringden my, ſtricken des doodtsbeje

genden my ,

A# my bange was, aenriep ick den Heere, ende riep tot

mijnen God, hyhoorde mijne ſtemme uytſjn Paleys,ende

mijngeroep voorſijnaengeſichte quam inſijne ooren.

2, 4lgaer ſalich mp na toe begeben/

gºſch ſtam both ſomber hem niet leben/

opp beſmeijſe t OKerſhacht, &c.

I •E# boat ramp/ ath ! hbateſſenbe/

âDaerithmp heer/ maerſch mpmente/

't gig niet als bpoefpept en herniet/

BRijn 1epant heeft#boobtgeſmogen /

jºu moet mijn arme Zielberſmogen/

dBm bat mijn liefſteban mijn bilſet.

jau'g 13emelgſpijſe ban mp mijcht/

5al ich bambo2ſt en honger ſterben /

âIbant moetnu alle ºpſtant herben/

2 pmp / mijn baaneifel beſmijtht.

, albantith geneeſt ben ban de gaſten/

icooch al in beſchotel taſten/ #n

1 w
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't #oſt in mijn poelijert niet komen,''

, te miſſen ſooeen maerte# . *

9.#banſonnauto niet letten/
; * iſia enereren. En * . --

G E SAN GE N. - ss
, &#n bºinthen ban ben ſoeten ſmeijn/

ºboth ſomber renne Bruilofg-hſecten

#aer tot beg honingg #leaeſtijt heeren/

jlader moet nu uptgeholpen 3ijn.

#, JBen iioning ſonn meſfijne #5oten/

«Bie mp ter 252uploft quanten noten/

&#n ſepben mp mijn plitijten aen/

#ch mepnbe bat meſ na te homen.

dil 2et liip boo? Die tijd in te tomen

«En Dan ben ouben gangſj te gaen,

5: #ch ſal nu #emels ſpijg nermernen/

ášpgath itä/ maer hbou geen hoereit berben

ººie lagb mp al te ſeer aen 't hert, -

#ch miſde boel bobtg 3egen ſmaäen/ -

iſlader, 't was epſaea ! het âerbtg bertnaäen/

JPat ban mp meeſt gekoeſtert mert,

6. #ch bai, mp in mijn opgen oogen/

âſBel opgeſchicht na mijn bermogen/ .

&#nooit mijn plicht ſeer me noibaatſjt?

ElBaar ach! haar maren troetel-ſonben/

«Die meeſt mijn liebe Zielemont en/

QPaarhab ich niet opgebacht. "

Z. be tafel broopbanijepſen 5egen/

JPijn bocht ſchijab bobta gunſt geliegen/

ilbaar hoogbeboe bit maar gelupt/

#on hier baſtlaet u hertenſchen/ .
UPaar u hemſnbeſomben ſtehen/

, Pie moeten met behuoxtel upt,

####mag hier booginduyſent breeſen/

het ſlachting al te hartteheſen/ "

#ijnſoo boot beſen ſtrengen hant/ .

#anº merelta breughte intetoomen/
9

I

gin
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den boog mijn ongemaſſenmont !

apieſoete zieſen-ſpijs genieten / -

«En oip op mijn herte gieten / .a :

Z

«Dat ongeboetigbuna3 gemont.

1o. Ben Bruydegom mag genegen /

jleijn ſteenigij ljette te bemegen/

én ſp?athſ miſt nu toch boog ufien/

5uſt gijp beſmijnen ban u jagen/

oënſult gijp niet baer b2ech upt bagen/

5goſalichmoeten ban ubliem,

11. #p ſp?athnotſjeeng/ homt boetmp open/

#Pacr/ neen/ ich liet hen benen lopen /

3Buig ijp mech/ eplaeg! mat taet/

geh miſte nu meina hem hoogen/

jlpaer al mijn hoop is nu beribogen/

2ïcij/ ach! mat beſolaten ſtaat, -

12. #acrºbatithhom't gaet alleghlutijten /

Geen pcbet ſupt nu boog mijnſuchten

35ijn oogen toeſ en ſtiert mp ſjeen/ .

#ſch hoog afroepen meth met Defen/ -
#oubieinonggeſelſchap meſen/ Z

12p macb be aerbe niet betreem, -

13 jihaer acht het ſmaerſte noch banallen/

«Bobtg gramſchapig op mpgeballenſ, , -

zſpiegantſch geen menſche baagen han/

«De 5atan Homt nu b2ceſſicfi tieren/ .

GEn om mijn arme3iele3mieren/

3TBacr ſal ſchijulpe halen batt. ,,

14, 5ou bon notij niet genadighbotſen/

o@th! ja / ich heb het boel geleſen :

ziPoe Petrusſoo geſonbight bab/ .

Boetjp beg leeeren gunſten3egen/ .

#boot tranen heeft meeromgehregen/, .

ambanneer bathpſoparachtighhab / .

15 artijf hofſchool, eenghitter meenen/ .

«En upt bengrontmijngijextenſiegman/ 39ang
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ſpant 'tig een recht berººijſeltſjettt3 Baer boo2.blºg ineeren ingemannen/ , t

#anteere menſchen liefde banden/ -
en fijne gunſtberategen hnerf.

16 #jeſúsſiet fijn ongen ballen/
Op Petrus, 3ijn be ſterthe maſſen/ -

3ean fijn herbarige hert gebelt/ | |

grºenſach boe upt ſijn ongen honden *

een grooten ploetban tranen ſtronten/ -

#n mag gelijthalepsbºtſin: onaaa,
17." ſlooump bie#5on ooth eeng beſchijnen/

#oeſoudien bichen bijchbertſmijnen/

zºpie ich boog mijn onachtſaemi)ept/ . . -

een soort berachten aan bod: #nen? j

nºch om mijn ſmache 3ielgegººijen/ -

"gatuſſchenmpen ºoit gelººf.......... , , '
18 hoeſoumijn barbe hart danmeethent

ambat foubenbaer al materieel iſ

#pruiieten ó! dat tranen lºopt. ,,
5eunu mijn rechte ſpijſt hoeſen/ -

#atſou mijn ſtethe5iel geneſen /

den helpen upt benfinaren moºi,
19. abatich nu ooth als David bebe) -

#ſſaet tranen mocht mijn gIeger-ſtebe... -

#atmaethen/ ban ſoul en tienbloet

JIeijn5iel (gelijch op lichte baren)

(@Lot ljaren afrooſterijen en baten/ .

en tot ſlaer ljepl/ en hooglifte goet.

2o, mpetijmercit/ ith militnerlatanſ. ,
H meugjiiehan mijliganiſch niet baten/ -

#uich mijn liefſtemt en moet / | | | |

't #gulneſtbultſ & ºbelijdºrsen,
#fooimoehigh moet gaan tredenſ *,

#hebt mijn al uit au:## -

21. Gith miſbnu niet langer#l
Heijn hoube3ielfounºg: herſtijben/

-

*s

2ïtij !
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Hºtomt gijp

2ïth! ich moet na be marmte toe/

#ch miſ mijn liefſte meer gaan foechen/

#n alle ſtraten enige hoechem/

#th ben bit pöel lenen moe, ,, .

beminten/22, JIRijn #Liefſte atb ! mijn melb

319anneer ſaſ iii u eeng meer binden ?

ášiet toch mijn armen aerbº-mo2m acn/

'Bat ith u eens mocht meter krijgen/ .

#ſch fou niet na be merelbt bijgen/ .

@f ooch u ſoo niet laten gaen... .

23. 31eien ſie ich daar in beſe mijche/

#et is mijn 3Lief/ ath! ich beſmijtlie/

«En moet ban flaute ſijgen neer/

300 hp mijn noch met trooſt berſaben/.

paar ich hem ging ſoo ſtout berſmaben/

jaeen/meen/ ith firijgh fijn gunſt niet meer,

24. Paerhomt ijp aen7 atij hoopt hem ſp2ehen/

3Bel hoe mijn #Lief/ macrom beſmehen/

#om ſtaet toch op/ich ſeg u hom/

â ſal geen ſtraf maer gunſt gebeuren/ -

JBaerom miſt boch niet langer treuren /

Hitom Huſt mijn ulmen Bruydegom. . .

25. #ſch huiſ ben boot niet berfonbaren/

#Paer miſſc boog mijn boot bemaren/

Loºn miſſen al ijaer ſomben upt/ | |

#ſch heb gehoopt haer b?oebigh Hermenk

'Baerom hom ith met open ermen

«Pm ut omhelſen als mijn Bruyt ,

26. @P ! Bruydegom, ô! mijn beminde /

qP! Bruydegom, bie mijn beſimbe/ .

hier upt u #epligbom/.

dBm mijn migbaet met hepi te lonen/

#oe hoſt gijp mijn meer liefde tonen?

&P! aſberliefſte Bruydegom. . .

27, 2ttij! hat ith nu# ijonbert tongen/

eeuwmastatammen, dan
-

*.
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3 aughp mijn3iele ſooberſaet/

Heughp mijn homt ſoobyolich mahen/ -

Etoeſaet## uſiefde#
dſl2ijn Bruydegom, mijn toeberſaet. - "

28, 2ïtij !# had ſchtranen-plaſſen/

GPmbaer u3Boeten meet te maſſen/

«Die boog mijn ſomben 3ijn gemont/

#oe moet mijn 3ieſbaar door bemogen/

3ſch ſouſe met mijn bapr afbzogen/

«En hufſen ooch met mijnen mont.

29. #Laet both be ſtroom en bergenaben/

3TBaermeb mijn5ielig oberlaben/ .

&#p ! laet bieſoete #emelg-bºeilght/

Both binnenin mijn ſjerte trethen

«Pm ſfeetg mijn3ielbaer op te#then/.

@Totume ſiefbº/ en alle beught.

3o. #2u gijp mijn ſjert heb ingenomen/

3ich! later nu geen merelthomen/

gºeie mpſoub trechen banuaf/ . . . . . .

«P! Jeſu, maecht al mijn bpamben/ * * * * *

JPijn 23ielen-mbo2benaetgteſthariben/

Hobeeſt behmaermp tot in 't graf.

, 31, #thſnlaeth nu rechte ſlºemclg-ſpijſen/

JPie hip een ſoefe breught behuijſen/

#Puigmp 'g merelta nucht te laf/ . . .

#etig een pil met gout beſtrchen/ | | | |312aet alfſer batig ban geboeften/ v

3500ffſet niet algſmijnen-b?af.

32. #ſch buil ban Bemelg ſpijſe mínnen/

&Pat 'ggout ban bupten en ban binnen/

QPat íg bien hmijn en ſoeten moſt/

312aer ban men boebſel han bernachten/ .

3TBant hier boo2 Hrijght be 3iele firachten/

hoe lieflijthia biedemeig hoff.

33 ſlâijn 3Lief/ ach! milt mijn ſteetg genfileben/

- aeantſouber uitanich niet leben/

jf 4 300
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- 35ooniet u obeeſt ſteets in mijn leeft/

#oub' ich mijn nieutmehleet beſſijchen/

#a al mijn hracht foub'hanmp mijchen/

2Ilgpemant die geen hooft en heeft.

34. 45unt mg/ mijn lief/ beeſ'laetſte hebe/

#eemt ober al mijn berte mede/ .

25emaert het tot benlaetſten bagh/ .

ep batich bp 45obtgliebelingen/ .

(2Ilg ſpberheught en bpolijthſingen)

«Poch beſen HLof-ſangh brengen magh.

35. @! 12epligh/ #epligh/ #epligh Heere/

à 3palleen beniofen cere/ . -

49! briemael g?oote J12ajeſtept/

"Dat ich hier met bierepne35tharen/ -

#Ieachumeigeerlijchheptbethlaren/,

«P! #epligh/inter eeuwighept. Amen.

PS A L, M 34 5.

Ick hebbe den Heere geſocht, ende hy heeft my ge

antwoort, ende my uyt alle mijn vreeſegereddet.

s RoBERTUS IMMENS,

In 's Hertogenboſch,

den 11. Nov. 167a.

-
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De lieffelijckc Vreughde

, Van een verſekerde Ziele, ſmakende de ſoe

tigheyt van de liefde Chriſti.
-

Luc. 1:46. Ende Maria ſtydes - - -

Mijn Zielmaeckt groot den Heere: ende mijnen Geeſt

verheught hem in Godt mijnen Zalighmaker, omdat

hyde nedrigheyt fijner Dienſtmaeght heeft engeſien."

Op beameijſe: Van den 38. en 61. Pſalm,

* O mijn ziel hatſesteijten/ .
O &#nt ber#w.

-# tºt 3

#ſch ſal ſingen/ aun.

3Dailt ich ſincin ill': lºemelg byeught,

2. Rieti Een/ .
Jeaer met reben/ #"

#oom 3ielent allertijt/

2sloeg ášatang booſenjerthen/ ,

#n bemerthen/ " "

den hoe dat bpſjaer benijnt.

3. #phomt nu al meter loeren/ - ,

* 4Pinte boeren/ | |

Jl?ijne3ſele ban bit pat/ . .

«En mp upt de lidnt te bringen/ .

- #eſe diligen/ , , -

ºoi:#ſon hººrdenſchat er
4•"#

j - - - pt te' - • v--- z - -, * * * * *

* .

#/en met beelelooſebonnen/ , . .
- w - "g, ! :: , taal

/

*
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/

- tº2llier ſtonden/

32echtenemenmijn geſicht.

5. @mſn ben ſtrith febatten/.

(Ioont ijp ſchatten/

- * **

-- #eer het lºgiſch toegeſteltſ, - ' .

HIdaer mannger 45ong 4Begſt houtſchijnen

- 5oo herbmijnen - . *

35p gelijthalghnagbat ſmelt. . . . .

6. âBreijdan Satan/ u genuchten .

Poen mpflichten/ . -

abeth both merelt 'g Bupbelg ſtrith/

âIBsch mijn bleeſcij/ u booſe luſten

. . Jſlaneten ruſten/ 2

2Iſ u bºeughtig mp een ſtijgih.

7. 't gsm alſnog ºnte benade),
GP2ech en ſtijabe/

3TBat niet naben Egemelſmaetht/ -

jàu dat ieh beg lºgeeren 5egen/

#2ebberſiregen/

gſſer niet bat mp bermaetht.

8. 't Zijn alleen de 3Liefde-panben/

KPienotijbganben/

gIn mijn 3iel en blp gemoebt/

Jeſustg't biemp berheugh.be/

ášoetengeugljbe/

Jeſusig mijn hoogijſtegoet,

9. JPie fontepnebergenaben/ .

- #an berſaben / .

«En herguichen 3ielen-bo2ſt / .

«En met parerepneplaſſen / . .

- dPoch afmaſſen/ - '

&ullen# ſomb bemo?ſt. . . . .

zo. Bier unt heeft mijn3iel behonten/ ºf

- 35oete ſtroomen/

, JPie ſog heerlijch mag berbogt/

matrnumert beginttebloeren/

. #

- - --

i .'

-
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1

Çn te groepen/

3500 batſp meer ſchent mo?t. . . s

ir. Pijn Berlofſer grootbaninaerbe/.
* eft op aerbe/ | | | |

#teetsgeſchennºuchen pijn/ .
#p ben gener#/ A

- n/' , , " ſlaoſtherſ

«Pp batich mocht bºolijch3ijn. . . .

12. #chellenbigh en onaerbigh4 -

25ent niet maerbigb/
Deſegunſt:#"

Jeſusig mijngherten luſt. #

Jeſus, btenpeens ſal geben/ -

, tenmighieben/ -

#toeſtert nºg hier infijnſchopt. s - ri

13 Jeſum ºntſich ter bemijſen
gÉnbep2ijſen / T'

Jeſusig mijn 3ielen-ruſt/ 3 2 1 ſte rº

op hem ſtaat al mijn hertrouwen/ .

#nºtbenammen/" ,

r -

14. Jeſus 18 een 1202ſt begieheng / ,

&Paçr beneheng/

#g fjk onth bie filane 35on/

biºmphoºn, hºe halen,

- º -,

v, iſ het fijn ſtralen/

Jeſusig mijn b2eugbe bron.

is, zich in beſcnºeibeminten/

&#g te binden/ -

2II mat tot mijn lenen bient/ : :-, r

A50ub ich nu ban broebigb meſen/ .

gafte breeſen /

52eenſjpig mijn liefſte naient.

16. #tithmil ban op Jeſum ſteunen/ .

GÉnûe leunen/ - .

3 Bant hp boozfijnſterche bant/ #

#pſafhantebochenſcheppen,
en



's, G EE s T E LY C K E

- «Engelepben/ . /

gn mijn liebe Baberlant.

PS A LM 34: 9.

Smaeckt, ende fiet dat de Heere goetis.

ROBERTUS IMMENs.

In's Hertogenboſch,
-

den 16 Dec. 167o. - - - -

Klachte ende Gebëdt totJeſum,

in't naderen tot ſijne HeyligeTafel.

op be aeijſe: * . -

Van den 138.Pſalm. Pf/O Saligh Heyligh Betlehem.

I, #n maerbe3iel hoe bug ontſtelt/ .

Vlieiſtboch niet langer blijnen treuren/ |

RUPien ſonûen-ſaft bie u nu quelt/ . .

5al immerg Jeſus ban u ſcheuren.

2. 2| 5ijn u ep'gen Hrachten ſhnath/ .

3ïBilt uhnen noot aanJeſum klagen/ . -

25eſmijcht gijp onber't ſomben pach/ -

39ertrout ophem/ bpfal het b2agen.

3. Lap nuobight u nuaen ſijn Big/

âDaerom banſoo een rou beùgeben/

35teunt maer op jem/ ſjp ſal geboig/

lg ooth meiboo2ber Hrachten geben. -

4. Iſlaet recht mijn 3iel3ijt gijp bebgeeſt/ .

(lot beſc Heeplighept te maken/ -

glaet napuſonnen/ minſt en meeſt/ --

âä b2oebigh en behommert maken. -.

5. JRaerlaetgeen bpoefhept meeſter 3ijnt/

3 Bentu tot «Bobig bar heben/ . wat

» - N
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G EN
319at ſegijt Der 5ielen medetijn/

#oogt bocijfijn moogt en foete tellen. '

6, 12v roepſe niet die 3ijn geſont/ ... .

jl 2aer mij een fiethen ſjerûer hueſen/

#eeft u de ſonde dan gemont/ .

RPien Jeſus ſal u meer geneſen.

7. @Jeſus sherten trooſt en breught/
#2ooût gijp de 3ielen bolgebgehen/

49p. Dat gijp de fiechen meught/

<ſpoo?u bloet maſſen en opguchen.

8.2llig mijn5iel banſcer hemonſt/

H2och huilichenenboel nietſch2omen/

@Tot uô! liebe 122ebe-boºſt/

KIot u/ mijn Hºeplant / toe te komen. -

9. ſbijp bebt/ ô#eer / uitefb'enfiracht/

gnuberneteringh bemeſen

2tigpber / bie men totubnacht/

JPoo2ume baubenbuierb'geneſen, . .

1 o jalli onth alſnomijnſieche3iel. .

JI2et allerlep ellenb'belaben/ .

op trºchsnuptolen mobber-tuiel/
«En in u bloet/ ô Jeſu, baben. *

11, GPJeſu, Chriſti, Davids &pon/

3th ſoo een arme blint gebogen/ - -

25upgijmp boog u gemaben-troon/

3Laet mijn uſtem/hno2tſlenbe/ hoogen.

12, Çot 't goebe ben ich boofenſiom/.

2tch! milt u ober mp ontfermen/ -

ijn hertig hout/ ôJeſu! hom, º

âIBilt mp boo? uhnen 45eeft bermermen.

# #chten ontharenpet, ſtaat Benjam/
Cºmpetg tot ulner eer te merchen/

«Pch! of uiiratjt bamboben quam/ .

49m mijne ſmachijept te herfterthen. , , g:

14. âBagich alleen maer Hranis en ſinath/

Waernesſ'natichtenbootinſonben/ woon

\
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zDoch Jeſus, bie's boobg paichel brach/

JBijn #eplant/ beeit oochſulthe monben.

15. âboe Lazarus begraben lagb/

d2uaemt gijp hem Jeſum meer hermethen/

s ſplit ooth alſoonlijn5iele ach!

jeu upt het graftber fondentretien.

t6. ſjoch mag tºegantſthemerelt boot/

«Eerghp baer guaemtinliefd'aenſthoumen/

ášou oan mijn 3iel in beſennoot/

oppu mijn beplant/ niet hertrouwen.

17. @Tot mien ſouich both heenengaen/

25p u alſeen/ bp u in tienen/ -

H ſoete Jeſuhſeefich aen/

2len umtſ mn gamtitbelichgeben.

18. gthſteun op u/ n ſterrhenizelot/

"Die ſpoot en geurbel hebt bermonnen/

gaaibe Heiſche macht gebelbt/

«Bijpſuit mn boobe 't lenenjonnen.

#9. #thgabannan eneugte-feeſt/

#nder/ artſ naar zijn motnfelle troepen?
, spiealſ haar arathºnſ onbeb?eeſt -

dem mp te ſtupten/ t'ſamen roepen: -

23 inhijn engen bleeſtij/ſoonol bebgogb/

Häommpaenalle5ijden quellen. ,,

ambacr bpſigbooth be merelt notij - -

3eernoeght met 't hooggebzocht hetIgelſen,

, ºffig't bat ſp niet ganſch mijn ſjert.

3eanu/ mijn leerber/ fionnentrethen/

5phonnen echterſmareſmert /

«En ongeneught baet in hermechen,

v # entretention, een looſen ſchijnt#leijn ſinnen ſeer en meer te brengen/ - w

Töm ban alſooſjaer boogfenijn/ -

geooraf mijn leven te vermºgen.........,”

# of iroumen herberſtaetmijntp/,
tºt niumastemrontman/ ' s ... , , 3 én
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OEn hoo? bie hu?eebe hoolben mp /

kB002 uhne ſterche ſjanbt beſchermen.

24. #ch heb geen Hracht/ noch meet geen raet/

#oeich ſjaer tegen-meer ſoutieben/ .

45bp 3ijt mijn trooſt / mijn toemerlaet/

%jn uhne armen hom ith blieben.

25. ſlâijn hracht tg niet algpbel Haf/

«Een riet/ maer op men niet hanſteunen/

«Bijp3ijt mijn ſterchenſtochen ſtaf/

«Ppu mijn geplant/ milith leunen.

26. @P! Jeſu, het gehroofiteriet/ -

3TBilt gijp boch immerg niet herb2chen/

H2etroochenb' lemmet ſult gijp niet

äpt bluſſen/ maerbeeimeer ontſtehen.

27. JPijn 'g herten lamp is ſomberblam/

âIeiſt boch bien ofp/baer in gieten/ -

& Bfe / upt u epºgen herte/ quam , -

3Pan 't Hout beg#rupſeg tot ongbiieten /

, 28, 45! eentuigl) HIicijt / ô! Hlare 5on/
3Bilt boch mijn hertenu beſtralen/

3Laetume ſtromen/ b2cugijbe-byon.

&Poch binnen in mijn 3iele baien. , ,

29. #charmen morm hom ban/ metu/

&Iot u/ ôl ſoete Jeſu, Hruppen/ -

«En neben 'glipantg leger nu/

3ien utme liefde-tafelfſuppen. . .

3o. Thijmen troumen lieplant/ laetmpath!
ſlàaer omber ubne tafel meſen/

#math/ (
4Belijch beijonbeheng/ opleſen.

# #gaebanijeen7 minneplanet/ hont
31Bilt mp met uine bierhenbechen7 -

thgae/ maerhuiſt mijn Bruydegom,
#12et uhne ſiefbe-hoogben ttechen. ,,

32: 2! Jeſu, grijpt mpbp behahbt/

zestwarming tegration opent & A,
e , ſpp. 1
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- . rr er

- 49pbat ſoo/ ſomber tegenſtanbt)

H baiſſem in mijn 3iel mach lopen. ' " -

33. 2lth! geeft nu boch een mogmhehracht/

3Laetuime macht inſtnathhept blijchen/

Homt in mijn3iel/ bie op u macht/ .

oÇn miſtbaer nimmermeer upt mijchen.

Amen, Amen.

wº 1 ROBERTUS "IMMENS.

In s Hertogenboſch, -

den 1 Aug. 1671.

Een Ademhalende Ziele,

Uyt hetmidden van haer, ſoo lichamelijcke

als geeſtelijcke beſoeckingen tot God

vliedende, ende op haren Vader

lieffelijck leunende. . . . .

-op beaeijſe: Van den 62.Pſalm.
A * * - - '- w - - -

1.W 2ſtig't mijn 2iel/ hoe bug ontſtelt/

- 3TBat onhepl iſfer bat u quelt ?

âDat bzuch boet u ſoo innigſlichten? . .

3meatanghſt/ mat ſmert heeft u omringht?

" , 3Batig 't boo?n?oefhept bieubzingſjt? .

areaer heen mijn ziel/ maer milt gijp bluchten?

- - 2. âIBathzeeſlichg bochig't bat u jaeght?

, , ambacrom mijn Zieknuſoo ber5aegijt?

- ggo bobtban niet utroumen 39aber/

3Taatu ban queſt/ en matgijp miſt/

dBfmat gijpſoecht/ mijn5ielijteriſt/ *

bier ighiebolleijepſſpring-aber. ,,

3 zijn niet contamtgemubthentl
. -) dP! ſe

- te
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op! ja mijn5iel/ gijp 3ijtgement/

- JPienaume paden te treden/

Igeeft met biegroote jl 2ajeſtept/

# nu al menigmael gelept/

gin bitterhept en tegenbeten.

# #n heeft ooth niet fijnſtertheſjanb'/ .
iä altijt goede omberſtanb'/

opotamibben in benuzuchgegeben/

ambag niet het epnue altijd goet/

&#n heeft u aſhen tegenſpoet,
#2iet nader tot u ºoit geb2cben?

5. Of iſ er nu een ſmaerbet ſmert/

4Een ongebal/bat nu het hart
Bleeer als hoo! benen hon!benoumen

oºf zijt gijp nu ſooniet uetlicht/.

om in tien bruth aboutgaengeſteit/
Hilaet troſt en blijdſchap teaenſchoumen ?

6. #taet op mijn ziel/ houdt echter mocht /

doorâbeſcn ſtorm en tegenſpoet/

Haomt upt umgiganerºingehmanÜen

arbie hoe'tooth ſpinu genoelſ
2iſmaert gijp felbelaum en ligcl/

gnteere liefde tot ubaanbelt, -

"#ſtenmet ſoete bieugo /
5choonnubieſmare 9ngeneugd /

genetiſmeijerte tranen uiteten /.., º

#oc ſhootna ongemeºneſin iſ
joch ongemepnetrooſt in't ljett

3ean fijne hinberen mij gieteil. - .

# #obtig bochimmergumen 45out/

# bep[/u trooſt/ u beel/ ulofſ.
H hoog-bertrech/ u baſt #nen/ w

iä ſtertherot5/ u baſte bo2ght/

##aber bieſfeetghooguſogght/

49%iel! ſoub gijpbamnotſ) herfſoumen.

9. 49 troume Bob! 'h":minſt",ggz
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«bbp homb en ſuſt meer b?eugdbermechen.

#th meet gijp 3ijt mijn huijſen

33ergeef mp nog mijnongebult/

20th miſt mijn ſmacſi geloone ſterchen/

. ºp dat ie iſ, hoe dat gijp 't oochboeght/

#numen mil ſteetg3p bernoeght/

«En altijtp2ijfetime merchen, *, w

ES: Hºtfilegſ mijn land ban op beſmonbt/

«Bijp 3ijt het hiemp hebt gehoonbt/

ää boen/ mijn 19aber/ ig retijbeerbigſj/

G20et maer mijn 43ob hdat u beljaegt/

3th meetbatume Ijanbmpbzaeght/

«En niet en ſtraft na ich ben meerbijſ,

11. #chiſit banneer en ben geruſt/

3 Bant als 't maet u mijn 1eaberſuft -

Jlap upt de b20effenig te trethen/ w

'# ſlacet batumachtig onbepaelt/ .

En dat ooth aen u hracht niet faelt/

# #der oort, mijn baberig tumil/ .
j?och niet te rebben/ ich# ſtil /

- 119aber/

“En dat ich boog bien bzuch en pijn/

2ºlg boog een 12entele medicijn/

512ijn baſter trooſt en b2eugd' bergaber.

#lailt gijp mijn 45on/ u aengeſicht/

jleijn5iel en trooſt/ mijn eenig licht/

«Doth boog een tijbt niet latenſchijnen/

iſlaaecht maer mijn 1Bauerbat altijt/

#ie onbermorgde tegen-ſtrijt/ .
890tij berr mathuptmijn5ielberbmijnen.

14. «Pp bat ich ſoo al meerber leer/

JPoo2 beſemibbel u mijn heer/ .

5àtet om ugaben ſlechtg beſinnen/

iPaer (hoe gijp 't Eyeer ooch met mp maetht/

- 't Zpbatmijn hert het prijſt of ſaecht)

" Dat ſch macht om in beminnen,

3 leert
*----

-

* 5. 2tig ith batſjeſb're licht nanntig/
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3Ieert mp maer in bebupſternig/ .

| JBanebentmel opu nog hoopen

# qDp batich 't 5p met b2eugb of ſmert -

320tij echter met mijn gantſcije hert/

(QIot u mijn 13aber/ heen mag l00pen. ,

# 16. #oe't ban op aerben mpſtaet/ .

«Pf't na oftegen menſchengaet/ .

| 3Ieert mptat allegiuſtigüzagen/ . . .

| #5eght gijp maer tot mijn 5iel / hoeeſt ſtil

JPijn iiimbt/ mantbitig ſoo mijn mil/

QPit igubng 19aberghel-beijagen.

17. 49pbat ith ſoo met meerber Hracht/

5teebgnamijng Hºeplanbg Homſte macht/

«Pm na mijn 12aberland te baren/ . -

3Paertch ban banbeſomb bebrijbt/

ga ooth nam alle moenten ſtrijdt/ -

5al eeumiglith u roem berhlaren. | | |

| - - Pſalm. 62:6,7.

ROBERTUS IMMENS.

In 's Hertogenboſch, 4

den# - -an. 1673.

|

LIEFLICKE ZIEL-D WAN CK,

Ofinnige Hertstochten totJE s U s.

Over de woorden2Cor. 5:14. De liefde Chriſti dringt ons,

op beſmeijſe: -

e Hoe ſchoon licht ons de Morgen-ſter. "

I, Jeſu! matig 'tbatubinght?

&P liebe Jeſu! bat u bbningijt ?

«Een mogmheſontime,
- 2.ſº y - Oliefa
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opliefſte Jeſu boo? mat matjt / : ,

3Popt ſoo uteere3iel herhracht/

dBmmp/mp / te beſinne /

5oubt 3ijn / / Dat mijn/

iſiepne3iele/ / u bebiele/

QEn tot diefbe/ -

5oo ulebenb'hertb00,griefbe.

2. @PJeſu! meen/ ſbenabe-ſon /

dP #oete Jeſu! 3Liefde-bzon /

'tggenchclubmegoethept/ .@ſoetſte Jeſubieubringſt/ n

opliefſte Jeſubieubmingſjt/ - , h

't#g enthel liefd'enſoethept/ -

#oe goet / ſjoeſoet/. .,,,

#oe boogbzingend // boe3iel etningenb'/

2tch! hoe heerlith/ -

gs uitcfo 7 fig ongronbeerlich.

3. CEen b2cebte ſomber epmb of maet/

«Een lengte die beel berber gaet /

2Ilg Igemeſembe?ierbe/

ofen biepte ſomber pepſ of gront/

oEen hoogte/ bie noch oognoch mont

25crepchte of roemt mamaerbe/

T 2Ich 'tig// gemig/ - - -

- - - - 5oo en / goethept // ſoo een foetſjept/

Daer met luſten/.

#an mijn 3iele ſoet in ruſten.

4. © liefde! liefde obergroot/ .

#aijn arme 3iel mag lenenb' boot

JPoe Jeſus mp quamtrethen/ "

ga fig geheel ten beſten gaf/ -

. #ijnſchenſclfs om mijn upt'tgraf

5Perſomben op te hoechen / . -

,,H) riep ithfliep/ ,,,,,,,, .

Hi &ſoot mijn oogen/"#e
e
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#th boel/ & Jeſus! 'h"#hant/

#ſlaaer bp bzongb mp/ . . . . . -

“Door mijn Uert: fijn liefde bluong mp.

5. HProeft boch mijn3iele/ mat ceA5maecht 3iele/hnat u Jeſus boet/ ngoet/

't#g Jeſus, 3iel / u Hºeplandt/

- &#g Jeſus, bie't u alleg geeft/

JPie niets boo! u te hoſtelijch heeft/

# huip/ u trooſt/ u bpſtanbt/

HP2oeft both / ſoecht noch/

HTaeer hoe heerlijch// en begeerlich/

«eien beminben/

Jeſus is/ gijp ſuſt het binben. - -

6. #acrath mijn geplant t/ maeromſſt/

UPat nog mijn 3iel ſoo berre miſt?

gln in met al mijn ſinnen/ e

G#n ober al en t' aller tijt/

«Beljjchgijp 't Beere meerbig3ijt/

35oo innigh te beminnen/

«Bacrghp't// boch3ijt /

'JBiempt leben/ hebt gegeben/

obhp alleene/ - -r

35oete Jeſu, amberg geene. , -

7. alth;iet! hoeïooberheertenblint

Dat gijp niet meer bien Jeſus mint/

weien geplanbt/ ô bien 252oeber !

2lclj mat math't3ijn of meet gp niet

Pat ubmen 252oeber Jeſusjiet ?

efnig u/ troubmen 130eber/ ’

H#oe ban/ / ſoo ban/ .

5uſch een goeber // ſoo een 2520ebet/

2Ifgehmehen/ -

12oelt toch / 3iele/ arij miſt niet b2chen.

8. glch bocſ/ ith boel/ mijn hertebgant:

#T2ijn
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jl?ijn3ielegantſtij boog-grieben/

9 ſoete Jeſu, ach ! tjoeſoet / .

GP liebe Jeſu, atij! hoe goet/ .

H2oeſoet ig 't u teltcb.cn/

Häomt gijp / / fieelt b?p / -

«Balitſch Illijn jerte/ / batmetſmerte/

#Boch blijft hangen/

2ien mijn bleefcij üaer 't fit gehangen.

9. j?eemt gijp mijn H#eet/ het Homt u toe/

Hget is der b2cemben tºeeren moe/

Jeſu, mijn lycer/ mijn Häoningij/

#omt bocij mijn geplanUt/ Homter in:

«bebiet en ſtieret na uſin/

2tte in u evgen mooningb/

zich #rer// hoe ſter / -

HPerft en b?ingt mp// acijfjoebhmingt mp

âlmeteere - --

3Liefb en goetſjept. 2ſtij! mijn HBeere!

1o. JBaerig mijn ſjert geheel en al/

«Pf't miſoft Han/ het moet en 't ſal/ .

'til?oet u mijn geplant minnen/

H liebe Jeſu, u alleen/ -

ää ſoete Jeſu, amberg geen/ .

«En boilt niet/ b?ingter binnen/

GP2:ngt'et // bmingt 'et/ .

Doet 'et flnichten// boo2 ufchichten /

2{l foubt ſcheuren/ .

Dgingter beur/ ten ſal niet treuren.

11. 't gg liefhe bhnang/ 't ig ſoet gebmelt/

QPic niet en beert/ bat niet en quelt/ .

H2oubt gijp jet maer gebonden/ '

't Enbreeſt niet boe2 biefſabernp/ -

3Dantume bamben malient b?p/ . -

* 39ant 't harhe jochberſonben:

âDaer van// 'tniethan/ -
- 192p,
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392pljepthrijgen// of't moet bijgen

«En berlangen. --

©m ban u te3ijn gebangen.

12. Paer dan mijn Hºeplant/ grijpt'et acn/

«En boet 'et in beboepen gacn/ T. »

't Jºl?oet u gebange meſen/

3Paer ſoete Jeſu, 't b?eeſt geen bhnang/

#oe harb gp 't perſt ten ig niet bang:

à monbenig geneſen/ -

«Bºijpt et// nijpt'et . . . .

JPoch ſoo innig// b?p mat binnig/

q9 bienepen/ -

zijnſoofoet/ 'tſijnliefde-grepen.

23. JBaer ban/ mijn 12eer/baerig mijn ſjert/

QPâetig mijn 3iel / Die boo? u bnert . - *

«Pin u/ tot u geb?ongen/

2ll ſepb gijp ſjouút boo? u een beel: *

23th ſou niet honnen/ 't mert geſjeel/

GP002 u/ tot u gebmongen /

H baang// ubmang/ .

Higſoo lieflijch// ſchoonſe biefifth

ášteelt mijn herte/ - . . . . .

#Habermoogt et ſomber ſmerte.

14. Glen beeſt noch liſt / noch ooth gemelt/

-- -- •

- --

©fgp ljet ſteelt / ofneberbelt/

H3et huiſ u niet ontloopen

2ll boert gp 't toeg/ al ſlaet gijp 't boot/

of tireft/ of ſterft/ 'tiginuſchoot /

't 35al in de boot notij ij00pen/

qſ een noot// bien boot/

35aſ het geben // 'trechteleben/

ſlBant hierom / oclj !

ſtoept'et ſteetg / ô Jeſu ! Homt bocij.

I 5. meer/ mijn beplant/ atſjmijn Heer!s 319ant mag, / ûtij #

v

\
/

e
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,,3 ºntlebig/ nog ontlebig bog't gemoet

Oſoete Jeſu, ach manmeer! -

&alithueengbier boben/ -

25eb?ijbt bamaſbien b?embe-bmang/

QPiemp hier baltſooijart en bang

jl 2et ubueiiinigeren loben /

&P baer// ſal macr/ -

ofeuinighſchat'ren // ſjelter Hilatºren/

3Liefde bmingt ong/ -

9 be liefde ſtijgiſtib?ingt ong!

- Sat Chriſtodives amico

ROBERTUS IMMENS

Dergoes den 17.

Junij 1674.

EEN SAEM GEP EINS

35temme: Van den 16. Pſalm.

I•H Eer Jeſu Leven, Licht, ja eenig A1,

gigban Uw Herthoo? mpgantſcijtoegeſloten?

Hl?ijn Zici booltom/ en boet báſt bal op bai/

&#h leef alg ban Uw aengeficht berſtoten: -

#ſ2ogtang 3ijt gp alleen mijn Heil, en Vrede,

OBron van trooſt, enZeevan ſaligheden.

2. jleijn Jeſus Homt eihom boogſoch mijn Hert/

(GIertmijl 'h alleen hier ſit in 't groene lommer

12an 't bitljt geboont/ b2p/eenſaem/ niet berbnert

KBoog eigen ſo2g/ bie't ijert beſet met hommer:

De ſachte hoelt ſocht U met 't lieflijk ſupſen/

'Geen ſto2m bam'g ſchepſelg b?ift doet U berijupſen.

33an almat mp belettengretijt teſterben/ 3!

- Gén
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2ten eigen hracijt/ en buijgheit / bietnp boet

Uwſupper ſicht/ beſlupt/ en ſterkte berben/

Opbatih nu ooh niet en hom te hrenhem -

jl)ijnſmathe2Ziel/ bo02 ſomber ſbeeſt te bemhen.

4. Gy, bie gefiroohte rietjeg niet berb2echt/

Jl?aer onderſteunt op batſp niet beſmijchen/

JPie 'tſogenu'3Lammelien ſteetg b?aegt/ en queeht/

QEn aen een HIBeeg boetUw ontferming blijchen/ -

JPie't roochenb' blagmieft nimmer upt ſult bluſſen/

b'2tmechtige ſierht Gymet liefde-huſſen.

5. Häom goede Herder, buieng beproefde ſo?g

3Perbtentdat men ſigU geheel bertrotime/ -

GBp ſet Uw Woort, Uw Eedt, UwHert tot bo2g/

#Beem/ neemmpJeſu, 't ſalmp nooit beroumen,

dil?ijn Son, mijn Schilt, mijn Konning, hom berpletten

't ſjeen ober mp Uhmil 't gebiet beletten. - -

6. #et rommelenban'g 1Baberg ingebmant

Gºmbieſt niet opſigobert'erbermen/

opte tegengºal 't permanen acngehant/

Ontbluchte 'g 19aberg12upg/ in liefben ermen:

gPntieer mijn ziel bogeeng bit b2oebigb malen

2ſlij !# ſiom / hom/ hommp meberhalen,

7. HebtGybaneeumigheit op mpgeſien/

Opmpgeſien met 't oogban b?peliefde?

25ciet mp ban ſteetg banU af te blien/

JPijnJeſus, bie de hertſte rot3enfiliefbe/

Gybieberfachten hunt beſteene ſjerten/

JBieuw gedachteHoogheit berben terten.

8. 19ebt Gynooit 2egelop mijn lºert geb2uht?

qºn3ijn baer noit geen lette'ren in geſch2eben -

«Door uwe Handt? enig 't mp nooit gelucht

2ſen uw Verbondt mijn moo2t/ en hert te geben ?

2II mag 'tban alſ een blinde/ bieberbupſtert

3Berlangt naer 't licht boo2 onmacht alg gehilipſtert.

9. 5te neber banuwHoogverheven Throon

©mildengeverbanUw goede gaben:

"-":" min* * *

. . . *
- - -
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*. iſlāijn Hracljt berteert / H benuwen Naem tot ſjoon/

2th! miſt mijn boare Ziele bogeenglauen/

3Perquiſi mijn 45eeſt/ enlaet mp niet uerſmachten

#ſn't geloof/ maer op U blijben matjten.

1o. Gy zijt dogenkelgoedighcitgroote God,

Fontein van liefde, afgrontvangenade.'

32002 hen bien Gybet geeft opUw gebob

35ig in Uw volheit Heer te honnen Uaben:

Gyobermint 't ljertnechig meterſtreben/

GEn boet jet lºert in b?eeb'en b2phelt leben.

11. JPijn Algenoegſaem, Groot en Heylig Heer

Almachtig, Heerlijck, Eeuwig, vol van waerheit

Alwetend', 'Wijs, Rechtveerdig, dieuw eer

En Majeſteit in onbeſmette klaerheit -

Volſtandig lieft, uw Hoogheit komt de Wetten

Als d'Oppermachtaen aluw ſchepſels ſetten.

12. #ebt Gybeljagen om een foubigniet

qEen macb'een bno2m upt gronbloog meüebogen

U t'onbermerpen ? Hºebt Gy geen berb?iet

gn't ſaligen ! en mert Gyniet bemogen

ziPoo2 ictg in't ſchepſel! #abiefig ontrechen

KU2002 ongeloof/ Uw grimmigheit berbuechen.

13. âlBel den ban Liefde ſonder eind', en maet,

32erijefuw glory, ſjebt gy luſt tot mond ren

12ier ben ich 12eer/ bolb2engU vryen Raet,

39ertoon Uw kracht in b002 U aftefollÜeren -

jl?ijn gantſcije H#ert/ treh / treh mp Nog maerboben/

“Doemp Uhennen/ breeſen/ ſieben/ loben.

14. ſbelutſiig bolf. Dat ſigJehova hieſt

GIot Sijn beſitting/ eeuhmiglijft berflonben

g{n d'Oceaen der Liefde, daer berlieſt

5ïgieber hert dat Jeſus Homtboo2monden/

Daer ſeeft be2 icl/ geſupbert/ en beb2cbigt . .

"Doo!'t Bloet des Lams, en ban haer ſelfg ontlebigt

15. 2th ! ſtijcitg-muer/ bgocb'geſtijgitg-muer bie

mp ſtijcit

-- 39au
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32an Jeſus af/ mijn Godab! Hombog mater/

jihaecht nipeenboubig/ teer in al't beleit

zºpeg #trte/ mijn berſtrooibe Ziel bergabet/ .

Gbat 't ſoouw Macht, engoetheit ceng behlijne/

49p bit gemoet/ batih ſteetg bp U blijbe.

16. 2tij! ſchepſel boog eenpolemaen

#ebt gp mijn Ziel al lang genoeg heb?ogen/ - ,

«5p hebt mijn al te ſtijandelijch berraen:

312eg 5atant meſj beugieger / 't ig gelogen . .

2II mat gp inblaeſt/ ab! miefaſ mp ſetten . . .

Op effebaen/ en hºpen upt u netten. . . .

17, 2tij! eigen th/ aſj! ſin/ en luſt/ .

2ſh! eigen mijaljeit/ ſterlite / merh/ en leben/

2tij! eigen eer/ en agting/ ſnooberuſt .

#n't eigen/ ab! mat hebtgp mp geb?eben

Gjin mijn berberf/ ih hoop het ſal u roume

JPoo2 b ober minning ban het zaet der Vrouwe.

18. JPijn grutu'lijh/ maer / en tupſter ongeloof/

'H laeb lang genoeg geſeten in uhn boepen/

#

##

2th! maer ih boo? uhm Hºeſſcljerebenboof -

#oe ſoub mijn ziel bo02 hracht ban maerſjeit groepen/

H#oe ſoub th Jeſu bierbaerheit erhennen/ - - - -

Hem nemenaen/ en ſteetgaen Hem geluennen.

19, 2Ilj! Jeſu lief/ 't ig bpmp bunten raet/

JIBaer Gy hebt bierb're balſeminuw Wonden,

opoo?ſoeh/ en fie het innigſt nam mijn quaet/ .

2th! ſtom mijn #ert/ en nieren bog booggronben/

1Berb2ech/ bouhn op/ bermont/ en ſjeel mphueber

Gy zijt alleen bequaem, getrouw, en reder:

2o. Almachtig Koning, grijp mn bp beijant/

GEn maeth een elnb'ban al mijn bbpaſen hmanbel

JB002 eigen geeſt/ en bempt aen allen hant

JPijn eigen leben / op bat al mijn ſjanbel/

gn macrheit3p/ inliefhe/ ingeloo.be/.

dàntfonlit boo2't Hemelſche bupr/ berlicht banboben.

21. Bernebermp/berneber mp 't gemoet/

A. ,
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«Enſeert mp alg een Hintje aen Uhleben/

5atijtmoedig/ ſtil/ ſeer Capgbfaem/hlein en goet/

Dat ſigaen Uwbeleit mil obcrgeben / - \

QBatſig bull bºegen maer fijn Hleine Hrachten/

«En b'pû'ie eet Ulpmoebig hun berachten.

22. «Pp battch Jeſuijange aen Uw Borſt,

«En boo? Uw krachtboogſpoebig op mag maſſen/

Gyzijt mijn wortel, foep mp bat ih bo2ſt/

U mijn Fontein beriaten/ boemp paſſen

GPpUwgeleid', en 't men hen ban Uwoogen,

5,2aer Uwenraet en wil, alleen gebogen.

23. ©p Dat een Ziel big 't alleg heeft berbeurt/

35oo trouloog / bmaeg/ ſoo ſchuldig en onmachtig/

QPie 't lieflith en oubambig heeft berſcheurt.

5?og merb in u, en uwe ſterckte krachtig,

«Pm alg een #eldt al jupctjenb''t pabt teloopen/

Gy geeft paer nieume hracht bie opU hoopen. -

24. 2Lij ! Heer be ſcljaemt bebeht mijn aengeſïtijt/

#ſhrimonſter / iH onſaai'ge/ foub'ih homen

&Iot Godsgemeinſchap, onbebachſaem micijt

30ub u/u / u Gods liefde oberſtromen/

«En ſalih ſjen in wien ik heb geſteken,

«En miſt GyHeerboo! liefd mijn leert berbreken,

25. Verheve Koning boeſoo 't U behaegt :

3TBilt Gy een armen moamban oberſtelpen

HI?et p2pe gunſt/ baer Gynietg in hem ſaegt

't 45eenU ô #eer bemoog om hem te helpen!

oEn hebt gpiuſt Uw ſchepſel te beſchamen

49Godder liefde! Halelujah! 2{men.

•

e
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SIONS LIEFHEBBERS,
Beantwoort door

g/

s1 o Ns BRUY DE GoM,

Uytgeboeſemt ter gelegentheyt van deDoodt van

den Eerwaerden HEER .

'JASPER verder HAER,
Salighlijk overleden in 's Gravenhage, den

, 15. December, 1678.

Kan werden geſongen, als: Mijn ziel maekt groot den Heer.

Jeſ. 64 v. 6,7. Deutern. 32:v. 35:36, 39, 43. Jeſ: 59:

en 6o. Ezech. 37. Prov. 1o: v. 7 en 14 v. 32 Jeſ:57:

v, 1, 2. Apoc. 14: v. 13. cº *

S I ON S L I E F HE B B ER S.

“I## Sions Son, -

1 | Enſchilt, onpeilb're b?on : .19an goetſjeit/ Ijge beminn'lijft - t er

#g uwen weg? te hoog : : : : : -

En diep hoo? 'g menſcijen oog:

3TBatig umboenniet ſim-rijh?

2. &#en#
25enebeſt boo2 een moſft/

32an reben ſomber hlaerheit/ -

#omt ſetten fig ter meer - , ' -

Aenuwevoeten, Heer, º . . - .

O Leven, weg, en waerheit. . . . .
V -

- 49n

- --
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3. Om't heilſaen onderwijs -

- qDat dwaſen momber bnijg - -

Häan malien/ en den ſlechten -

Doen komen tot verſtant, - -

GPte ubmen raet, en hant * -

, 45oetgunſtig op wil rechten.

4. Gywerckt, en mp helaag

#5ebinben ong te bhmaag -

32antjert om te beſeffen

Uw doen vol Majeſteit,

19ol glanſch/ en heerlijckheit,

3Boo? eeumigteberheffen.

, 5 gigºt Danone b2oebig lot / .

‘ t Ontberen't ſoet genot -

- Uw's heils? ig't vaſtbeſlooten? -

«Batgy (hoe lang ſal 't 3ijn?

Verbergtuw ſchoonaenſchijn,

2lig mouü'gpons verſtooten, - -

6. Uwduyfbie quijnt #eer / mant -

. Uw Geeſt ons onderpant,

ziPat leven ban ongfeben - - -

Wijckt weg, en mpontbloot

& Bie ſchijnen door, en door, - . . .

2lig ſjab ijpong begeben. | | | | | | | |

3 7. 45p geeft baſt ſlag op ſlag / -

'tſbo2t duyſterop dendag,

G5pruht uwlieve kind'ren

(GIe mibben banong tipt/

«Bug ſchijnt hetuw beſluyt

dPng bag lijr te bermínbºren:

8. mBatnoot maert miſten top

Hhm' opper-ijeerſtijappp/

«En mijg beleitt'erkennen;

GEn mijl uw hant dus ſlaet,

Vermoeit door eigen raet

CPngaenutegewennen: ,
- ºfr L'

º

- 9. Of



GE SAN GE N. III

9. ©fban 't berliegſcer b2uht/

2!!g 't bander HAERgeluät

25eb2ijt ban ſmert/ en ſomben

(QIen i3emel in te treen/

GDuer magmin'ſcija'geleen

3500 bppijem maſten honden:

1c. &#n door een waer geloof

3Poor's vleeſches wijsheyt doof

Uw Heilig doen bemerken,

«En vergenoegt, en ſtil,

In Godesgoede wil

Ons hertegaen verſterken.

S I O N S B R U Y DE G O M.

I. R U S TE.

11. (QIree toe berblinbe ſtijaet/

?Il 3ijn ubn Hlachten naer / -

#tom ſet u aen mijn voeten

gſm diep ootmoedigheit,

'h HBilü00? mijngoebigheit

Hbo 3ielen nog ontmoeten. * . *

12.2lij!..opent uwen mont ,

Mijn ſchaepkens, 'H mil terſtont

â met mijn goedt vervullen:

Sy werden noyt beſchaemt, ... . .

JIBaer tot mijn bienſtbequacint

JPie op mpwagtenfuſien. , ,

13. 'H 35tae met mijn liefde ree/

. 2|g met een bolle 2ee

12an allerlp genabe / | | | | | | |

12002 ble alg arm, en naekt : ', ' ->

Aen mijnendrempelwaekt, . . . .

JIBetſcljultſ en ſmet beladen. -

14. HI?ijn both gp3ijt te rijk, . . . . . . .

«En in een bithen ſlijh º : " . - .

12aneigen werk geſcnhen:

€5p
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45p ſtaet op eigen gront/

GBp b?aegt u alg geſont,

3èan eigen uijgheit ozonien.

15. 2th! maertgp mocb') enmat/

ofeng al uhn moelen ſat

(Ien recijten uptgelebigt !

H#oe quam mijnliefd'u b002?

goehpierb' gp boog en boog

45eſupuert/ bebgebigt?

16. JBaermagt/ ihbaen de meg.

QPie ſcifg de gront-ſlag leg

32an Sionsheylen luyſter) -

dBm 't bolh ontbloot en arm

(@Ie rebûen DOO2 mijn arm;

Mijn ligt b2eeht boo2 in 't duyſter.

17. 2|lg ik bewegen al

120.02 u betuynenſal

Met doornen bie u ſtehen/

«En gpgeen hangſult ſiert -

49m 't ongebal t ontbiien/

Ofergeng boo2 te b2ehen. - - -

, 18. Ban ſult gp nfet meer batt $ -.

time maerb en eerſte Man of tºi

Stoutmoedig afgaemwijcken, ga

: in een bonh're ſtaet

rboelen hulp en raat

(ſjeburig om te hijhen.

I I. R U S T E. . .

19. 't gg maer 'h geefſlag op ſlag/

't ſiPo2t duyſter op den dag,

qºn'k ruk mijn liehekind'ren

(GIe mibben ban u tipt / .

dºn't ggmijn vaſt beſluyt

ä baeglijr te berminb'ren: -

2o. Hiëijn 5guberein beſtel

Beſchickt het alles wel;

ve

#ijtt
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jl?ijn gronbelooſe reben

#gregelban mijn boen/

't ºf een gp niet hunt bebzoen ,

jl 20et# -

2I, dil 2detijcbt gp upt mijn hu002t * *

«Pnhumb'ge#n 2

QBat algde hant ber bgonnen

35al hueſen weggegaen,

dºn't ſchijnt geheel gebaen/

QPat ban mijnheyl ſal komen?

22. 20lg Sion ſonder hoop

5aimeinen dat ben loop

33an mijn getroumen 3egen

13002 ſjaer ig opgeſtept/

19an ramſpoet oberhropt 3.

«En aliegſintg berlegen. -

23, 2 lig ijpſeer dunne mert

1Ban kind'ren, en beſmert

32002 haer ſchijnt ongeneeſlijk,

qºn bat De bpambt hdoet

2tig in haer herten-bloet/

«Doo? liſt machluſt b?eefſijh.

24. Dan falih als een Helt * . -.

Ontwaecken, en 't gebmelt -* -

Door Geeſten Hragt berb?ijben/ #
«En aen een teb're Wees, #s'

GPnmachtig/ bolban b?eeg

#ſlâijn buipe boen behiijben.

25. &#ſch ſal 't verſtroide volk

(45etrochen upt ben fioſh/

«En afgront ber ellenben) J.

Verſamelen tot een, 2

En voegen beenby been,

En haer mijn Geeſttoeſenden,

26, 19erquithu Chriſtenſtijaer /

3thep moet/ mijn#" ig macr/ in

3
,

k
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In ſtilheyt, en vertrouwen

SalSions ſterckte zijn: -

(ſjebult betſatijt de pijn/

oºnop mijn naem tebouwen.

I II. R U ST E.

27. GEn of te beſerftont'

H Ugulit be berſche mont/

Het ſterben ban umbrocber/

'Gºngpijem boog de boot .

45eruht ſtet upt ben ftij00t

3Pan Sionuwe Moeder.

28. #om ſtel u leerſaem gen/

qIaet baten# bmaen/ .

Ik ſalu onderwijſen , * -

Dit bitter ſal uhn ſtof

4eerſchaffen tot mijn ſof/

d:5p ſuit mijn goetheitpzijſen.

29. Alle grºte beeſbermagt

33an 'fſchepſel/ 'tgeen u bagt

De man te ſuſſen meſen , '

âIBaer boo2'h mat grootgſalboen/

3500 magt ub00? mijn roen,

- gh miſum quaeſgeneſen;

39. «En nemen 't met een 3 meg/

GPm al ubd Oberleg/

«En geopomberr' te blaſen/

qºn in tubn agtingen /

oEn ulne berbDagtingen

H gamiſchlijh te berbmaſen

, 31. 45p hoopte deſePlant

anmijne rechterhant

áoub' als eenCed###

naaert mag mijn inija belett

H2em in beeeuhnigheit , , .

3èoo: eeumig te boenbloepen,

32, 3ècrijefum hert/merſtop
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#nhem ten hoogentop -

JIRijn vrye liefde ſteig'ren/

QPie 'haen geen 3iel vervult

Met armoe, ſmet en ſchult/

jl?aerrijcken met ſal hmeig'ren/

33. 3Leer hoe hp onderſteunt,

H#eeft op mijn Naem geleunt,

2lig allegſcijeengehmehen; T.

GEn hoe mijn ſoutverbont

lgem mageen baſte gront/ .
Mijn trouwe noit beſmehen. w

w 34. lººp leefde door geloof,

#Boo2Satans leug'nen boef/

ijn woort, mijnſupb're waerheit,

35tont baſter als eenrots -

25p hem/ beºelten trotg:

#ier ſjab fijn5iele Hälaerijeit.

35. 5iet ooit ber ſomben quaet/

Vergeven, bog gehaet -

#ier vaderlijk gewroken, -

3TBanneer fijn 3iel bie plag

Verquiktte 3ijn baardag

is in het grafgeboiien.

36. &ijn nederige beugt . . . . . .

#ſaegt gp / ſjeeft ongberſjeugt /

#oe mag bp tot een zegen,

't 45een heel mafucijten boet? ,

Het bleech bat 't teer gemoet - -

(Iot melhoen mag genegen: '

37. 35ijn mannelijche ſjert/ -

#Biet licht boo?anrt/ ofſmert

&P5ebogen bleef ſtanûbaſtigh

In Gods ſaeck; 'g mereltgliſt

#eeft haer in hem hergiſt/
Glg####!
38. Luit totgerechtigheyt

E! 2 319âg
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312ag in hem uytgebreyt,

n:# -

2Ilg hp een peÜer menſch

#Piet miſt naer 'g berten menſch -

(Terichten t’allen ſtonde.

39. 45p ſegt fijn hioeth bernuft

25eſtupybe bieberſuft

RTB002 liommer raet betſocijten/

JI?en ſag hoe beel Gods beelt

#n Jeſuſaet herteelt -

«Ppfijngemoed bermochte.

Ao. Beſcheyden ommegangſj

Hleet peber mafijn rang

#eeft in hem uptgeblonken

Gods Hoogheyt wasſijnſchrick

dſbobg opper al beſchith

3ïBag op fijn hert geſomhen. -

41. #oe mag ijp melberbult

jlaet Heylig ongebult

aeanneer ijp in ben afgront

32an fijn gebgehen ſag?

#et magfijnnaer gehlag

zPathp ban 4.5obberr'afſtont.

42, eet merchen ſomber beeſt

âDat is het hem gemeeſt

(Iot ſtofban bitterijeben,

2ºlg hp ſijnſelven vont

thet baerbe hem terſtont

&Iut b2oefhept nieuhoe reben.

. Haneſag bp-menigtoerf.

#rneber op 't verderf

gmbieſigChriſt men noemen,
&#n ban Gods Geeſt ontſet/

dap 't buptenſt' ban deWet,

«En op de letter roemen: ,,

44, tipſag (fijn5iel tot hrupé)

|

-

Hoe
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Hoe God was uyt ſijnhuys

Geweken: hoe mentrachte

#et jammerlijk geſtel,

Tedecken, en 'tgeſwel

Op 't ligt te heelen bächte.

45. Blader3ielen ah! bebaer !

&#n beeg um Hiacijten ſpaer/

't HIBag in een vat vanaerde

KUPat ſjp die bierb're ſchat

JPoo2 vrye gunſt beſat;

Mijnheylgafhem ſijn maerbe.

46. Dat Beeksken banmijn goet
G2uam upt beboſſebloet

33an mijn genade ſtromen/

30Bilt gpuwluſt verſa'en

iHomt tot ben 4Pceaen/ .

5:2u 't beerh/u hoert benomen. -

7. Afgodiſch Menſchenkint

oe 3ijt gijp ſteetg geſint

U van my aftekeeren,

GÉn tegeng mijn bebel/

m### ten queſ

et 't ſtijepſel te hoereren.

IV. R U S T E.

48. ſlaaer trur'ge Chriſten ſchaer

't &#g tijt om ban ber HAER.

25eb2ijbt upt al 't benouhnen

(Le bolgen #emelmaertg/

OPm hem berloſt ban'taertg

2ſenbagtig te beſchoubben.

49. 3Leerbanhem uwen kroon

Te werpen voor mijn throon; - -

Cn boo? mijn liefd'berſſonben w

(QLe galmen oberlupt }

De Halelujahs upt/

#elpijem mijn lofverkonden.

# 3 so ºp:
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5o. 2lij ! 3ielen miſtet gp

#oe vergenoegt dat ijp , *

35ig eeubmiglijſt ſal baben A

gſm's levensſupb're ſtroom, -

gÉn aen des levensboom

#5ijn ſterfte luſt verſaden. s

5 1. 45p ſchreeuwdenaer. Die bag/

@typ machteſteetg gebmag

3Pan 't ſjeil. Dat Sion nadert/

2dig't bolhin's Vaders naem

Bewaertbo02 eeubnigt ſaem

3al meſen opgegadert.

52. @Iree toe berblinbeſchaar/

2lig ſcijeen um Hlachte ſcer naer

vreughunt g'uinbouh perſoeten/

32002 mijne goebigheit / . . *

2IIgg in ootmoedigheit

U neerſet aen mijn voeten.

s 1 o N. s L I E F HEBBE RS,

53. 2lij! geſtt komt ons voor, -

2II)! ſchench een open oo2/ *

gºn boe Dng tweemael hooren

Uw Goddelijke ſtem -

2th! geef u moo!ben hlem

oap 't hert/ of 't ig berioozen.

54. Jaoe ong bog Sions Heyl

(@Ter herten gaen/ bemijl

3TB uw Koninglijke gangen.

Niet ſien in 't Heyligdom,

GBoe ong amecijtig ont -

Den Bruydegom berlangen,

55. Beſulähig ášionijt

RPfe nu be b20ebetijt .

(ſjebpupfit om ſteetgte wagten

&Ppijem/ wienskomſt verhaaſt, .

's , 5tſj00ſt
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3thoon Egel/ en3Dereltraeſt,
«En Babelſpiſt fijn krachten Cant.8:

56. Bogºmerthetong gegunt - v. 14.

(JBaer 't al bog op gemunt
&#g/ b?phan onſebanden, W

Enboejen 'glºemeig Huſt

KPenſaai'ger 3ielen ruſt

G5cluthig te belanden. -

57. 'tgig goethoe't u belieft /

#eer 5eſu: ah ! hoo2grieft

GPng hert met liefde ſchichten,

Trek, trekons naer u toe ;

-zº:###n -oe't ſchepſel boog u ſimfchtert. -

-- 58. 9p bat m'alg banijer HA ER

- , (Vry, onbebſeht/ eniilaer/

Met langereyne kleeren -

Gewit in Jeſu bloet)

«Eengſetten onſen boet

#n 't ſchoon Paleys des Heeren. -

59. 2lij! ajj! biebaer eeng quâſn/

UPaer volgt men ſteets het Lam,

&Paerſocht men noopt fijneygen,

Baer 'g 't ongeloofte niet/ A

45een ſombebaer berb2iet /

«Daer moet verſoekingſmijgen...

6o. Kom, kom, komhaeſtelik. Apoc. 22:
Heer; mantelft bogenblift W. 2O.

JPoentep niet alg’tbederven:

- 2Ilj! geſu mag het5ijn/

* Patdeſe Nagt verdwijn !

«Pfboet ong methem ſterben.

F. v. B.

H# 4 Het
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l

Het Overgeven van een

GE L. o V 1 GE z 1 E L,

aen J Es U s.

(&I.00n: Caurante Monſieur.

«Pf: GeluckigBruylofts Feeſt, &c.

1, alleen Alweerdigh Godt,

- A H Hºtinb'ren beel en lot!

#om een ſondigh Niet, en hoog gebºogt/

#ebt ſoo een Heyl beſtelt en uptgemºogt: -

#at 2dern en hemel moet bermonbert ſtacn/

3 banneer ſ” um 31Bijgſjept baer in merchen gen:

HVoeſterling te laten 'g #emelſch tij2oon/

«Pm'##l?enſchen miſte hoogben'sMenſchen Soon.

2. ?tcij! Dat mijn bomme Zicl/

JBan nu eeng neöer biel -

#Boog ubuentipoon en tºep!'ge Majeſteyt,

«En henben't Heylbatterin Jeſus iept i

#abatter eens een ſtrael ban boben quam /

Gaie 't oog/ en hert/ en 3iel geheel in-nam / .

op dat ith hennen mocht um Heerlickheyt,

«En ſien mijn malgelijche ſondigheyt.

. 3. «PJeſu! algPropheet

3Ieert mp ban/ batich meet/ ) .

amBat tºp te dienenfaithleen Heyligheyt.

2lig Prieſterſchencht mp um gerechtighept/

@pbat manneer 'h boo? Godt berſchijn/

#go, Jeſu bloet eerſt matig gebcpligt 3ijn.

2tig Koninck neemt mijn hert geheelijck in,

«En burgt/ regeert/ en ſtiert dat na uſin.

4: @gie een ge Heyligheyt!

«En #2eplºge Drie-eenigheyt!

i

1300?
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#namelſchbep, en b engienſtbaar
H. Heerlijckheyt tiptroepen b002 en nger,

#aer de lºeplige hoo! uhmenthroon

# lob en Vader, Heyl'ge Geeſt , en Soon;

##roonen mergentie boog in termeer, -,

«Enſingen Heylig, Heylig, Heylig Heer. * * * *

5, 2tel, dat nuooch een ſtijigt

dºuanban u gengeſigti

&#n Daelte tot in 't binnenſt ban mijn hert/

#abat mijn Zielbaer door getroffen inert: - v

gºp batich in mijn Nietigheyt berblmijn/ -

Sºn't ſchepſel Niet, maer Gyljet Aimoogt3ijn:

Dat bp mp alleeygen 3p bermijt/

«Eigithubien om üatdp 't mcertig3ijt.

6 45een Jeſubat ith ban

Alles berfaechen Han/ - - - - - -

#oe lief en ſoet boo2't uſerſclj coch hneſen mugt:

#Pantiſch benum en Gy hebt mpgehoqt. -

#Laetich alleen macrbornu Wijſè Wij p

#ijn ongerum handelinge ſtilt.

@Jeſulien, toont dat op Koninck3ijt;

«Enbond in mp al 't geen u Rijckbenijt.

Z: @ Koninck 1 op u hracht

#ch dan alleen maar macht,

#chien gy banich benuonberiaen/

“Entmoet/ jafaſU nuten bienſte ſtaen. -

#een b2cember Heeren dienſt mnnu meer luſt ;

ſlBant bieig boog utr. liefd' geheel gebluſt/

Gy, Gymijn ſoete Jeſu, Gy2Illeen -

Žijt al mijn luſt en Koninck, anberggeen.

8. #th treeb ban in Den bloech/

«Dat 'h u Alleen maar ſoeth: '.

&#n mpgeheel ſooaen u obcrgceb'/

#at'finti boogmp niet meer/ maar hoo! U leen':

2 Koninck Jeſu! Homt dan in mijn hert/

«9p dat het nu niet meer herricht en toert

# 5 »an
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3eaneyge-liefd', of ſchepſelsphelbert/ .

maar thu3pen tien ineeuwigbert H. N

ZIE LS-VE R LANGEN,

' Om 't genieten van J Es U s. -

5tem: Van den Too. Pſalm. “Pf: Het Avont gebedt,

- I,O qIiene Jeſu! #felebºimbt

@ſoeſieniemijn3iele minut/

Emanuelô eeumig bob ! -

oep meeſt mijneenhuig beelen ſ0bt. '

2. @P liebe Jeſu252upbegom/

depliene Jeſu, homep hom/

de liebe Jeſu, Jeſuſoet/

oºp Homt in een onrein gemoet:

T3, op liene Jeſu, #eer dan 2 l/

den ſiet eens op mijn ziele-bal/

dºp Jeſu, Jeſu, Jeſuſoet e

gp mijn geplſ mijn eeulmig goet.

4. 45liene Jeſu, ###Hºooft/

depºt met het geen gpſjebt belooft/

dB Jeſu, Jeſu rijchen heer/ -

dººpboet toch eens mijn 31ele begeer- /

'5. Gepliebe Jeſu, falig#/

gſbeeſt op mijn rijtäbom/ ſchat/ en eet/

@ Jeſu! hoibangoetheºt/
5thenthtmp bochume %Zalighept.

6. © liebe Jeſu, repne 12eer/

ºp baeltinmijne3ieleneer/

-deplieue/ſiche Jeſu hom/

zich! #eere Jeſuſiet eens omſ

-- r we,

V. - e
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7. «P ſoete Jefh, bol genae/ T - 1 -

#mmerg homich noch niet te ſpae/ € .

#2a u/ nauis't batich ſtijgep/ A.

«En om u liefbe/ batich b2p. S

8. ?Ich! iſfer noch een open o02/

q#n boog een 5onbaernoch geij902/

GEpſoete Jeſu, hoopt mp both/ ,

«Epgelpt mp both oth! orij! och! 0tij! x \'

9. «P Jeſu, Jeſu, Hºepligh Beer/

#th Hniel ootmoebigh boo2 u neer/ * *

GEp Jeſu, Jeſu, meeſt mijn ligt/ - - - - -

(#oont mp u baiendelijh aengeſigt. / - - - - -

" , 1o. GPJeſu, Jeſu, mijſe Hºgeer/ . . . . . .

#oept tot mijn 31efe/heer / ap Hect / - 'A

GBpliebe / Jeſu, Jacobs ſter/

GEp Jeſu roept mijn3iel ban ber.

11. @PJeſu, Jeſu, lebeng2520it/

GP Jeſu, ſalige Ziele 35en/

&P Jeſu, Jeſu, grootball macht. , i

2ſtij! atlj! hebt op mijn 23iele agfjt. # :

12. 49 Jeſu, boog-berljeben 120?ſt.

2Ich ! hom en hmoont in beſe bo?ſt /

2ïtij Hºeere Jeſu! Davids 5oon/ ,

Cp ſjoon/ ep hoop mijn nare toon.

13 ?ttij ! haag ich eeng ban u gehuſt/

&Dan imag mijn b20ebe 2Ziel geruſt /

&#p Jeſu, Jeſu, ſp2eng u bloebt / V

Op een onrepn/ en bupſ gemoeidt. ... .. .

14 ſpaer blijft mijn liefmaer blijft mijn baient?

2ïcij! ſjo02 het ſtij?epen ban u ſtint/

't 45eſlachte HIam/ 't geſlachte HIam/

2ſtij! bat gp quam/ ach! bat gp quam. t

15. 't JPoet Jeſus, Jeſus, Jeſus5ijn/

&alich berloſt 5ijn ban mijn pijn/ ,

jl)ijn 2fel beſmijft / ep fijgt baer neer/

32au/ nau/ ô#eer ! ô#eer! 16, 9
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16, 49 liebe Jeſu, Jeſu g0et / .

«B Jeſu! Jeſu! Jeſu ſoet ! . . )

den/ep/gebie/ gebie/ gebie/

zegt maet ubmfl/ u buil geſtijſe.

EEN ANTWOORT

Van een

K IN D T GO D T S

op de Woorden, als Proverb. 23:26.

J

Op be 3TBijſe:

Hoe ſchoon licht ons de Morgen-ſter.

1. I Hä hoo2een ſtem upt 'g ſlºemelg tij2oon/ -

Teleroept: geefmputeert mijn 5oon/ .

GEn bmiſt niet langer t0eben :

3Maaar laat beſlBereltſjenen gaen/

oÉn fileeft mpumen13aberaen/

gh ſalulaetenproeben/

#oegoet// hoeſoet / -

13oegantg heerlijtä// boebegeerlijth/ 3

#p te agten/ -

JIeijnliefd'/ en monter-magten.

2. 9 Jeſu! maer komt uit ban baan/

abat op mn ſpeechtſoob?ienbelijhaan/ -

12de ſoumijn ziel niet tragten/

dBm mijn 45ob te hlenen aan/

een ſteeds tot u men dienſt te ſtaan?

3mailt gpmp maar behragten/ .

zDan ſal // ih al/ -

älm gemaben// en koelbaden/
áštebt?
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#

35tebegroemen/

en ooft u mijn 19aber noemen.

3. ghhom hier met mijn tºerte heer/

«En leg het boo? u19oeten neer/

Het moet nog bp u meſen/

2II is het niet ſoo 't meſen moet/

Haeem gp't maar aan/ ô #eeregoet/

«En miſt het ooh geneſen:

à 45ceſt/ / 3p meeſt/

op mijn honing// inſijn moming/

Laat mijn?Ziele

H/ ô Jeſu, bogbebiele!

4. #h brengij u ineer een ºertſeer Hout/

't gg onbehoeegt gelijk een bout;

&Ien hanu hept niet boeien: -

al goethept/ beer / biegp 't aanbiet/

Haogumeliefhebzingen't niet/ *

't blijft angſtig liggen moelen!

GP #eer // ſooſeer/

gig gebmongen// en geb?ongen/

Pat 't moet quijnen / . º z.

een bananert bp na herbinijnen! -

5. Daarom / ôJeſn, mepgert niet/

#laaar neem het aan/ oft nog ſooſiet

25eſoetelt boo2 beſonÜen !

2tig gp het maar opraept/ en meer

z!Boo2 uimen obeeſt bernieut/ ô Hºeer/

GEn maſt in uhne monben/

G9 ban ſal 't ban/

3ull' ſijn ſmetten // biet beletten/

Zijn geneſen/

«En tot uimen dienſt ſteebg hoeſen.

6. 3mailt gp 't logmaäengantg en gaat

âäpt 'g bpambg ſtrikhen en gebaat/ſt apaer
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ambaer in het legt gehouden: -

ſpamtamberſintg/ mijn #rie/heer.

#Hannietg noo?tb2engen tot u eet / .

5oo perſen 't al ſijnſoniden/

3D?eeft ſtrih // Dat iH /

, apan te ſmertem// mijne8 ijerten

* * * Zijnb' ontſlagen/,

JIeijnen neer meer mag beſjagen!

7. JHBijn gert 6 Jeſuigbeheeſt/
't Eeeft in bernacemben bienſtgemeeſt/

#5oo bat het aller hºegen. ,,

seer heerlijäig mishandelt/ #/

#entroh mijnhertegimte en meer /

- 45elijſt be bieben plegen:

op #eer/ ſtel't meer

g#ntietiphºpt/
(Bie 't ont -

#g/ miſt laten meer bekomen!

8. ſpant ſomber u meet hetgeen raat/

ambaartijenen loopt/ of maar het gaat:

#ctigu 45eeſte8 mooning/ -

zDaarom ſai't meter tot u gaan /

den Hlebenu geſtabig aan/.

a#omt het toe mijn #oning:
45eefmp // ( roeptgiº. -

s Hpt u @Tijroone)// o mijn 350mte/

dſbantg en gaber .... - -

H lºert, #tetijfer is 't mijn bauer.

9. 5tbeurt nemel/ ſcheurt ºa:#alt!

#mijn eater en mijn ºgen weghaalt/
#an al 't getnoctºber aarijen

gaſcheurt &#emel/ ſcheurt/ #nte/

dàp dat mijn leert magbliegen uit. ,,

(Iot Gijob/ die tijbuut in maarten! :

"
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RTBaat ſal// 't boo? al
-

35ig herb2eugen// en berijeugen

%jn u eere/ -

Cn unaemſteebgloben/ #eere.

A. V. V.

In 's Hertogenboſch,

den 24. Aug. 1675.

Over de Woorden, als Ezech. 16. 5,6

49p be3TBijſe: OKerſhacht.

1. T iſ de monberbaar 3ijn ugenaben!

H oe onbegrijpelijft u boelÜaben/ .

“Die gp bemijft u hind'ren/ Beer !

3ſbieng momb of tongfal ooit uptfp2ehen

à 4Liefbegroot ſomber geb2chen?

3?iemanbg boogmaar ſal immermeer.

2. Op batih nog maar ſtille ſmijge

19an 't goeb (ſoub ih na u niet hijgen)

Dat gp mp na 't ſigbaam bemijft? -

GB hebt mp gehleet/ en hoſt gegeben/ -

QEn in u goethept laten leben; - :

JIaijn 2ieſten 12certogſooft en prijſt.

3. gh lag ſeer jammerlijk bertreben/ ,

#n mijnen bloebt daer beneben/ " -

j2femanbenſag thboeÖH)eer /

3Daar ih m” Heerb'ofijenen menben/

Die mp Honb |julpofbenſ toeſenben/

- dB bit bebzoefde mp nog meer,

4. 't ſpagal boſrampenbol ellenbe/ T

âſbaer heen hat fig mijn ongen twenben/. . . -

2ilgih boeſoolag in mijn bloet/ -

ášepb'gp: leeft/ leeft/ gpſult niet ſterven/

- -

- e



GE E ST E LY C K E

3.

In's Hertogenboſch, , - -

den 27. Aug. 1675. A - -

3Ban mijne Zieleſeer beladen

#ptatihoohmañanbºren ſtigten/

#ſlaaar meter beplenbºeugdbermerhen -

#oelt ziele matbe #eer u boet,

5. ghſta herſtelb/ Ögºodteboomber/

apát mp be Heere ſoo befoniet /

abootſijnen 45eeſt getrofilieu heeft:

3Jap/ mp eennietigſtofenaar.be/
#aminber/ nogſon houbt in maarbe/

apathp mpfijnen Jeſus geeft...

6. #mbat heeft/ óHäoning/ it betoogen/

zſeat gp met mp babmebebogen /

5out 3ijn om batih beter bogt -

2Tiganteren, of om het goed,
abato in mp ſaagt #eer hijberhoeben/

abatih bogſulthg niet bentien filogt.
7. 't gg maar alleen inhnelbehagen

«En goethept/ biemp heeft ontſlagen,
dºnnantienbeemden:berloſt/

zDie is niet ſomber groote ſchaden/

-

j

#ienenfou/ of bienen hoſt ! -

8. #onderlijftig u lanhnoebigljept/ - -5cer onnaſpeurlijft u goebighept : n

#ooimacr: een hoſtelijhe ſaaii,
dBpbab / ô heer/ in mijn?ſomben/

jepſmogen honnen als de #onben;

#ijfer in hab gpgeen beriudah,
9. Heitmp/ 6 heerſing iſ, herſtgten/

oEn batalfoo u lof / en eet ...,,

5maijmmond en tongemagberhomben ?

ambantith ben ſteengaan in berbomben ?

niet toegeefbogu45teſt/ ô#eer !

’, A. V. V.

Een
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EEN sU GT ToT JE sU M.

#5temme: Van den 79. Pſalm.

1. O 5oete Jeſu, manneerſal fietſneſen /

aſbat gp mijn hranhe Zieleſult geneſen ?

«Bmber t betroefde pachter ſombenſmogen?

de Jeſu, ſaſ biegp hebt uptuerhogen/

#5al #eer/ mijn epſig jert

#og langer ſon berbuert /

gnbeſe milberniſſen/

5onberbemeegt te3ijff

#nongeboei'g pijn

aſiefiijhaanſchijn miſſen -

2. de foete Jeſuſ hebben ban u monden
Baeritragt berlozen/ natſe nietmijn ſonben

Gifmaſſen honnen/ of hebtgpbeſloten
#p boot altijt uptuime guliſtigſtooten

2ib! Jeſu, ah! mijn ziel,

5chijnt in een tupmel-miel

&Te meſen heel berblonfien: ,,

oech roeptſ in grootemnoot: . .

gh leg geheelijk bood . . . ,

#n bijnſingen berſonhen. e

3. #Belſoete Jeſu, heeft u beeſt ſijn Hragten - te

#eerlooien/ iiemp te herguihhen plagten? * *

# bie gpmp liet behomen ,

#oonplaats uptmijn ziele meg-genomen?
apatig hetbanLoºeet/, -

: Dat nog mijn Zielſooſeet , -

zeert manumeggengeben?
dPfig bit u beſlupt? - - -

ei:# -

g gggil - - -% fhebtgpmp begebi # : " . a, @
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4. «P meen/ bie?Ziel-herguichenbe3Fontepne

äbn monûeng Hragt ſal##n/

5eogubeflupt/ ôJeſu, ſal niet falen;

Ofſchoon uáchaphena guamenaf te blpalen:
&öchoon dat het aardſcije bal

19erambert hbierb/ en al

309ierben de bergen Hragtig

HIàet grooter magt beroert /

«En in het ſjert geboert

«Der 2 ee/ ô#eer 2 Imachtig!

5. ſlaaar 't is 't geb?ogt/ en tobermagt ber19ellen

& Patt'ſamenſpant om mpter neer te bellen/

qDaarom ôJeſu, laat uhm ingemanben

JPoo? uhne teere liefde tot mpbganten:

319antſonberume Hragt

Hanth bie groote magt.

3Ban alle mijn bpannen

gn't minſt niet tegenſtaan/

500hebig h0menſ” aan/ .

Haoch al haar meebetanten!

6. «Pp/ op mijn 2-iel/ maar toe bit bgoebig Hlagen:

albaar toe in hlagtberſleten gantſche bagen:

5iet bier/ fietbier u#eplanbgermen open/

@Iragtmaat (al honje niet) Daar in te loopen:

3 Baar toe ſoo lang geb?aalt: -

H ſchuitig al betaalt:

ää geplant heeft geleben/ *
#heem aan mat Jeſus geeft: r

't gg lieflijft mathp heeft:

tºp heeft boo2 u gebeben. : -

7. @ Jeſü lief/ manmeer ſal fit ijfer boben

Hilaet bupſenb eng'lenugeſtabigloben;, -

alg mp in ſteeb ban bit mijn broebig ſchepen/ .

Dat eeumigthalelujahſal berblpen!

- #th Jeſu, Jeſuſief/ & --- -

#omt bepmlijſtaig een bief: -

&5teelt

-

/
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&öteelt gpbgpijeel mijn herte?

't HHomt u ô Jeſu toe/ -

't #g nu ban't hepgen moe / . .

«Pntbintgp 't ban fijn ſmerte.

A. V. V.

In's# 9

den 21. Oct. 1675. ºf

Hertstogtige Wenſchingen,

Om van de Wereld en ſijn eygen verdur

venheyt te mogen verloſt, en met

JE s u s vereenigt te worden.

oep beameijſe: Nadien de Godlijkheyt.

I• 4Belmont mijn ſjertel heer

# 12an alle hanb ſooſeer

«Doo?ſoo beeſliſt beſprongen:

# homt bie#eiſche ſlang

pºmp aangeh2ongen /

«En maakt mijn 2Ziel ſoo bang?

2. een mijngantg ſnoobehert/ .

Hoe maakt het mphermert / .

“Dat ih niet boo? Han b2chen | | | |

3TBaar batih ſit of ſta / t

2lij! hoe heel gebrehen * * *

Éleepen mp agter na !

3. Poh bibbe ſlâerelb mp/

«Dat ik nog baren 3p/ .

*###r" - a

et liſten opmp âân/ - - - - - -

# 2 ºp

ves a

t



131
G E E ST E LY CK E

depbat bpºmp mepber

Blaogt in fijn met boengaan.

4. 20th Jeſu! ô mijn #eer/

iſaoetiliban nogſooſeer

3eam u3ijn afgeb2cben ?

5al in biebpzeebemagt

Heijn 21ei langer leben/ -

ziPitnuig ſomber hragt.

. Habibih/ ômijn heer/

actmp bognimmermeer

3eanulnemegen mijhen/

2&lijfmp bogaſtijt bpt

âIeant ik moet beſmijhen

gilgih niet bp 113p. -

6. #om buoont bog in mijn ſjert/

ofer dat het ſterft banſmert/

àmet n beeſt alleene

5ocht het; ja 't ig u beel/

H beel/ amberg geene:

#eemt gp het boggebeel!

7. @Jeſu, Hombogaan /

aſpoet gp het tot u gaan /

gaagt gn bieb?eembeheer en -

#leet al haar magt baar upt/ |

zpoet het tot u heeren/

zotte bogu beſ[upt! #

8. © ſneerelb/ ſnoobeblee#/ .

3ſpaertoe bogal u b?eeg/ / .

3Dat ik u ſal begeben ? . .

Echt gpbanniet beſchout -

3ie 't Jeſus moſt geben *

egerijp mp heeft getrout? -

9. Heeft het u boel een traan : -

3Pgen tipt u oogen gaan / : : : : : :

f A f
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#oſtenb u ſon heel ſugten/

(GBp batih meberom

ãootenboot ontblugten/)

2lig mijnen 252upbegom ?

1o. âDat huiſje mp geheel

#2og hebben tot u beel?

Zijt gpſoo rijhalg Jeſus?

opp bent een beÜelaar/ -

2lig gpſtaet bp Jeſus, . . .

319egban met u gebaat! - 's

11. 49f benhje batje ſjiet
&Boo? al u loog getier/ - v.

«En boo? u ſlimme trehen/ 4.

#ſlap ſuit behmegen nog / --

«Entet u bienſt p?ehen ,

Door aluſlim beb?og? .

12. Denhje batih niet hen

«En ſoo bergetig ben

hoeje mp ſjab gebonden?

abat heeft u beelgehoſt

«Eer ih ban mijn ſonÜen

25en hoo! heel bloet herloſt.

13. Jeſus u #eplig lºert

Eeeft het teſeer geſmert/

eEn 't heeft u boben maten

gnume 2 ziel geraaht/

GBob moſt uberlaten/

dier ih mierb b?pgemaakt.

14. Jſlâeent gp ôſſBetelb nu /

Dat er nog iet boo? u

dPberigig gebleben ?

jaren/ bieboo2 mp geheel

#ig ginhebergen en/

#bie hieg ik tot mijn beel!
23 3 - 5o 49eeſt
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15. âIbeeſt mp nog niet meer aan

eBm u ten bienſt te ſtaan/ . *

3TBant bog: mat ſal 't ubaten/

500ih een filepmentijt/

UPie umoet berlaten;

3TBag tot u bienſt berept?

16. H#ebt gp ban bienſt ban boen/
3Laat het u amb'ren boen/ n

'Die bier u neeugt genieten: * *

obp 3ijtbaar hooftgeſtelt

't#an haar niet herb?íeten /

#oe gpſe binù en queſt.

17. #gk heb een ander Bob

39erhregen tot mijn ſob/

vºefehan ik niet nerlaten/

&Bie mil boog u niet meer

gener in mp laten: -

2ºliegig hoo? Dien libeer. -, :

18. H Jeſuhſeefih aan/ s

3Laat mp niet ban u gaan: -

Palm bienſtig regte b2pſjept t

3Dat ſlaafſcijen bfenſt ooit gaf/ -

zicht ihbpublphept * .

#2iet meeralgemhel b2af. ,

19. GP Häoning/ gp alleen

obp Jeſu, amberg geen ; -

«Bp 3ijt al mijn begeeren:

2ligih u maareerlang/ -

5al het mp niet beeren / .

&Pfhet mp balt mat bang.

2o. 2|lgih u 45geſteggloet

52og foo mat miſſen moet/

en in mijn ziel niet ſmaken/

u/Jeſusbijflatp:
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3ſbiſt mp log mahen:

dei meeſt berſoent met mp.

21. 2igt gp mp ban niet meert/

«Dat gp mijnſaah aanbeert/

Doet het ban om die liefde

weie utme teere Ziel

5op firagtig boo2g?iefbe/

&Pm upt bien tupmei miel.

22.319aarinihſoo bermoogt

3Iag boo? mijn bloet geſmoogt /

Jlap meter op te heffen -

(49 liefde obergroot!

309ie hanu beſeffen ! )

JPoo2 ſuihen bitt'ren boot. :

23. 49 mijnen 252upbegom de

35ietgpbognamp om/

de mijnen liepen honing / .

#oe Hanif ban u gaen ?

#ſſaijn lºgertig u moning/

't ji?oet boo2 u open ſtaen ?

24. 1Baar met oſnoobe bleeg/

«Bpoogſaah ban mijn b?ee3/

UPat 'g boo2 u m2eeb berftragten,

5iet niet meer na mp om :

3TBat ih ga betragten

#g boo? mijn 252upbegoml.

25. Paar Jeſu, baar'g mijn ſject

zºpatſon geheelijch mert

q9m u / tot u geb2ebelt /

GP Jeſu! baar ig 't heel /

dºpbeen't meberlenen/

â hieſt het tot ſijn beel.

26. Daar is het heelenb'al/

5 àuſjet u Diemen"'s 4 HIaat
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#Laat het geen b2cembe lºgeeren:

dBp ſjebt het bier gehogt :

#Laat het nooit hanu heeren / .

't #gümagt gebgogt !

In Deventer, den

18 Febr. 1676.

A. v. v.

E EN L I E D T.

" » Op beſmeijſe:

O Heylig Salig Bethlehem.

II, # 45od/ hoog inlenber ºng'ſenſchaar

G ilàoet #eplig/#eplig/H2eplig fingen/

#niuieng geſigt en5ijn niet álaar

Geen gemel nog berepnſtebingen. -

2. #h / H#eer / Die ſteeüg b onrepuſte ben/

à laget nogtang boo2 ugarn berſchijnen;

2th! fooihºuten regten hen/

&ou niet mijn 2-iel boo2 u berbhpijnen.

3. ſbant gp3ijt een berterenb bier/

entheengantjberbaoogten ſtoppel/

Gele boog ufouberſmelten ſchier/

€5elijh bet bier perſint ben b?oppel.

4. jà0gtang iä bib boo? beel gehlag/

'JB002 meenen en boog angſtig ſugten

QPotmoebiglijſt ben gamt3en bag:

JPoet bog mijn ſonbeng bergen blugten.

5. 25p mp/ ô Bob! ie al beſchuit /

2gth heb met u berfieert geſjanbelt,

JI2aat gp ontfermer hebt gebult/

3th ! ſjab litu ſteebgnagchuanbelt,

6. JPog/ Jeſu, is het nu gn bent

#n eer en heerliſiljept herijeben/

SPat gp ooh nog een #La3 rug ſtent: oubt



GE S AN GE, N. 15y

50uut gp hem met en hrupmhen geben: -

7. âoo pp quam hloppen aen u zaal/
GÉn ban geb2ch bp na berſmatijte : w

«En ſoo ijp ban u 2tbonbmaal

jaa 't minſte deeltjen maar en magte.

8. #hg'looft / Dog heb ſeer langen tijt

Den rijhbom ban al u genabe . .

Haſet hoog genoeg geagt/ bieg 3ijt

Göp leer te pºpſen in u baben......

9. âoogpunzienblijft aanſchijn nooit

3 Beer ober mp milt laten ligten; -

jl2aar mp niet laten ligten onbolt00it /

(ſijp maert regtbeerbig in u vigten.

1o. Gºh moet 't ôH 2eer behennen boel

een nogtang ooit op hoop toebgingen; - te

«En mamt het ineerig utiebel/ .

vBen Haemel met gemelt gaan bmingen.

11. 3Laet bog mijn hlagt en naar geſugt/

jlâijn bibben en mijn b20ebig ſmehen

H homen bo02/ en boo? De lugt

#Laat bog mijn ſtem met Hragt b002bgehelt,

12. 3Laat ih bog nu mogüengemaat/

QPrijhe Jeſu, u gemabe/ |

2llig het 't minſte hrupmhen maar /

'JBanſal iſt boeſen b2oegen ſpabe. 's

13. (dºet p?ijgen ſof ban ume beugt/

«En ban u hoſtelijhe baben/

GEn ſal boo?taan met luſt en b2eugt

«Baan loopen in beglebeng paben.

14. 3Laat Üog mijn2 iei tot aller tijût

Doo2 uhnen glant55ijn ingenomen/

&P heerlijk bierbaar flºajeſtept/

3TBilt metu 45eeſt bog in mp homen.

15. ©tij binb mpboo2 u ſiefüe-banb/

Onmeterſtanbelijheniaoning/

JI?acht dat mijn 2Ziel#iber b?anUA

- 5
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JB002 tihue hoſtelijche ſlPijghept/

3TBanneer mijn Zieligſcer berlegen/

GE E S TE L Y C KE

«En ban mijn ſjert titepne mooning.

16. © toont mp u benunlichhept /

#5oo batih'táštſjepſel gamt5 beragte/

«En alle epgenfinlithljept *

39erſaah / en maar u ſleet betragte.

17. “Piaoning/ maaht mp bochbertiert

#leet u me hoſtelijhe beugben/

&P bat gpnu mijn Hºeplant miert !

&Patich mp ſteebg in uberheugbe!

18. “P gp biegant5 begeerlijk 3ijt/

&Pgiant3/ maatbp beg319erelbglupſter /

«En ſoo genaembe lºgeerithhept !

Jſlaaar ig een nare/ bihhe bupſter !

19. 49tij obertupgt b0g mijn hert

;'

“Die niemand ook beelagtig mert/

JBambie ban ſigfijn Eygenwijs lept.

2o. 42 maaht nlp blind op. Dat ih ſïe /

3IPſlt mp boo? uhmehragt behnerhen/

49p batth eeng regt Henne/ mie

G5p 3ijt/ en u ſchoonhept bemerhe.

21. (&Ioont mp u algenoegſaamhept/

3Iept mp boo? uhne merkſaamhept

oppaluboorgeſtelbemegen!

22. @B geef/ bat ih in ubmen boil/

ofnin u hoſtelijke baben/ .

#ſlap altijt nebzig hoube ſtil: 4

áltant Goetheyt, Waarheyt5ijn u pairen.

23, geeft dat mijn ziet eengregt bebat/

hoe hoſtelijk baar3pte agten

H oberſchoonljept/ en bien ſchat

3eanume Licfben monbermagten.

24. GEi neemtmijn hert geheelijſt in

vBoo2 uime meerbighept/ ôlheere/

#ſlaaaht gp in mp bogubmen ſin dBull

eer

al
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om umet Lijf en Ziel teeeren. »

25. #eplighept en geregtighept/ "

&Patih nietgbupten u beüinge/ *

«P bat met ub'opregtighept . ' .

J12ijn Ziel bannubcontaan bebinge.

26. Dat ih mat lieflijhig boo? 'toeg/

«En al mat in de Hubercluſtijbon is -

#iet agten mag/ maar ſteebg omhoog

iſlàijn Ziel begeef/ al naar 45obg &5oonig.

27. Dat iſ óJeſu u bemin/ - " , '

#aiet bupten u begeerth heben;

42 honinh/ Homt bogſpoebig in

Op 't moogt Danu maarljeptgereben!

28. @bp merein ſtaat nu aan een 3p/
#lºet al uib'le beuſelingen, ke

en miſt nooit meer beletten mp

“Dat ik mijn #oninhº bepligſinge.

29. #a U2temaal ſºeplig bag en nagt

Jlactalſijn ºngelen teſamen/

2ſlaihſal in hem 3ijn gebaagt. -w

#ont haaſt'lijk hºeere Jeſu, 2imen !

A. V. V.

In Deventer, den *,

4- Julij 1676. * * * *

A F-S CH E Y T,

Van 't Geſelſchap van Gods Kinderen,

- - stem: Amote benigne Jeſu.

I. «tuinig/ #eplig themelg Htoning/

JPieboog u groot belept/ -

&ötſjiept ben #emel tot u moning/

l Cn

n
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«En al u35tijepſºlen iept,

eBp regeert in 't?tariſche bal

'QPoo? u 309ijgijept ober al:

leeplighept / #eplighept/ iſiep.

2llongfugt en meng gp3ijt. iſiep,

2. iam Wijsheyt boegt ons biert ſame

«En ongu mijahept ſchept,

- 3500 bathoonberig u iſ?ame/

«En toonber ubelept.

31 matume mijshept boet/

Zp nog in onſ oogen goet:

neplighept/ 12eplighept/ ſtep,

2 long ſugt en meng gp3ijt. iſiep,

3. 2lig mp met ong3Lighaamſtheppen

5thept Häeere nimmer gp:

3TBfit ongboot u 45eeſt gelephen/ .

25lijft ong bog altijt bp.

#5enin u Çngel bo02 ong ſjeen/ - ' !

«Dat ongguaat aantreffe geen: -

leeplighept/ Hºeplighept/ #
3llong ſugt en meng gp3ijt. iſitſj, |

4. Pfmp blijnen/ ofmpſchepben/ |

45p Jeſu3ijt ongbepl/. l

Elier in mpong ſteengberblijden /

3Panthop 3ijn in u bepl: -

- , amBaarbat gp ong lighaam boert/

ſnu3ijn mp onberoert/ -

eeplighept/ leeplighept/ iſiep,

2ºl ong ſugt en boeng gp3ijt. iſiep.

5. Jeſu, blijft met u genade

ââ HLiebelingen bp/

âIaatſein u broegen ſpabe

JPogaltijt meſenblp: ,

3Leertijaarbat is laajeſtept

2il u boen en heerlihjjept:

lºepligbept/ #epligſjept/
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2Elong ſugt en menggp3ijt/

6. Jeſus, milt gpboogbaar forgen/

319oont altijt in haar bert/

3Laatſe in u3ijn berborgen/

deat haar geen breeg bemert:

Jeſus, grijpt gaar Zielen aan/

aPoetſ in branubanliefbeſtaan/

#epliggept/ #epligbept/

2II ong ſugt en meng gp3ijt.

7. Jeſusfoo be libel haar hahen/

(Tegens haar ſperbe op/

3Poetijaer Dog iniber blahen/

39ertreeb ben 35lang Den hop:

Jeſus maaht (gelijk gp pleegt

2ſluitinbºren ombemeegt)

leeplighept/ Heeplighept /

2 long ſugt en meng gp3ijt. -

3. 252engt ong in bie &5tabt ijlerboben/

«En in u #epligbom /

"Daar mp ſteebguſullen lopen/

HP2ijſen/ en leben/ om

%upthenbe ben ſofen eer/

&Ioe te ſchrijnen/ ô heer/

lºeplighept/ #eplighept/

2ºl ongfugt en menggp3ijt ..

9. âDant mp3ijn bier breemdelingen/

JPog bobenigong Heupg/

#ier altijt berſchobelingen/

Later namaalg ſomber Hrupg/

hier beſpotbeſchimpt/ geboont/ .

312aar hier namaalg meer gehroomt!

Hºeplighept/ leeplighept/

ſºl ong ſugt en meng gp 3ijt. -

1o. #iet onnut/ beg maum aan Jeſus,

#oºn bier gant5 beragt/

Eiet berjaagt en dat om Jeſus:

iſiep

ſtep.

iſiep.

,

-

ſtep,

iſiep.

Iſiep.

riep.

ſtep.

ſtep.

nie
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hier na inter gebaagt/ |

Jeſus is ons eer/ onghragt /

Jeſus is ons ſterche magt!

Hºeplighept/ geplighept/ ſtep,

3tlong ſugt en meng gp3ijt. - iſiep.

- - A. V. V

In Deventer, den "

12. Aug, 1676
-

» E E N

GE BEDT tot JESUS,

Van een ſuckelende Z1E L.

aëtemme: Hclaes mijn ſuchten zijn om niet,

I• Chmp ! baticiaſoo Iangen tijbt/

A een boobe Ziel moet in mijn boeſem bpagen!

oEn ſoo berſlijten al mijn bagen/

gintontherhept en ongenoelig bent !

ambaer blijftgijp nu mijn eenig al/

jmaijn 23urgt in bit mijn broebigengebal

#meet ume hulp ? of heeft inſught en Hlagen

Hijert bermaeth/

#an 't u behagen/ -

RPat fch ban u raeth # -

2. Thijn Jeſus, ath! mijnbepl/ mijn rots /

jmeijn eer mijnſchilt/ mijnhoog bertrek mijn lºtoning!

2Ienſchout both ban 't Heupgutmer moning/

Hoe dat mijn 3iele man bebpant trots/

«5ejaeght/ gepijnight mo?t/ en hoe

#Thijn zielehijgbt enig tboog mijnen moe!

GP002't b?ijben banbeâDzeebe (Tijgerg bieren/

Jº

w
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“Die gingen meer/ . . . g: 1. '

#leijn?Ziel boen ſmieren/ - Z -

qEn benaubpen feer. - -

; 3. googt bochu Pupf biefnbe hloof

aper iſfot5e ſit/ baernoob en bpoenig ſuchten/

Boet al haer brijberg heenen bluchten/

«Eniaet u JPupf niet blijven in begroef.

&P ! Häoningij boert ijaer 2Ziele upt/ -

3meilt baer beheerſcijere genennopt ten bupt/ | | | |

- ſlaaer jaeght/ berflintſe Doth/ en boetſe ſmithten/

&Poot al ijaer macht/

GEn laet paer ſchichten,

" 312eſen ſomber hracht /

4. 2ſenſthout ô Jeſu! ſjaer gebmelt /

OPntmaecht ô#elt in ume mogentheben!

@Irecht ſterchte aen en miſt bertreben/ , 2 e

iſietijtbeerbigij 4.50bt bie u beminde queſt ! ! .

3Laet boch'tgeroep/ 't gemeen/ 't geſugt/ .

' gn broebighebenſchetteren hoog belucht/
19an bie u minnen/ en haer nodig en pijnen

# 1eoogumen (GIroon
r «Eenmaeiberſchijnen /

dB bobtgepgengoon!

5. Gºnſaet mijn ziel in ſtillighept/ }3 , ..

QEn in u al het al genoegſaem ruſten ! L?

en bempt mijn toghten/ baiften luſten/

zDoor hetgemigban utme billichhept !

«Enſcgt mijn Zielich heb geen mil/.

gnJeſus miſ en mijghept ben ich ſtil:

mbenht mat Jeſusboetſjpig uitoning/

# . ,,H hertſjn judº/. '
H2iel ſijn moningh/

'JBanig ſoetſijn hrupg

6. #g Jeſus ban mijn al in al /

«En matſch menſch is Jeſus mijn begeeren /

iſlaijn rot5/ mijn hoop / mat Han mijn beeren/

- -

\

-r º

t 4.
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3Paer mel/ baer mel/ haer mei dan 3th pſelgal

3TBaer toetan noch mijn breeg mijn ſongſ)?

ambaer toe niet ſtil te3ijn inſoo een bo2gh? -

3eaer toe innoot ſoomanheluaer 't bertroumen

op hoop geſtelt/

GBp 3ant te boutmen/ *

oEn ſtrathg neergebeit ? . .

7. ggJeſus D' algenoegſaemhept

5aiet groot genoegb t 62Ziel! om in te ſinthen/
den aiii beoefhept te doen ſlinchen/ • -

gniyemſ in hem mijn ſchatbertogeniept /

#pig mat mp optluſt boogtaen/

op dat na hem mijn ſught en toghtengaen!

gea hembpmien de bollebolſjept 18/ en

zDienimmer enut:

#phan niet miſſchen /

zibieſith tot hem mentjt: ,,,,,,,

8. #oonſteb ich ban mijn ſnel tot u/
en botſten bijgh naerbiegenabe-ſtromen?

giaet uptunoſhept tot my homen. -

zDe minſte blick banume gunſte nu!

de honingb! geefbatich niet agijt/....a.,.,.,
zpan u alleen mijn Hooft/ mijn beeſt/mijn Hragijt!

3Laet #thepſelg min mopt in mijn bertbernacijte/

3POgt#hjii4.

3meijn ſteena betrachte/ - -

Gºfmijn milig ſtil.

E Y N D E,

DE
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VO LMAAKTE JESUS,
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In zijne Lievelingen volmaakende, 't gunt

in haar ontbreekt.

#Steinme:

Pſal. 146. Pf/ Philis quam Philander tegen, &c.

I • Oete Jeſu 5uib're 50etſjeiU/

JBeel mp ban utn 3oetſjeib meé;

JIPengt een b?opje / bo02 uhn goetijeib/

gIn mijn bitt're 3iele mee;

2，alf baar meeb' Ijaar booûe boonb'/

alèp gegeben boo? De 3onb'.

2. Heill’ge Jeſu, enfiel 12eilig/

#peili'gt mp boo: um beeſt en 49oogb/

Op bat ih mijn leben beilig/

«En geruſt/ boltreft nu hoogt?

JBeh met ulne Hºepligbepb

jl?ijne maaltt'elenbigbepb.

3. 3ich beminnelijhe Jeſu, -

alBiſſe liefde / HTiefbe-byon/ , .

dB bat 1h nog eeng in beeg ubp

abell'/ mijn 3iel-borſt leſſchen Hon?

Çn bat eeng haar bloejing biel

Sán mijn uitgebgoogbe 3iel.

4. Waarde Jeſu, dierbaar'Heiland,

JPie iſ hoger ſjoub en ſchatt'

«Dan al 'g #tarbrijäg 25oulm-en 413epland/

Cn al'g 319erelijſtije: en A5tijgt; gºp
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GEpbchroon mijn nietigheid .

jlectum bierb te maarÜig!jeib.

5. © Volmaakte Jeſus ! gunt mp/

. . . Die geb2efiftig en migmaaht -

25en/ te me2ben (mant bat lijntgP) -

Tabaag iir meer en meer bolfhaaiit',

(GIbtih ben geſtegen op

oper bolnlaaſitheibg ſjoogſte top.

6. Sterke Jeſu, Hºgeſù in 't ſtrijden

gubaag qIecubo / bie obcruint

2iſſe bie u tegenſtrijden / . . -

gh ben teerber als een hint,

, HHaah mp met um 5terhte ſterft/ .

Dat 'hmijn geeſt'lijhtmerh bol metfi

7. Rijke Jeſu ſlaeubp'oogen

g@pmp arme 25ebelaar/

3TBieng gebgeh en onberm0geit/

H belient en openbaar

g zijn, merpt mp begietmat toe
" %jn mijn geeſtlijſt arremoe.

8. Goede Jeſu goetſjeib 3elbe /

3Laat um 45oethetb in mijn ſiert

RPien herbo?ben gronb b002Üclbe / .

. Die bol quaat bebonden mert:

oEn berbelg Dat boob'iijft ſtiaab/

'tameelä u boetſjein tegenſtaat.

9. Vriendelijke Jeſu Chriſte,...

“Diebe zonbaarg balenb'lijſinoobt /

(Crehmp (biemp baalt bergiſte

gn't ben?ijfbanſontenſnoob)

geooguin3ceten?ienblijhſjeib/

âäſtber3onten bienſtbaarheit.

- - 4 U 1 T. --

* .

A. G.

DEN
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T) E NI /

ALLES VERMOGENDE

Door 't Geloove.

D. #E E EEE######

2in als boeg 45etſt mijn 5iel belverht/

##########EH====#

Die bui5'lig leit baar ſjeenen; «En met 3ijn

--EQ-Q=##--+-EZE-Ei-t-E.

âEE+EHE+=#EEE=#EEEEZE--------------------7MH----------

Hracht haar smahirin ſterilt/ ga recht meer

#########EËEËE#EEË##

op de beenen; JBan acht ik quelling/Heet/herb?iet/

#E #EËEËEË

qPf een ge manſpoeb min alg niet.

2. 2II ſchiet ben 35atan tegeng mp

Zijn boobelijhſte flit3en ;

den Homt be lº)clfclje ſiaſermp -

den 'g ſecrſoſch opmp aanbit3en ; ; .

13oe fel en binnig bat5e mo’en. 1

cijft lachg' met al hunn ra3cnn boen.

3. De jaaam mijng gºobgig mp een 250gtijt/

zijn bleug'len mn bcbeliften/ : -

3 313aar heen iä tijbig/ onbe50:cijt/ - | | |

gijn tijd ban moob/bertrehhe/ -

# ºr-, # 2 - - - s. - GPaat

- -

A. i - '
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«Daar blijb' ih buig en heilig ſtaan/

(GIOt. Dat De ſt0:mell 0bergaan/ -

4,,'t Beloeb / ljet mapen ban mijn 3iel/

Dat neem ih Dan ter ijanden ,

3choon al be ſſberelb op mp bfel/ ,

ºſſi maah Ijaar macijt te ſtijanden :

gh belſ'en breng het al ten bal/

âDant b002 't 4.5eloob bermag ih 't al.

5. 45ebeurt het dat ber &langen 3aat

jlap p2ihhelt in de hielen;

3Pat uiterlijlie ſcet en quaab

UBoet boogbeel aen mijn 3iele.

ga'targſte bat mp pmanù boet

25eh02bert tmp het grootſte goed.

6. #ntien men mp mijn goed ontneemt/

jl?ijn #ui5en en mijn frben/

GEn (met een bu002b) ban all'g berb?eemt;

ga boet m'aig 25alling 3hmerben/ .

24H hreun' beg niet, ih meet hmel bat

jl ºp 45ob behmaart een ſteuhn'ge ſchat.

7. Ontrooft men mp mijn jaaam en ſter/

qºn hoogb mijn faam be3hnabbert

GP002 laſtering/ 't quelt mp niet 3eer/

lgoe buil men mp behlabbert/

#Been/ mant mijn roem/ mijn lof en ſfer

«En 3och iſ niet alg bp ben Ligeer.

8. Pf300't gehmelb nog ſjoeger Hlimt/

«En boel-oogt na mijn leben -

2Z00 Dat het ſtijupmbeht/ bguit en grint/

een barg Homt tegenſtreben ;

âIBat 'g bat: manmeer 3p 't HIichaam hinot

QBan boert het mijn 3iel bp GBob.

9. 2ºp neemt ban mp het (@Tijb'lijft af/

dBm't Beuboig mp te geben/

#aar ſtrengheid balt mp 3maar nog ſtraf,

#319il daar niet tegenſtreben,

2Zp
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2 pruiit mijn 3iel uit al haar noob/

«En Doet mp leben boo? De JB00b.

Io. 49 450b in mp be firacht herhucht

12an ume 45eeſteg merhhing;

JPijn Žiel tot beeg aanmerking trecht

#n mijn 45eloofg berſterhäing/ --

«Pp bat ih / mat mijn ljier ontmoet'/ -

5200it flaubn: maar hoube luſt en mocbt.

. A.

D EN

GELUK'ZALIGEN HOVELING.

áštemme: A

Pſal. 146. Pf/ Rozemond die lag gedoken, &c.

I .O# H#obelingen/

130l ban Dampen minb en hmaan;

“Pie malhamberen betogingen

GPm 't Dicljſt' bp um Prins te ſtaan/

UPie berhaiben boog de jàijb

25p-na heel herſſonben 3ijt.

2. Pie um ſjoogen/ bie uhn 3eggen

(Lijb en blijt/ uhn liſt en hunſt/

KBag en nacljt 50cht aan te leggen

@m een ljant bol menſchen gunſt;

- JBat u bihbuilg ban nog miſt k

2tig gp naar het meeſt op giſt. -

3. Jºl?aar een moogbje/ maar een baabje/

Jaaaht u ſjaat lijh bp u Vorſt.

GPf een Oore tuiter jaatje/ *

JBie um naam en eer bemo?ſt/

#n um af-5ijn/ bp um Hºgeer/

- Hä 3 . Daar
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zſPaar mee leit umhoop ter ne'er/

4. #aueel moeten7, na heel hopen/ .

jeâten bienſt dan menig jaar/...,

#aatmenum #ertg-timmer ſlopen

ziBat 300 joog gere3em maar ; - -

zibaat'lijft ban5eitſcijt ber3tuinb

3Panum 1300gmoeüg blaag bol buimd.

3, b opogen/ 't oo2/'t hert dan ben Hitoning/

3TB ozb u onberijoeüg ont5eit;

Hit 3ijn hoogberheben moning

alBoºb gpſmaab'lijft hoog geleit.

ziet ceng ſterf'lijh menſcheu%.00n/

gPit igbaah ter Princenloon. -

6. ſnaar biºm het ºntwerftreren/

oEn bat 12eilig heerlijk lºuig / -

TBat benOpper Lycer Der Heeren

Heeeft getimmert op 5ijn Kruis.

vibie baarſg een Hºobeling ,

âDozb nooit geen iBerſchobeling.

7. ga al mieten bienſt milfromen

25p bien Vorſtbmiebat ijp 3p/

31eozb gemabig aangenomen/

oºn bic blijft boo: eeumig bp

%ijnen Koningh ; geen gebal

lgem ooit baat ballſcheiben 5al. ...

8, feilt baar pmann in 5ijn plichten/

b'Beere 3iet 3ijn5maliteit, aan/

ga 3ijn5mahſte bienſt berrichten

Houb hp al hop? beelgebaan.

2

3Ëalt naar pmanib plomp eng?of/

#precht hem meer op uit 't ſtof.

9. 45p behoeft geen menſch tepresen/

gºn bat 12eerlijk lºofge3in/

“Dat ſpiimocht ſchaabijh me3em/

à laenig eeng ban3ieſ en5in;

J?iemand baat 3ijn b2cugb belaagt/
Gill
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302ant be ſaijb daar niemand finaagt.

1o. b &fen 302gt Daar500 32et b00? D'aliber

• 2tig elft boog 3ich 3elpen doet,

2ºp 3ijn bpolijtſt met malſiander/

«Dm malhamberg heil en ſpoet,

jàiemanù ig bo02 3icij alleen/

312aar elf arbeib boo! 't gemeen,

11. Haiemand binn3irij bier bebgogen

#n het einbe ban 3ijn bienſt;

312aar bp 3al 3itſj 3ien berhoogen

(Hit genaſe/ niet boo2 berbienſt)

(GIot een Koninklijke Staat,

KPie in Çeumigijeib beſtaat. -

12. Hemelſch Koningh, bie ubo 323inben

jl2et onbnelhb're Häronen firOoltt /

HLaat mp bp u gunſte binben

Hleijn ontmaarbigheid berſchoont/

49p bat 1ä/ in b'#eemei 3aal

#ier na/ ooh alg Koning p?aal.
A. G.

voLMAAKTE EEDELDOM.
3tentimet

O Mazarin voicy triſte Nouvelle, &c.

I •I" loon en banie #/ 3# een#V,

Dat hp mp reeb'lijſt menſelj geſchapen heeft,

Geen Wijsgeer han't gering 452aum afgeſcheiden/

den bat typ/ boo! dºeboot mp't retijt nog geeft

2Man't hierhaer 25oºger-retijt 5 ,

Per Stad Ateen. , '

(QIroh bger uit b'H#ciben fietijt

Zoo grote re'en// (Tot dankbaarſje'eit. ,,,

" " # 4 T - 2, 319at

,

'
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2. 3TBat oo25aah heb ik dan mijn 45ob te lohen/

GBie mp geen Heiden maar een Chriſten ſchiep/

«Die uit Duiſternis nog baar en bbben

(QIot 't heerlijft licht 3ijn'g Evangelys riep/

«En bie mp boog 3ijn Woord

«En geeſt betiicijt;

ga ſtercht nog hoopt en hoogt/ -

JIajjn 3ielg ge5icht// iſlaet ljemiſch licht?

## Wijsheid homt ijp mijn berſtant beſtralen/

ie niet ſlechg 3TBereſtiſch maar recht gemelſcijig;

4En laat mp boengel hoo? Die âIbijgheib ſjalen/

äit 3ijn ziel-lichtenbe Getuigenis,

(GIertuijl ſlBijegeer mogſt

«En bu?oet in b'?larb',

GEn naſpeurt/ 50eht en b02ſtijt

'QPer bingen aart// 12an filein een maatb'.

4. HPog boet ijp boo2't Geloov mp ſien op buiben/

&Dat'h ban een plaatg niet fietijtg Geboorling,, ben/

19oopt-teelter ban 45eleerb en 452oote luiden:

#I2aar dat ift tot bie Stad 25clj002ling // ben

12an Gode 3elfg geÜ0ubpt,

JPaar ſtraat en trang/

Zijn oberhlegb met gout

oEn alleghanbg// HTaet ſpaarlen glang.

5, gif, ben een Huis-genoot in 't Hºuig beg #ceren/

en Mede-borger ban ljet Sion Gods

(2II ſchoon ik hier moet ſuhhºlen en berheeren)

QPaar op 300 ben ih moebig grootg en trotg.

- &P ! baar op b2aag'iti roeml/
e gºn acijt gering .

2II't aſpercibſcij: mant iH noem

JIàp 30nberling// of en Hémeling' -

6. #oe lang/ 6 #eilig 45ob en Hemelſch Häoning!
Zal ih nog 1egcembeïingin Mézech 3ijn?

âIBanneer 3ult gp mp in um 3aal'geſlBoming

Ceng ſtellen bºp ban alle ramp en pijn/ -
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#

«Dat mp hier bauht op 2 arb'?

3TBilt/ 12aber/ mp

GBp nemen tºemelmaart /

Op bat ih bp// à Ceulmig 3p. /

A. G.

L I E F D E-D R TFTT.

5temme:

I. Mouſſuettier. Of / Wat voert de Lieve Morgen

ſtont, &c. D. Lodenſt. 1. Lied.

IsH# buiftig ig ber HIiefbe gloeb/

ſleie meet mat monteren ijp doet/

2lig eeng plaatg grijpt die in 't gemoeb,

12p laat nooit hert nog 3iel in ruſt/

3ïhaar noopt ong aangeſtehen luſt/

%oo ſamg/ tot bie mo2b uitgebluſtijf.

2. gft ban mel momber bat 1h mp/

qBoo2 beſe 3oete ſjertg-tocht b2p

25enart binn; en bat'ä/ hoe ih lp'/

#Piet han of mil gene5en 3ijn/ . -

2lig boo2 een ſchitt'renb'ooge-ſtijijn : ,

3èan Hem, om mien ih leeb' in pijn?

3. @ 45obb'lijk boogmerp mijmer 3Liefd'!

dBp meet hoe mp bie 3Jijbing grieft,

GEi lieft mn meer 5oo 't u belieft.

qDntſteeft met ume âDeber-min

w,De gLiefbe baar iſt 3iel en 5in " , ,

19ermert en ingelpiſilielt bin' • • . .

4. © lºerte-lief/ mijn gZicle 192inb!

Hºoc toont gp u bug onge5int

@Tot mp/ bie u 5oo heftig mint?

#oe houb't gp u bug mijd en berb'/ -

Hit 5 - - - - 39an



154 GE E S TE LY C K E

3èanſjaar/ bie u met 3ielen ſjert/

#oe lang hoe meerber liebenb' merh'?

5. De Zeen / of 19io'en/ 300 b?ah alg 3oet/

Pie hunnen b' aangeſtehen gloeb/

5 àiet leſïtijen binnen mijn gemoeb

zee #Liefd'um'g #upg mp ganſch berteert,

obp meet hoe 5eer mijn 3iel begeert

(&Ie 3ijn met ume 3Liefd bereert;

6. âIBel aan ban 3oete Jeſu hom/

2i hom/ mijn 3Lieft mijn 252uidegom/

lieb' t1/ licft mp boeüerom.

om #eere Chriſte baal tot mp/

den haat/ in liefd / mijn 3iel tot op

op dat ik ſteumig bp u 3p.

7. gh 3al bog niet laten gaan/

jl 2aat mil u baligen atijtet dalt/ -

ga bouben u 300 lange ſtaan/ * .

(tot bat gp mn uln Zegen jont/

«En met be hugiene umer monu.

JIeijn iſlain-3ich ſjertje maaät ge30nt. A. G

s MENSCH Y DEL GEWOEL.

5temme:

Anacreon, Anacreon de Dichter, &c.

M• (Pe moelt ben ſlàenſch om goeb bp goed te

ſch2apen / -

âDat blijt/ mat moeitt en arbeid hangt hp aan?

Bp geeft 3ich 3elfs beg machte geen ruſt tot ſlapen/

#og gbaags tot ruſt/ nooit heeft hp eeng gedaan.

geen moerlijäljeib/ ſjoe laſtig en ſjoe ſmertt'lijſt/

#0e bol gebaat . . -

&Pnt5iet
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Ont5iet bp/ alg ijp maar

jlâet al3ijn ommeſlag /

: geen meinig minnen mag.

2. âDat ig beminſt ban al 3ijnruſt'loog pogen?

liep mint mat mind/ bat boeb hiet bp ben menſtij?

«Boeb/bat 3ijn ſjert/ 500 meinig alg3ijn oogen/

19erhullen han, berming 3ijn grage menſcij

2Iltijbama meer en meerig ſjappig3lenbe;

ſ!" Lºoe meer ſjpijeeft/

H2oe min bernoegt ijp leeft/

Qm dat ijp 50cht dat meer

(CIe-meernºrenmeer en meer.

3. Pug boet bien Taenſch niet alggeburig moeten/

«En hruppt gelijk een blinbe Jllºoi in b 2 arb';

#p poogt 3ijn 2tarbſtfje ſuft met 't 2 arbſch te boeten/

, &#n onbermijlen bp nooit lºemel maart -

*Zijn berte ſjeft, beplaatgbet miſſe 45oeb'ren.

- 2Zijn oogen ſtaag/ -

Zien nergeng algomlaag,

'JBieg han3ijn loon niet 3ijn

Jean ſmert en3iele pijn.

4. 52a lang berloop ban 'g (@Tijbg gelegentijeben/

- &Poo? hem beſtceb 't in't nutt'long 2tarbſch gemoel/

Zoo ſeit bestelbaar bol behoef'lijHijchen

dPntbloot ban QPeucht/ban hemnig en geboetſ'

32an 45obg gemaab/ en Göeeſt/ en ban 45eloob'/ en

12an raab en DaaD/

gſm bie beroembe3taat;

2Libenſteeng mat ban't GBoeb

' ' Pien menſch boo? nutteboet.

5, 't Berlicht niet/ maar 'theroo2bcelt 5ijn bezitterſ

H#p binb het ſjeilbaarin niet batſjp50cijt;

twee boeteboogſmaaii halt hem maang en bitter /

«De minſtenbicijntech/ hemfcijaabe mºogt -

#oe moet be3ielbemoulmt 3ijnenberflagen/ 7-3

%jn 'g JB00üg gebaar/ - -

*UPan

-

:
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'JBan alg be goeb'ren/ baat

Zijn hert ſtond op ge3etſ

19er5huinben ban 51jn 25eÜ. A. G

Eliezer door Aarts Vader Abraham uitge

zonden om een Huisvrouw voor zijn Zo

ne Iſaak. Deszelfs reize, wedervaren, han

deling en uitkomſt. Geneſis Cap. 24.

5temme: Sarbande van D. Dekker.

#EEEEËEEEË

Ge Sar, Tieneng 5at7 jaar Topp bol: "
(ſſjeruht mag bo02 be boob/ JPie beiù haar

E##=########EEË
lopen bad/ «En uit de armen han haar'

w ongen ſloot / (QIoen fjp Up't Lijck 3ijn roum be=

=############=f==+=g

; 2tbraham ---
bmeenen quam; 412aar op 5p bierb in Çpij2ong

,-S

##########EEEEEE

zijn ſpelen. Het &Pp3ijn bebel/ baartoe bereid/

#EEË#E #E

gezon-hen. ',

2. j?d
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2. j?a bat in ljem ben roubn/ '

19au 3ijn beminde 1320um

19erſleet / en D'4Puberbom ijem oberhfel

qſbebatijt hp aan 3ijn 200n/

QPie ijp b002 b'eere-loon

12an 3ijn 45eloof/ uit 45obeg ſjanben ſjiel.

1Permitg ijp huiſt dat hp alleene bie mag/

Hit melherg #eup 50u ſp?uiten ben Meſſias.

3. TBat uit ljem maberſjanb

12eel bolr/ maar bp ljet 3amb

KPer 24ee/ hoe groot ban tal/ niet ſtomt te pag/

13002thomen 50u / na't moogb/

Htt 450üg monu 3elfg gehoopt.

&#n dat bien 2oon in ſtant geſtomen hdag/

&Pm hem ten H2oubn'lijft aan een HII?aagb te geben/

4Daar mºet hp mocht in Troum en liefde leben.
4. Çen 5aah ble 2Ib2aham

45anſch 3eer ter herten nam/

Dieg ſp2ah Ijp tot 3ijn troubm en bpomelinetijt/

Hä0m ſtel u hand. Daar ne'er/

Onder bee5 ljeup; en5meer

ſlap nu bp Bon/ boo2 mien is mijn hoegen recht / .

Dat gp mijn 2-oon/ mijn Iſaak, niet 5uit troumen/

2ian een ban be5e 4Tanameeſtje 1920ubben.

5. 'It mil bit ban u / al ſchoon

Gſſi in haar 3Jantſchap moon':

jl2aar gp 3ult trchhen na mijn 19aüerland;

qDm uit mijn ſlaageſchap

13et puih ber 3offerſtijap/

«Bobbyuchtig/ minn lijſt en ban hloch berſfant/

(@te nemen boo? mijn Iſaak; 3meer mp heilig/

3500 ftae iH op uhn moo2b geruſt en beilig.

6. Ilhaar/ 3en naar op ben Hänecht/ .

Jlàijn libeer if bib u 3echt/ - - - - - - - - -

JIep eeng/ mat raab/ 3og b'gonhugoum niet en mij

IPp bolgen ? 30ub ſh ban - - - - - - uin

e ,
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Hbo 200n mee bermaartgan

#laet mpherboeren/ en daar bijbenſiſ/

Gºot dat ijp met beſlaaagb3itſj heeft berfpachen/

«En3ijne (troubn-ring aan haar hand geſiohen:

7. 32een / 3ep Joe 2Ibº'Ijam/ neen

Jºl?ijn Zoon moet daar niet ijeen.

Jºladat luiſter toe / De #eerber Heem'Ien ſpot/

KPle mp eeng 3epberhuig -

JFlur uit utng 12aberg buig/ -

SPie boemaaig Hrahtig ſp?ah al3merenb / tot

JI 2p3eggend/ 3iet Uit HIanb3alih uhn Zade

«Baan geben/ en haar haar bol op her3aben.

8. Zal bo025ijn Lucijt-ge3ant

ä ſtieren baarte3Ianb',

Cn3al u ooit be19:ijſter mij5en an

JPie gp met umere'en

2öetmegen 5uit te tre'en

Jactum/ en hare baienden af te gaan. . .

jl?aat 300 't be Honchb20um met uniet toil magen;

Ziet baar/ ban5ijt gp ban ubn Gºeb ontſlagen,

9. (9p die toe3egging deed

e Hänetijt eenbieren @feb/

'DatIjp 3ich daar in traum'lijſt b?agen 50u/

QEn nam 3ijn afſcheid. Boe

3Plur ruſten Ijp fich toe

gen reisbemet geiabe#emelg/ gouin

(@lot fjn Meſopotanien in 't oog hreeg/

oPoh Nahors 5tab / baar ijp 3ijn ljert om ſjoogſteeg.

1o. #p gaf laſt aan zijn #Li'en/

De Häemclg alle tien

t” GPntladen/ b002 ljet buiften ban be 2011/

3Picht bp een mater put -

2Iſbnaar ijp Ijaar te nutt'/

GP002 trei3en afgemat / berberſchenhon;

Jºlaitgbaar beladeberg baag'ſir haar begaben/

Om 't boaſtig idee te brengen en te lauen.
- 11. Paat
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1 1. Daar boog ijp 3itij ter ne'er /

«En 3ei(alſmehcnn) #eer

GBp 45obg mijng troumedl2eeſter32ſligaham/

3Die mp tot ljier ticij0cb't - -

19ebt/ geef dat hijier ontmoet/ -

aBej Iſlaagd om u meſſi ih be3e rei3'aannam.

alBilt die melbadigheid mijn Heer bergunnen/

"Dat 3at hem tot in 't B2afberheugen kunnen.

12. SHH ben hier niet gebuent/

GEn gantſtij'lijft onbeſient/

En hebbe300 een 3 maarlaſt op beſjanb.

gft ſta jier aan be252on/

2Ich dat het meſen hon

(Pat 't puih ber Laarberinnenbanbit Lanb/

&Pienagemoonten hier haar beeſten openhen/

Jlap millig mater uit haar Hºttuih boouboſtſjenſten,

13. Dat 3p/ op mijn ber50elt/

#aar onbeſclpeumt berfiloch

#ſlap mater aan te bi'en en aan mijn19ee.

Dat bie/ ô #eere / 3p

GP2 ſl2aagbe-paarl Diegp ee

32002 Iſaak boorgeſchikt hebt/ bat'g mijn 25e'e,

49pbat ih baar bo02 mag ber3ehert hoegen

12an 't goed dat gp mijn lºgeere hebt beboe3en.

14. 12002 't einbeban't Bebeb

C2uam met een flure treb

Rebecca met een Häruift op't lijfgela'en;

TPie JI)aagb / berJſlaaagbeni troon/

2Zeer huiſch / uitmuntenù frijoon/ -

GEn ſtelben't baar retij op Uc 2.52on-pilt aan/

gen putte beerbig mater in haar hruthe/ .

32002't 12ce, en 't gunt men moeſt in jupg gebruiken,

15. Dit 5ag Eliezer

GEn qitamge3huimt bambert' : - -

«De ſlaaagb ontmoeten/ 3o05pt bungmaattºging/ .

«Enſp?ah, Zoet.Jſlaeigjenmeentt - 'tnr.
g
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't 192ppoſtig boen niet breemt

12an een uilaubing: rei5end/ 192eembeling/

«Die moet ban rel3en/ en ban boºſt benauintig,

«5unt hemeen bgonfijen eerbp ganſch herfſaumtig.

16. âDaar op dat 3p terſtont

ášprah / met een heuſche mont/

Ziet u dat mijn ideet/ #inh/ en berHoel umbo2ſt:

&Daar ſtaat mijn liruth/ ont5iet

iſlººp/ nog mijn arbeid niet/

32olboe um b2inheng luſt en grage bo2ſt;

GEn alg gp |jebt geü20nhem / huilih mebe/,

jl2et u/ en ume Hºteinelg 2520n-hmaartg treben,

17. Paar 5al ih bo02 bat 12ce

QPoh putten/ bat5e mee

19erhoeling nutten; 300 ge5eit/ gedaan

H#p ſtaat herbaaſt en 5buijgt/

«En met geÜajten ſtijgt

Hººp tºemelhuaatig/ en ſpant 3ijn geeſten aan,

#n't ouerbenſten of 45obboo2 bie3ahen/

2Zijn laſt/ en rei5e mouhn boo2ſpoedig mahen.

18. 't 45ebuite 19ee herfriſcht

Çn ijlinne ûo?ſt geſliſt

Ontgeſpten ijp 3ijn JI?aal/ en toog daar uit

«Een 19oogſjoofd tierſel/ groot

«En ſchoon / bie ijp haar boob/

JIaitgijp haar hoog boo: 12ater Iſaacs252uſb/

&Paarnebengthnee Hoſtelijk arrenl-ringen/

QPie Ijp haar miſt 3oet-ſmeltenb'op te U2ingen.

19. Lºpſpgah tot haar / 30030ct/

&#p/ p?onit ber TBoght ren/ boet

Jſlap nog benaiendſchap bat gp mpberiilaart

aaieng pochterbat gp3ijt;

GPpbatih metter blijb/

äbn'«Pubergmag gaen groeten. 49penbaart

Jilàp/ ofer plaatgigt illment om bernachten/

#h en mijn Bee/ 'h30ump geltthäig achten.

2o. 309Gae
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2o. #baar op 3p hem beleeft

vaeeg baienu'lijh antimoogt geeft/

Bethuëls JBochter/ ben ih/ Milcaas 2Zoon/

JPie 3p bp b'«Pube ſlaan

Nahor, met eer geman. . -

“En mat ong, buig belangt naar ig5eer ſcſjebn

ºctief dan bebbing/ ſtalling / firo en noeber/ -

“En met liftjt gunſt op Baber/ mièoeber/ 3gºoeber.
2 I. @Poe boog ijp 3itſj ter meer, * •

-gºn finielden boo? ben ineer;

#lof 3g ben 450b mijns ineeren? baham/

Die 3ijn goetbabigbein - - - - - -

#2ein niet en heeft ont3eit: . . -

“En bie mn op de ſteig bp b'ljant aig man/

Çn inp geleit heeft/ âlg een troutme toebet/ , ... -

3in 't 3Land en #ui5ing ban mijng #ceren 252oeber.

22. (GIerhuijlen liep be ſlaaagb' -

,,J2a buigmaarn/ en gemaagb . .

2lan haar iPyoum moeber 't gunt haar ig ontmoet

dT2et als 3ulx bierb geſjoogt/ -

#iep haar broer Laban boozt t

#t &lan uit / en heeft?Ib? Ijamg Htnecht ontmoet,

#ant Ijp 't herhaal 3ijng 5uſtere bab hernomen/

«En op 't herhaal 45eſchenh naum acht genomen,

23. Pie ſp?ah hem albug aan;

âlBat blijft gp buiten ſtaan/

#gº die de best gezegent heeft/ .
«5 hebt hier te lang geteſt t7 -

#fi hebb' ong buig bereib

#2002 u/ en plaats bood al u eee, begeeft -

# met mp berlmaartgijeen/ om te ruſten/ -

“En u met ons blphertig te merluſten.

24. Be Lºuighoogd op bie re'en

ººiing hoopt met Laban heen -

eg# Ingt tal# gebolg na 'tſjuſg;

dat plºer een terſtont

# , ' Al #ein
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lgem fur ten dienſte ſtont/ .

GEn b?agten oberbloebig/ bp. De ruig/

#oop/ bauer/ ſtrooi ten oogbaar ban be 25eeſten/

dËlft moeite baat/ be minſten en de meeſten.

25. 23'n be3e be5igheid -

âIBtern# ben Biſch bereib/

«En baad'lijh miert hem teeten boo?gezet;

«En bp 3uir 3iende ſtrah.

iſ het ernſt / boel) minn lijh/ ſprah

RPat ſpijg nog bgamh mp in mijn bienſt belet:

'Hºebb'5ahen ban belang met u te ſpgehen/

“Dat moet geſchi'en eer ih hom b200b te bgehen.

26. JPoe ſjeeft ijp b002tg ge5egt;

#h ben Abrahams hnecht/

“Die op't bebeſ 3ijng 45obg 3ijn 3Lamb berliet,

&cljoon ijp aig 322eembeling

#2u bpoont/ met alle bing e

dBe5egentig/ baar gp een ſtaal ban 3iet;

32ee groot en filein/gout/ 3ilber / goed en ligaben/

Hanechtg/ HRaagten beelberiep 5oo 192p algášlauen,

27. 2Zijn Sara, lief en maart/

heeft hem een 24oen gebaart/ ,

192p buiten tijûg in boog een puberbom/

«Een Zoon/ een eenig hinù

wPie hp 30o 3eer bemint

«En bie hp al 3ijn mettig eigendom -

dBeſchonchen heeft. @m bieng mill' heeft mijn 12cert

Jlap buur en ongemeen en Gºeb boen 3boeren.

28. (GIe boeten. Dat ih 30u

32002 hem 3ien na een 122oubo/ .

Haïet bp te pocht'ren ban't qIanb Canaan:

GÉn ſpoebig trehhen naar

2Zijn 12aber-3 ann/ om baat

«Een ſlâaagd te 3ochen en te kie3en/ ban

####ijn geſlachtſ, om bie zijn zoon te geden.
H Hebb mp/ op die booghlaatb'ſ op":
*,- -, , 29.

w
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29. 2tig ih nu be3e &5tab -

«5enabeet mag/ 1h ban -

(@Tot “Bob om licht in be3e buiſt're 3aaft,

deoh bat ijp mp de 1eyoum -

JPog 3cife aanhoijsen moutn/ ... ...

25p hem boogſchicht; bp hoogb mijn 25ebe-ſp?aalt/

gen brengt Rebecca tot mpſ op die mijſe

2tig ih ſjem bab/be ſlaaagb mp aan te mij5e'.

3o. Jau van/ 300 't u belieft

4Ben gp inijn ſt?gere lieft/

Cnt'5amen hem goetgunſtig 3ijt; bergunt -

gaat ſpoebiglijk Rebek, - --

JIaet mp/ ban bier bertreft:

dT)aar 300 gp hier toe niet berſtaan en httttt/ -

45ech mp bog fulr/ bat bib ift u/ te hennen/ -

%.00 5alih / Dog beb20eft / meer t ijuighuaarb retinen,

3 1. @Doe ſp?afien Betuël - .

En Laban, mijs en meſ, -

ſIBp3ien bat beſe 3aaſt ig ban be #eer/

'QPerhalben hunllen hop

H niet ont5eggen; 3p

'JBie gp ber50eht ſtaan hop it toe/ en ſneer.

Zp 3n umg #ceren Zoon ten oechte 392oulne/

«Den Igemel binb3e t 3aam boo2 liefd en troutbe.

32. H#ier op ben Hänecht 3ich boog/

&#n ſloeg 't ge5icht om joog/

" en bamhte 45ot boom'tgoet aan hem hergunt/

H#p b?agt ooh naenig &#'el

«En hoſtelijk gumeel/ •

«Bout 3iner/ 5oo gemunt als ongemunt . . . .

die boogſchijn7 nie hp aan de 25 uit berterboſ - *

«Die 3p met buienten bij/ en raat/ aanueertje,

33. Daar neueng ging ſjpijeen/ - ,

en ſchonk heel Hoff'lijälje en ,

3lan Milca en aan Laban; 3uir gebaan

Bierb pber in be Zaal | | | |

*,

al 2 cdat
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«Beleit ten 2tuonomaal;

Teen tºuig-boogt en bie met ſjen 3ijn gegaan.

zPaar at en bgonh men ban de beſte 3pij5e/

dÈn gezanh/met b2eugt'/na'83lanbg gebruik en mij3e.

34. Daar na/ in bochtenſtond/ .
&#lh uit 3ijn bebb opſtont/ . t

Doeſprah beiänetht'gººguitg2ö20'er en iſlaoeberaam/
&#n 3ei/ laat toe dat th l

#lap tot het rei5en ſchih/ -

oe 3eiden 3p/baar op/alreebg te gaan?

aat toe bat't Meisen hier acht of tien dagen

#Berblijn ten afſcheid neem ban 322ient en ſlaagen.

35. #p me er th bij het u

#Iaat mp nog treffen nu/
zeemijl be #eer mijn meg htoont met geluk. ,

dBoh 3eg iſt u dit b2p / *

#leijn Heer berlangt na mp/

apaar filan met reten hat ſh hier lang uit?
zpieg laat mp ſpoebig treffen met belºofſer/
eep dat iä haar aan hare Bruigom offer.

36. Zp meer / mijl't u behaagt/ |

#om roepen op de ſlaaagd
dem te hoogen uit haar eigen mond/

ambat 3p mag 3ijn ge3int/

dBf 3p mel met be 123inb/ 1

oep 3ijn ber3och/ bertrefihen miſ terſtonb. -

#en roept haar en men blaagt/ haar hoo? Rebek##

#topinci aanſtonbg nooit ºp meer/'Huertreh/jd

3%. 't2Beſluit mag hopt en goet /

- zege dictmen metter ſp0ct/

Rebekka reizen met Aartsvaders Knecht,

den ſprahen bibbenb'baar

- Pen 3egen ober baat/...... ........,
Qonze Zuſter, bierb met ernſt ge5egt/ ,

Den Hemel doe u groeyen, bloeyen, groenen,

Zoo dat gy word tot duyſent Milioenen.

*

38. Op

|
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38. Op dat u Zaat nu voort

Bezit zijn Haterspoort.

Rebekka heeft haar ſtrar ter rei5 bereit/ , " »

«En heeft haar jl?aagden ſtoet/ . -

25ebolen metter ſpoet/ º

aar boogt te reppen, die met beerbigfjeib

ijn met haar 1320um ter Häémelg opgeſtegen/

«En reben boogt/ na menſch ban ſjeil en 3egen.

39. De reis mag ongeſtoogt /

«En gingen ſpoedig hoopt/ . w

(Tot dat 3p quamen bp het Zuiberlaub / . .

(Paar Iſaak - moning ſjielÜ. s vº -

- GEn op die tijb gebiel't/ -

42p 't ballen man ben bag/ bat bp 3ig hanb/

gin't ſeelb om ſpob te bibben en te ſmelten,

&Bat hp heeft/ bp gebal/ eeng op gehehen.

- 4o. 5:2a meinig oog geſtet /

39erneemt bp bat banberr .

eten hembe Häéntelg honnen. &#n 3ijft 25?uſb/

Hitech bermaartg. ſjeen / en ſtraft

3èerneemt 3 haar 122ient Iſak, - - -

#Zp ſpringt ban't Seeſt/ en roept/ berſch2ohhen/uit;

3TBie is die man bie baar ban berre manbelt + .

'tgig bp/ hoo! mien/ ik met u heb gehanbelt.

41. Hlaijn 12eer ig 't/ 3eib hp Hom -- --

&Ireen tot um 252uibegom/ . :

2Ith 3ei3'hoe hlopt mijn hart-aét nu'hijen 3ie!

jaet heeft bat tºerberg meicht - -

25ebeht haar aange5icijt / . . .

gen trok haar ſuper ober n'oogen/ bie -

zp ſchaamt-root niet berft op ſtaan op haar 39 per /

JPoch mierb alienr bebaart / geruſt en blper.

2. Ben hyomen Iſaak boe

iep b2olijft tot haar toe / 2 . --

jaa batie #necht 3ijn reis hem hab hertelt, -

en heeft 3ijn gang gehment,

3D 3 - * 5àà
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#2a 3ijn 192outm jl)oeberg (@ſent/

"Daar ſjp Rebekka heeft ter meer geſtelt/ -

«En heeft haar toe geljiitut in liefd en troubne

en trooſte 3ith met 3ijn beminde 192oume.

U I T.

D e -

FRAN SCHE MOD E.
* . ! .

-
" - " v -- - - - - - - -- -

v ..' # * * 35temme: - r: - - - - - - - - - -

- - - v. * . - - - - - - t

: , - ... : -- 4 - 3 - - - ' ſ . . . . . .

-
*

ºf t-
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I#EË#########
"Del IIant meelig en bertel; jeu belaag/

3FE+5-4Ex=###==#E-HEEN:==&GE====+=#

#E =### #= Ë#######

jammerlijk aant; basissuit uw muifth en

#########EEËEEË

lichtbeerbig geſpettel, t'iyang beſlaagt: mits

------

«Sours barn geeſttente bant.

2. zich hoe haah heeft u ben heere/ - s

&Boog 3ijn Hämecijtg 't 002Üeel geb2eigt/ '

- ri :-- -- - Ec-E-------

- -E- - HE-LE---

- -- -- HEEEET

--------------VH--+|-- - -

#00 gr u niet moun man um 3ont en beheeren; -

iſ daar gp hebt baat b'oogen nog 't hert"E#n
- - " - ,- * - 3.

- --
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3. 319ulpſche geuthb/ bie in um 3eben/ .

%jn gelaat/ in tibn gebaarb'/

gn uhm bracht/ en in utme Taobemſe Hºeben/ . - .
3ïnberg niet toont als een lichtbeerbigen aart. -

4. #nbe plaatg ban 45obg 45eboben/ - -

«En 3ijn ſlBill'uboongeſtelt/
----

ſlaag het richtſnoer banum boen de Franſche Moden,

SPaar gp aan beſteeb bebt um tijb en um geld. '

5. Häom bolboe utme begeerten/

jàu be lºgeer heben u 3emb

25entien ban Franſchen t' huig met hunn' gebieerten/

Jl?et een ſleep ban jammer / berb?iet en clenb.

6. #om en leer/ Franſchen gezinden,

Zoo 't u luſt Franſch zijn altijang; . . * -

#Leer het een quaab b2p aan het andere binben;

#Leer jaar 3ang/ haar gang en haar bertel gebähig.

7. âIBant 3p 3ijn ſjutben gefiommen : - -

HIàet een Heir machtig en groot/ -

9puaan/ met3chepen/ Jlauſquetten en 250mnten/

Jlaet 45eſchut, met Carren bol fruit en bol ioot.

8. JPotij niet om u hier te Heeren/ -

192anhrijfig Nieuw-moden en filof; - , ºf:: -- --

Jlſ)aar om u dat nieuhn/ op5ijn 3Franſrij af te leerelt/

«En te boen gebocſen be ſtrenghefb ban 't Hºof.

9. Hlaerh en let hoe 3p het malien/ | | | | |

2Zoo op 't HIanù alg in be &te'en; 9.

H#3e 3p 't al meg plonb'ren berliganben en blaſien/ -

dºn't berberf na ſlepen maar beenen 3p treen. '

ro. JPit'g haar boen; bit 'g nu be Moden,

Zacht geboeib/ b2oobb26nhen. 3Lamb.

3Ianb berbernen/ 3Luiten beroben en booben/

192oumen ſchenden / ſlàaagden ontceren / ô ſtijant!

11. 12an ſbobg jaaam laſterlijk fpachen/ -

35peelenb'met GTeerling en haart;

j?a 3ijn eer met bittere moogben te ſtehen/ -

nem berloch'tten in 't minſt# ben meterbaart. '

4 12, 3Dc

- M
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12. âIBaren mijn oogen nu Hitanen/

«En mijn lºoofd een mater-molth/

'#Zou ban dag en nachten met bittere tranen/

#bm berberfbeſtijgepen/ô meelberigh bolh.

1673. - A. G.

GOETS-MOEDs oNDERwERP,
W. , , 35temme:

& Le Baron de Langerak.

I• “De buf en b2omig legt op baar -

ſlâijn Ziel/ mat 3ijn be reben/ -

Dat iſ, ſtaag met bºſjanb in't ſjair w -

Zit en maah#migbaar // 49p heben/ op ijchgil/

op jeDen ?

2, 9th broo:5aah ig mp met belient/

#2elaag: het 3ijn mijn 3onben/ -

JBaar gp ban geboelig bent/

JPie mp houben 30mber emb'// 45ebomben://:://t

3, Q52ijp moeb/ mijn 3iel / beur op uhn hoofd/

&#n milt um hulp hermachten/ -

32an der Zielen 42pperhoofd / .

Die be3onden heeft berooft//32an firaeijten://: t//t

4. &#p ſjoeft (hoe 3eer be 50mbe hboeb)

GBp hem niet heel te paſſen,

Zijn gemelt, ſeit onber moet/

«En gp 3ijt boo? Chriſtibloetſ/ 5etmaſſent//:://:

S #p ig een giftelo03e $5lang; -

Gfen #onb / bie tamb en Hiaubuen

#2eeft berlopen eberlang: - -

âDaarom 3out u 3ijn gepzang// 2benautment/f: ://:

6. âPijl gp een bep-gelaten 3ijt

VPoo? Chriſtum, 3oub gp treuren/ . &#tt
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#

wDan tot uw ſterkte tºeg

gºn me'er-ſlagtig 3ijn altijb/...

2Zoub gp noit het hoofd berblijb// GPpbeuren?://:://:

7. ſlâijn 3iel/meen dat huaat t'onbeleeft, -

jl2aat in een b20lijh bejen/ .

«Bobe banh en eere geeft/

&Pie u ban iltranfiſjeib heeft// Göene5en. ://:iſ, G

- - U I T. e

N

't VOORWERP der Ware VREUGD

&temme:

Qu'il eſt doux ma belle Climene.

I , A &Tſj Ijoe 3oet hoe trooſt'lijſt/ hoe heerlijà/ .

2ich hoe50ct// Hg talg Tijgiſti bloetſ

fieſnigt en #eiligt ong 3ondig gemueb/

3mbat 1g dat menſch'lijh/ beljaag'lijf/ begeerlijk!

2lth/ atlj/ acij! maar matig het heerlijft, .

2lig men dat miſſen moet?

2. «Tijgiſten 5iel / 25enart en berſlagen/

Ch2iſten 3iel &nbien het gebie|/ -

gaat u de laſten ban't3onbiggehriel

5chenen te moep'lijk en laſtig te bzagen/

2ltij/ ach/ atij! Ijaar hupen en blagen

Häunnen nietg op u 3iel ! . vA.

3. #aar gemelb en Han u niet beeren/

12aar gemelù leib neber gebelt;

eſus bien grooten en machtigen 13elb/

al al haar moebenb'getier han it Heeren.

2lclj/ atl)/ ath! Je blijdſchap beg #eere

T. , A. G.

#L 5 ZA
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Z A M E N-Z A N G,

V A N

J E S U S,
En een nog

WERELD-GESINT CHRISTEN.

aëtemme:

De Mey die komt ons by, &e.

Jeſus.

I• Gft re'en begaafde Dier, Hºoo? hier

albaar bliicijtenplt gp 5oo anrtballig heen?

apatig het bat u bruingt// «Enbzingt/

#oe 3ijt gp bug ontbloot ban 45eeſt en re'en ?

Häent gpuin gerber niet// Pat gpbug boogmp oliebt!

heb ik u niet (mijn ášchaaphen tecr)

13an jongg 0p geboeb't -

«En hrachtig geſjoeb't ?

319at huiſje botſj meer?

Chriſten.

2. 't gg 500, maar geſug/ ath! 31Bat mag

't ſlººp baten bat gp op-5icht op mp neemt?

gh mob man elf geſmaab// 45ehaat

den uit be gunſt ban pber een berb?eemt.

##3febat?impt op?lmptſ/Berbpmp heenenſtijampt/

#h ben in aenjien/ ſtaat/ nog Cer/

geiſt hijht ban ter 3p'/ -

een ſtijimp-lacht op mp/

ziPat ſmert mp te 56et.

- Jeſus

-
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- - Jeſus

3. Om bat u elf beracijt? 12ermacht

4Bp ban be ſlPereld meer heil alg ban nup? »

ggº'tbaarom dat gp blieb: @ch 3iet '

&Pog mat gp doet, hebaar u 5elben bap.

KPievan:" mp herhieſt// De3Perſben mpbeca

- I2ſt , - --,

&Die ietmat/ mat het 3p op 3Marn -

#taat/ #oogheid/ 192outh/ #inb/

JBeer alg mp bemint/

#g mijnter niet maart.

" Chriſten.

4. JTºen 5iet uhm'3tijapen ſtoop://. (Een p2oop

“Beſtelt / boo2 'g ſlDolfg-en 3Bitte 2 mijn-gebgoed;

zp ſchubben barg ben hop // Paar op

JEn hij hen 'taalt met een bergrintbe moeb. A ...,

#aar na:" latubo // Lafijertig/ ſoom en

/ | | | | | | | |

#aar'tnahend' lºonben ſtaan berſtomt/

19erlegen/ ber3uft/

H2et albiſd haar berbluft

“Dat Iog op haar homt. * *

5. Die ig't bie baar houb ſtal// Daar 't al . !

HPernielt mo:b? immerg elk bie plaatg herlaat;

zDaar 'trijtenb m2ceb gebiert // On3hmiert

oEn bat be muil baar tegen ſparren gaat? -

zpte baar in blijbenb' ig// 45emaaht 't berberf geboig,

gſh 30ech beel lieber ſjcil en ruſt,

't 2lanſtaande gebaat w

q9ntblieb' ift; bmant daar

% in heb ik geen luſt.

v - Jeſus.

6. #g ban mijn 2ïrm berliogt ? 130e b003b

* - - - - - &Pug
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zeug aan mijn macht getmijffelt rechte boort?

aneel meent gp bat ih ſlaap // jleijn géchaap/

den niet en meet mat mp te doen behooopt?

g#5al eens met mijn 5taf//3192aal 5uchtig komen af

TBan alg. De ſDolf en 't rijtenbe 3Bee/

het minſt mp bermagt/

#aar ſuperen 5atijt/

gln bertelle Bye'e. . - w

7. #leijn liebe éthaapje blieb// Aan niet/

3ſſaeeſt nucht'ren/bmaaht/ 3ijt blijtig in 't gebeb.

h houb een toom en bamb// @Ier hamb/

zDaar ih bie 25eeſten baſt houtu'in beget/ .

ze hunnen niet meer quaat/ſ allgië haar toe en laat/ .

2II 3ijn3e binnig/ ſnel en blug/

3Pan alg3'0p t1 gaan/

qºn ballen u aan/

gh ruh5e te rugg'.

8. Hieel aan ban grijpt nog moeb// bp moet

#iet blugten, meen/'t is nu geen blutijteng tijd,

HJaaar ſtel u ſterk te heer // 't Bemeer

3ean um «beloob ter hand neemt, balt ben ſtrijd

3e ºp laſtig/ barb en3maar // ##3al u/ in 'tgebaat/

#3emaren boog mijn Hracht; al 't móen

3Pan 't ra5emb' 45ebiert /

2aſu/ ijDe Ijet tfert/

45gen ſjimber aanbûen. -

A. G

U I T.

Z

zº WEER
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wEERGADELOOZE LIEFDE.

. 5temme:

Mon Confeſſeur eſt rude, &c.

Mo 2lar hoogmerp ban mijn LiH jleijn maarde Sulamieth, efbe/

º HIaijn 25loet-ſchat/ mijn 45eliefde/

vibie mijne Ziel bezit,

Hoe/ miſt gp noo? mijn 3uchten/
j én ſmelten altijd bluchten/

2lth 2tel-lief/ hoe ig bit?

2. 12oe/ buierb gp noit bemogen/

Doo2't geen iii heb gele en/ '

(tot 3Liefo'/ en medebogen/

GPaat'fi leeb om ti alleen /

} 2zint mp mijn iMaoeber baarbe/

e &ot dat ik ban ber 2Marbe

imaoeſt ſcheiben/ met geſteen.

% . 3. #om 3ie bog eeng terugge/ ) -

#oe ik het binnig ſlaan/ - 1

Teer 25cuſs/ op hoofd en rugge/

dBm u heb/ uitgeſtaan,

en hoe be qualſter-hlabben/

), #leijn b2oebig aan3itijt ſjabben/

25ebcht en oberla'en.

4. ſtºp maart als boen hol ſchulden/

“Die 'h booz u heb geboet/

#aog heb ik moeten buſben

«Dat mp mijn bierbaar bloet

albierb afgetapt, mijn lenen

#eb ih boo? u gegeben;

ſtaaht3uir niet um gemoch?

5, #orn gaan imp met ong begºn/

j w
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Op'thnechlig 4,5algen-belt,

- 3Laat baar ülm ooijen mepen/

Ziet baar een liruig geſtelt/

âſbaar aan het 25euſen buiſten/

Jlàp/ubuentijaiben / Hruiſten/

JI)et een berlnoch gemelt,

6. Paar micrb iſ op gebonden/

G5enagelt en geijetijt.

(#ſh p5 nog boo? bie monben!)

&#n 300 om Ijoog gerecht/ .

#n 't oog ban groote 35eijaren/

33an 3Bolh'ren bie baar/ baren

25eſchoumerg ban bat ſlecht.

7. Dit heb ik moeten ſijben/ ,

ofer ih boo2 u bolbecu;

G#n eer ih u beh?ijben

#0m ban't aanſtaanbe Heet/

Pat gp ten eeuhm'ge bagen/

2Zoub hebben moeten ingagen;

(GIoont bat gp 3uir boel meet.

8. @Ep huilt u Liefbebaren/

CBun mp ubn liefbe/ baar

&H u om ſmeehe, maren/

à 2 innen mphnaartg. JPlaar

3ſſBilt gp mp nog berſmaben/

2Ziet bat mijn ongenaben/

Htm ook niet meberbaar'.

- U IT
A, G.
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s U L AM IT S AN T WO OR D.

- stºmme

Mijn Liefſte gy zijt ongeſtadig, &c.

I• # hebt mp Hºeer tot ſtaan behmoG JBoo2 um aantrefihelijhe taal, gen/

GPat Ih ben ban u boeg geblogen .

âIBag om bat 'g ſlBereloſcijp?acht en praal/

«blogp/ #oogheib / Staat en Cere -

't 12002merp mag van mijn begeeren;

UPat alleen mag 't Dat mijn 3iel

12an u Heer te rugge hiel.

2. GBp hebt mp boo2 um 3elfs berfiregen/

«En uit bes geuibelg Hlaum berloſt,

ſlâijn 12eil mag 't boogmerp ban uhn Zeege,

Jlaaar 't heeft um bierbaar bloet gehoſt.

' 2Zoutm ilt u met 3iel en 3innen/

(Pan niet ſleben en bemºnnen

'H3TBag be ſnoobſteban ber 20arb'/

«En de gel hoo! ſteuinig maart. - --

3. gh miſ mijn ſjert ban log gaan maken

3Bangaleereloſch blinäent pbel niet,

gh mail mijn eigen 3elfg bergaſten/

«En leben onber uhm gebieb;

'h mil u ſtem alleenigſjongen/

«Been bing han mp meer#n/

4TBant 1H 3ie en merhe bog/

'gſberelbſch leugen en beb20g.

4. Pat Homt gp boo? mijn oogt onthehhen;

&Bug 3ie iſ, meerber alg ih plag.

ameiſt mp nu boºber tot u trehisen/ -

&Pp bat ik u nabolgen mag,

&tuur mijn ſjert/ 3iel en 3innen/
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«Doet mp anberg niet; beminnen/

. Hi?ier op 3tarb'alg u/ô#eer !

JDat ig 't al bat ilt begeer.

5. Hh biù u hom ban 3oete Jeſu,

#om maah um monng binnen nip,
«Beeb' mp be 3eherbeib7 bo02 beeg u

45emabe / hat itt uhne 3p.

#erte 197iend/mijng 3ielg beminde

âBilt inp 500 aan u berbinbe/

Jeat if noit ban um gelep/

3Liefd en toe3icht/ mijft nog ſchep.

'U I T.

A. G.

NE DE R LA N D S BAN.

O##########2thpaah balbabig j2eberfanb/ ontz

Ziet hoe ſBobg uitgeſtrekte band geeft

EEEEEEEHHH##
luih um ſluim'rcuit oogen;

't3m2aaii-5tudarb tuigctoogen 9m tt met een
"------

-"-w

#EE##########
ganſch 3boare ſlag / Laart te treffen/ JPc'erlamb/

#=##########
ath ! Jlaerh op eerbien bag bolmaaah//a gandafi,

2. Onhandig en hoogn-3iehe #oe/ |

: -
- opſt

N
/
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Die 't joth u gaat onthuoelen/ - -

, gpp paſt op ſlag ban 3 meep nog roe'/

JBie D lºemel u doet boeien

#et raaät um Hoube ſile'eren niet

3Pat um 12aber too?nig 3iet/

liggetjp maarſchoumt/b?eigt en ſlaat//'t Doetgeen baat.

3. &#en miſſe tegen menig merf/

12an Lanijen en ban &teben

H#unn onbermijdelijh berberf;

QPat met ge3hminbe ſcij?eben/

(@Lot u aan ſtappen Homt/ ô 3Lamb!

Qaertei/ boſ ban 3onb' en ſchand;

weie geen bingmin lijnen meught // 2tig begbeugd.

4. 120e pff'lijk een grumel 3p -

#et mogb in u genonben; .

25eb20g/ gebeinſtijeib / buith'larp/

2Zijn um geringſte 3onben; .

JBe 12oogmoed/ trotgijeib/nijb en haat/

2Zijn ben banb ban peberg 35taat;

# #ie zich naar meerennen aan dat geen naam.

5. Geen ſpobg-bienſt 3omber 45ob en 4beeſt/

Pie maar hervormt genoemt // mogb/ -

Pie prijſt men ſchoon bie allermeeſt/ -

! ginb'heiſſ’ge 25la'en genoemt// mogb.

- De #eiligheid en geeſt'lijhheib/ -

jaaubo-om-en b0025icijtigijeiÜ/ -

, Poemt men ondaling /#ſdàuaherp.
6. Die een broom ſtijgiſten t'ijang mil 3ijii/ re

2 ſlaoet 2502gerlijft maar lenen, ... -

- Pat bp 3ich maar een meinig pijn -

«Been argernig te geben. .

z liep die maar 300 hoo25igtig leeft/

2 Bat ijp pber t3ijne geeft/ e

en nooits boet als moet boetſ ºoit is bloed.

7. Pie 4Leeraerg bie de Chriſt'lijäljeſof

Hit alle banden ſtaken/ . ziPig

ve's
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zDie man ber (CI)2iſt'tten 322pigheib/ -

dºen toom'loog leben-tuahen,

zDie trachten 300 beel Pbet mag/

b' peili'ging ban beg Heeren Dag

Gifte bºchcn/ó bie iſ aang/ Pienen te bang.

8. 3mbaer mil bit heenen/ 3inloog Lambº

Zoo ſjobt leeft/ 5ou ijp bulben

gn u 300 een berboºbe ſfant/

#n eindbeloo5e ſchulben?

âja/ hp leeft bien groote 45ob/

Die eerlang tot gruig tº fin0t/

zoo gunoo, hem niet bermeert // «Entº:
1668.

U I T.

D E

WARE ST A A T-S U C H T.

aëtemme: 'sKonings Balet.

I•H# moebig is ten HTarnſch manmeer

#p moah in hoog een top ban eer/

gºn ſtaat gelijſt en opgeheten ,

zijn hert bol staat-3ucht en 3jn oog/

Bie bliegen met Icarus al om hoog

(fot bat ijumn' michen haar begelen/

(Iot hat humn michen haar begeven,

2. #p blinht een mijl met glang bepaalt.

- - Zoo lang't geluh 3ijn 3taat beſtraalt/

«En lijft een monter op ber 2lerbe,

ſlaaar 5on'tgeluii hem't aan5icht heeell

delft bie hen had ont3ien/ gebient / gecert

2öchlan met ſmaat 3ijn eerſte maetbe,#r
, 3v

ºr
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3. Hlaaer bie 3ijn 3ucht na bºhemel ſtuurt/

een beg 3elfg 12eerlijkheid/ (begluurt

Jſlaet puih ban 3uin're Zonne-ſchijnen)

den menſcht/ alg #oning/ eeugdiglijſt

, die heerſchen in bat #Zalig bºemelrijliº,,,,,,, -

3JPieng #taat en googje en nooit berbuijmen. ://t

4. dbbie: bie menſtjt een groote 3ddh/

Die 'g meerelbſch #taat/ſter en Bermaait/

(GIe boben gaat. Zijn blijtig p00gen/

't 45eloof beſtenbig ingelijft/ -

zijn ziele-tochten/ baiftig noopt en blijft/

#a dat onfeilbaarlijk herhoogen....... t/ſ:

, " 5. © ſpon/ bie'tgoed in ons bermefitſ

25eſtuur mijn niertg-tocht/ lein en trecht

#eijn ziet herr bobenb'2tarbſche bingen;

&#p maah mp baar van log en hºp/

op dat ik tot een mig nemelſtijl nip/

den alſ mijn b?iften/ op mag bgingen ://;

A. G.

M 2 BLATD

*
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Van de

GE ZA N GE N.

Ege-praal , over de Dood van d' Eerzame, Vroome,

Godzalige ende wel in God-geoeffende Jongelingh

D. Philippus van Zorgen.
Noodiginge tot het Beſchouwen van Jeſus. Fol. I

Eerſte Boeck, en Eerſte Gezang. 2O

Het II. Deel. Dat Godmeer in#an is als in den Hemel,

de Sonne, of eenig ander Hemelſch Schepſel. 22.

Het III. Deel. God is meer in Jeſus, als in alle aerdſche

Schepſelen, meer in Hem dan oyt in Adam, of eenigh

ander Menſche. 24

Het IV. Deel. Jeſus beweſèn God te zijn, door deTex

" , ten van het Oude Teſtament. 27

De Werelt Ontmaskert,door Monſt. Foucquet. 30

Na-klacht, over het groot Verlies, en ſchadelijck Af

ſterven, van den E. G. en Hoog-G. Heer Gijsbertus

T Voetius. 32

egen-zangh. - , 33

Weder-zangh - 4

Aen mijnWaerdeGroot-Moeder Van Zorgen,Tiedenis

in haer 82. Jaer 167o. 35

Aen Me-Juffrouw, en WaerdeMoeder, ophaer Geboor

te dagh, den 8. April N. S. 1675. zijnde nu 5o. Jaer. 37

Begroetingh aen mijn Oudſte Broeder Leonordvan Zor

gen, tredende in ſijn 24 Jaer. 39

Op de Vetjaerdagh van mijn Oudſte Broeder, tredende

op den 5. February Ouden-ſt. 1676. in ſijn 25. Jaer, 41

Verjaer-lied aen mijn Oudſte Broeder Leonard van Zor

gen, wanneer hyop den 5. February Ouden-ſt. ſijn 25.

- Jaer

-

--------- - - - - |
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Jaer vervulde. Eerſte twijg van onſe tack. 42

Op het Verjaeren, van mijn Neef Philippus van der Vliet,

tredende op den 21. December Nieuweſt. 1675. in ſijn

2o. Jaer. 45

Aen mijn Neef Philippus van der Vliet, als hy op den 21.

dagh van Winter maend des Jaers 1676. oock intrad in

ſijn 21. Jaer. Broederlijcke Neef, die my. #

Aen mijn byſonderſten Vriend, mijn Heer Johan van der

Haer, wanneer de tijd van fijne vordering in de Rech

ten op handen was. 5o

Een duyts Sapphicum, drie a vier extemporaneum. 55

Ter Bruyloft, van de Eerſame en ſeer Diſcreten Gooſſen

van Wijck, en de ſeer Deugtſame en Eerbare Haesje

van Doorn, in den Egt verſamelt den 2. February Ou

den-ſtijl 167o. , 5

Geboorts-Vermaningh , aen de Eerſame Deughtrijcke

Jonge-Dochter 1 Maeyken van Wijck, verjaert den 11.

Juny 1667. Oud 28. Jaer. - 58

Een Ziel zijnde in 'tgevoelen van Gods Liefde. #ſch ſjef
nu eeng gebonden. w 5o

Punt-dichten of Epigrammata. Bedenckinge over Micha

6:9. Hoort de Roede, ende wieſe beſtelt heeft. 63

Petri Gallicinium, of't Hane-#van Petrus. 63

Bedenckinge over Matthei6:28. De Lelien ſpinnen niet 63

Op de Poorten van Palm, hierover al in deStad, Anno

1673, op de Intrede van Sijn Hoogheyd. 64

Aen de Heer AEgidius van den Bogaert. 64

Opden 30. Pſalm, vers6.Want een oogenblick is'erin ſijnen

Toorn maer 85'c. 6

Een Geſangh Lutheri. 19erijeugijt u ſiebecini:
635thaer - 5

Niet dan Jeſus. Auguſtinus ginch eeng fiften. 67

Morgen-gezangh. #eer ! hoe ſal ich u bergelben. 72

Een benaude Ziele, klagende tot Godt, over haar drie

Doodt-vyanden: ende den Heereom hulpe en byſtant

aenroepende":&#0e boert mijn 2Ziel ſoo
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ſeer beſprongen,
- 75

Euchariſticum, ofte Danck-dicht. Lyoemel ben grooten

1 @ 50öt.
- 77

Avondt-Gebedt. G9 gr00te 4.50bt ! bie alleghnattet

leeft. 8o

Ziels-worſtelingende Overwinninge, na hetgenieten des

H. Avontmaals. Çplaeg/ hbat ramp/ artij ! bdat ela

lenbe. - 82

De lieffelijcke Vreughde van een verſekerde Ziele, ſma

kende de ſoetigheyt van de liefde Chriſti. © JBijn

2Ziel / hbat ſoete tijben. 8- 89

Klachte ende Gebedt tot Jeſum, in't naderen tot fijne H.

Tafel. #ijn maerbe3ielij0e bug ontſtelt. 92

Een Ademhalende Ziele, uyt het midden van haer, ſoo

lichamelijcke als geeſtelijcke beſoeckingen tot God

vliedende, ende op haren Vader lieffelijck leunende.

3ïDat ig 't mijn 23iel / ſjoe bug ontſtelt. 96

Lieflicke Ziel-dwanck, of innige Hertstochten tot 3feſus

dPJeſu! mat ig't bat u bgingſjt? 99

Eenſaem gepeins. Heer Jeſu leven, Licht, ja eenig
Al. - IO

Wee-klagten van Sions Liefhebbers, beantwoort#
Sions Bruydegom, Uytgeboeſemtter gelegentbeyt van

de Doodt van den Eerwaerden Heer Jaſper van der

Haer Salighlijck overleden in 's Gravenhage, den 15.

December 1678. Jehova Sions Son. 109

Het Overgeven van een Geloovige Ziel, aen Jeſus. 2ll
leen Alweerdigh Godt.

- I 2O

Ziels-verlangen,om 't genieten van Jeſus. 4P3Liebe Jeſu!
2Ziele b2ilmbt. I22

Eenantwoort van een Kindt Godts, op de Wooden, als

Proverb. 23:26. #h boog een ſtem upt 'g #emelg

tij2oon. I24

Over de Woorden, als Ezech. 15:5, 6, 130e hoonber

baat 3ijn u genaben. - E25

Een Sugt tot Jeſum. Pfoete Jeſu, manmeerſal het mee

ſen.
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€ll, 129

Eers Wenſchingen, om van de Wereld en ſijn ,

eygen verdurventheyt te mogen verloſt, en met 3feſus

vereenigt te worden. Hoe moet mijn ſjert lºgeer: 131

Een Liedt. u5p &Doût/ bo02 mien het Cºngºlen

ſtſjaar. 136

Afſcheyt, van 't Geſelſchap van Gods Kinderen. «Eeua

bnig/ lºeplig/H#emelg HHoning/ -- 139

Een Gebedt tot geſus, van een ſuckelende Ziel. 2ïtij mp!

bat ich ſo0 langen tijt. I42

DeVolmaakte Jeſus, in fijne Lievelingen volmakende,
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