
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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TMUZ. Z', Alle de

GEDICHTEN

Van

H 1 ER oNYM Us Sw e e RT s.

t’AM S TE R DAM,

By C o R N E L 1 s S w E E R r s , op de

Cingel by de Appelmarkt, 1697.
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VOORREDEN.

4;& Lzo ikdoor ervarentheid geleert

W: heb , dat de Dichten die myn

::) Vaderby fijn leven in 't licht ge

& geven heeft, by al de waerelt

met lof fijn aangenoomen ge

weeft, heeft het my goed ge

dacht een verzameling te maken, van die noit

in druk geweest zyn, achtende die te waard te

zyn om ze te verwerpen : En alzo hy een

groot beminner van eerlyk Boert geweest is,

zullen de Zinnebeelden , Huwlyksdoolwegen,

Bruilofsdichten, Verjaarverffen , en andere

Stoffen niet onvermaaklyk vallen : Syn Bybel

stoffen, waarmee ik begin eneyndig, zyn weer

zo veel ernstiger ; hier word alle neuswysheid,

fymelery, en muggeziftery uitgelacht en ver

bannen en ik laat my daar ook weinig aangelegen

leggen, wijl ik weet dat men het elk een niet van

pas kan maken. Daar is een tyd van te lagchen,

en weder een andre om te weenen, hy betoont

een wijs man te zyn, die zich na de tyd en de za

kendestyds weet te schikken. Gelyk de Roos niet
* 2 al



V O O R R E D E N.

altyd by d'Eglantier, maar ook onder andere

welriekende bloemen uitmunt, zo zal men alle

Bybelstoffen juist niet geheelby elkander vinden,

wijl dit niet wel heeft konnen wezen, door dien

my in 't verzamelen, en wijl't werk onder de

Pers was, noch eenige van die stoffe in de hand

gekomen zyn , die ik by de Mengelrymen en

Puntdichten gevoeglyk ingeschikt heb. Ook heb

ik eerst van meening geweest om Vaders Zede

zangen hier niet by te voegen, alzo die genoeg

by my te bekomen zyn, en dewyl het dan in 't ge

heel een nieu werk zoude geweest zyn; maar

doorgoede vrienden beter beraden zynde gewor

den, heb ik er die bygevoegt, en alzo een werk

gemaakt daar niets aan ontbreekt, dewyl de Ze

dezangen evenwel apart met de Muzijk daar by

zynte krygen, voor die alleen de Zangkonft be

minnen. Alzo myn Vader dan belofte gedaan

heeft by fijn laatste Zieltochten, noch eenige

Zwaanezangen te voegen, heb ik die opgeza

melt, en daar deze Mengeling by gezocht.

Vernoeg u dan vrolyke en leergierige Leezer

en vaarwel.

C. S w E E R T s.

Aan



Aan de

B E M IN NA A R S

der POEZ Y.

DE Dichtkonst die men rechteenhemelgaafmag noe

mCn ,

Omdatze weet de deugd op't minnelykst te roemen,

De ondeugd op 't haatlykste aftefchild'ren, na haar eis,

Gelyk het licht der Zon , het zy't uyt fijn paleis

Ons toeftraalt in het Ooft, of in het West gaat onder,

Elk ding fijn verwe geeft, zo strekt fy in't byzonder,

Tot een verquikkinge der ziel, door zuyvre taal,

En vindingen: dat vry een Schilder 't zichtb're maal,

Door oefening van konst die hy aan elk kan leeren,

Wat is de zuster van de Schilderkunft dan te eeren,

Wyl die, meer door natuur dan konft, ons ingestort,

De Dichtkonftoefenaars tot alle kennis port,

En aandrijft, om elk ding fijn eigenschap te geven?

Zou dan de Poëzy, wel waardig dus verheven

Te werden, niet met eer en achting zyn beloont?

Zou ik verwerpen, 't geen myn Vaders geeft ons toont

In fijn geschreven blaén ? zou ik aan 't ak'lig duister,

Daar niet dan distel groeit, opoffren, 't geen tot luifter

Van taal en konst door hem, geheel niet vruchtloos, wierd

Op 't helder wit gebragt? daar, waar fijn penne zwiert,

Hy op fijn tyd leert jok, en boert, en vreugd te plegen,

Maar ook tot hooger ernst zich altyd toond genegen,
zk
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• Aan de BEMINNAARS der PoE z Y.

Als hy de blydschap en de droefheid geeft hun beurt,

Waar hier Thalia lacht, waar fijn Melpomen treurt?

Zou ik niet, 't geen hy gaf tot nutte, aan and're geven?

De wolken van een geest en wind door 't zwerk gedreven

Die drupp'len zegen neer, de mensch, het vee en gras,

Ontfangen't vocht, en geven 't weder op fyn pas,

Daar 't wel besteed is, zou ik 't geen, tot heil kan dyen

Aan een verslinbre vloed van't stil vergeten wyen?

Ontfang dan Vaders rym en mengelpoëzy.

Hoor hem noch voor fyn dood en na het leven bly

En vrolyk zingen, als of hy niet ang voor sterven,

Zich zelf vereeuwigt om het leeven noit te derven,

De Zwaan zingt stervend noch een helder vrolyk Lied,

Zo deed hy ook voor fijne dood, om zorg verdriet,

En pyn en quaalen, die hem d'ouderdom méedeelden

Te bannen, waar door hy fijn zielquetfuuren heelden,

Als een Voorzichtige Arts, die door ervarentheid

Geleert heeft, wat er in de ziekte verborgen leit,

En welke middelen men gebruiken moet, om 't leeven,

Geduldig tot een prys der lydzaamheid te geeven;

Die in fyn ziekte schreef: Hoe dat het God ook voegt,

Syn Vaderlyke wil geschiede, 'k ben vernoegt:

Dit was in 't laatste, maar noch weinig tyd te vooren,

In't midden van veelpyn enfmerte, streelde onzeooren

Die Zwaanezangen na belofte, welke een fºut

Voor fyne zwakheen fyn geweest, nu iders nut,

Zo hoort gy na de doodzyn levensloop opzingen,

Van fyne Jonglingschap door al de wisselingen

* Zie het Versje op de Tytel van de Zedezangen.

- Der



CAan de BEM IN NAAR s der PoE zv.

Der jaaren, 't zy hy droef en langzaam houd de maat,

Of rat van blydschap op de luite speelt en flaat,

Als daarmen in party om iders oor te streelen,

Veranderingen maakt met zingen als met speelen;

Men neem de stoffe en trant, van rymen na de tyd,

Want anders Vondel zelf en fcheltmen dus niet quyt,

Wilt KoNsT BE MINNAARs dit geschenk met gunst

ontfangen,

Dat ik verzamelt heb by fyne Zwaanezangen.

S w E E R T S.

Opde



Op de Gedichten
niets

e Van

HIERONYMUS SWEERTS,

-
Verzameld en uitgegeeven

Door zyn Zo oN

K O R N E L IS SW E E R T S.

- Da brengt de fchrandre Zoon by een zyn

Vaders Dicht,

•Alom waar dat men Kunft en Maatklank kend

gepreezen,

Daar hy 't de Dood ontrukt en houd in eeuwig

oveezen ;

Terwyl hem yder dankt en roemd zyn Kinder

ligt.

De Fa: fterve en mag zyn jongen 't leeven

geeven,

De jonge Fenix Sw E E R T s doed de Oude weer

herleeven.

KAT A R Y N A L E s c A 1 LJ E.

Op



Digtkonst van

HIERONYMUS SWEERTS.

Uytgegeven door zynZoon

C O R N E L I S. ,

Gloria poft obitum Major. g

D:: deed haar best door beeld, en schilde

€n,

DeSo: naam ter eeuwigheid te wyen.

Een naaste bloedverwant, op stervens oogenblik,

Ontfing met open mond den allerjongsten fnik:

Als moest hy voor zoo lang de ziel ten herberg strekken,

Tot hy zyn uytvaart, en de lykpligt zou voltrekken.

Dus heeft de Jonge Sw E ERTs zyn kinderlyke pligt

Aan's Vaders werk, en roem eerbiediglyk verrigt,

Zyngrote Geeft, wel veeg, door 't gintfch en derwaarts

Aan de vergetelheid te werden opgegeven, (fweven,

Geöfferd aan de Pers. Ik kende Sw E ER T s voor heen;

Maar noyt zoo wel als nu. Ik zie in hem alleen

Een digtkonft, nauwelyk in dubbeldbreyn te omvangen.

Zyn Ziel-en Minnetocht, en Zede en helden Zangen,

Zyn fcherp gepunte schimp, gezoute boertery,

En alles wat tot vreugd, of stigting dienstig zy.

Zoofchoon,naturelyk, met zoo verheven kragten,

- Als had hy aan elk stuk 't bespieglen der gedagten

Zyns levens afgeflooft: indien Pythagoras

Zoo velerhande stof uyt eene Veder las,

Hy zouw gewiffelyk een nieuwe leer verthonen

Dat tweepaar zielen in een lichaam konden wonen.

Hy zag in Sw EER T s verhuyft de geest van Juvenaa

En Nafo, Seneka verfeld met Martiaal. 1

M& Me L AM B. BID Loo.



Opde uitgegevene

D 1 c H TK ON ST

Van

HIERONYMUS SWEERTS.

R:: Konft, wel/choondoch van een teer

geflacht,

In deefe ondankbre tyd gefleurd, geboeid, ver

kracht,

En verre van Parnas en Helikon gedreven »

Wie fal u helpen? wie u houden in het leven !

‘Die u be/chermen wil, word meé ten val gedoemd.

“De groote VoN DE L, lang uw voefterheer genoemd,

‘Uweenigft heulen trooft, bukt voor die dichttierannen,

‘Die op den Kaukasus hun dwaafèn vierfchierfpannen,

Een dorre plaats, beroofdvan mirt en lauwerier,

Geen fangberg, maar een neft vol wanorde en getier.

Wat hoopt gy dan op Hoof D, allang van hen verfcbo

ven ?

Kan Vos, in ballingfchap verfonden, hulp beloven?

Of DEKKER, HUY GENs met de fchrand're WEs

TERBAAN.

‘Daar VoNDEL neerploft, daar fal niemand blyven

faan.

Rampfalige, wie durft dan uwer fich erbarmen,

En de y/re ketenen aftryken van uw armen?

Terwapen, dichters, hierdiendmet gewela gepleit.

Help
-



Help WoL LEN Hov E, ontfte geen dolle onweetenheid'

Help MooNE, en Ro T GAN s, help met fchryfftilet

ten fryen, - -

Ontfet de Dichtkonst in haar halsgevaar en lyen!

Slaapt ider? of is fy geen mededoogen waard?

Of maakt een ydle dreun en weerklank ons vervaard,

“Die, in dit hol gebergt, weer om kaatft van de klip

eft,

Wanneer fich daar 't gedrocht een lafter laat ontglip

en ? .

Hah: fal niemand nu meer fmaaren harp of luit ?

Is 't met de Pöezy gedaan? haar vreugdgefuit?

Haar gulde Feniksveer verftompt of doorgekorven,

En haar onfterflyke inkt verbleekt, en als verftorven ?

Neen, neen, daarkeerd de kans ! de Drukpershygd en

fteend, - -

Het loode letterdom word in een vorm vereend.

Het fuivere papier laat fich gewillig prangen -

Om uw Dichtoefening in haare fchoot te ontfangen,

Vermaakelyke Sw EERT s! uw Bibelstoffe, uw Boert

En Ernst, alspaarlen in dit Boek aan een gefnoerd,

‘Doen weder op Parnas der Dicht'ren rei ontvonken.

‘De luft, verdoofd, en moed, hier ider een ontfonken,

Herleven nu met SwEERT s. Men dicht, menfchryft,

men leeft,

Als aangedreven van een nieuwe kracht en geeft.

Sie daar ! Ho o Gs T RAT EN is meevan die drift ge

troffen,

Verwacht fyn Mengeling in allerhande foffen;

En Moonens davrend werk, alftaande in fijngeboort'

'T gaat wel. De Konft herleeft ; haar klachten fyn

verhoord: -

'r zit 2. Ent



Engy, liefhebbers, die haar vruchten plagt teminnen,

Vaarvoort in deefegunft, en wilt met SWEERT S be

ginnen.

- LU D. SM 1 Ds. Med.

Op de Afbeeldinge

Van

HIERONYMUS S WEE RT S.

Konft: , hier is SWE E RTS ; kom hem

nu ften en hooren.

‘Dit is fijn Beeld, enditfijn Dichtkonst; evenfchoon.

In 't een en 't ander leeft de Vader, door fijn Zoon.

‘Deé Jafon meerder, toen fijn Vader wierd herboo

ren ?

L UD. SM 1 Ds. Med.

Op



Op de nagelatene

A4 E N G E L-D I C H T E N -

Van

HIERONIMUS SWEERTS

Verzamelt en uitgegeven doorzynZoon

KORNELIS SWEERTS.

WEE RTs gaf hem zelven lang voor dezen

Z: dicht en ondicht my te lezen,

'K zie de oude trekken van zijn pen,

Regt na de wyz der Batavieren,
-

Weêrom voor myn gezicht. Ik ken

Dat maakfel in zijn eigen zwieren;

't Zy daar de jok of ernst hem streelt,

't Zy daar hy wond, of daar hy heelt.

'K heug hoe hy met zijn Zielgezangen,

Myn ziel, myn tochten wist te vangen,

En op te voeren hemelwaart:
-

Ik ken zyn queelen, en zyn zugten,

Zyn Dichtwerk van verscheiden aart,

Zyn scherpe steektaal, en zyn klugten,

Zyn Huwelijks- vermaaklijkheên,

' Zoo zaft, zoo mals, van top tot teen.
>k >k 3 Era



En komt men,buiten myn verwachten,

My dit weer brengen in gedagten?

Zoo zugt of lach ik ligt wel weer.

Zie daar, de Zoon, die by versterffnis

Is erfgenaam van 's Vaders eer,

Geeft ons een wettig deel van d'erffnis

Ten beften in een bondel blaân,

Voorhenen nooit in 't ligt gegaan,

Hy, wien de Vader gaf het leven,

Wil't op zijn beurt hem wedergeven;

De laatste baart hun beider lof,

In 't zamelen van deze brokken,

Gewyde en ongewyde ftof,

Nu uit het stof by een getrokken.

Zoo mist menZw E E RTs niet meer: ò neen,

Aan d'Amstel staan d'er twee voor een.

1 69 6.

P. R A B U s.



Op de Gedichten

Van Wylen de Heer

HIERONYMUS SW EE RTS;

Door zynzoon aan 't licht gegeeven.

‘P dat niet nodigs werdverwaarlooft of verlooren,

O; Geen ZwEERTs voorheenen tot geneugt had

uitgekooren,

Heeft zymen Zoon, gelokt door veelerhande fof,

“Dit bloembouket geplukt uit 's Vaders vollen Hof.

Hy gaat omzichtig in die ruime velden weiden,

Met/chrander oordeel, om naaukeurig te onderfcheiden;

't Zy de eerfte Jonkheid, min ervaaren, kwam ter baan,

Ofdat de jaaren in haar tredgewiffergaan.

Gy hebt hier Stoffen die u leerzaam onderrichten

In zeedeleffen, en in borgerlyke plichten,

Gy vint 'er heldezang, of Liefde en bouwlykswet,

Na gyuwzelven voelt verwekt, of aangezet.

Bedankt Ko RN EL 1s, om zynyverzucht verheeven,

TDie u de Dichtkunft van zyn Vader heeft gegeeven:

Waar in gy, als gy't Werk ten einde zyt geraakt,

‘J zult bevinden zo verbeetert als vermaakt.

A. J A N s E N.

Op



Op de Gedichten

Van

HIERONYMUS SWEERTS,

Verzameld en uitgegeeven

Door zyn Zo oN

K O R N E L IS S VV E E R T S.

W" hadge, te vergeefs, O SwEERT s, uw tyd

verfleetCn,

Zo gy uw kind niet weér ter waereld zaagt

gebragt

Door uwe zoon? hy neemtvoleerzyn pligt in acht,

Een kind vol yver kan zyn vader nooit vergeeten.

Hy weet dat 's vaders werk,'t welk elk voorheen beviel,

Volvruchten steekt tot nut van lichaam, en van ziel.

Zo een zyne oogen in zyn Bybelftof laat weyen,
Wie: niet als verrukt ? een Zondaar fchrikt, en

eeft, -

Een": fpringt van vreuchd, de wyl hy als her

Wyl Sw EERrs hem Jefus met zyn heilbron komt ver

breyen, -

Kortom, hoe dat gy op het voorste, of 't laaste let

't Is een dankzegging, of een heerelyk gebed.
Hoe



v

Hoe schoon ziet gy hem met de gansche waereld fpeelen?

Al watge aanschouwt,daar steekt een grootezoetheidin ;

Zyn'Zinnebeelden, dat zyn beelden vol van zin,

Die lieflyk elks gemoed met vergenoegen streelen.

De Afbeeldfels ziet ze met een groote opmerking vry

't Is al natuurlyk, en een levend schildery. -

**

Wilt vorders, op zyn spoor, zyn Lofrym wel bezeffen,

Hy haat opfnyery, en geeft aan elk zijn deel;

De waarheid is by hem daar 't grootste pronkjuweel.

Maar zo daar iets ontbreekt, hy weetze zo te treffen

Dat die het aangaat, als:krachteloos, bezwykt,

Gelyk het klaarlyk, in zyn Puntgedichten blykt.

In 't Huwlyks Doolhof ziet gy ider hertstocht doolen,

Zyn lekk're Kusjes, doen elk een bezet met fmert

Verkwikking hebben tot in 't binnenst van hun hert;

En gaat gy verder hy houdt niets voor u verhoolen,

De jonggetrouwde leidt hy rustig by de hand,

Toont hen, in't kortemet kunst, een gansche Luyer mand.

Zyn Mengelrymen, zyn gepropt van fraeyigheden;

Zyn':::: Zang : lekkerny ;

Zyn Bruyloftsdichten vol van minnekozery,

Daar hy Geboortens viert daar neemt hy tyd, en zeden,

Verstand, en schoonheid, heel nauwkeuriglykin achts

O Boek dan dubbeld waard, in 't licht te zyngebracht.

SwEERTs, uwe Vader, heeft u 't eerste licht gegeeven,

Nu doet gy na zyn dood, hem door dit werk herleeven.

J: D: C:

- Op* xx



Op de Poëzy

Van

HIERONIMUS SWEERTS.

Uitgegeven

Door deffelfs Zo o N

K o R N E L 1s s w E E R T s.

men ,

Aanminnigzyn onthaald in veele Vorstendommen,

Blinkt de eedle Dichtkonst uit. Wat landaard, welk een

ftaat,

Wat Koningrijk, dat in een gro&fen overmaat

Gebloeid heeft, heeft haar niet geliefkoost en geprezen?

't Aloude Grieken kan hier van getuigen wezen;

Toen dat in heerlykheid, in macht en grootheid blonk:

Maar, toen die heerschappye in diepe ellende zach,

Is haar de Dichtkonft met haar mogentheid ontweeken.

Daarna begon die konft in Roomen door te breeken,

Tot dat Augustus, die na Cezar volgde in 't ryk,

De Dichtkonft 't hoofd opbeurde, en al het ongelyk

Haar eertyds aangedaan, verzagte door zyn goedheid.

Hy zelf verlekkerd op haar aangenaame zoetheid,

Verfleet zyne uuren in haar te oefnen, zyn verstand

Door

V: alle konften, die ten hoogsten top geklom



Door haar te scherpen, en gulhertiglyk de hand

Te bién, zyn fchatten en zyn: uyt te deelen

Aan hen, die door hun zang zyne ooren kwaamen stre

len.

Dit scherpte 't groot vernuft van Flakhus, van Virgijl,

En Nazo die te zaam door hun verheeven stijl

Zyn gunft erlangden, of zyn heerlyk zegepraalen

In zuivre Vaarzen, op het krachtigste af te maalen,

Maar toen verviel die konft, als Romens groote macht

Door woefte Gotten gants ten onder wierd gebracht,

Die konft en:: als voor niets heerlyks keur

de.

Daar na lagze eeuwen lang verborgen, maar zybeurde

't Hoofd voor twee Eeuwen op, ten tyde toen het nut

Hervormt Geloof begon, en heeft den loop gestut

Van 't Paapfche bygeloof; haar beuzelen:
Toen oefende in Euroop haar veel geleerde mannen.

En dat de Dichtkonst zig zo heerlyk heeft vertoond,

Dient u ô Haarlem met dat duurzaam loof bekroont.

Uw fchrandre Koster moet men eeuwig daar voor roe

men,

Hem, als behouder, van veel brave werken noemen,

Door zyne vinding die zo nut als heerlyk is -

De Dichtkonft zat voor heene als in een duisternis;

Maarnauw Drukkonft haar zo heerlyk heeft befcheenen,

Is alle zorg, die zy te vreezen had, verdweenen.

Van dat de Roest des tyd doorknaagen zou, het geen

Volmaakt voltooyd was. Zo veel eeuwenlang voorheen

Na die tyd heeft zy als een heldre Zon geblonken,

En kon het hert van meenig letterheld ontvonken,

Waar van getuygen zyn zo menig heerlyk dicht.

Ons Nederland dat voor geene ander landen zwicht

• * * * 2 In



N

In letterhelden, heeft daar blyken van gegeven:

Het geen te zien is uit 't geen van haar is geschreven;

Zo wierd de Taal hervormd, de dichtkonft aangekweekt,

Dat zy in Nederland vol vlyt en yver steekt,

Dealoutheid na de kroon, en mist ons niet onshoopen,

Zy zal vol vlyt het eind van dezen loopbaan loopen,

Den Lauwer krygen, die de Dichters is bereid,

Niets draayboomd dezen lust, maar vol genegentheid,

Zien we ider trachten om die Eerkroon te genieten,

En vol van vlyt daar in 't gewenste wit Beschieten,

Zo ver de kracht vermag van ider letterheld.

De wakkre ZW EE RTS, die op het wit papiereveld

Zyn vaarzen zaayde, zien wy nu als weer herleven,

Hier ziet ge 't geen dat hy zo konstig heeft beschreven,

Die waar dit zig zyn geeft op toelegt heeft volbracht,

Indien een bloemfeston voor keurlyk word geacht,

Wanneer me op t Voegchelykst de verwen ziet Schakeeren,

Die moet dit Dichtwerk als wel uitgekeurd waardeeren,

Hier vind ge een overvloed van dichten op gedaan,

Verandering zal dit werk, tot 't eind u door doen gaan,

En buiten twyfel u in uw verlangen streelen, s ?

En zocken om noch meer in dichtvermaak te deelen.

Dat gy ô Lezer dit in 't licht ziet, dank de vlyt

Des Zoons, van hem die in zyne uit gekochte tyd

Dit werk volvoerd heeft, en zo konftig heeft beschreven,

Hem, die hem 't leven gef, geeft hy nu weder 'tleeven,

Doordienhy's Vaders Werk zoçierlyk brengt in't licht,

Die zyne Vader volgd op 't spoor : zo meenig Dicht

Geeft hier getuigen van, door dien men moet besluiten,

. Dat van een goede Boom afkomen goede Spruiten;

Verwachten wy de vrucht van dees roemwaarde Zoon,

Op dat hy eenmaal stell' zyn ryk vernuft ten toon,

. En



En ons meer stof geeve om zyn wakkren geeft te roemen -

Wy çieren hem niet met een krans van zoomerbloemen,

Die haast verwelken, en op eenen dag vergaan:

Maar lauwerblaaden, die steeds onverwelkbaar staan.

'Uit het Konftgenood/chap, onder de

Zinfpreuke

-

Constantia & Labore.

p* * * 3



Op

AldeGedichten

Van

HIERONIMUS SWEERTS

Door des zelfs Zoon

KORNELIS SWEERTS,

By een vergaderd en in 't licht gegeeven.

'I) gaat myn Dicht op hooger voeten,

- N: dat het SwEERTs aan 't Y mag groeten,

ZDie naa zyn dood, door zyn Gedicht,

• Apolloos Zoonen nog verpligt,

Zy hoofd met lauwerloof te omhangen

En hem te kroonen met gezangen.

Wy zien hem in zyn Poëzy,

Op nieuw herleeven aan het 7°.

En als een Feniks uit zyne affèn ,

Veel fchooner weeder opgewaffen.

Zyn Dichten lang voor 't licht bewaard,

En door den Zoon by een vergaard,

Verfchynen nu met fèhooner luyfter,

Gelyk de zon die uit het duifter,

Rend



Rendglinfrende opwaards naar om hoog,

En fchiet zyn fraalen in ons oog.

'K zie d'7 god op fjn fchulp gedraagen,

En d'Amfel op zyn Glaazen waagen

Verfchynen, met hun waterftoet ,

‘ZDe Hoofden feekende uit den vloed,

Bekoord, gefreeld door SwEERTs gezangen,

En van zyn' toonen als gevangen

'Uitroepen, door de blaauwe zaal :

Laat vry het Sticht haar Nagtegaal

Den Kooning aller Voogels noemen,

Wy moogen ook op de onze roemen :

Wy stóffen ook op ZWE ER DS Gedicht,

Dat zoo volmaakt verfchynd in 't licht,

En zullen hem van onze boorden,

Omvoeren naar al 's Waerelds oorden,

Ja zelf zoo verre d' Oceaan

Den gantfchen aardkloot om kan gaan.

Zo zal zyn Naam onsterflyk leeven,

In 't boek der Dichters opgeschreven,

Hier zweeg de Meza der Gooden fil,

ZDie onder dooken naar hun ki/.

O SwEERT s hoe freelen my uw zangen.'

Ik blyf aan uwe toonen hangen,

Myn hert, door haar bekoorlykheid,

Word als in boejen vaft geleid !

Als hy zyn Minneklank laat hooren,

Ontfeeld hy my het hert en de ooren;

zoo Venus zoon zyn fitaaren fpand,

‘Dan vliegt ook zyn gedicht in brand ,

Maar hooger draaft hy met zyn toomen,

Als een van Vondels grooote zoomen,

- WVan



Wanneer ik zie zyn Heldendicht ,

Ofdaar de Rouw voldoed haar plicht;

Nog hooger rennen zyn gedachten,

Wanneer hy God met al zyn kragten,

Ootmoedig bid en eer bewijf ,

Of hem als David loofd en prijft.

O Zoon ! Hoe loftyk is uw yver,

‘Dat gy het Werk van zulk een fchryver

“U)zy#: , niet verborgen houwd,

Waar door gy zynen roem volbouwd,

En ons doet naa zijn dood vertoonen,

“Die Geeft, die in hem plag te woonen.

zijn Dicht onkwetftbaar door den tijd

Is d'eeuwigheeden toegewijd,

En zal, zoo lang de Zonnewagen

‘De waereldkloot word om gedraagen,

'Aan T, en Rotte, en Maas , en Rijn ,

Een voorbeeld aan de Zichters zijn.

H: VAN DER MA RK.
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Fol. 1

- - D E

GODSDIENST.

Od, die Drie-eenig is, de Scheppervan

het Al, 's

Wiens willen is een wet: wiens macht

noit einden zal:

Die zelf de Goetheid is; maar die het

quaad wil geven

Haar, die fijn goede wil quaatwillig te

- N- genstreven,

Deez' roept u, ô mijn ziel, dat gy hem dienen zult

Eer dat der zonden roeft verteert fijn taay gedult,

Want die de zonde zaait, die zal verderven majen.

God laat zich met geen dienst van andre:: pajen.

Maar gy, myn zwakke ziel, gy loopt dit doelwit mis.

Een eenig Meester die fijn jok zeer lieflijk is,

Verlaat gy, om voortaan de werelt te believen

Daar gy als arme flaaf veel meesters moet gerieven,

Mits geltzucht, dronkenschap, twist, hoerery en pracht,

Daar, ider als een Godt, gedient wort en:
En och! ofgy, myn ziel, ook noch in deze dagen

Te recht bevroeden kost wie dat gy moet behagen,

Gy foud des Werelts-dienst en 't schaduw-mooy verfmâân,

Om met de werelt niet rampzalig te vergaan. , ,

Keer, keer dan, ó myn ziel, wat dient gy noch de zonde?

De zonde die u heeft gebonden en geschonden.

De zonde, die u maakt veel zwarter als de hel.

De zonde, die Gods wraak maar acht voor kinderfpel: ,

De zonde, 't gruweldier, het allersnoodft van allen,

Die God noit heeft geven. De Duivel voor fijn"w
2. aS



4 De Godsdienst,

Was noch het maakzel Gods: maar deze zonde is

Des duivels eigen werk ter ziels verdoemenis

En zoogy deze:: hy zal u veel belooven

Maar Godt zal dien van heil, doch niet van straf berooven.

God, de jaloerfe God, wreekt in het vierde lit

Die andre goden dient, wyl hy het al bezit.

Hy wil voor zulk een ziel een toornig Richter wezen,

Maar een genadig God voor die fijn name vreezen.

Hy: de vloek gereet, ter straffe van het quaad':

Maar die hem dient en eert, vint zegen en genaad'.

Breek dan, mijn fwakke ziel, de gespen en gareelen

Der zonden, en doet aan het kleet van Gods beveelen,

Zoo staat gy in fijn gunst en krygt in overvloet
't Geen :: en lichaam beid' in vreugde leven doet;

Want zonde zal Gods vloek aan al haar dienaars baren,

Maar Godsdienst, doet het land, kerk, zielenlijf welvaren.

1654.

Somermaand.

G E D A C H TE N

Wanneer ik eenige Roomsgezinden

ter Biegte zag gaan.

M: God, ik zie als nu dat meeniggaat ter Biegt

Bye: , die, als een mensch, daar 't valt, bedriegt en

1egt;

En echter uit uw Naam durft Absolutie geven;

Hoewel deez' grootze waan zojuist niet ftaat beschreven.

Doch schoon ik dit niet al begrype noch verfta, -

Ik leer hier uit, 't is tijd dat ik ook Biegten ga.

-

Wie



e e - - -

Biegt-gedachten. 5

Wie weet, of ik ook mocht een Absolutie erven,

En, door genade alleen, gerust en zalig sterven.

Myn Heer, mijn goede God, die my graag Biegtenhoort,

Ik koom by u te Biegt; die deerlijk leg verfmoort -

In duizend fchulden , wijl ik my heb los gegeven

Uw heylige Tien Geboön trouwloos te wederftreven.

En zo gy elk, mijn God, wilt roeren , ik beken

Dat ik aan alle, in daad of denken schuldig ben.

Biegtvader, ò mijn God! mag ik t u regt ontvouwen?

'Khebbe op uw magt alleen nooit heilig willen bouwen, (1ste)

'K hebbe op den fwakken arm ook dikmaal veel gesteunt,

En op de Geldgod en de weerelt staag geleunt.

Mijn eigen nett gerookt; mijn zinnen niet gedreven

De Majesteit mijns Gods alleen den roem te geven.

'K:andre goôn ontzien, hoewelvan kleine magt, (2de)

Die ik somtijds meer eer, als u, mijn God, toebragt.

't Welk is een Beeldendienst, dien gy , ô God der goden

Moogt wreken naar den eisch: wijl gy't hebt streng verboden:

Ja die gy straffen wilt tot in het vierde lit, -

Indien Jehova niet alleen het hert bezit:

Maar die barmhertigheid schenkt aan veel jonge en ouden,

Die u lief hebben, en uw wetten onderhouden.

Maar, Heer, hoe verr” fta ik dan noch in uwefchult? 3)

In 't misbruik uwes Naams lijd gy doch geen gedult.

En nochtans is fomwyle uit mynen mond gevlogen

Iets roekeloos, dat gy, met recht zult straffen mogen.

En zo ik, heylig Heer, moet uw Gebod voldoen, (4.)

Uw Sabbath is ontëert, meer als men zou vermoén.

Ik vinde uw Tien Geboön recht enkle zede-wetten,

Schoon meenig ander mensch die wonder om durft zetten.

Nochtans ik heb zo veel aan hun gefwets gelooft,

Dat zulks myn slaperig hert heeft al te veel verdooft.

Verschoon my hier , ò God, ik weet ik ben zeer schuldig:

Maar over Leeraar en fijn Leerling zijt geduldig.

Myne ouders hebbe ik, Heer, ten vollen niet voldaan: (5.)

Dies vreeze ik dat het my niet altijd wel zal gaan

A 2 . Hoe



6 Biegt-gedachten.

Hoewel gy toont, als noch, gy zijt my zeer genegen;

Dewijl gy my bekroont met veele werelts zegen.

Van Doodflaan , haat en nijd, ben ik niet vrygeacht. (6.)

Van Ontucht, Dievery , met daden ofgedacht, (7,8.)

Van goed of quaad gerucht myn naasten na te spreken, (9.5

En fnô begeeren, viel ik dikmaal in gebreken.

aheb mijns naastenhave, en goed, zeer dik gezogt, (10)

eel meerder als uw wet in heiligheid vermogt.

Was 't niet in overmaat, 'k heb die nochtans vertreden.

En die eene overtreed, fchend al de wet der zeden.

Ziet nu, myn lieve God, hoe veele ik schuldig ben

Ja meer als Tien Geboön, wiens feilen ik beken,

Doch gy die 't herte peilt door uw alziende firaalen,

Brengt my doch in gedacht, wil uit myn boezem halen,

Al wat er meerder fchuilt, op dat ik alles Biegt * -

Voor u, mijn Vader, daar geen sterveling voor liegt,

Mijn God, het drukt my fwaar, dat ik uw zedewetten

Van 't eerste tot het laatst heb zoeken te verpletten,

En dat ik voelen moet met fmert en groote fchant

Hoe my het booze vleesch noch telkens overmant.

Waar zal ik heenen gaan ? Ik Biegt, maar ben verlegen

Dat uwe gramschap my zal plettren aller wegen,

Kan ik van Tien Geboön niet een my houden vry

Mijn Vader! hoe kan dan uw gunst noch zyn by my?

'k Leg neder: doot door fchult: zo uw barmhertiheden

Niet romlen door mijn fmert, en vierige gebeden,

O God gy hebt zo dik uw Ifraël verschoont

Als 't u in 't woeste velt getergt heeft en gehoont,

En nochtans hebt gy haar, uit enkel mededoogen,

Uw ingewant doen zien en uw genadige oogen;

En hebt aan hun: , gy eeuwig en altijd

Barmhertig, goedertier, en al vergevend zijt.

Laat ik een kruimken slechs van die gena ontfangen!

O Vader, laat my doch niet sterven in 't verlangen!

Ik ben uw fchepfel Heer, en riet dat gins en weer

- - , Door

p
-

e



Biegt-gedachten. . e 7

Door d'eene en dandre wind beweegt werd meer en meer,

Het vleesch krygt d'overhand, schoon ik het wil verlaten,

Het dwingt my dat ik doe het gene ik koom te haten:

Dies laat uw goeden Geest my fterken nu voortaan

Dat ik, door dien gehart, doe't vleesch den oorlog aan;

En gun dat Jesus doch mijn Capitein mach weezen,

Dan hoeve ik duivel, dood, noch hell, noch niets te vreezen,

Dit bidde ik van u Heer! en is 't u niet genoeg,

Heer Jezu, 'k weet dat gy voor my bid laat en vroeg,

Och laat mijn fmeken u doch nu het hert doorboren,

Want door uw Bede en Bloet gaan d'uwe noit verlooren,

En zo ik in die gunft, mijn Heiland, nu mach staan,

'K zal wis geabfolveert van deze plaatze gaan.

1692.

N I E U w E - J A A R s - G 1 F r

over 't verjaren onzes Heeren

JES U CH R IS TI

Op 't Jaar c Io Io c L1 r. -

W: op, ó vroome Ziel! dyn slaperige leden

Wilt in den dageraad dyn God te moete treden;

Ai fluymer nu niet lang in dromen op u koets, -

Rijs van u Swaanen-dons, en schrik niet, zijt goets moets.

Men zeyd u blylik aan het heerlijk verjaren

Van Christo, toen hy zig in't vleefch quam openbaren;

Die Godgewiede Spruit zo lang te voor belooft,

Quam neder op der aard, en boog zijn heilig hooft On



8 Nieuwe-Iaars-Gift.

Onder de slaverny van wereltlyke Heeren,

En wou een dienaar zijn, en niet als Vorst regeeren;

Ja dienen als een flaaf, en niet als Godes Zoon

Maar zeg, wat kreeg hy doch, ten einde, voor een loon?

Ellendig moest hy't hooft door zware lasten buygen

Ja staan het voordeel uit, dat fchelmen, valfch getuygen,

Daar flagtmen aan het kruys 't onnozel Offer-lam,

Dat al de offerhand voor onze zond weg nam,

't Was niet genoeg dat hy noch zelf moest 't Autaar dragen,

En zwaren Tooren Gods: hy word beschimpt, geslagen,

Lijt zo een helfen pijn; en daalt ter neer in 't graf,

Verwint daar Duyvel, Dood, en Helle van ons af:

Dit wilde JEs U s zelf, hier op de werelt lyden,

Om onze hals, vol straf, van straffen te bevryden ;

Maar is daar na uit 't graf, vol glory, opgestaan

En tot zijns Vaders Huys, als Vorst , ons voorgegaan.

Wel op dan vrome Ziel, laat dit u nader komen

't Is jarig dat dien Held ons vleesch heeft aangenomen;

- En alle Tirany van ons, ó zwak geslagt!

Benomen, en de Vré ons zelver toegebragt, -

Om-armt hem in den Geest, en kust hem met gebeden,

Toon ware dankbaarheid, en laat u hart van heden

Vernieuwen met het jaar, verwiffelt 't oude kleed

Der zonde, daar u God zo grooten pijn om leed.

't Jaar dat verdweenen is, daar is u werelts-vreden

Volkomen vast gezet, en alle wraak vertreden,

Hebt ook geen twist met God: zegt zonde d'oorlog aan

Zo zal u Hemel-vre ook onbeweeglijk staan;

Verjaart u Heiland zo den dag van zijn verjaren,

Noit zal er schoonder krans bepruiken fijne hairen,

Noit iffer offerhand die hem zo lieflik fmaakt

Als die zig tot hem keert, en eygen vleesch verzaakt,

Wel aan dan vrome Ziel voleind uw korte leven

In vrede op dees aard: de dood zal leven geven.

Ik wensch u noch voor 't left dat u den Hemel spaar

En u genieten laat een zalig Nieuwe jaar. J U



- Judas-Kus. - "

JUD As K Us.

O': moeft gy dus dien lieven Jesus kuffen?

Ach kon de goutzucht dus betooveren uw' ziel?

O ! was 't u niet genoeg dat gy de geldbeurs hiel

Moeft u vervloekte mond haar booze lust dus bluffchen?

e - -

Wat baat u nu 't getal van dertig zilverlingen

Daar voor gy JEs U M hebt by duister nacht gezocht:

Rampzaal'ge voor die prijs hebt gy u ziel verkocht

En laas geen gelt kan u uit 's duyvels klaauwen wringen.

Zie nu den rykken loon van uwe fchelmze daden

Zie hoe de duivel u, door geltzucht, heeft misleyt:

Uw Meester, Heer en God, uwe eige zaligheid

Hebt gy nu met een kus gelykkelyk verraden.

O gruwelyke kus, die minnelyke groeten

an voeren op de tong, en vloeken in de borst:

O JUD As ! is't nu wel, nu gy u fchelmzen dorst

Aan dat onnozel Lam na wenfch hebt mogen boeten ?

-

Verrader ga vry heen, de wraak zit op uw hielen.

'T is wonder dat de Hel haar mond niet open doet,

En ook haar: balg met uwe fpieren voed;

Daar is toch 't rechtschavot, ten loon van zulke fielen,

B Maar



to Judas Kus.

Maar wie, ach wie zal nu Maria onderstutten,

[Als fy dees tyding krygt] met kostelyken troost?

Nu fy haar Troost, haar Vreugt, haar Heil, haar eigen

- Krooft,

ziet dwingen met gewelt, en hem niet kan beschutten.

Hoe zal dees JUD As Kus haar tenger hert door kerven?

My dunkt ik zieze gints by 't vrougetimmer staan

En vangt daar met die Rei haar jammerklagten aan,

En wou, zo't wezen kon, nu voor haar zoon graag sterven,

De heilige Magdaleen die kermt en wringt haar handen,

? ! zeidze, had ik noch myn balfemfles verkocht

n die rampzalige die penningen gebrocht;

'k zagJ": luft verzaad, en CHR1stus uit dees ban

De zuivre Zondares, ach die en kan niet ruften

Haar hert krimpt fchier tot niet : fy roept als een die

raaft -

Heiloozen JuD As zeg wat heeft u zo verdwaaft?

Wee u vervloekte mond die dus myn Heiland Kuften.

Dus klagen over hoop de zwakke Lievelingen

Des Heeren; maar elaas! wat baat haar naar gesteen?

De Farizeenfchen hoop die stoppen voor 't geween

Haare ooren, en gaan voort d'onschuldige te dwingen.
-

Waar zal de rou haar eind' by deze vrouwen vinden?

Wie stopt de sluizen op van deze waterval?

Wie troost , nu zelver hier de Trooster lyden zal?

Wat zalf zal hare smart genezelik verbinden? '' ,

* Maar



Judas Kus. II

Maar Godgewiede Schaar, die spoedig in elenden

Hier fukkelt; laat dit doch verzachten uwe pijn,

Dat Godes Heil'ge wraak aldus voldaan moest zyn,
Zou uwe elende met dit korte leven enden.

Gy zult de zoete vrucht van dit fijn Iyden finaken:

Mits hy niet voor zich zelf hier in de werelt quam.

Als u dan 't Onheil beukt, ziet op het kruis van 't Lam

Die 't alles lyden moest zou hy u zalig maken. n

Loumaand, 1653- - -

R E M E D I E

Tegen de

IP E S T.

Oud op , 't is lang genoeg gefnuffelt in de boecken
OmT: te zoecken

Voor P E s T en 't geen Gods hand

Ons van den hemel zend tot straffe voor het land.

Het vleesch is haast bewaart, als God fijne artzenyen

Maar wil gebenedyen
-

Doch die de plaage inziet

En zoekt fijn grootste hulp aan d'artzenyen niet.

Myn ziel, wilt gy als Artz u op den zetel zetten

Zo staat u eerst te letten

- B 2 . Op



12 Remedie tegen de Peft.

Op d'oorzaak van de quaal -

En als men die verwint, verwintment al te maal.

De PEs r is Godes Roé, ten straffe voor de zonden

Nu dient hier uitgevonden

Een zekere artzeny

Die 't lichaam en de ziel maakt van de flagen vry.

P U RG A TI E.

Wel, waffchet, reynigt u van alle deboosheden Jef: 1: 16, 17.

En leret goede zeden;

Komt dan en richt met mijn

(Zeyt God) en gy fult dan als fneeu gezuivert zijn.

VE R ST ER K IN GE.

Danmoet$ ômijn ziel, by deze goede werken Titum 2: 14-

met geloove ftercken: 1 Joh. 1:7, 9•

*T Geloove aan Chriftibloet

Is dat uw ziekt' geneest, en eeuwig leven doet.

R E UI KW E R K.

Het derde is't Gebedt, die geurige offerhanden,

« Die wy als Reukwerk branden

En Gode meer behaagt -

Als al het offer-vee dat Kaïns altaar draagt. Gen..4 5.

Alsgyudusmijn ziel zult zuiv'ren en versterken Hebr. 11:4.

Gods Geest zal in u werken

Dat deze Artzeny

Het best Prezervatif voor pest en onheil zy.

Hy is uw Borgt, uw Schilt , hy zal u voorts bevryden

Van dit en 't eeuwig lyden : - -

Want die de Heer kaftijd - Heb. 12: 6.

Zal hy ten vader zijn, en zalven t'fijner tijd.

- -- - -
ACCO
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ACCOLA DE

Op een -

Psalmfingende Boer.

Ik sta schier fprakeloos, en roep, ó krachtig wonder !

Vermids ik zie eenBoer die fweetrig't land door kerft

Metfijngeslepen ploeg, en door 't genoegen,

In 's werelts lot, dat hem te lote viel,

Zingt hy van vreugde DavidsPsalmen:

Dringt zo fijn dankten Hemelin,

En wenst voor't strojen hutje .

Geen Koninklijk Paleys,

Des werelts laften

Zyn hem een lust,

Uit d'oogen

Zietmen

Heet

Goet,

Datmen

Door logen

En groote onrust

Komt aan te tasten,

Niet is als d'aardsche spijs

Te nutten voor een lutjen;

Maar't eindloos eeuwig heeftbegin. . -

Dies wilt dees huismans zang nagalmen,

Toont in u last een welgenoegde ziel,

Den Hemel zal u dan een kroon toevoegen ,

Die noit fortuin en fchent ofdoor den roest verderft,

En fult by Gode zyn, fijn eeuwig naam verkonder

1 651. - B 3 ZUCH



Fol. I4 *

Z U C H TE N

# .
-

-

LangdurigeWond in myn Been.

H Oe lange, ôGod, hoe lang', hoe lange zal 't noch

zyn

Dat alle d'artzeny voor my zal krachtloos wezen?

Is 't uwe heil'ge wil mijn wond noit te genezen?

Wil uwen toorn mijn vleesch dan zulten in de pijn?

ºp

Ach! is in Gilead dan geenen balsem meer?

Of is aldaar voor my geen heelmeester te vinden?

Maar of ik deeze al had, wat helpt my haar verbinden,

Indien uw heil, ô God, niet daalt als balsem neer?

,,Ach my rampzalige! hoe beukt u 't ongeval !

Wat is mijn jonge jeugt een droevig lot beschoren!

De uitmergelende ramp, elaas, die schijnt geboren

Tot Voedster die mijn vleefch met onheil koestren zal !

Mijn Vader en mijn God, gy ziet wat ik al ly!

Gy zijt de Goedheid zelf, nochtans werkt gy dit quade.

Myn zonden doemen my in grooter ongenade. -

En, als ik 't recht bedenk, uw liefde pynigt my.

Dees straf brengt aan mijn ziel het troostelijk gevoel

Dat ik in 't hemelsdeel geen bastaartzoon zal wezen.

O vriendelyke God! wat pynen zijn te vreezen

Zo lange ik met mijn ooge op zulken doelwit doel?

Ik



Zuchten over myn Been. 15

Ik buige my dan neer onder de ftarke hand

Van Hem die heden my wil, als een zoön kaftyden:

En die my eenmaal zal uit 's werelts traandal leiden,

Daar 't altijd weenende oog de beste droogdoek vant.

VV'intermaand 1652.

L U c A 13: v. 23

Strydt om in te gaan door d'Enge Poorte.

Z A N G.

Z: ik ftryden om te raken

Om te gaan door d'Enge Poort?

Zal ik 's weerelts vreugt verzaken

Daarze dus mijn zin bekoort?

Hoe ! zal ik mijn zelfs gaan quellen . . .

Met het geen my tegen-streeft -

* En de: nedervellen

Daar myn vlees vermaak in heeft ?

T E G E - z A N G.

Die de werelt na wil treden,

En voldoen fijn eigen vleesch, " , •

Komt noit op het pad van vrede;

Maar zit stadig in de vrees:

Strijd dan liever om te loopen

Door de poorte van de Deugt,

Sy zet Enge deuren open

Maar fy teelt een ruime vreugt.

1650, Wintert. - --

P E



Fol. 16

PETRUIS over 't HANEGEKRAAI.

Mattt. 26: 75.

HAAN, den dageraad pleegt gy my te verkonden;

Maar nu zijt gy een Bode, een Leeraarvanmyn zonden,

Gy brengt my in den zin het Goddelijk vermaan,

En dat 'k mijn trouwen eed te buiten heb gegaan.

165o. Loumaand.

Aan de Sabbath-Schenders.

H: , gaat gy voort Godts dag verdacht t'onteeren?

Zo zijt gy dag-diefs van dien grooten dag des Heeren.

Op een Leugenaar.

D: fchijnt uit Creta, maar uit Christo niet geboren,

Hy weet de waarheid wel, maar laatze niemant hooren.

Aan de Leugenaars.

S: voor de leugentaal, ô Godvergeten rot,

Uw tong spreekt tot de mensch, maar 't hertefpreekttot

Go -

I.

Zo zonden 't onkruit is dat Godt het meest verfoeit

Belet dan, ò mijn ziel, dat het niet veel en groeit

2,

De werelt is een zee vol ongestadig woelen
Die van haar nat meestdrinkt, zal 't meeste dorst gevoel:

- Cen



Bybel-Stoffe. 17

3

Gezontheid is een fchat: maar dit is 't grootste goet,

Gezontheid in 't geloove, en ruste in't gemoet.

4

Geen fwaarder laft als zonde ; En valtze u fondaar licht?

Ga na Bethzemane, en leer daar heur gewigt.

Zo ras ik het kleedje van een benafdeed, en de

varfe vis zag leggen, ontroldemy deze

Gedachten,

H: wort mijn ziele opgetogen!

Ik zie in deze lillende oogen

De vyer’ge liefde van myn Godt:

Dies krimt mijn hert als varffe moten,

En van verwondering overgoten,

Blijft my d'ondankbre mond in flot.

. Of: Schepper die de werelt

Met hondert duizent wond'ren perelt,

Aard, lucht, en zee is voor den menfch:

Geef dat wy uwer steeds gedenken,

En in uw liefde-zee verdrenken,

Zo gaat het eeuwig naar ons wenfch.

Tijdkorting.

YnSchaak-:Tiktak-bert, myn Damm', myn Kaart,

myn l

Vinde ik, in eenzaamheid , op mijn Comtoir in rust.

Hier



18 Bybel-Stoffe.

Hier leeze ik, die van God, en aller kennis, fchryven : .

Maar die twiftgierig zijn, laat ik in't hoekjeblyven.

, 1694

Op de verdonkering myner oogen.

Yn ziel, dewijl gy nu een donkre kamer mint,

Nadien de zon uw oog zeer pynigt en verblint;

Zo trek dit hooger op, denkt hoe gy langetyden

In duyster hebt gedwaalt, enmogt geen Zon-ligt lyden;

Zon, die de zielen licht om op de rechte baan,

Van't eeuwige vaarwel, met vreugden heen te gaan. -

Bedenk dit noch, tot hulp der fwakke vierige oogen,

Op datze u uit het vier, de hel-strik, redden mogen;

Want zo gy 't donker oog des werelts hemels wend

Gy vind een licht in God, wiensgrootheid niemandt kent.

1689.' '

O God! geeve ik den drank recht matiglijk gebruik?

Dewyle ik voor uw oog niet nutten kan ter fluik.

.

Idem. -

zo zie -

G Y die my t'festig jaar hebt myn gezicht gespaart,

Laat dat noch tot u roem ô Jefu zijn bewaart.

16 89.

Idem.

'k Z: hier, ó groote God, rondom in brave boeken,

En maer die in te zien. Nu komt gy my bezoeken,

En nijpt myne oogen toe door vier gezeedigheid,

- , - En



Bybel-Stoffe. " $19.

En 't is als of uw mond nu heden tot my zeit,

O zoon, bemerk uw pligt: gy liet uw tijd vervliegen,

Het nodigste van al. Hoe laatge u zo bedriegen?

Kom, nu staat alles stil. Legt nu en mediteert . .

Wat gy wel leefde en hoorde, en weinig van geleert.

't Moortjaar 63.

K trede in 't Moortjaar nu, gelijk het word genoemt,

Hoewel mijn ziel die naam zeer hatelijk verdoemt;

Want zeven negenmaal kan my geen wisheid geven,

Schoon om die dweepery veel blad'ren zijn beschreven.

Nochtans de naam is goed, om eenmaal om te zien,

Wat gy, Heer, in dit jaar zoud konnen doen geschien.

Is dit het jaar, mijn God, dat gy my noch komt geven

O laat het zijn het jaar van een boetvaardig leven!

En laat den ouden Mensch vermoort zijn in den gront,

Op dat ik van u erf des levens morgenstond,

2 Febr. 169°.

Gedagten over de naam H 1 e R o N 1 M Us;

Verduitfcht, de Godvruchtige.

AË: ik, ô groote Godt, bedenk de groote Naam

Die my is toegevoegt, zo leere ik, hoe bequaam,

Godvruchtig, en vol vier, ik in uw dienst moest leven:

Maar, wijl uw kintisfwak; wilt, Heer, meer sterkte geven!

Is 't dan * Hieronymus, doet my Godsdienstig zijn,

Dat ik mijn Naam beleve in daad , en niet in schijn.

* Godsdienftige, of Godvruchtige.

1688.

C 2 Aller
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'Allerheiligen.

''IË: dag. Maar, Heylig aller heilig

Die u alleen vereert, gaat die niet vast en veilig ?

Geef dan, ò groote God, dat elk op ider dag

U, allerheiligen heil, recht heilig heilgen mag.

1659.

Op een Gestorvene van mijn kennis.

Ens is de loop vol-end, de strijd is eens volstreên.

De ziele is eens verhuift: alleen wect Godt waar heen.

O menfch bedenkt dit wil; op dat gy hier zo leeft,

Dat Godt u, als gy sterft, de beste woonplaats geeft.

Ex tempore.

Glas-Schrift.

*H Oop, voor en na mijn dood, alhier op dezer aard,

Slechs voor een eerlijk Man by elk te zyn vermaart.

Het fchrapen lust my niet, het woekeren noch min,

Ik doel naar 's Hemels erf, dat is het grootst gewin.

Op een Schilderytjen van D. Teniers,

Daar een oude Man en Vrouw hun zilver geld tellen,

sn't goudene wegen, alwaar de dood, met fijn

uurglas omtrent haar staat.

O Rijken Vrek, telt, weegtuw geld;

Maarweet, de Dooduook verzelt,



Schilderytjen van D. Teniers. 21

Ziet om; gy zult aan 'tuurglas meeten,

Hoe verre uw dagen zijn versleten:

En kan 't uw oog niet zien, ò Gierigaart vol zonden?

Denkt,God u weegt,en zeit:Gyzyt te ligt bevonden. Dan 5:27.

Anders.

O Rijke Vrek , die weegt en telt

Uw fchat, of licht, 't gestolen geld:

Ziet hoe de Dood komt achteru , en zeit:

Schei uit terstond, uw dootkift word bereid.

Anders.

O Schraaper, weeg en tel uw buit.

De Dood komtu straksop de huit.

Anders:

Vriend, telt en weegt uw gelt wat ras;

De Dood'die wenkt, en toont u 't glas.

Of.

Vriend, telt uw gelt, en levens-tyt

Want wis gy haast ten einde zyt.

1694, -

C. 3. VI, BED E.



2 2. 't Gebedt onzes Heeren.

IV. B E D E.

Onz dageliks Broodt geeft ons heden.

Om ons van daar, uit gunft, te hooren en verhooren:

Tot dus lang hebben wy, met d'Engelen, verzocht,

't Geen aan uw Naam, uw Rijk , en VVil moet zijn volbrocht.

Sluit noch den hemel niet ; maar neig uw goedige ooren,

Om nu ook d'aardfche Bé der Zondaars aan te hooren.

Wijz'ons niet van u af, ter oorzaak onzer fchult:

Maar, Vader, kroon uw naam doch met een taay gedult.

Het schepzel dat gy schiept om d'aardkloot en fijn fchatten,

Als een verheerlijkt Vorst, tot fijn gebruik t'omvatten,

Dat is zo jammerlijk vervallen door'den Val,

Dat al fijn rijkdom is geraakt tot niet met al: . . . .

Maarmoet als Bedelaar dezeaardt, te leen, betreden,

En smeken voor uw deur, O Vader geeft ons heden

Onz daag'liks Broodt; terwijl wy weten nergens heen

Tegaan, als totuw hulp, met fmeekende gebéén.

Zo d'oly van uw gunst delampe van onz leven .

Nietdageliks verzorgt, het licht zal ons begeven.

Wyzien onzloopbaan haast geloopen aan het endt

Zogy geen voedzelgeeft: want Leven en Elendt

Zijn kind'ren eenerdragt; en deze beide t'famen

Zijn dageliks gehuift in fterflijke lichamen:

Wyvoelen op den nek een kruis van fmaaten wee,

Enlijden storm en noot in 's wereltswoeste zee.

Dat wist uw Lieveling, uw Zoon, uw Welbehagen,

Die 't menfchelijke vleesch aannam, en heeft verdragen

Dat armoed', honger, dorst, en droefheit, fmart en pijn,

Geheerfcht heeft over hem, om ons gelijk te zijn:

Dies leerden hy ons t'faam de helft van onze Beden

Ten dienste onzes zelfs behoorlik te besteden,

O Vader die ten troon den Hemel hebt verkoren,

Doch
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Doch deze Bede alleen, voor alle lichaams noodt,

Te bidden : Vader geeft ons heden daageliks Broodt.

Maar als wy, groote Godt, ons zelfs te recht beoogen,

En leggen in de schaal die leffe en al onz poogen ,

Zo zien wy dat wy flechts die hebben niet gedaan;

Maar dat wy gruwelijk daar tegen zijn gegaan.

Want fchoon onsChristus zelfs quam van den hemel leeren,

Dat wy tot onderhoudt flechtszouden Broodt begeeren;

Zo zijn, in tegendeel, onz'lippen ré geweest

Te bidden 't geen de hel uitbraakte in onzen geeft.

Het Broodt was ons te droog, schoon't door uw milden zegen

Een aangenamen fmaak, tot voedzel, had verkregen :

Ja schoon het in onzmond als honigkoecken was, Exod. 16:31.

Noch maakten 'tuwe hand onzwelluft niet van pas.

Het vette Egiptisch vleefch quam weder in gedachten, Num.11.

Endede ons 't daageliks Broodt zeerfmadelik verachten: 4

Wygraagden naar den difch daar Belfazaraan zat, Dam. s. ' '

Die u, ô Godt, ten hoon fijn leckernyen at.

Enfchoon onzoog fijn vloek noch klaarlik zag geschreven,

Die spiegel kon onzhert geen rechten afschrick geven:

Wy wilden onzeluft, met Ezau, zien voldaan, Gen. 25.

Al zoudeons'tkinder-rechtdoor d'aardfche fpijze ontgaan.

Wy volgden Nabals tred,die,dwaas in naam en daden, 1:Sam.25.

Sijn' en fijns fcheerders buik wou Koninlik verzaden

Met fpijze en Vorsten-drank; en fmaadde op de bé

Die David , in den noodt, aan fijnen drempel dé.

Herodes Jaarbancket,daar bloedtfchand veilig praalde, Matt. 14.

En eens Profeten hooft den dartlen dans betaalde,

Verlokten onz'begeerte, om mede onz part en deel

Van zulk een Hoofs gerecht te jagen door de keel.

Waar leckerny en pracht de Bruilofs-tafel vulde,

Ofwaarmenoverdaat met naam van vreugt vergulden,

Daar ylden wy na toe : en vonden onze smaak

In't gulzigc gebras en zondige vermaak. -

DeNijdt mocht hier haar twist in goude applen zaaijen,

Wy graagden evenwel om daar onz lust te paaijen.

*,- 't Scheen
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'tScheen ons een valfchefpreuk,dat flegtefpijs met rust. Prov. 17.

Veel beter is dan twift en leckerny na lust. 42

Wy gingen dartel voort, en konden nimmer leeren

Ons tot het Broodt gebedt, na Christi les, te keeren ?

Onz oor bleef even doof voor Wijsheits onderwijs;

't Werveelde ons: te bidden om de spijs:

Wy trachteden veel meer om dinkomst veler jaren

Zeer gieriglik by een te rapen en te sparen.

Ja't heeft ons zelfs in 't hert gefneden als de maag

Hier van heur onderhoudt vereyfchten alle daag.

En wierdt een handvolbroodtaan't lichaam opgedragen

Wy hebben steeds gewenscht dat het ons vele dagen

Mocht voeden, als 't wel eer Elias heeft gedaan: 1:Reg, 193,

En hebt gy ons den difch met spijzen overlaan,

Wy zijnder vol van pracht en hoogmoet toegetreden,

En hebben by de gift uw zegen nóit gebeden:

Maar waren als het fwijn dat gulzig d'ekels vreet,

En nóit de goede boom, den Gever, dank en weet.

Of Wierden wy fomtijds tot bidden wat bewogen,

Wybadenflechts alleen met handen, tonge enoogen;

Der lippen kalveren en wierden niet gebracht; Hofe. 14 3.

Maar monden die gy niet als kalvers lippen acht.

En als het hert al badt, zo heeft het meeft gebeden

Om pracht en overdaat in spijzen en in kleden;

En fchoon uw milde handt ons die had toegevoegt:

Onz ziel begeerde meer en was nóit recht vernoegt:

Ja 't oog benijdde noch de welvaart van een ander,

Schoon dat ons was geleert te bidden voor malkander. Jac.5,16.

En noch, dat verder gaat, gy gaaft ons dik alleen,

: voor onz naasten ook van u was afgebéén:

aarquam eenLazarus vol striemen en volfweeren,Luce 16.zo.

Van ons een kruimken broodts, in uwen naam, begeeren;

Wy hebben 't hem ontzeit, en hongrig laten gaan:

Hoe kan dit gruwelftuk voor u, ó Godt, bestaan?

Een hondt dieging ons voor,maaronsbarmhertigheden Vers21.

Die wierden niet gewekt voor Christi arme leden: U

W. ' -

- "

& -- @mi
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Uwmilde handtgafons wel overvloet en macht, , Amos 6: 6.

Maar Jozefs fwaren druk wiert van ons nóit gedacht.

Onz poogen had geen wit als fchatten op te leggen,

Ten voordeel van ons zelfs, om dan in 't eind te zeggen,

Met dien verdwaasden Vrek, Mijn ziele zijt gerust: Luce 12:19.

Eet, drinkt : gy hebt genoeg : zijt vrolik: fchep uw lust.

Of zijn wy fomtijds eens bewaait met milde vlagen,

Onz'fmetsbroers hebben daar de vrucht van wech gedragen;

De Vastenavonds dag, en vuile Kerkmis-tijd,

Is dan met veel gebras en zuipens ingewijt:

De welluft onzes vleefchskreegdan de ruime toomen,

En wilde Godt, noch hel, :helsgebroet niet schroomen:

Zo toonden wy te zijn, in onz'hoedanighéén,

Buikdienaars zonder vreeze, oprechte Epicureen.

En dus is, heilge Godt, het daagliks Broodt op heden,

Door onzen boozen aardt, geschonden en vertreden.

Uw giften zijn van ons onheilig doorgebracht,

En dan is noch uw Naam gelastert en veracht:

Want wat uw mildtheit ons, uit liefde, heeft gegeven,
Daarvan is onz' vernuft den lofzang toegeschreven: s

: zelfs onzarmenarm, en krachtelooze kracht, . Degt. 8:17.

eeft stoutelik gepocht, ten hoon van uwe macht.

Wat is er niet bedacht, om ons verwaant te streelen, - -

En u, ó Heilfontein, uw'eerkroon af te stelen?
Wy zyn de Heidenen met juichen nagegaan, s

En hebben mede onz hooft omwoelt met wijngaartblaan,

En airen, die den halm steeds poogden om te baren,

En dreven zo met hen na Ceres pronk-altaren,

En Bacchus offerfté : En hebben d'eerste vrucht is

Aldaar, ten dank, doorvyer, doen stuiven in de lucht. •A

Wy zagen niet eens om wat gy aan Is'rel leerden, e

Dieu, den waren Godt, als Gever, heiligeerden

DoorBroodentweemaalzes,enHutten frisch van loof,Lev.24.6. - *. -

EnEerstelingen, die de handt ten offer schoof. en 23.4o

Nogwy en lazen niet het dreigfchrift voorde Joden,Deut 26.1o

Diegy door hongersnoodt, door pestenfweet woud dood:
D - "

*,

zand -
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Zo'Melechet voortaan als Geverwierdtge-eert, Jer. 44

Of eenige offerfpijze in haren naam verteert:

Maarneen, wy gingen voort onzhert vanu tekeeren,

En zeiden nimmermeer,Laat onsden Heer der heeren Jer.5.24.

Doch vreezen, die het al in fyn vermogen heeft,

En altijdt, vroeg en laat, den lande regen:
Wyzyn denboozen weg steeds verder ingetreden,

: ben Christi les, het richtsnoerder gebeden,

Van lit tot lit veracht, geschonden en gefmaat,

En nauliks iet gedaan als dat gy vyerig haat.

Noch wordt van onzen mondt geveinfdelik beleden,

Dat wy de lieden zyn die in fijn voetstap treden:

Ja paffen op ons zelfs fijn groote en dieren naam,

En maken hem en ons den Joden tot een blaam.

Gy roept ten hemel af,Myn oon die zult gy hooren:Matt. 17.5.

Maar, laas, voor u en hem verstoppen wy'onze ooren.

Den fwarten Indiaen, die wit is in den mont,

En Christum heel verfmaat, gelijkt ons in den gront.

Wy zyn mont-Christenen, die wel fyn naam belijden,

Maar die fyn leere en werk steeds haten en vermyden:

Syn zeer geprezenjok, dat lieflik is en licht, Matt. 11.30.

Is onzen dartlen nek te droef en fwaar van wicht.

En is 't nu, Heere, uw wil met ons na 't recht te treden,

Op 't geene onze eigen mont, maar stukwyz', heeft beleden;

Zo mach de nare hel vry voor ons open gaan, .

Want ider die hier leeft zal voor u schuldig staan. Pf:143,2

Maar, vriendelyke Godt, naar uw barmhertigheden,

Bedek, om Christi wil, dit zondige overtreden.

Syn lyden was tot hulp der zondaars die de fmert

Van uwen toorn, met leet, gevoelen in hun hert.

Vergeefdan onze fchult, wyl wyzezelfs belijden: Prov. 22 13,

VVy willen , door uw hulp, voortaan het dwallicht myden

Dat uit den helfchen poel hier flickert in het oog, *

En starren op de Zon in 's hemels regenboog,

VVywillen voortsonszclfs, door krachtuwsGeests, begeven,

Om naar die wijze les te bidden en te leven: En
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En eiffchen niet als Broodt, tot noodig onderhoudt,

Dat ons meer weerdig is als al het werelts gout.

VVy walgen van de pracht die wy wel eer begeerden,

Daar door wy uwen naam en onze ziel onteerden:

Wy hebbennu geleert dat die narijkdomjaagt, 1. Tim. 6.9.

Die wordt, door's duivels lift verstrikt, verzocht, geplaagt.

VVy zien dat al 't gefmets en hoofsche leckernyen

Zijn modder in de buik, en minst tot voedzeldyen:

Maar dat uw lieflik Broodt is van een andre kracht,

Terwijl 't verquikt en voedt: en heeft een ruimer macht

Om 't lichaam wel gestelt voor ziekten tebewaren:

Dies wy met dieper ernst het zelve nu verklaren

Voor't leckerste gerecht, vol wonder en vermaak: ,

Midsalle spijz'haaft walgt, maar 't broodt behoudt fyn fmaak.

Zulk Broodt, ógroote Godt, is noodig voor onzleven,

Dies bidden wy tot u, wilt gy't ons heden geven;

Ja geeft het dageliks : want dien gy's daags niet voedt,

Diens lichaam leit des nachts onrustig om en wroet.

Het broodt mach jaren lang verblijven in de fchuren,

Maar 't kan flechts eenen dag in onze magen duren:

Dies komen wy u steeds als Bedelaars te voor,

En bidden alle dage, O Vader onderschoor

Dit zeer bouvallig huis, dat haast ter neer zal leggen,

Indien gy daalmoes wilt ons dageliks ontzeggen:

VVant armoede en elende omringt ons als een kleet;

Dieseten wy onzbroodt met kommer en met fweet.

Doch hier metLazaro, als Bedelaars, te leven,

En zal aan ons geenfmert of eenighertzeer geven,

Als elk van ons hier naar mach zyn een deelgenoot

Van 't leven allervreucht,in Abrams rijcken schoot.Luce 16. 22.

't Is onder debaniervan Jefu wel te stryden; Hebr. 1 1.25,26

VVant schoon wy met Gods volk een weinig armoed'lyden,

VVyweten gyden schat, ten loon, in't einde uitstort;

Want 't huis derarmoed' heeft Godts Rijktenuithangbort.

Maar wat zou macht en pracht enleckernyenbaten, Matt. 16.26.

Ja schoon wy Oosten Westmet al hun schat bezaten.'

' Indien gy in het eindt liet dondren in onz oor'

D 2 Gy
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Gy hebt uw deel gehad: gaatwech: dit Engle-choot Luce 16.26.

Is voorgeen rijkenVrek,maar voor hen die beneden Mat.25.41.

Gewillig, naar myn wil, pijn, fmaat en armoedleden,

Dan waar ons 't goedt een vloek: en dan, helaas, dan zou

De loon van korte vreucht zijn eeuwig naberou.

Neen, straf ons liever hier met fware hongersnooden,

Als dat gy ons hier naarzoudt willen eindloos dooden.

Doch is uw mildegunst zo overvloedig groot

Dat gy ons meerder geeft als enckel dageliks Broodt ;

Zo leer ons dat wy fulks met dank van u ontfangen,

Doch onze hertenlust daar nimmer aan en hangen. Pfalm.62 11.

Geeft dat de rijkdom nóit onz dartele gemoet

Aanpoort tot overdaat en quiften van uw goet: -

Maar laat ons met uw knegt van d'overvloet wat sparen, Gen.41

Op dat wy niet vergaan in andre magre jaren:

Doch zorg door gierigheit dat die ons zy een schrik;

Terwijlze onze eigen ziel doet vallen in den strik. Prov. 1. 19

Laat ons uw heilig broodt met reine lippen eten, -

En u met lof en dank, ò Gever, nóit vergeten.

Zijn d'Eerstelingen u niet langer aangenaam,

Beweegt dan onz gemoet dat wy, in uwen naam,

Van onzen overvloet, aan Christi arme leden,

Uit liefde en milde gunft onze offerhand besteden.

Sluit onze herten niet als d'armen bidden, Geeft :

Terwijl 't uw hant daar toe aan ons gegeven heeft.

Want hy die voor 't geroep der armen stopt fijne ooren, Prov. 2 1.

Wanneer die roepen zal dan wilt gy ook niet hooren:

Maar die met troost en hulp mildadig tot hen keert,

Dien gaart by u een schat die roest nog mott verteert. Mat.6.2o.

O Vader bindt ons dan als broeders aan malkander,

En leert ons dageliks te bidden d'een voor d'ander,

Maak dat dien liefdensbandt het fnoer van Delila, Jud. 16.7

In fpijt van 's duivels macht, in kracht te boven ga.

En mids in d'overvloet geen leven is gelegen, Luce 12. 15.

Zobidden wy tot u, Geeft by het broodt uw zegen.

Want niets is't fchoonden oegst de schuren vullen doet,

13
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Zo gy het koren niet met uwen zegen voedt.

Wy steunen nu voortaan alleen op uw genade,

Die ons, uit milde gunft, doet spijzen en verzaden;

En laten dies niet af, maar zeggen , Vader geeft
Ons heden dageliks Broodt, op dat: menfche leeft.

Doch wy en willen u niet, als de luyaarts, tergen;

Die ook dit Broodtgebedt wel bidden, doch verbergen

Hunbanden in de borst, en toonen lust noch vlijt,

Schoon dat de kleine mier hun traagheit steeds verwijt:Prov.6.6

Neen, Heere, by 't gebedt isook onzhert genegen -

Tedoen al 'tgeen waar door onx Broodt kan zijn verkregen:

Gy geeft ons mildelik gezontheit en verstant

Om't kouter, na den eifch, te drijven doorhet lant,

Dieswerpen wy het graan in d'opgeploegde vooren,

En bidden zaaijende, Geeft wasdom aan dit koren:

Want offchoon Paulusplant, en dat Apolbegiet, 1 Cor. 3. 7.

Zo gy geen wafdom geeft hun arbeit is om niet

DeZyworm spint zich doodt: En zonder uwen zegen

VViert dooronzwerk dit lot, veel eer als fpijz', verkregen.

Olaatdan 't woort des heilsde kroonzyn van onzfweet,

Op dat het recht onz. Broodt, door uw genade, heet.

Het wasby u, ôGodt, een zaak van kleine waarde,

Te scheppen uit een Nietzo heerelyken aarde: ,

Zoo 't nu ook was uw wil, gelijk het is uw macht:

Gyfpijsden ons door niets, en 't koren wiert veracht. .

Maar 't schijnt gy wilt denmensch,die aarde en aardsch is,leeren

Hoe nietig datwy zijn, totwien wy zullen keeren

Om van onzmoeder daard te zoeken 't aardfche broodt;

Die ons ten voedster is, en schutsvrou voor de doodt.

Wel, Vader, is tuw wildat wy van d'aarde leven;

Wiltgy die voedster dan onzlichaamsvoedzelgeven:

Geef dat fy zegenrijk mach deelen uit heur schoot

Denzaaijervruchtbaarzaat,den etervoedzaam broot.2 Cor9.1o.

Wantofonzhandt van zelfs kon spitten, ploegen, braken,

Helaas een korengraan en kanze doch niet maken:

Uw zegen is 't alleen die d'aarde dragen doet: -

D 3 - DiC9
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Dies voedt het koren ons als gy het koren voedt.

VVijl gy dan dusuw machten liefde aan ons wilt toonen,

Olaat een nedrig hert in onzen boezem woonen,

Opdatwy zien hoe't stof aan 't stof zijn voedzel geeft,

En onzeziel dan stof om u te loven heeft. -

Toom ons, op dat wy u steedstoonen dankbaarheden,

In 't matige gebruik vanfpyzen en van kleeden;

En geefdat wy altijdt behoorlik zyn vernoegt

Met het bescheiden deel dat ons wort toegevoegt. Prov. 30.z.

Ozo wy zo voortaan als rechte kindren leven,

VVatis'er dat gy ons niet mildelik zult geven?

't Is alles in uw macht wat heerlik is en fchoon,

En rijk en mildt te zijn, zijn peerlen aan uw kroon.

Denarent mocht de zon bepeilen met fijn'oogen,

Maar ach, wat sterveling heeft immer dit vermogen

Dat hy 't oneindig eind van uwe liefde vint?

Hier wort een Linxen oog benevelt en verblint.

Op 't brullen van de Leeuw,en't fchreijen van den Rave, Pf: 104.
Zendgy medogendneer uw milde hemelgaven: 2, I •

Enroepen wy tot u, gy stort ons in den schoot, en 147. 9.

Gezontheit, voorspoet, rust, en noodig daagliksbroodt:

Ja zendt ons zelfs uw Zoon, en wilt onsdaar beneven, Rom. 8.32.

Uit onverdiende gunft, ook alles met hem geven,

O dat de starren dan, en al het korengraan,

Met ons verwondert zijn, en eeuwig schaamroot staan;

Om dat heur groot getal noch wort te klein bevonden

Omuwe liefde en macht te tellen en verkonden.

Geef, Heere, dat wydan in 's werelts doolwoestijn,

Schoonarm vangeltengoet, nóit arm van troost en zijn:

Betuigt dooruwen Geestin onze ziel doch nader, Rom. 8. 16.

Dat wy de kindren zijn van zo een rijcken Vader.

Wy twyflen dan niet meer, maar houden voor gewis,

Dat gy ons geven zultzo veel van nooden is.

Wantgeeft hetboos geflagt hun kindren goedegaven, Matt,7.
Hoe veel te meer zult gy dan kleeden, voeden, laven, I I.

Die daagliks onzgebedt uitstorten vooruw troon,

En bidden na de les van uw geliefdeZoon.

Een

»
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Een trouwe Vaders luft is kinders wel te voeden.

Een machtig God heeft lof han nooden te verhoeden.

Dies zal uw trouw en macht verfwinden alle leet;

En zijn ons tot een Artz als niemant hulp en weet.

Gy zult het lammeken, met fijne vacht, doen strecken

Om ons naar graagte en kou te voeden en te decken:

En 's vogels zachte pluim vergunnen tot een bedt,

En koeijen overlaan met melk en boter vet.

Gy zult den Muilen't Peert, door hunne kracht doen schragen,

Wat ons amechtig vleefch onmachtig is te dragen.

Het vrolik pluimgediert zal door de dunne lucht

Heenvliegen, om onzhert t'ontlasten door gerucht.

Het velt zal vrucht en loof, tot luft en voedzel, geven;

En 't ongepeilde diep vol vruchtbre viffchen leven.

En dus zult gy aan onsdoen zien uw mogentheit,

Alsgy't ons al tot spijz', tot dienst, of fust, bereit.

Dus zult gy ons doen zien hoe trougy zijt genegen;

Hoe door de Bedeom Broodt ook alles wort verkregen

Wat ons van nooden is, zolang het lichaam moet,

Dooraardfche:: en drank, gestut zijn en gevoedt.

Maardaarna zult gy ons metgrooter goedren kroonen,

En in uw eeuwig Rijk, als Koningen, doen woonen:

Daar 't Broodt des levens is, en elk in vreugden leeft, Joh.437.

Diengy, om Christi wil, hun fchulden t'faam vergeeft.

Daar zult gy zekerlijk uw kinderen allegader

Betoonen dat gy zijt een rijcke en milde Vader.

't Kleinkuddeken, dat hierin armoed,fmaat en pijn Luce 12.32.

Geleeft heeft, dat zal daar rechte erfgenaam van zijn.

Odat dan onze ziel, zodik wy't lichaam spijzen,

Hiert'elkens aan gedenkt, om u, ô Godt, te prijzen.

En op dat onzen wil zich naar uw leering zet,

Zo laat het groot begrijp van 't korte Broodtgebedt

Dus, met een ftale pen, zijn in onzhert geschreven.

Want die welbidden kan, dienheeft wel leerenleven.
2: * . *

Erp
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In een fware

Verblinding myner Oogen.

G* blind my, lieve God, en laat in myn gezicht

Alleen een fchemerlicht;

En toont alzo aan my,

Hoe blind ik aan de ziel, meer als aan d'oogen, zy.

Hoe kan ik , groote God, vergelden die weldaad,

Dat Gy ten huize gaat

- Van die niet waardig is,

Als naar het graf te gaan, van schrik en duisternis.

Bezoekt gy my, mijn God, daar ik u niet bezoek?

Die in der blinden hoek

Elendig ben verdwaalt,

Word die met Uw bezoek, ò Vader, noch bestraalt?

Met hoe veel dank, ó God, ben ik aan U verplicht?

Gy kent my het gezicht,

Op dat ik zou verstaan

Hoe verr ik ben verdwaalt, en waar ik heen moet gaan.

Mijn God, ik zie uw gunft : fchoon gy myne oogen fluit,

Uw liefde is doch niet uit.

Want zo die was verdooft,

Daar bleef geen scheemerlicht noch fweeven in myn oog.

Wel.
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-

-
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-

wel, kan ik 't lichaams oog naau meer ten hemel flaan,

Het ziel-oog, vol getraan,

' Zal uit zijn duisternis

Bezoeken 't eeuwig Licht, die myn Bezoeker is.

1689.

JA A R DA G 1 688.

U ben ik een-en-tzestig jaar,

O God was 't Rekenboek nu klaar:

Van't geen door my is openstaande!

Maar ach ! hoe vind ik tal of maat,

Van't gene op myne debet staat ?

Daar ik zo los ben overgaande.

Gy maant my meenigmaal ô God

Door Dienaars, Leffen, en Gebod, .

Door dreigen, en door vriendlik fmeken,

Het vat wel ietwes op myn hert,

Maar ik in fwakheid heel verwert,

Blijf tot betalen in gebreken.

Verder verhindert te fchryven..

E Z IN -
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zINNE BE E LD EN
Gepast op de Tien

Vermakel

Minnaar die gedurig maalt,

Om in het groote gilt te tre

den ;

En die zo veel Vermakeltkheden

In uw gedachten tfamen haalt,

Aydoet de blind-doek eenmaal af,

En ziet eensuyt gezonde oogen,

Hoe deerlik dat gywortbedrogen,

En hoegygraaftuw eigen graf.

Laat u de MUG ten voorbeelt zijn:

Gy ziet hem om het kaerslicht

fweven, - -

En waagt fijn welvaart en fijn le

ven -

Door 't loncken van die zonne

fchijn.

s Houwelijks.

42: Hij ºf :|

Trénochterug. Leeruyt de scha

Vanandre, die zijn voor getreden,

Ozelfsbeteuglen door de reden,

En volgt de waan niet dwaaslik na.

Het Huwelik is een lastig jok

EenFuyk daarniemant uit kan ko

mCn.

Een koorts des doots , vol zoete

droomen.

Een eeuwig zitten in den Stok.

Doch lacht gy metuw Vrienden

raadt; -

Zeerwel, ik gunn' u voort te tre

den:

Maar weet dat tien Vervaarlikheden.

U zullen volgen waar gy gaat.

- 'Eerfte
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D'Eerste Vermakelikheyt.

WEi Minnaar, hô wat vreugt is

dat,

Gy hebt het Jaawoort eens beko
mCn.

Het branden heeft begin geno
mCn.

UwWas-ligt heeft het vyergevat.

Maar 't schijnt het ydel Venus
wicht,

Uyt kinderfpelen waan geboren,

Quam u zo lacchend eerst van

VOren

Nu toont hy't achter-aangezicht.

Zou dit welligt een voorbeelt zijn

Dat hy als nu bespot uw schanden,

En u vertoont dat gy zult branden

Tot gy aan 't eindt verteert in

pijn ?

- - - E 2

Neen Minnaar, iaagt die dampuyt
't hooft jaagt die dampuy

Gy zult een rijke byflaap trouwen:

Hoe, zou een menfch dat komen

rouwen?

Dat heeft geen vryer.oit gelooft.

Den Egtenstaatdie krielt vol zoet:

Maar rijckelik zo vol van zorgen.'

Dat houdt de Tyd u noch verbor

CI]

En :enkt allengs wat meerder »

TOCC, -

Leer dan vry,wilt gy veerdergaan,

Uw Waan een reefjen in te bin

den;

Want laasgy zult te veel bevinden

DatM 1 N gantsch omgekeert zal

ftaan. -

De
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De Tweede Vermakelikheyt.

Je vreeft'er noch voor Huw'

lijks wee?

Dit Paar is pas te faam gebonden,

OfVenus wort terstont gevonden

By haart, en difch, en leger-ste.

Daar schenkt fy, uyt haar nieuwe

kruyk,

De leckerny in volle schalen,

Die nimmet tonge kan verhalen,

En die men eerst genoot ter fluyk.

Wel,Nieugetroude, boet uw lust.

Swem nu vry in uw bed vol roo

Zen.

Doorkruyp VrouVenus fuycker

doozen. -

't Lijkt al voor wint; Zijt vry ge

Tuft. "

-
-

Och wou fy steeds met zulcken

vlyt -

Voor u de fchootzo ruympjes vie

ren! -

Maar ach't Zijn Venus haar manie

TCn

Die in te trecken mettertyt.

Den hagel komt te met zeer vroeg

Op 't nieugebou van boven vallen,

Die u betalen doet dit mallen.

Ia vliegt zo dwersu voor deboeg

Dat gy, ten eind van a'em en

macht,

Nau weet waar heen gy 't roer fult

wenden.

Zodatgy haast betreurt d'elenden

'Daar't Huw'lijk u heeft ingebragt.

De



Zinnebeelden. 37

De Derde Vermakelikheyt.

-
- -

De nieuwe Man zeit by zich zelve.

»OYVrienden doetje oogen open! ,,Hoe zouze zorgen, mesten,

, Beziet mijn Schoone, zo decken!

vol roem, ,,Wat gafzeniet voor Bol ofPlant!

,,Mijn uytgekoren Zonnebloem, |,,Ohoe geluckig is het lant

»Daarikzolang heb nagelopen. ,,Dat Zulcke Spruytjes kan vers

wecken!

,,De Zon kijkt zelver door de

wolcken, - Dus revelt hy,verblint van oogen,

,,En scheptvermaak in haar gezigt. | En met de minnekoorts in't hooft,

,,Wie haar ontmoet, begroet dit | Doch 't zal wel haast zijn uytge

licht - dooft,

,,Met wenfchen uyt fijn herte-kol- ; Als 't gelt wat meerder is vervlo

ken. -
gCD- *.

,,Had Flora in haar ruyme gaarde | Dan zal hy.[als voor hondert jaren,

»Zo eene bloem, wat deed fy | Toen ider kroop in Tulpaas-kap]

weer, Licht wenschen dat Bloem, Bol

,,Op dat fy zulcke fchoone meer en Zap, -

,,Mocht queecken in haar weelige |Tefaam wasvoor den droes geva

aarde ! | ren.E 3 h De
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De Vierde Vermakelikhey.

D: Min schikt zig tot alle ding |Diesfy, die eerst door ongedult

De werelt viel gewis in duy-|Haar Liefste noemde een droogen

gen » Droomer,

Zo fy door konst niet wist te buy-| Een JanCapoen, eenZelden-ko

gen mCT

Waar in natuur gebreklik ging. |Staat nuteproncken met een bult.

Het vat dat eerst onduchtig was, | Daarmé is al 't geschil ten endt. ,

Weet fy te luchten en te roocken,|Dan wort 'er niet als vreugt ver

Te kuypen , fwav'len en besto-| nomen:

ken, Maar hoe die worst u zal bekomé,

Tot fy het van fijn quaal genas. Wort door de tijt het best bekent.

Zo gaat het veeltijts in de Trou. | Vermaak u vast met dit genot:

D'onvruchtbaarheiddie doet men Op dat gy zo allengs meugt lee
wycken, | TCn

Door roocken , stoven , en be- U onder't Huweliks-jock vernee

ftrycken, | Ten : "

Tot groote vreugt voor Man en Maar wacht, u naakt een grooter
Vrou. lot. D

©
-
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De Vijfde Vermakelikheyt.

Ie daar, 't is eindelijk eens hat.

De Min die sloeg zo menig

jen -

Net inhet openTonteldoosjen:

Nuheeft het eindlijkvyer gevat.

Pasnu wat op, en blaas wat zacht,

Om 't kleyne vonkjen voort te

queecken;

Zo zal 't de heele Doos ontsteec

ken

Entenen fijn verborgen kracht.

Gyjeugdig Paartje bracht met luft

UwTondeldoos en Vyerslag t'fa

men, -

En hebt het weten zo te ramen,

P: die vonk blyft onge
Uit,

l

Dieszit voorzichtig wat gydoet,

En koestert 't Wyfje doch ter de

gen; -

En is fy ergenstoegenegen ,

Maak d: dat gy haar lusten

boet.

oman wat staan uw zaken schoon!

Gymoogt nu door de stadt gaan

ftreven,

En toonenhoeg hebt vonk gege

Ven.

Weldat's een parel aan uw kroon.

Gaat nu dik byuw Lief te gast,

Sy zal nuwel te schaffen weten,

En kooeken wat fy liefst wilee

ten :

Maar ziet dat gy u niet verbrast.

Dc
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De Zesde Vermakelikheyt.

TYE Min is d'Opper-leermee

ftress',

Sy weet, door schijn en zoete re

den ,

Een diamanten hert te kneden,

En elk te buygen na haar less'.

De wreede Herk'les , ftout en

tIOtS,

Die veele Monfters kon verwin

11en,

Beweegt fy tot het nietig spinnen,

En kiest een fpil voor boog en

knots.

Daarleyt fijn glory in het zant.

Nu wort hy statig onderwezen,

Om 't wyven Wetboek te doorle

zen,

Enroem tepuren uyt fijn schant.

Hoor, zeyt de Min, óHelt, gy
zult

Nu 't pit van duyzent deugden lee

TCn »

't Welk is fijn zelven t'overheeren,

Want dit is't school voor uw ge
dult. -

Wat Minnaar dat u na wil treen,

Zal ook dit zelve noot-lotfmaken,

En zo gy't Vrouwtje wilt verma

ken,

Wel, laat haar maar veel gelt be

fteen. ' - -

Gy zult daar voor weer Kraam-heer

zijn J)

Enider wie u komt ontmoeten,

Zal u met zege-wenfchen groeten,

Stoffeer uw kelder maarmet wijn.

De
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-

De Zevende vermakelikheyt

H** Minne-guytjen, dat wel
eer

Op goude wiekjes pleeg te zwe

VCn

En onde:t dertel gruyste leven,

Daalt op't bevel fijnsMoeders neer

En moet, fchoon't hem niet wel

behaagt.

In angst, de fpartelendebaren,

Het Vrouwtje, tot de reysgereet,

Verwacht dien Beurtman op den

oever, -

En kijkt verlangend langs zo

droever,

Wijl't tegenstroom is,tot haar leet.

Dogzo'teen weynig gaat voorty,

't Magom debogt zo wat laveren,

Als nieuwe Schipper, nu bevaren,

En zien fijn poppegoet gewaagt.

Numoet de Kokertot een fchuyt,

HetBoogje tot een Riem verstrec

ken;

En: hy moet terstont vertrec

en • '
»

Want 't Kintje wil ter Voelwijk

uyt.

De druk zal haast in vreugt verkee

ren,

En maken's Vadersboezembly.

Hier is een Huw'liks-vreugt voor

hant.

Hier is een dubb'lenfchatte win

11CI1 • - -

Hier wachtmen't loon van't lieflik

minnen.

Ziet hoe dien Bloet al water-tant!

F De

-

-

-

- - n - ---- --

t - - --------
---------
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DeAchtste Vermakelikheyt.

D* Minknieltyveriglangs fijn

boog,

En zietmet een nieuwsgierigoog,

Hoe eyndlik eenberinne tong,

Polyfthaar vars gewurpejong:

Eerst is't een onbeschaafde klomp,

Van alle kanten rondt en plomp,

En heeft in 't minste niet een

zier

Datietweslijkt na eenigdier;

Doch door fijn licken achter een

Ontfangt het noch gestalte en

leen;

't Krygtoogen, ooren , poot en

ftart,

hert,

-- --

- --
-

Zogaat het metdewyven ook;

HaarKramen is een geestig fpook,

Men waft, men likt, men zalft,

men strijkt,

Tot dat het wurmpje een mensch

gelijkt.

Dan ziet Papaatje dat hy kan,

Alsandre, varen mé voor man;

En meenthy heeft wat groots ge
daan,

Schoon 't boere jongens wel be

ftaan."

2

Dochfwijgt: want dit seen Huw'

lix vreugt

- Die ider't alderlangsteheugt.
En't lijkt een beer van huit en Zogy dit roemt metgrootgeschal,

'Gyvangt meerrotten in die val.
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DeNegende Vermakelikheyt.

UT:E:T

WIe in het Huwlijk is bedraeyt,

VW Moet zich tot alles leeren

voegen;

Enfcheppenblijdschap en genoe

gen,

Wilhy het Wijfjenzien gepaeyt.

Hymoet, als een Chameleon,

't Zywat couleur hem komt voor

oogen,

Zich veynfen met die verw omto

gen? -

En streelen zo fijn vreugde-zon.

O Kraam-heer fpeel die rol ter

deeg,

Voeg u wat nader wyven nucken;

Zo zult gy fchooner bloempjes

plukken,

Als gy oit van uwTrou-dag kreeg.

| Hier vintge een nieuwe vreugde

bron, -

Laat maar de Van-kelkluftigfwe

Ven:

Gaat:or ; fy volgen, en fy leven

Ofelk was een Chameleon.

Nu kijkt den aap eerst uyt de mou.

Ja 't bedtgordijn wort opgescho

VCI),

Wat iderfweeg, dat komt nubo

Ven.

Zijn dit geen Vreugden van de
Trou ?

Gewis gy hebt er veel gehadt,

Maar dit is't puykje van haar allen.

Wenfch datuw Vrouw dik mach

bevallen, -

Want deze WortmCn nimmerzat.

F 2, De
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- - -

De Tiende Vermakelikheyt.

Vermaaktzich, nu z'haarjon

-

ge Wichje

Opproncken mach met boog en

fchichje,

Enjagen hem deborst vol vyer,

" " ,

Díes al wat haar tot pronkgevalt,

't Zygout aan Koker, Boog of

Veeren,

Of waar haar oog iets mach begee

ren. » -

Wortdertel en onnut vermalt.

Zo gaan de Wijfjes heden voort:

Die blind-doek blijft haar noch

voor d'oogen:

Sy zien naftaat nochnavermogen,

Maar kiezen't geen haar zin be
koort,

Eblinde Venus, preuts en fier

l

De quiftigheytvan haar natuur

Wert dus geplant in hunne kind'

ren;

Waardoor men haast het goet ziet

mind'ren

Wel eer vergaart door fweet zo

Zulul",

O Moeder, waart gy wel bedacht.

Gy zout op alles beter letten :

De Luys dus in de Pels niet zetten,

Die daar van zelf wel wort ge

bracht.

Doch't hoort métot de Huw'lijks

vreugt.

Leer Minnaerswat het is te zeggé,

Zich by een Wijfaan bandt te leg

en 3

En:: diepeft zo verrgy meugt.

ZIN
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Z IN NE BE E LID EN

Uit de Sc H o U B U R G der V E R L 1 e FD E.

- De Dood:

'tISmenigmaalgeschiet

DatKupidometvliet "

Eenboezem heeft doorschoten,

Die echter aanzijn hert

De heel-zalfvoor fijnfmert,

In 't eynd'noyt heeft genoten.

- Wie dusuyt liefde sterft,

't Isbillik dat hy erft

Een heerlik Zege-teecken,

Want het nuzelde beurt

Dat dus een Minnaar treurt,

Dat hy erin blijft steken.

Veellieven met demont

Meeralsuy's herten gront;

Ofzoeen troulik minder,

En komt hem t Lieft'ontgaan,

Hykan die smert nuaan

Sy kouse-bant wel binden.

F 3 -

Maar waarlik die eens weet

Wat rechte liefde heet,

Acht al het leven sterven,

Indien hy met Porfier

De stichtster van fijn vyer

Dus wreedelik moet derven,

Laat hem Dameta dan,

Op 't beste dat hy kan,

In tranen vry begraven,

En steken by fyngraf

Een Tropl-en Liefde-staf,

| 't Zijn doch haar leste gaven.

OJuffers, die utyt

Met Minnaars noch verslijt,

Leer hieruyt dit onthouwen.

,,Geeft niemant hoop ofvoet,

,,Ofziet dat gy voldoet,

Eer 't u te laat mogtrouwen.

Het
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Het Tover-licht,

E Min die is een Tovenaar,

Die zelfs kan Tovenaars be

tov'ren,

Hy weet de herten te verov'

ren,

Schoon elk in 't staal gekloncken |
Waar.

Maar wie door Min zo wort ver

voert,

Dat hy tot Echtbreuk zoekt te po

en » -

En met onkuyfch'en:oogen

De Huysvrou van fijn vrient be
loert; N

Broeyt Bafilifcus ey'ren uyt,

Daar een Serpent uyt voort zal ko

men ,

Dat hem verflint,en zonderfchro

InCIl ,

Sijn ziel en lijf neemt tot een

buyt,

Didier trof dit rampzalig lot,

En't wert tot leering hier beschre

Ven ;

Om ider dus een schrik te geven,

Die 't quaat pleegt, en de straf

bespot.

Wel Geylaarts, die zo tochtig

Z11t »

Ena:beloertgetrouwdeVrou

wen,

Leert uyt mijn ScHoUBURG dit

onthouwen.

Eergy rampzalig henen g:
J. Il
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En gy , ò Eerbaar Vrou-ge- Stop, als Bellina, ook uw'oor
flacht, Voor 't zuchten van die Afpis

Die menigmaal de geyle lagen - flangen,

Vanboefen booswicht moet ver-|Gy zult haar zien in 't net gevan

dragen, *. - gen ,

Weet, dat de wil noit wort ver- En leven zelfs in eer en

kracht. * | gloor.

De Gestikte Minnaar.

KU:heeft dik een pijl gescho-| | Maar zeg , wat balsem helpter
ten, dan

Die zo diep is in 't hert gedaalt,|Als druk en bloet het hertbestel

Dat , eerze wiert daar uytge- pen?

haalt, :

DeMinnaar heeft de doot genoten.|Apoll, de Godt der Artzenenyen,

Wist zelf geen kruyden voor dit

't Is waar, hy zoekt hem op te hel- vyer,

en » Dies vormde hy. zich in een

En t'onderschragen waar hy Stier -

kan; |Om't hert van quelling te bevryen.
Zo
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Zo dacht ook Promak op veel la-| Enftoot deKlooster-lofom veer

gen: Diezo vol kuysheytwort beschre

Maar ziet, als hy zich onderwon VCns

Telieven een gekluyfde Non,

Sijn minne-bloet verkort zijn da-|Diereyn is, toon het infijn leven.

gen. De deugt behoeft geen Kloo

fter-flot.

Hy dacht de zoete druyfte pluk-| Degantfche werelt is vanGodt

ken, Demenfche tot een Kerkgegeven,

En om den hals vanArgentien,

zich als een wijngaart-rank te Voeltiemand in fijn boezem woe

zien: len,

Maar drinkt een schaal vol onge- Een liefdens-pijl tot huwliks

lukken. -

vreugt,

Hy zoek die recht, in eer en

Doch alsdus Promak laat het leven deugt,

Verliest ookArgentin haar eer, Zoniet, hy zalde strafgevoelen,

De Pasquilmaker.

W Anneer de min heeft toege

fchoten

Enziet zijn pijlin'thert gedaalt,

Danift dat hygedurig maalt

Hoe best zijn oog-wit wort geno

tCn,

VVant
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Want dikwils vint hy onderwegen. Of wil de juffer, door fijntaal,

Een steen des aanstoots , die Sich noch niet na fijn zin bewe

zich laat,

Door bidden, fmeeken, ofge

praat,

Geen Hair breetvan fijn plaats be

wegen.

Dan zoekt de Min door lift te

wercken, -

En neemt een ander Aanzicht

aan: -

Om zo voor 't oog van die te

ftaan, -

Die op geen valsch Bedroch en

mercken. -

De Minnaarsnu van onze tij'en

Zijn noch al vanden zelvenaart,

Geen vals Bedrog en wort ge

fpaart -

Indien hun zaak niet wel wil

glijen.

Is vadervoogtof vrient hun tegen,

Ofishyzelverlicht ofkaal,

4

gen;

Wat gaander dan niet momme

rijen

By Minnaars of zijn vrienden

om !

Hoefwetstmen dan van groote

fom,

Van deugt, geslacht, en welbe

dijen!

Doch minnaars zijn het niet allee
n122 -

Die: de greyns ten voordeel

ftrekt:

't Heeft menigJuffers quaat be

deckt;

En ziet het dekt'er nochzo menig,

't Wiertvan Arpaliagenomen,

En 't diende haar zolang het kon:

Maarlet, wiemet Bedrog be

gon » -

Is steeds bedrogen uytgekomen, .

De
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De Belaagde Kuisheid.

n

AHet rechte beelt van liefd' en

trouwe,

Beklimmen wil, en zonder|

fchroom (wen;

Sijn schoonste tak denkt af te hou

Die doet, gelijk die onbedacht

Infware stormen en gevaren,

De Haven en de Réveracht,

En kieft daar voor d'onstuyme ba

rell.

Die Schipper is in 't hol gevaar,

Van fchip en goet, en lyf en leven,

Aan eene wint of wilde baar,

Gelijkelikten buyt te geven.

Rampzalig die dit onderwint!

Rampzalig die fijns naeften vrou

WCI)

L wie de kuyfche Dadelboom, | Met geyle drift van echtbreuk

mint,

En zoekt te schenden eer en trou

W€.

Diengeylaart is 't noyt welver

gaan :

Want weet hy eene te bewegen,

De and're zal hem tegen

ftaan, -

Tot dat hy heeft fijn loon verkre

gen.

Mijn Semma komt hier op 't To

neel,

Om in een Treur-spel te vertoo

InCn ,

De trouheyts-plicht elk tot fijn

deel,

En hoe den Hemel 't

loonen.

quaat kan

Kom
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Kom Geylaars, spiegel u hier! En gy ontrouweOnderdaan,

aan. Ziet toe, hierkomt de wraak oEn laat dit uwe driften teug len; vleug'len. - p

Dure Speelreys.

H: onbezonnefpeelevaren, Bevaren vrolik 't pekelnat,

Wort dik gevolgt van groot | En in fijns vadershuys en stadt

gevaar; Haar doen de weeld' en rykdom

Waardoor men ziet in meenig vinden. -

aar

SijnV:gde zon niet eens opkla-| Want nu begint fijn zon te klim
TCIl. men 3

- En Zefyr blaast de zeyltjes op;

't Is Corilanusflegt bekomen. , , |De Stuurman,VenusTroetelpop,

Docheyndlik door fijn taay gedult Stiert nadat dees vier starrenglim

En goude deugt, is al fijnfchult InCI.

Alsvanden Hemel wechgenomen.'

- Nuheefhy geen gevaerte fchroo

Nu mach hy met fijn zielsbemin , men.
de - -- -- Debarre golven van verdriet

- G 2 Ont
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Ontmoeten Corilanus niet; | Sal in het eynd noch triomfee

Maer aengename kabbel-stroo- TCIle

10CIl,

Wel, ógeluckigfpeelen varen,

zo doetde Deugt 't gevaar verkee-| Alwaer de droefheyt en 't ge

Ten - Vaar

Syftaethaerminnars troulik by,

Het mïft niet, wie haar voert

opzy,

Slechts duurt in kommer twee

drie jaar,

En dan fijn zondus op ziet klaren'

't Weeldrig Weeuwtje,

AH Cupido wanfchapen dieren. Al is het dierdan scheelofzot,

- Ten huwlik uyt te zetten Hyvint een dekzel tot die pot,

poogt, Ja geeft noch dikwils keur van vy

Dan is't dat hy gedurich oogt, Ve:

Hoehy dees zaak zal best bestie

TCI. Hy weetde duytente vergulden,

Trots eeniggoutfmit in het

Alshymaar vint een weynichfchy-| lant,

ven? Dat fybetov'ren het verstant:

En
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En dwaze luy voorwyze dulden.

Diesider kyk vry uyt fijn oogen

En toets fijn gout in keur en

wicht,

Gy vint het vals , of dik zo

licht,

Dat fy het quart nau halen mo

gen.

Enfchoon't al oprecht wiert ge

Want't kan veel lust en vreugde

baren.

Doch elk beproeve fijne krach

ten :

Zo iemant jeuk'rich is van oor,

En geeft een Eunuchus gehoor,

Die krygt goêdagen, enquànach

ten.

Odelia zal u vertoonen

Hoe veel fy van de schijven hiel,vonden;

't Is mis wie om de fchyven-| Doch ook hoe fy daar door ver

trouwt, - viel,

Hy heeft een trou die eeuwich| En ging haar man met hoornen

TOut2 . kroonen.

Engout en rust die word verslon-| ,

den, Doch let op 't eynde, ziet haar

- A. gangen • • -

Maar die uyt zuyvre liefde pa-| 't Gaat weder, na de oude

ITCn » VOCts

Die ftricken d' alderbeste. Wie 't goede doet, verkrygt

: hetgoet.

Is 'tgoedt daarby, 'ten breekt | Wie 't quaat bedrijft, zal quaat

geenkoop, ontfangen,
-

't Leven
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A+ schoon dat alle winden bla

ZCn

En stormen, bulderen en razen,

De Liefd' is als een jeugdig
Eyk, • -

Wie dat haar tragt uyt d'aard' te

rucken,

Zalalfijn kracht en macht misluc

ken,

En nemen fchandelijk de wijk.

Doch iderzy wel op fijn hoede.

DeNijdt is menigmaal aan 't woe

den

En loert op 't fchenden van de

trOUl : -

Syleyt de Eerbaarheyt veel lagen

En zo fy dit niet kan bejagen

Sy blaast de waan in man ofvrou.

Dies, Mannen, kijk wel uyt uw

oogen

En wort doch noyt door waanbe

drogen;

De Nijt verwekt dik jalouzy.

Dieslaatze in uw hert noyt dalen,

Voor dat des waarheyts held're

ftralen

U toont wie schuldig is of vry.

Aykandrus raakte schier om 't leven

Dat hy dit beest had plaats gege
Ven

Maer ziet hem eeens op mijn

ToN EE L.

Die hy door waan zocht te ver

moorden,

Verkrijgt hem 't leven, door veel

woorden,

O Hemel ! wat verfcheelt dit

veel !

Dus ziet men, die de deugt bela

gen

Dat
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Dat fynoyt glorykroon en dragen, |De Nijteen weynig mach bescha

De wijlfy, als een Eycke-boom, den, -

Gewortelt staat, wiens tack en| Maar fy verduurt wint, storm,

bladen en ftroom.

D'Erkende Vriendschap.

D: ware liefde wacht met vlijt Vol pracht en glorytriomfeeren.

:na die uur en tijt

Omtrouwe liefde te betoonen, De Min-god die beoogt dit wit

sy kent de waarde van het doel. Wanneerhy in de Jaar-flang zit

Dies heeft fy altijd dit gevoel, |En overpeynf1 hoe't af zal loopen.

De tyt zal't werk met zegen kroo- , OMinnaars, zeyt hy, hout

InCI1. maar moet,

,,Schoon hel en nijtal opu woet,

Geen bitt're golven van ver-, Zijt trou, gy zult niet vrucht

driet loos hopen.

Verzet de ware liefde niet,

Geen rampof hagel kan haar dee-| ,, Maar weet, de tyt dient uyt

ren; gewacht:

Sy weet in al het ongeval | , Want die wat tyt en vlyt ver

Dat fy noch op het eyndezal acht,

- ,, Die
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,,Die is geen braveJuffer waardig: | ,,In't eynd' noch by Melietge

,,Uwmoeyt enzorgewort be

taalt

,, Als gy in 't eynd u hert op

haalt

,,By een die rijk is, schoon en aar

dig.

bracht,

,,En 't heeft hunnimmermeerbe

1"OuWCn.

» Houdt woort en trou wie dat

gy zijt,

,Verwacht, met zorg en hoop,

de tijt;

, 'k Heb Ticides ('t geen nie-, Ik zal u eyndelijk doen trou

mantdacht)

4%. - -

Ndien de Minnaar toe kanvat

tCn -

Als hem 't Geluk van vooren

moet,

So wort fijn fmert na wenfch

verzoet,

Dewijl haar hooren vloeyt van

fchatten.

Maar die haar niet en grypt van

Voren,

WCn,

ift.

*,

"A"

"-.A
-

|

Endan nogop haargaven doelt,

Vergryptzich, wathy poogt of

woelt,

Want achter is fy kaalgeschoren.

De Liefd' is wonder van vermoo

gen,

Sy heeft haar vrye wille-keur;

Sy fluyt dickvoor het gelt haar

deur, - (gen.

En kiest die haar bevalt in d'oo

't Beha
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't Behagen luystert na geen Re

den. -

Eufronia bemintdejeugt,

De schoonte , aardigheyt , en

deugt, -

Verr boven alle prachtigheden,

Wel leerdanop u voordeel letten,

O Minnaars die 't Geluk toe

lacht,

Want wis, had Tertullien ge
wacht,

Dit visje was languyt fijn netten.

Die 't fwacke meysje weet t ont
Voncken

Enhaar dan trou en zuiver mint,

Die gaan fijn zaken voor de
WInt2

En zal als Overwinnerproncken.

Hyzalzigom fijn liefje streng'len,

Gelijk de Olmenen Pompoen

Aan Wijnstok en aan Boomen

doen, -

En zaat-rijkhunte samen meng
len.

Voor de Onbekende Minnares. -

Van de Heer Sc A R R. o N.

- -

-

- - als e-+--
- - ººk - - -

- - - T -
-

-

-

- ,
-

* *
- - ' -

n

-

*

Deneenen brand steekt d'ander

aan

End'eeneMindoet d'andervonc-|Diemet geen w

H

ken.

Zo zal ook't vier van twist ont

ftaan J) - :

aare liefde pronc

De

ken.
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De Beste Minnaar,

- - -
- :

OP koudeboezems schiet zom- Wijldefenoyt den mensch verza

len den,

De Minne-schutter , uyt fijn | Maar altijd hong'ren doen na

kracht, meCr, - -

Weldry van fijn gefwindste pylen, |Dies Cupid mach fijn zelfs beha

Eer een daar van wort recht ge- en

acht: | En dencken, 't Is gewis, ik fal

Want die met Reden gaat terade, |Door een van dees de Palm noch

Verfmaat de Kijkdom, Schoont en dragen:

• Eer 3 Gewis fijn roem is niet met al.

- Aan de LEZER

Van de

SC HO UI B UIR G der V E R LIEFDE.

H'ER fchuyfik, Lezer, myn | Op dat gy niet, van t kycken

k-4: gordynen moc2 is too ... .

Voorugezicht een weynig toe;lUzelven zoud te veel"P::,
2 K -

-
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'k Heb u hierhondertMinne-spee
len

Opweynig bladen mê-gedeelt,

En die met kracht zo kort ver

- beelt,

Alsoyt de stof heeft willen veelen.

Wat ik niet kort en kon verha

len,

Heb ik verworpen en verfmaat ,

En zo dit iemantinmy haat,

Ik troost my in hun spot en fmalen.

Doch voor die 't lang verhaalbe

hagen,

Heb ik twee stukjes uyt CHAR

R O Ne - -

Die ik recht leezens-waardig

VOIl , -

U tot een proefje opgedragen.

'k Had noch schier hondert stuks

beschreven, .

Indien ik niet en had gevreeft, .

Dat gy , die graag het korte

leeft, -

Myinuyverzoudbegeven.

Want'k heb noch een Bocquét van |

Met yver hier en daar ver

gaart,

Maar, Lezer, weet het wort

gefpaart

Om reden die ik niet zal noemen.

Maar zo ik door het ras verkoo

CI).

Of vuyle nadruk wierdt ge

port,

Ik zou den toonen waer 't my

fchort,

En u een nieuwe Bloem-krans

knoopen.

Wel: die op 't Toneel der Aar

9 - - -

U zelfs als Minne-speelers

vint,

Let, wie hier recht of onrecht

mint,

Die krygt fijn loon dick na fijnwaarde, - e

Hebt gy een hert ten doel verko

TCIl , \

Bemint dat zuyver en oprecht,

Schoon Hel en Nyt u dan be

vecht o -

bloemen
Zijt wishun pogen is verloren.

De
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-

De deugt is Herk les in vermo

gen. -

Wat Leeu en Draack dat op haar

woedt,

Treedt fy in 't eynde ondervoet,

En wordt noch zelftot min bewo

gen.

Wat harde knodr u voor kan ko

men

Wort zacht door liefd' en taay

gedult.

Maar wie fijn hert met wraack

vervult,

Mach voor een quade uytkomst|

fchroomen,

Want daar 't Bedrog zich mengt in

't minnen, "

Daer ftaen de rampen voor de

deur, -

Gevolgt van zuchten, en ge

treur,

En onspoet, en verwarde zinnen.

Mijn Schouburg toont een reeks van

dooden.

Diedoor 't Bedrog zijn neerge

leyt:

Maar wie uyt liefde heeftgevryt

Is meeft dezegenpalm geboden.

Wel laet u dit ten spiegel strec

ken, -

Op datg' in liefd en vrolikheyt,

Verslyten meugt uw levens

tijt

Enc: u toe mach decken.

AF
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op JE A N de L A B A D I E.

::",
Van wien dat veel tot lof, en meer tot laster fchryven:

Doch is fyn werkuyt Godt, het zal wel staande blyven.

Anders.

H: zietmen LA B A D1E na 't leven afgemaalt,

Die als een Arent rees, maar als een Nacht-uyl daald.

Men feyt, hy is al doot: maar neen, 't is misgeschreven;

Hy zalnoch, als hy sterft, wel hondert jaren leven.

Een Ander.

Naturam expellas furca tamen usque recurret.

Oekomt dat LA BADIE bewoont zo menig stadt?

't Gefchiet om dat hem elk terstontwort wars en zat;

Wijl Haat en Gierigheit, Bedrog en Hovaardy,

Hem blyven over al, als trouweZusters, by.

Een Ander.

It's LA B AD1E, wiens montgegroeit is nadepraat;

Die 't over al zo maakt dat idereen hem haat :

DieJuffrou Schuurmans mint om fchijven en omfchrijven;

En onder 't henne-rot het haantjezoekt te blijven.

H 2 Een
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Een Ander.

It's LA B AD 1 e, die man die veel van Godfdienstpraat,

Die graag een Herder was, doch alle Herders haat.

Die 't Christendom ontroert door prediken en fchrijven:

Die menig stadt bezoekt, doch nergens kan verbljven.

Een Ander.

D; 's LABAD 1 Es beelt, een man zeer zoet van praat,

Zeer klein van lijf en le'en, maar groot van spijt en haat.

Die 't altijt heeft zeer druk met schelden en metfchrijven.

Die kercken queecken zou, kon hy zelf staande blijven.

Een ander, voor LA B A D 1 E.

It's LA BA D1E, dieman daar idereen vanpraat,

Van 't heilig volk geëert, van't goddeloos gehaat:

Gy hoort meer tot fijn lof als lastering te fchrijven. •

Sijn werk dat is uit Godt, 't staat vast, 't zal staande blijven.

Een Ander.

'tS:LA BAD 1E is nu het voorwerp van elkx praat,

Maar zeg wie heeft gelijck, die, die hem lieft of haat ;

Hem lieven wekt de haat, hem haten, 't lafter-fchrijven.

Wat falhy dan, die foo ten doel staat, gaan of blijven?

Een Ander.

ULA BAD1E isweg verweckt fijn Print veel praat,

Veel rijmens, veel geschrijfs, uyt lust, uyt liefd', uyt
haat.

Die
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Die baart, en druk, en vreucht, aan SwEERT s, wiens druk

uyt fchrijven

Sijn schoorsteen roocken doet, en wenfcht hetlang mach blyven.

'

Een Ander. -

M: ziet een Jefuït in Labadies wezen:

Maar in fijn leven zelf daar kan men 't beter lezen.

Aan de Rijm-schrijvers tegen LA BA D 1 z.

H: fchrijft een iderspen op LAB AD1E dusfel,

Alsofelk Rymerquam uyt 't voorburg van de hel?

Wiert gy van zulk een Geest, als Labadie gedreven, d

Gy kreegt Godts Rijk op aardt, en naemaels't eeuwigleven.

Antwoort.

Y die zoJefuyts opider fmaalt zofel;

Toont dat hy dopt fijn pen in 't fwaddervan de hel,

Dies worthy door dien Geest van stadt tot stadt verdreven.

Wie hier den hemel wint, krijgt die ook 't eeuwig leven?

Zachter Antwoort.

Preekt noit voor Labadie, noch tegen hem zo fel,

Hy schrikt zowelals gy voor 't woordeken van hel:

Praat liefst van 't vrouwen-choor, daar wort fijn Geestgedreven.

Zohy hier Pater bleef, hy zocht geen ander leven.

Aan't schuim des Werelts.

( :::::::::::: Lasteraars, geveynse Farizeen,

JGout-zoeckers, Ziele-beuls, Twiftmakers zonder re'en,

Zeg•
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Zeg, zalmen LABA DIEmet Doorn' of Lauren kroonen,

Dewijl gy kunt in hem urechte voorbeelt toonen?

OpSw E E R T s en L A B AD 1 E.

Z: Sw EERT s wel winste doen met deze nette plaat,

Wijl fy vertoont die Man die al de werelt haat?

Och ja: daerom zal 't hem het meeste voordeel geven:

Want al die nu in twift, in spijt en geltzucht leven,

En die Hy zelfs niet hout voor dochter ofvoorzoon,

Die achten LA BAD 1 E nochtans voor haar Patroon.

Onder d'Afbeelding van Dr. S1l v 1us.

D: 't beelt van S1 L v1 Us, dien Godtgewyden Preker,

Dien Boanerges-Zoon, en zoeten hemel-fmeker,

Daarzedigheyt en deugt, en kloek verstant in woont;

Meerals hier krijt en kool, en pen en ink vertoont.

Vernoegu niet met zien, maar, kycker, ga hem hooren,
't Is wis, dien Hemel-tolk zal u de ziel doorboren.

Onder d'Afbeelding van Dr. Samuel

C o o P à G R. o E N.

H: ziet gy Coo P à GRoEN, geschildert door Valliant,

Een ider eere en roem dees konst van fijne hand.

Want alles is zo juist, dat ider Hem ziet leven,

Maar een ding schort de mond, dat hy geen spraak kan geven,

Extempore 1692.

Afbeel
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Afbeelding onder die van zijn Zoon,

BARNARDUs Coop à GRoEN.

Ien Donderaar in Gods Gemeent,

Herleeft hier in fijn fwak gebeent.

Den Amstel mach fijn stem niet hooren:

Maar op Batavia isze in fijn Zoon herboren.

Gelukkig die een Fenix teelt,

Wiens weerga u hier word verbeeld.

Anders.

D En ouden SAMU EL, zo wijs in Kerkenraad,

Heeftafgepreekt aan 't Y den laatsten fnik gegeven:
Nu:Print BARNARD fijn Zoon en Pronk-gieraad,

• By al 't Bataafse Volk beroemt door leer en leven.

Gelukkig Indiën dat Neerlant Schatten geeft,

Maar meest datzulk een Schat uit Hollanddaar zo leeft.

Anders.

E Poëzy, schoon mild in't zeggen,

Hoeft aan geenvreemdeiets uit te leggen,
Als dat dit is de eerwaardste Zoon

Van SAM UEL, des Amstels-kroon;

Die Gods Kerk gierde door fijn gaven

God laat BAR NARD ook zo begraven,

I - An
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Anders."

leven

Zal u Batavia de meeste indruk geven.

Syn Vader was een baak in Raad en Predikstoel.

Syn Zoon, een Leeraar Gods, houdzich van 't vreemt gewoel.

Want om de Kerken-twift, en 't woeden dier Soldaten,

Heefthy, ter liefdeGods, fijn Stam en Stad verlaten.

H" ziet gy Coop àGRoEN infchets , maar leere en

Anders.

Ier word doorfwarte konft een witte ziel vertoont,

VVaar in een geeft vol vyer en zuivre zeden woont,

Een zoon van SAM UEL, een Leeraar wel doorlezen,

VViens ftem in Kerkenraad kon een Orakel wezen,

VWat is BAR NAR DUs min aan zijn Batavis oort,

VWant d'eene Fanix brengt altijd den ander voort.

Aan Vailliant, die de Heer

Doct'. J. van WASSENAAR

- afbeeldde.

H: op, Valiante handt, die WASSENAAR wilt

malen,

Uw krijt, uw kool en verfwort maaronnut verquift:

Haal eerst voor uw Penceel de fchoonfte zonne-ftralen,

Zo treftge Apollos Zoon; ofanderfinsgy mift.

Schrikt gy voor 't hemel-vyer? Neem een der Laure-kroonen

Die hy door Artzeny, door Deugt, en Poëzy

Zelf van Apollo kreeg. Dan zultgeuwkonst vertoonen.

En noch zal 't Principaal maar wezenflechts Copy.

1664. Op
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w

Op 't VVAP EN van

HER O G A LA MA.

In fijn stamboek

Ie Star-oogt op dit dapper Helde-wapen

W Wint haaft de Roem van GALAMAAS geslacht,

Die kling mach nu met Hollands:: flapen,

Haar dapperheit blijft echter in gedacht.

Den Adelaar die zal dit Wapen voeren

Door d'eeuwen heen, al schoon die Stam versterft:

Eer zal de Maan vergeten zich te roeren,

Eer deze Star uit het Gefchichtboek fwerft.

De goude kroon omringt eens Konings hairen,

Schoondapperheit nóit in fijn boezem woont:

Maar die fijn stadt verlost van krygs-befwaren, .

Dees wortalleen met Ekel-loof gekroont.
we is.

De Deugtverheft den Ekelmet fijn bladen

Veel hooger als een diamante kroon.

Een bloode vrek kan zich met gout verzaden.

Een dapper helt mint eere meer als loon.

ge

Zo krygt gy ook, ô HE Ro, door uw veder

Een eer en kroon , de bloeyende laurier

Om 't Rymryk hooft: dies zietmen 't Wapen weder

Veel heerlicker als oit voor deze in gier.

I 2. - 't Geeft
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't Geeft roem, in noodt, die d'Ekelkrans mach halen

Doch fchoon het fwaart geboeit is in de fché,

De Rymkonstdoet hier noch in laurenpralen !

Door 't zingen van den oorlog in de vré.

*

O GALAMA vernoeg u met dit teken;

Bruis, als een Swaan, daar mê door Teems en Ryn.

En schoon gy hoort Gaskoenfche tongen spreken,

Draag noch uw gunft aan die in Hollant zyn.

Zo zal men u met hantgeklap en zangen, ,

Als gy uw reys volvoert hebt naar uw lust,

Hier aan het Y op Helikon ontfangen,

En wenfchen u, ò HE Ro, daar de rust.

Aan d' E: Heel mijn Heer.

SIMON GABBEMA.

Gefchreven infijn STA MBO E K. 1656.

En heeft haar lang vol rust aan d'oude wand doen han

€In 3

Maar als ik, GABB E MA, uw hemelfche gezangen

Doorlees, myn boezem brandt en blaakt vanRymen:
dat

H Et Noodlot knipte laatst de fnarenvan myn Lier
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Maar zeg my, GAB BEMA, zal dit uStamboekzyn

(Gelykhet Bogaard noemt)aineen, dat kan niet wezen.

Dieuweschriften leeft zal strakuw'Stamboom lezen,

En weten dat gy zyt gesproten uit Jupyn.

De Dichters zo vol geefts zyn zonen van Apoll.

Men noem dit dan veel eer, Een Boek daer stervelingen

D'onftervelicken roem van uwen naam in zingen,

Die noit volprezen is, al zyn de bladers vol.

- - Maar ó wat sterveling, als ik, zofchraalen slecht

zaloit door pen en inku goude lof verhalen?

De zon en laat zich nóit met kryt en kool afmalen.

De fenix is zo schoon, geen verw verbeeld haar recht.

Welruft niet, GA BBEMA; maar streelonsleckeroor

Steeds door uZang-heldin. Zoektnimmergeen verschoning,

De wyzen zonder werk zyn byen zonder honing.

U Kusjes zyn onszoet al nutfe LEONOOR.

n

Men heeft u groote naam in Holland lang gekent.

Maar vindenblad nochloof om die recht méte cieren.

Uw goude fenix-vêer zaait zelver lauwerieren.

Dus blyft de poëzy in lof tot 's werelts

E N D.
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Op 't vreugdeplegen van

DAEmstelsIacht-Sloepen

Onder d'Admiraal

A. van BLANKEN.
-N Auwas de Fransche vloot gelukkelikgeland,

Of 't fwaarhoofdige rot begon van vreugt te krielen,

Strak is het burgershert niet meerdoor vrees ontmant

Maar vult den AEmstelplasmet vreugtgeladen kielen.

Wat zeilen voeren kan is nu in rep en roer.

Men zwaait langs d'oevers heen. Men vreest voor klip noch

bancken

(Vermids der Goden * gunst vlak in de zeilen voer)

Maar, volgdenjuychend na den AdmiraalVanBLANKEN.

Dees is haar allen wit. Waar hy fynancker fmyt

Is 't meeste water-heir gezintom me te landen -

En schoon de Nydhem zelf dees groote naam benyd

Nochtans doet hy fyn volk in liefde tot hem branden.

Dussnorden hy voor uit. Den Emstel schuimt en bruift.

Deblaauwe watergoon die komen door't trompetten

Op borlen, om te zien wie dus haar Ryk bekruist

En vinden al haar wenfch, het houden van haar wetten

Met komt een zoele wind, en doet d'Oranje vlag

Tereeren van Naffou, van 't hoogste topafwaejen

Dat fchaft en heil en vreugt aan allen die het zag

'

* 't was voorwint.

Elk

*
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Elk wenfchten om die floep gedurig te zien zwajen,

Dus in den eersten tocht toont hy fyn Helden-aart

En Wyft een Zeevoogtaan hoe dathy hoort te leven.

Hy wil niet datter brood voor vrienden zy gespaart

Eer hem die pest bekroop hyzouden doodsnik geven.

Wiedacht dat zulcken brein in 't dobbers mutsjen fchool?

Wiezouden Amstelpronkin't linnenbroekjen kennen?

Geen wonder dat een mensch als ik daarin verdool;

Men vintze nu niet veel die zich zonedrig wennen.

Maar Wysheit schuilt altyd in't allerslechtste kleet,

En word van d'Oppergôon daarom met glantzonschenen.

't Blykt aan VanBLANKEN ook, die schoon het veeleis

leet

Gaat met dien grootennaamvanOPPER-z EE VOO GT

henen. -

Dat strekt tot eer en roem voor 't Boekverkoopers Gild

En wie den handel dryft mach daarop zegepralen

Enzeggen: D'AEmstelvloot die hebben t faam gewilt

Menzou tot Admiraal een Boekverkooper halen

O Hemel! dats een roem die in geen eeuwen sterft!

Welbraven Admiraallaat TRO MPdezeebepeilen,

Engun hem dat hy daar veellauweren be-erft

Genoeg u dat gy meugt met lofind'Emstel zeylen.

2 Juny, 1654.

Haaftig gerijmt terwyl de Jachten onderzeil
74/art'77,
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Opd'E: Voorstanders en de Beschryving

V A NT

NIEU NEDERLAND.

Och leeft de trouwe zorg van d'Amstels Burger-Heeren

En strekt zich oost en westten beste van't gemeen,

En konnenkloekkelyk een land en volk regeeren

Dat schier gelyk het vee fworfwilden woest daar heen:

Die gryze en wyzezorg doet HollandsTuyn bewaren,

En't NIEUWE NEDERLANDook Christelyk wel

WarCIl.
-

Wat treurtmen om Brazyl, volfnode Portugezen,

Terwyl ons Vander D ONKvertoont dit NieuweLand?

Hier kanmen tarwe alsgoud en bolle druiven lezen

Hier vind men vrucht en vee zofchoon men elders vant:

Nochtans men macht 't verlies van anderland beschreyen,

Maar in een beter winst moetmenzich meest verblyen.

Wel LE ZE R hebt gy lust trekt vry vol vreucht daar henen.

't Heet wel na NEDERLAND, maar toverttreft het

Verr. -

Mishaagt u zulk een reys? wilt dan uwe oogenleenen

Aan 't Boek van Vander D ON K; die als een heldre Ster

U't land en volk vertoont: En zal u voorder leeren -

Dat Neerland, doorhaarzorg, NIE U NEERLAND kan

regeeren.

EER
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E ER - R Y M,

Gefchreven in 't

STAMBOEKJE
Van juffrouw M: H:

G:Pronk dat Juffer-bende,

Beroemde Peerelonzer jeugt,

Deeslangbedorven eeuwen kenden

Nau zulk een Lootjen,daar de deugt,

D'AaloudeStam heeft lang beschreven.

Ik duiftre ftar beken van ftof

Myveel te zwak,om van uwlof

De minste letter oit te geven.

Doch 't kleinste lichjen aan de zalen

Van den Hemel blinkt benéen,

Als men ziet de heldre ftralen

Van Zon en Maan, ter fchuilplaats treén,

-- , 't Gaat zo, ô Zon, in deze werelt,

Ik kleyne Star heb eenig licht,

Wanneergy,met u fier gezicht,

Deswerelts-rond niet meer bepeerelt.

Degaven die Natura deelden

Aan u, is brein en Rym te zwak

Om iet, na waarden, uit te beelden,

Dies 'k schuil my onder 't lommerdak

- K- - Van
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-

Van uw medogentheyt: En'tfchryven

In 't Stamboek ( daar Apelles konft

Deelt gifjes uit een gullegunst)

Dus staken: midsik wensch te blyven

165o. Mejuffer,

UE. &c.

AlsD°.Groenewegen,t'Enkhuizen gepreekt had,

geschreven in een Herberg, daar kryt op

tafel lag, dit volgende.

F- *H: GRo ENEw EG EN hooren preken,

/#!:- - En heb doorblaart zijn Sabbats-Teken;

Maar zegge, fchoon my onbekent,

Het is een door geleerde vent,

R Y M v E R S JE s

Aan Juff........

Vo o R - R Y M.

Oelang zal myn gewiekte Bó

H 't Papier haar zuiver wit verschoonen?

En my beletten, om alzo

Een koftler wit daar op te toonen?

't Is tyd dat ik haar glantz belet,

En door denink daar wit op zet.
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Degulde zon met glantzbepruikt

Quam nóit zo uit haar zetel treden,

Als gy, ô morgenroosontluikt

Omvlochten met de heilge zeden

't Geen't zuivre Wetboeks heil verrykt,

Daar mynen Nazo't zeil voor strykt.

Oweerde zangeres, die 't Choor

Zo cierlik pronkt metuw gezangen!

Wat Engelfnakt niet om 't gehoor

In d'ope lucht vanut'ontfangen !

Maar't Zanghuis, Godeteegewyd,

Door 't hoog gewelf dit heilbenyd,

Watmeld ik hiervan zangbre toon?

Destapel deraaloude boekken

Verzelt den Itaaliaanzen troon,

Om keurig merg daar uit te zoekken:

Dees wilze dat haar spiegelszyn

Infpyt van 't flikkr1g kristallyn.

History-fchrift en Poezy

Van d'aller-aardigste verstanden,

Verschaffen haar een lekkerny,

Die haar tot luft meer doet ontbranden;

Dies elk 't geschriftgelukkig acht,

Dat zulken oog word toegebracht.

- Hoe heilryk is mynzwaneschacht
Nufyzo weerden beeldmach nadren!

K 2. Hoe
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Hoehoog zit hier myn Rymenskracht,

Nuzulken peerl haargaat doorbladren!

Nufyword van de hand verroert

Dieyderspen tot Rym vervoert !

O P D E

LUIS T-GAAR DE

Van den Doorgeleerden HE ER

S. A. G A B BE M A.

Hifterie-Schryver van Friesland.

At misten d'eeuwe een grooten fchat,

Indien men niet, uit menig blad,

Mocht GAB BEMA zijn wijsheid leezen?

Wat baten 't dat dit groot verstant

Alleen voor 't vrije Friezen land

En niet voor idereen zou wezen?

Dan zou d'Historiepenne alleen

Deesgroote zetel slechts betreen

Van hem die alles heeft doorkroopen:

Die d'oudheid van veel hondert jaar

Weett'onderscheiden op een haar,

En al hun doen aan een te knopen.

Dit toont zo menig Vers en blad,

Belaan met een aaloude fchat

Van uitgelezen Rijm en Brieven.

- - -
Nu
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Nuluft fijn brein ten Hof te gaan,

T'ontdekken Knuift, Bol, Bloem en Blaan,

Om d'onkunds-bede tebelieven. .

Die 't niet verstaat, doorlees dit Boek.

Hier vint gy Naarstig Onderzoek

Daar 't al voor open koomt te leggen.

Plant, Poot, en Ent naar dit bericht,

Volg maat en trant van fijn Gedicht

Wat Monsterzal daerjets opzeggen.

ziet gy hem dan op Floraas troon,

By't aardgewas, denkt, 't is eenZoon

Uit Dodoneusafch geboren:

Die aan de werelt is vereert,

Dat Bloem en Plant mocht zijn vermeert,

EnZaatnoch Heester gaat verloren.

Treed dan fijn LusT-GAARDE uiten in,

De deur staat op tot groot gewin.

Maar wie van Lauren komt te lezen,

Die overleg met rijp verstant,

Van welkenfoortder Lauwerplant

De Krans moet om fijn hairen wezen.
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Op 't Gezang

V A N

Juffrou MARIA WINN IN KS. 1

A Ninf de zoete Englen toon

H Uw'swelgestelde maagdekeeltje,

Verpligt my dankbaar aan de Goon

Te zyn,voor zulk een hemelsbeeltje:

Ten aanzien dat nóit rykker Loot

Gekoestert is in Hollands fchoot.

Noit was der * Verffens-Zangeres

Verciert met + Redenrykker gaven,

- De Hº peerel van d'Elizides

Scheen na dees tytels t'faam te draven;

Maar noit is 't Moederlooze Beelt

Die kracht volkomen mégedeelt.

Hier hoeft Merkuris maatgezang

Denharffenplaat niet te bedomplen;

Een heilig nat besproeit de wang,

En wil 't granaten fpitsberomplen,

Daar 't vloeizaam windjen, zoet van geur

Steeds treedgeharnast midden deur.

* Calliope. . + Polymnia. » Kº Minerva.

165o.
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f - Op een

v EN U s-B E E L D

Door

RAVESTEYN,

Schilder van Keizer Rudolfus, geschildert. -

Ls ik dit Beeldaanzie, en dan dentyd voorleden

My als voor oogen stel! toen Griekkens Harder-staf

Onsd'eerste Schildery, een schetz van 't schaapjen,

5

Dan zien ikwatzewas, en watze is op heden.

OudGriekken word den naam dervinding toegeschreven:

Maar Duitsland nietemin die koestert in haarfchoot,

Deezeals een troetelkint. Dit Beeldtuigt zelfhoe groot

Sy uit het stofnu is tot by RUDOLF verheven.

Men trekt nu niet op 't veld de schaduw van een schaapjen;

Men maalt zelf een Goddin op spiegelglat paneel.

Dehand van RAVESTE IN kan met eenverfpinceel

Vertoonen 't loddrig zien van Venus en haar knaapjen.

Hytart hier de Natuur, die schier geen Beeld kan geven

Daar t kristallyn zo gluurt, en 't blaubeftreepte wit

(Ten trots der fchoon Heleen) zo welvolmaakt in zit.

Dus zietmen RA VESTEIN, door konst in Laurenleven.

Op
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Op een

K R A N S en F E S T O N,

Gefchildert doorJuffrou

MARGARITAdeHEER.

Aan de Heer

SIM ON GAB BE MA.

Van veelderley koleur,

En bloemen zoet van geur,

Die voor een korten tydt daarçierlik staan en leven:

O Schrandre GABBEMA,uwtuinmach Rozengeven

De handt vanMA RGARIE T, een Parel van de vrouwen,

Zaait door heur verfpenceel

Veel bloemen op 't paneel,

Diejaren uit en in heur stanten wezen houwen.

Syvlegt FESTON en KRANS zo gierlik dat geenoogen

Zich daar aan zat en zien;

De leckre honingbie'n

Die vliegen hierop aan, maar vinden zich bedrogen.

OZeuxis uw pençeel kost vogelen verleyen,

Dat was een mannedaad;

Maar ziet, nu heden gaat

En teedre Vrouwen handt met deze lauren glyen.

- Lof
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Lofheb de Schilderkunst , enGAB BEMAuw roozen

Zyn, door heur reuk, vol eer!

Maar gun Juffrou de HEER

Een grooter roem, terwyl heur bloemen eeuwenbloozen,

1657. Junius.

Extempore. In haar beider byzyn.

Op de

Zoetvloeyende Poëzy
v A N 'r

ADRIAAN TY MENS.

U ik, óTymens-Zoon, uw duitsche Lier hoor klincken,

- Verheugt my het gemoet; wyl gy in wetenschap

Derduytsche Poëzy, raakt opzo hoogen trap,
Dat uwe dichten reeds als held're sterren blincken.

Den Amstelpleeg weleereen grooten naam te dragen,

Als Vondel, Huigens, Hooft, Barleus en Jan Vos

Zich moedigden ten strydt; toen gingt'er braafop los!

Maar 't + Konftverbrodschap schynt die Muzen te verjagen,

+ Dus heeft de E. Docter Lamswaarde de fpreuk van

Nil volentibus arduum overgefet, en wijtluftig bewe
Z-f/t,Tºt L Nu
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Nu heeft geen eyzyn vorm, 'tzy : dat zy'tzelverleggen, .

En dat het is gestreept van + Nulen geender waard:

Wie dit niet doen en wil, die heeft geen dichters aard:

Enfchoon't was heel volmaakt, daar valt veel opte zeggen.

Dies fchynthet of Apol en al die negen Nonnen

De monden zyn in flot, of by den Vries gehuift.

Want aan dien kouden hoek rymt elk zonet en juist,

Datmen recht vragen mach, wie zoudt Verbet'ren konnen?

De groote Gabbema, wiens pen nu fchynt te rusten,

Zal hiergetuige zyn. De wyzeGutberlet

En Wiffelpenning, die zo wiszyn verffen zet,

En Rintjes, fchynen steeds in Rym hun te verlusten:

Wat spreek ik van hun al ? gy TY MENS, die uwjaren

In Schoolgeleertheyt, noch in vreemde talen, fleet;

Gy toont dat gy in 't fpoorderbrave dichters treedt,

En dat gy, neven, hun in Rymkonft zyt ervaren.

Niet dat ik met gefwets u poge te bedriegen,

Als of gy nu al waart een tweeden Mantuaan:

O neen! ik hinderde u dan meerder voort te gaan;

Maar rade u, naar uw kracht, dien fenix na te vliegen

Verfoei het uylenest die geesten onderdrukken,

En zelfs, als laffe bloets, niet weeten iets te doen.

Als jonge beeren wat te lekken tot fatsoen,

En uit elks vreemden haan de mooiste veeren plukken.

* Huygens in d'Oogentrooft.

+ Nil vol. &c.

ziet voren.

Gaat
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Gaat gy, ô TYMENS,voort; gy zijtop't spoor de braven,

Gykent uw kennis niet, veel minder wat een fchat

Dat reeds verborgen leit in dit uw aarden vat,

En hoe gy zijt voorzien met Goddelykegaven.

Is 't mooglik laat dien geeft dochbyu niet versterven,

Blaasop dat kostelvyer , zo leeft gy naar u dood,

En eergy door uw konst en sterven werd vergood,

Laat my doch van uw handfomtijds een Vers verwerven,

Eer dat ik wederom de kuda koom te verliezen,

Zende ik dit ongefchaaft, myn Vriend de Puik der Friezen.

Op de Drie

Aardige Poëtische Werkskens

Van den Hooggeleerden Heer

MICHIE L SP RANGE R.

E zielen die hun Godthet hoogstbeminnen,

Zien, met verdriet, denloop des werelts aan,

En quellen steeds, met Loth, hun heyl gezinnen,

Wijl fy Godts Vyer gedurig op zien gaan,

Dies bidden fy met tranen in hunn oogen.

De liefde toont altijdt heur mededoogen,

De liefde doet de pen van SP RANGER fchrijven,

Hyoverdenkt en ziet hoe Nederlandt,

, Als S1 Los volk, steeds zonde opzond bedrijven:

Die d'oorzaak zijn van HAF T EN s felle brandt: -.
L 2 , Dics
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Dies zoekt hy noch door uitgekipte spreuken,

En vleijend' Rijm, het staal gemoet te meuken.

Verblind noch stop dan niet uw oog en ooren.

God laat fijn Vyer, fijn Swaart en Water zien:

Laat dit uw hert deurbranden en deurbooren ,

Om hier GodtsSwaart, en 't Vyer hier naar, t'ontvliên ?

Dan heeft het hert van SP RAN G ER al fijn wenfchen :

En dus zult gy behagen Godt en menschen.

1658.

Aan de Christenen dezer Eeuwe:

Over de

Brieven der Gemartelde Apostelen

- van
-

G OVER T B I D L o O.

Christen-fchaar, die in 't vergeten ftelt,

O Hoe 't Heydenfch rot, door moort-lust en gewelt,

't Apostel-bloet, zo dierbaer, heeft vergoten:

Kom rijs eens op, doorleeft dees weynigblaan,

En doet u zelf met die gedagten aan,

Die B1D Loo wis in 't schrijven heeft genoten.

Hytoont u hier, doorpuyk van poëzy,

Hoe door gewelt, en wreede martlery,

w JEs Us kerk kreeg wasdom, geest en leven: ,

Doch op dat gy 't verstaan zoudt met veele vrugt, E
- LIB.

w
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En zien hun kracht, hun vreugten ziele zucht,

Zo heeft hy 't dus in BR 1 EvE N-styl geschreven.

Zijt noit zo traag dat gy 't niet eens en leeft;

Maar dankt met my dien hoog- verlichten geeft,

Die schrijver van dees kost'le MA RT EL-scHAARis;

En wenfcht dat hy mach erven tot fijn loon,

Uw JE sU s Naam, fijn Stadt, en Starre-kroon,

En zijn in rang d'A Pos T EL-SE CRETA R1s.

Aan de Thuysblyvers ;

Gepast op de

Voyagie van Foppeszoon.

T": die de logge veeren,

w,

Moerswarmen heert en moespot mint;

Die in de werelt, als verblint, -

Gelijk Diogenes verkeeren,

Als of er in een eenig vat

Het schoon van duyzent steden zat.

Koom, hoor eens Foppenszoon verhalen

Hoe hy fijn ouders huys ontvloot,

Waar door hy al't geluk genoot,

- Dat ons fijn Pen komt af te malen:

't Is waar, hy vint hier vry wat roet,

Doch dat geeft fmakelyker zoet.

Wel laat fijn doen uw yver wekken,

Doch zo't Beroep u niet en gont

Met Foppenszoon des werelts ront

Voor een gedeelte om te trekken,
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zo leeft fijn Reys en dappre daan,

En dankt hem voor dees nutte blaan.

Als ik op een zondag het eerste Deel der Beto

verde Werelt doorlezen had.

den

In 's WereltsTovery, watuurtjens te besteden;

D'ontdekking is vol lachs, zo licf, zo aangenaam,

Dat ik, op hunne markt, zeg 't is een voddekraam.

nH: half mynlustvoldaan, ó B EK K ER, om op he

Op de

Christelyke Annotatien

Van d'onvermoeide

MATTHEUS du BOIS.

Ie luft heeft om te mediteren,

Moet hier du B O IS fijn leffen leeren;

- Die zich niet moeyen gaat met Twist

Noch met geen pluizende Sophift:

Maar gadert d'allereelste bloemen,

Die oit Bloemist of Gaardenier

Verrukt door plant of hemelsvyer,

In duizent hoven weet te roemen.

Wie traag zyn in 't veel onderzoeken,

Zien hier het pit uit brave boeken

Als
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Als tot een zielboquet gevlecht,

En zo volmaakt by een gehecht

Dat ider mint haar schoone kleuren,

Die in het eene als 't ander land

Geteelt zyn door een groot verstand,

En hier by ons, als Nardus, geuren.

Die dan tragt zielvermaak te vinden,

Doorwandel hier dit Bofch vol linden

Met iver door du BOIS geplant;

En kus die onvermoeide hand

Van zo veele aangename dreven,

Die Somers en ook 't winters staan,

Vlak even groen, om door hun blaan

Dien grooten Schepper lof te geven.

Lauwer-Takje.
- -

Op DUBBELS Helikon.

En tweede Takje dient hier Dubbels hooft te gieren,

De dubbelheyd zijns Naamseyfcht dubbelde Laurieren:

Wyl Dubbels dubbelt Rym, verzien met dubble kracht,

Is dooreen dubblen geeft, uyt velen, voortgebracht.

Dies'k neem de stoudtheyd aan de tweede hem te kroonen;

En voor zijn HELIK oN een Opdragt te vertoonen.

O P

al
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O P D R A G T

A A N D E

Zang-lievende Juffertjens

M A R I A, )

JoHANNA wINNINKs.
MARGARITAj ar

Op deez overal-uytgepikte Helikon.

Z: Juffers, Hemels-beeltjens.
Snoepsters van Eratós spijs.

Nimphen wiens gethoonde keeltjens

Snakt na nieuw-gevoisde wijs.

v

Die u keel nauw weet te temmen,

- - Als een vloejende Poëet,

** Op die vers-gehoorde stemmen

Eenig Rijm te Rijmen weet.

't Schijnt dit DUB BE L s heeft geweten;

Daarom heeft hy fcharp gelet

Op den afgank der Poëten,

En diefnoepend opgevret.

Deez' doet hem het breyn foo vonkken,

Dat hy gaat een HE L 1K oN

Van veel Verffen t'zamen-pronkken,

Dien hy zeyde, zelfs verzon.

Dorft



L O F - R Y M E N, 89

-

Dorst + Vulkanus na de handen

Zien, van die hem nooden quam ;

'k Durf ook letten op de panden

Dien hy menig Geeft ontnam. .

Voor Parnassus en Bellone,

Dient'er wel een ander Plaat

Op zijn Tytel te vertoonen,

Daar den Godt Merkuur in staat.

Wijl den herffeloozen Schrijver,

't Rijm-fchrift, door 't kloek Hooft bewerkt,

Heeft door-blaard met diefzen ijvcr;

En zijn Pen daer mé gesterkt.

'k Laat dit Krul, Vos, Vondel deelen,

Daar hy zonder in te gaan

Weet haar lett'ren uyt te steelen:

Doch het blijkt wie 't heeft gedaan.

'k Hoor de Faam den lof al fchaat'ren

Van zijn over-kloek verstand:

Maar 't zal hem in d'ooren klaat'ren

Als de Beuling-Gift aan BRAND.

'k Wenfchte Zang begaafde Maagden,

Die, als, vreugt schept in deez' Bron,

Dat u nooit den Zang behaagden

Dees gestolen HEL1 Ko N.

Laat uyt u bevoifde lippen

Vloejen Dicht van ander geeft:

En van uwe tongen glippen

Dat men by geen and're leeft.

+ Ziet Banket der Ghéden, Pag. 11. -

M r - Aan

»
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Aan den Geheyligden Digter

D. wILHELM SLUIT E R,

op fijn Stichtelyke

EIBERGSCHE SANG LUST.

O Zegen-rijke SL U 1T ER, 'k zie

Hoe dat gy, als een honig-bie,

De schoonste bloem der Schrift kondt lezen,

Om zoet voor tong en oor te wezen.

Uw liefde schijnt het niet genoeg,

Dat gy zo vyerig laat en vroeg -

Houdt aan met bidden en vermanen,

Om 't spoor na Canaän te banen.

Gy schrijft zo menig zang-gedicht,

Dat heerlik vloeit en leerlik fticht,

En daar door gy in andre landen

© De zielen doet tot Jesu branden.

O braaf Gezant, ô Hemel-tolk,

Wat zijt gy aan 't Eiberger volk,

En al de Christenheit, niet waardig,

Dewijl gy werkt zo trouw en aardig!

De predik-stondt schijnt u te kort, -

Het vyer van uwen yver wort -

Niet uytgeblufcht, voor uw gedachten

By Godt en op 't papier vernachten,
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Gyfticht met leven en met leer.

Gy onderwijst met fluyt en veer.

Gy ploegt om d'ondeugt uyt te roeijen,

En Godts genade te doen groeijen,

Eer Phoebus zich ter zetel zet,

Fluyt gy uw beuren uyt het bedt: •

Dies hoord' ik noit van zoeter fluyter,

Als van d'Eiberg fche W 1L LE M S LUY TE R.

Wie is 't die rijm en deugden mint,

Die gy, hier door, niet sterk verbint?

Dies roemen u ook al de Broeders

Die rond-om u zijn zielen-hoeders,

Vergeefme dat ik aan haar ry

Ook voeg dees stramme Poëzy;

En dat ik uyt mijns herten-koffer

Aan uw Gemeynte ook iets offer.

Wel nutte SLUYTER, leef doch lang;

En leer ons met der Englen-rang

Alhier te paren ons gezangen,

Tot fy ons in haar vreugt ontfangen.

e

M 2 Aan
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Aan de zedige Gemeinte van

E I B E R G E N,

op het tweede Zangboek van haar Geest-tyken Dichter

cn Ziel-zorger.

WIL HE L M S LUYTE R.

E": volck'ren, 'k hoor u pryfen,

Dat gy in gang, in zang, en maat,

' In 't fpoor van uwen Herder gaat,

Om J Es U s eere te bewijzen?

Dat by u wort geen liedt gehoort,

Als 't geen uw Godt de ziel doorboort.

• A

O hoe gelukkig zijt g' in dezen,

Die dus uw hert en stemmen paart!

Gy leeft als Englen op der aardt,

En overwint als 's werelts vreezen. -

Want wie Godt looft, en lieft, en fmeekt,

Krijgt alles wat hem hier ontbreekt.

Verlaat doch niet dees koftle liefde,

Gelijk die van Ephezen deên,

Of als het laau Laodiceen:

Dewijl gy dan de ziel doorgriefde

Van hem die u dus wyt en leyt,

En van die Opper-Majesteit.

Uw Leeraar, om u op te wecken

Dat gy foudt gaan van deugt tot deugt,
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Die schaft u weder nieuwe vreugt,

Om u dus meer van d'aardt te trecken. "

Want S LU 1T ER s doen is hier op uyt,

Dat hy u in Godts liefde fluyt. 4

Wilt gy hem weder-liefde toonen,

Plant deze zangen in uw hert:

Hy zoekt geen roem, als dat gy wert

Godts erf, fijn blijdschap, en fijn kroone.

: lacht met 's werelts lof en eer,

aar wacht fijn lauren van den Heer.

Vermaak u dan met fijn gezangen,

't Zy dat gy droef of vrolijk zijt;

En 't is gewis, na deze tijt

Zult gy met SLUY T ER ook ontfangen

Te zingen 't nieuwe Maagden-liet,

Daar: eeuwig vreugt geniet.

167o,
/

Aan de Verachters van

M A R 1 A s L O F:
Na waarde vertoont door den Godtgeleerden

v

en zoetvloejenden Dichter.

Ds. w ILHELMUS SLu YT ER.

O Blinde, die in waan verzopen, -

Beschimpt het Vrouwelijk geslacht,
M 3 En,
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En zelf MA R1A weynig acht,

Kom hier, en doet uw nijdige oogen open.

Laat S L U 1 T ER doch uw herten locken,

Wiens handt, door Godes Geest gestijft,

MA R 1 As lof zo net beschrijft,

Als was fijn pen uyt d'Engle-wiek getrocken.

Wie past de lof-bazuyn doch nader

Van 't sterflyk zaat op defer aardt?

Dees Maget heeft haar Godt gebaart,

Haar Heylant, ja haar Schepper en haar Vader,

O! dat doch elk haar lof verbreyde,

En roeme haar, als d'Engel deed;

Maar ziet dat gy niet verder treed,

Als SL U 1T ER u komt by de hant te leyden.

En wilt gy iets, dat aardsch is, loven;

Geef lof aan fijn gewijde veer,

Die u dus geeft MARIA's-Eer.

Maar looft voor al den Gever van hier boven.

I669.

Aan
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Aan de PEER EL-zo EcKERS

Gepast op J. de Deckers

RYM-OEFFENINGEN.

e duykter noch door blaauwe baren,

W j Of boort fchier door de werelt heen,

Om zuyvre peerlen op te garen

Tot cierfel voor het vleefch alleen?

Hy blyve t'huys, Papiere bladen

Zyn nu met peerlen overladen.

De DECKERS fwart genebde veder

Zaayt witte peerlen, recht van aart,

In harffenfchulpen , by fchoon weder,

Uyt hemels-zaat, met luft, gebaart.

Wel duyckers duyk na deze gronden,

Zo wort dien fchat van u gevonden.

Geen rampen zyn hier t'overwegen;

Wie toe-taft vindt een peerle-fnoer ,

Net op de maat aan een geregen,

Geteelt in levend peerlemoer:

Ja peerlen die cieraat en leven

Beyd aan de ziel en 't lichaam geven.

Wilt gy dan noch de grondtbewroeten,

En zoecken peerlen vol gevaar?

Vaar wel. 'k gun u uw luit te boeten.

De Peerlen die gy haalt van daar
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Die zullen wy in lauren vlechten,

En om de D Ec KERs hairen hechten.

De Nydt mach uyt heur holle kaken

Dan vry een gloet van bliksemvyer,

En gal, en edik-stroomen braken,

Tot smet van peerlen en laurier;

Geen edik kan heur glantfz verteeren,

Nochblixemvyer delaurendeeren.

1659

Aan d'E: Heer

SIMON GABBEMA,

Op 't ontfangen van de Roo s.

* groote GABBE MA, die als een Amfion

Speelt op Apollós fnaren,

- Dat langs de zuyer baren

Die maatzang wort gehoort op Amstels Helikon.

Wie heft de lofzang van uw goude verffen aan?

Wie zal, na waarde, roemen

De K ON IN G IN der bloemen?

Dat zou de rechte stof zyn voor den Mantuaan:

Die wist den gantfchen schat van landt- en ackerbou;

Dies wordt, met tranende oogen , S

yn
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Syn geeft, dus lang vervlogen,

Van ons te recht beweent met eindeloozen rou.

Maar ach waar treur ik om? de wyze Pithagoor
Leert dat geen geesten sterven, e

,, Maar datze aan andere erven:

Dies mistmeneen VIRGIL, men heefter GABB'MA voor.

Dit staat Orakelwis. Dies is myn kleine ziel,

Door onmacht, zeer verlegen,

En wenfcht dat doch dien regen,

Die steeds uw pen besproeit, ook eenmaal op haar viel:

Op datze u groote lof mocht zingen na waardy.

Maar 't is vergeefs gebeden.

O SIMON, slechte reden

Krijgt gy dies wederom voor koftle Poëzy.

De BOOGAART, daar gy hebt de LELIE ingeplant,

Is vet en rijk van aarde,

Hy kan uw bol na waarde

Meer koestren, als de ROOS in myn gantsch dorre hant.

Hy zal de LELY-bloem uit fijn geliefde fchoot,

Zo gierlik doen ontluiken,

Dat elk de geur zal ruiken

Van't gene uw dappre:in Amstels BOOGAART poort

O Bouwheer, laat niet af, maar houdt gedurig aan

Met planten en met pooten,

En gun ons van de looten,

Zo wordt te lust e bê voldaan,
onz groote lult en g: Vrou
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Vrou Floraas veltparuik wordt dan van ons veracht,

sy mach op boll en bloemen,

En byen wellust roemen:

Een noorde windjen, laas, verflint haar preutfe pracht.

Maar wat uw fiere handt, met rype zinnen, zaait

Kan hert en ziel vermaken;

Dies alle wyzen haken,

Om ook met zulk een geeft van verr' te zyn bewaait.

De Nydt mach gansch verwoet, opfperren haren bek,

Of greinen met heure oogen,

Wat zalze doch vermogen?

Uw wijsheid, GABBEMA, houdt al heur doen voor gek.

Petri Winfemi .

LAU ER - K R ANS, .

Overgebracht op den H EER

SIMON GABBEMA,

Den laaften eApril 1659.

E Laurekroon die zo veel jaren

Gebloeyt heeft om W INSEM I hairen,

Verloor op 't laast dat brave hooft;

Diezlagz in 't eerst der zomerdagen

Verflenft, en als in fneeu begraven,

Ja heel van al haar gier ontrooft.

'-
En
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En fchoon de Lente d'aard' ontluykte,

En 't schraal geboomt met bladers pruykte.

Ofporden't pluymgediert tot zang;

Den Laurentynfchen Telg, door 't treuren

Verwonnen, kongeen blydschapfpeuren,

Ja alle vreugde was haar wrang.

Dies Vrieslands wyze Oppervoogden, •

(Die nimmermet hun wil gedoogden,

Dat eenigbladt van roem en eer

Oit aan haar glorykroon zou dorren)

Begonnen 't flaauwe loofte porren,

oor dau van SIMONS goude veer.

Men plantze niet in welig aarde, -

Noch op de zon; maar om 't eerwaarde

En blontgelokte hersfenvat,

Dat aan die Telg meer luft, en leven,

Als aard'ofzonneschyn zalgeven

Totroem van Frieslands grootste Stadt.

Daar zalzebloeyen na haar wenfchen,

Enveylig wezenvan 't verstenffen,

Enfchutten 't hooft voor alle fcha,

Voor blixemvyer, en fpoch van draken,

En 't geende Nydt vergeefs zal braken

Op d'eer en roem van GABBEM A.

Oboor dan vry doordeeuwen henen,

En haalde tydt, die lang verdwenen

Is, wederuytfyndonckrenhoek,

Schoon dat gybergop bergen zette

Deblixem zal u niet verpletten

Of 't fittren doen voor Goden vloek

N 2,
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- Nuhopen wy eerlang opbladen

Der Friezen herkomst, machten daden,

Alsop een Speeltoneel te zien,

Diesider wie W IN SEM I beenen

Met zilte tranen ging beweenen *.

Zal van die droeve graffté vlién,

En zeggen, Stop de pekelfluyzen

Die onvermoeit geduurig bruyzen

Op 't kout gebeent', en gun hem rust:

Die fchade zal onsvoordeel baren

Terwylfyn krans, nu al de haaren

Van GABBEMA cerbiedig kust.

Laat Hollant dan hun HOOFT vry noemen

Enheerlik tot de starren roemen;

De Friesche GABBEMA volvyer

Zalonvermoeyt met wyde schreden,

Geen minder padt van eer betreden,

Door fyn geleerde pennefwier.

Zo zal de Laurekrans steeds bloeyen,

En frisch van vruchten bladersgroeyen,

Tot lofvan die gewyde hant;

Diez' in zo welbereyde aarde

Ter rechter tyt, en recht na waarde,

Gelyk een Mayboom heeft geplant. -
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Op d'Aardige Toonen

W A N

APOLLOS SNAREN.

Zynde een Liedboek alzogenaamt.

EL:weet Apollo's Lierfloeg zoete Hemel-toonen;

Maarwaarze in 't eynde bleef is dikwilsom getwist.

Wel, Zoeckers, luyster uu; hier zingen fijne Zonen,

Zolieflik datter noit de minste toon aan mift.

Dies vraag nu langer niet, waar is de Lier vervaren?

Hier vintg Apollos Zoons en ook Apollos Snaren.

1664.

T 1 T E L

Van Juffrouw

KORNELIA vander VEER.

In haar Stam-of Vrienden boek gefchreven

K onstgodinne in Poëzy.

Opperzingster aan het Y.

Roem van Amstels maagdeftoet,

N imf daar 't al voor fwichten moet,

E erkroon van ons Nederland.

Ligte pronk-starre in verstand.

I ver-bietje, vlug van geeft

Aardig juffer, schoon van leeft.

N 3 V FO.
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vrolik hert, vol huisbestier.

A mftels kroon en wapengier.

N ederige flonkérfterr.

D eugtbaak die ons licht zo verr.

Engel in het aardsche Choor

R edenryk en fnel van oor.

Vriendelykste Foebi kint.

E erb're parel, hoog gemint.

E delheid, deugt, lof en eer,

R uft in u, ô Vander V EER,

s

Noch aan de zelve -

Op haar fpreuk,

Ik tracht VEERder.

D:wijl, ô Vander VEER, uw Veer is afgericht,

Op gierlik mengelstof en zielrijk hemeldicht,

Zalu, op aarde, een ider, boven

Al 't Jufferschap, eerbiedig loven.

En HY, die nochuw geeft ontsteekt,

Zal, als uw lichaamstempel breekt,

U, die noch Veerder tracht, met meerderlaureneeren,

En voeren u om hoog op Cherbine Veeren. -

1681.

In
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*

In een Boekje met Rymen

Van JU FF ER

ANNA CO OP à GROEN.

A NNA die in virendlikheden

N oit u hébt voorby zien treden,

N och in deugt en zedigheid

Allerminst geen weerga leid.

C ierlik in gezang en woorden,

Openhertig daar 't behoorden,

Ongeveinst en braaf van stal!

- Puikjuweeltjen over al.

A NN A, zeg ik, Bloemgodinne, -

GROEN van naam, maar dorr' in 't minnen,

Ryk van huisbestier, en wat

O it een Juffers roem bevat.

E en ding wenfcht myn welbehagen, *

Noch die tuin zien vrucht tedragen.

1685.
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Op de aardige

B O Q U E T JE S

Gemaakt door Juffrou

ANNA CONSTANT.

- In haar byzijn gerijmt.

't TTS waar Vrou Flora geeft de bloem,

Wiens gift men moet eerbiedig eeren;

Maar Juffrou AN NA heeft de roem

Van die zo aardig te schakeeren,

Dat niemant haars gelyk en weet,

En iders oogen doet verfling'ren ,

Als zy zo konftig als gereet

Die çierlik vlecht met elpe ving'ren.

Dies mach men A N N A, zonder roemen,

Vry zuster van Vrou Flora noemen.

Aan't einde des Boeks van de Heer PIETER de la

CoURT,als fijn E. de laatste Fabul van't Leven

en de Dood had beschreven, en korts *

daar aan ftierf.

D: 't Leven en de Doodhad, tot een Slot, beschreven,

Mocht dat niet zien voldrukt. De Dood ontwrong hem 't

Leven ,

Doch zijn Geschrift en Naam zal leven eeuwenlang,

Dies is dit, elk ten nutt', zijn laatste Swanenzang.

1685. " -

Aan
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Aan d'eerwaarde

JanAdriaanfz.Diepenbeek,

Te Haarlem. - ,

Als fijn E. fijn Gezangboek my toezond.

Eliefde Digter, Uw Gezangen

Hebbe ik met hertenvreugt ontfangen,

Dewyl gy fchoeit op hooge leeft.

Gy durft van d'aarde, als opgenomen,

In 't choor der heilige Englenkomen,

En zyt verheugt in ziel en geeft.

Zoude ik uw Gift nu evenaren,

'k Moeft tjukken Davids harpefnaren;

Dien grooten zanger Israëls.

Maarjaren tomen myne veder;

Dies roere ik noit dezelve weder,

Als voor een vriend of veel gequels.

1688. - - "

Op de deur van N. N. geplakt.

H:woont een jongen Baas, een Vryer, welbenaait,

Dieroemt dat hy welruim tweeduizend Kouffen heeft ge

braait 2
-

Wyl zeven hondert Steen van hem zyn doorgekropen,

En tienmaal 's weeks fyn konft gebracht heeft op 't Toneel:

Watdunkjevan Sinjoor? roemhyzobeysterveel?
- O Want
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Want wie de Cyfferkonst maar even heeft doorlopen,

En die fynjarens-tyd eens rechts multipliceert,

Hy word voor Proffesfoorder Kous gepromoveert.

1689

Jans Trou-Gift.

AN kusten eens fijn Lief, en zei, mijn lieve Metjen,

J Dat geeve ik jou op trou

Dat jy zult zijn myn vrou:

En dacht, je hebt wat, Moer, ja een scheet in een Netjen.

1689.

Terwijl den Autheur onder de Baar van VoNDEL

ging, zeide eener ontrent in Proza, dat dus

in Rijm gestelt is.

Swe ERT s, draagt gy dan na het graf

Die groote Vader, dieu gaf
Verstant en íterkte in uwe beenen

Men overdekt hem met een fteen,

Maar weet, gy Zoon, en ider een

Zult VoNDE Ls dood noch lang beweenen,

Op een Post-Maaltyd.

G: diende eens kleine Postjens voor.

Elk Juffer fmeetze van 't Teljoor.
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O! wats hier elk een lekkerbek,

Zei Gys, jy zult noch hebben Pos gebrek;

Want die het kleintje hier verfmaat,

Krygt zelde een van de grootste maat.

1684.

In 't Stamboek van Juffr. M. M. .
Schreef eener:

M: myn Nicht

Isgeheel ondicht;

Sy flacht haare Neef,

Z” is zo dicht als een zeef,

En is gequelt met de poepende Jicht,

Daarbyeen ruifchende Watermolen. -

Maar, om redens wil, houdze dit verholen.

Drie Mis-Apen.

KLaas, Jean en Pier de Porcp die quaamen uit de Mis,

‘D'Een sprak den andertoe: 'k Heb zulk een grooten pis!

Wel pift dan aan die boom. Neen dats voor Catholaiken,

Zei een: maar ginder woont een Geus, laat onsdaar zayken.

Sy quamen uit deMis, en was 't dan noch gemist,

Daard: Mis-aapswierd eenGeuzenboom bepist?

1689, *

Comparatie.

Eronymus die hadde een Varreken geslagt, .

En 't wierd hem aan de leer, zeer netjes, thuisge"gºp
O 2. UIS
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Dus stond het wat te pronk, met een fervetje veur;

MaarTryn, die telkens ging de keukendeur en deur,

Zey, O Sinjeur, ik wouhier 't Varken was van daan,

Want hondertmaaldunkt my zie 'konzejuffrou staan.

1688, -2

Vierpylen van Gebéden.

Yn Vriend maakt Vyerpyls, en hy word het zelden moé,

En zendzeop dubble winst strak na den hemel toe.

Ja kon hy Godt in 't hert met zulke pylen fchieten,

Wat rijkdom zou hy dan daar voor niet wel genieten!

Dat kon een Mozes doen; dies Godt zey, laat my toe

Dat ik dit booze volk gantfch vander aard verdoe!

Maar zo elk Christen menfch nu kon dees Mozes volgen,

Hoe kon die goede Godt noch zyn op 't volk verbolgen ?

Maar hy is daar op uit, dat hy die konstzoleert,

Dat hy Godsgunft verkrygt, en 't helfch gebroet braveert.

169o. -

O P S C H R I F T

Voor de Kerk van denfwarten Godt

te H O B O K E N.

K: in, bezie dees Godfyn wondren en fyn Huys,

Maar schrik niet, want het lykt de duyvel hangt aan 't kruis.

-

Op
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op de Dood

VaneenoverschoneJuffrou.

D Aar leit nu 's wereltspronkten dienste van 't gewormt,

Het proefstuk daar natuur geen weergåvan wou geven, .

Mids fy't model verbrakzo drafy wasgevormt;

Dies is de hoop vergeefs van andre te zien leven.

- ，

Aan Monfr. B. v. A.

Toen hem fijn

KNEUTE RTJE Ontvloog.

U Kneutertje zit gints, heeldartelin uw'boom.

Synstartjen wipt en pluift fyn kleyne podde-veeren.

Het kneutert, tjilpt, enzingt: dat is noch tuwereeren,

Ten dank van kost en drank. Dat veugeltjen is vroom!

Ex tempore. 1652.
*

de

Acht geen Droomen,

S:opgeen droomen acht. 't Is niets. Maar zyt geleert »

Datgy des nachts veel droomt van t geen gy 's daags be

geert.

-

w

O 3 Duure
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Duure Vreugt.

D: zoetste werelt-reis' wort duur en droefbetaalt,

Indienmen daardoor is van 't rechte thuis verdwaalt.

Op Klaas.

Kw: die zokarig is, heet Klaas al was het Paasdag,

Washy zo milt als wreet, ô't was haast Sinterklaasdag,

Myrtillis wel-leven.

Yzegt, Mirtyll' is gaau, en weet zeer wel te leven

Om dat hy idereert en liefkoost na hun staat.

En Godt, die 't al is weert, weet hy geen eerte geven

Is dat dan gaau geleeft? 't is laau, 't is doot, 't is quaat.

Kruys-groet.

An groet al-om het Kruys, om dat het JEs Us droeg,

En d' Ezel groet hy niet, hoe? is dit eers genoeg? -

Of :

Oe, groet gy't kruis om dat het droeg uw's JEsUs Leden?

Wel groet dan d'Ezel ook, daar heeft hy opgereden.

Kleyn en reyn. *,

( : zegt myn Nimf is kleyn: zº is waar 't is wel niet groot,

JMaar deugdig, wijs, en goet: dies is 't een groot kleynoot.
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Op een Violist en Sanger, die alle daag ontrent

mynent in de Herberg Muficeerde. -

LA:hoe verveelt my staag dit zingen en dit Veelen!

Nochtans myn ziel die graagt na keurig: en spel:

Maar deze Speelman schijnt gekomen uyt de hel,

- Wijl die maar: om elk de wijn in 't lijf te speelen.

Op een
é

LA U ER B O OM,
Op 't verzoek van Leonoor, in haar tegenwoordigheid

gerijmt.

Its D AFNE, die hierrust

In Atrops kille handen;

Die FEB US daag'liks kust

In hare Laurebanden.

Wat zegge ik? dood? ô neen,

Sy groeit en bloeit noch staag
En fchenkt aan ider een

Haar vruchten alle daag.

Hoog-moet,

Selden goet.

WA: Bellerofon wou met Pegazusvliegen, .

Om zo den hoogen Troon van Joviste verfpien,

Toen heeft Natura hem zeer konftig gaan bedriegen, E

-- Il.
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*

Enfloeg fyn oogomleegom na Euroop te zien,

Alshy nad’aarde zag begon hem't hooft te follen,

Zo dat hy van den Hengst in Thetis vloed quaam rollen.

Voorval. 169o. voor's Burgemeesters deur.

NEelvraagde t'Amsterdam, Wel wat is dit gedoent',

Dat in dat huiszo word gestrykbeent en gezoent

Van aldie Juffers met haar Koetzen,en die Heeren?

Dees komen, zei Sinjoor, dien Heer * feliciteeren,

Die Burgemeester is geworden, hoog geëert.

Wel, zeize, wordfyn Vrou dan nou ook geklifteert?

w,

* Sy verstond het woort filiciteeren voor klisteeren; te

meer, dewyle fy den Heer Burgermeefter zelfs alleen Kag

" by de deur komen,

Op D. S. Loopjens,

G: in Didrik speelt een geeft

Vol Loopjens, die nooit zyn geweest: - 4

Maar een ding schort er slegs alleen,

Syn Loopjens loopen te algemeen,

1695. e

Aan
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Aan N. N.

H: langbewaarde Paters Vaatjen

Heeft nu een Swikjen in fyn gaatjen:

Kom neem de proef. Die mufcadellen,

Verwarmen Mont en oorelellen.

Op J. R.

Aacqzeid, SemeydeË om dat fon ingewant,

J Zo kryg die brul die brant,

EnJaacq roept telkens, Rut, breng noch de halfje boven:

MachJaacqfyn eigen mont danlanger welgeloven?

Drie Koortfen.

MEnziet drie Koortfen in de werelt Regneeren, i

Lang Slapen, veel Eetcn, en 't Werken te verfweeren,

't Een is de Koorts van Etica,

En d'andre van Dormirica.

Maarde Rotterdamse Koorts, van niet te willen werken,

Die loopt metdetapdeur, en is het fnoodste Verken.

Verscheidezoort van Naarszen.

D: Leye- en Delvenaars, en al zulke geslachten,

Zyngoed: maar Gouwenaars het allerhoogste te achten;

Maar de Montvoordenaars staan in een slechtengraat.

Die Gouwenaarzenlieft, Montvoordenaarzen haat, A

P 41
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Aan Juffrouw

Die fcherffende my ouwe Bestevaar noemde.

Y noemt my Oude Bestevaar,

Gyfpot, maar, zeker het is waar,

'k Ben d'Oude en ook de Beste Vader

Van myne kindren allegaader.

De Meit eifcht Kaarsfen.

D: meit om kaarffen fpreekt. En Juffrou zeit't is schanden,

Men moetde Entjes ook zowel als heele branden,

Dat doe ik, antwoort fy; want dit is myn manier;

Als 't vyer niet branden wil, gooi ikze altyt in 't vyer.

In 't Boek van de Burgers Dagwacht.

D" dagwacht wortgeacht voor noodloos

tijdverdryf,

Een quaal voor menig wyf,

Een fchade in de neering,

En groote ::::::: 5

Een fchool voor alle man

Van Tiktak, Kaart, en Kan.

Wel bid dan dat de Heeren -
-

Dees dagwacht doch eens weeren. -

GLAS
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-

G L A S - SC H R I F T. -

*H: de brus van al de kroegen,

'k Vind in huys myn best genoegen,

Want hier hebbe ik drank en spys

Alles voor een kleinder prys,

En geen vrouw hoeft dan te wachten

Met bekommerde gedachten,

En wat Kok of Kelder geeft

Sy haar portie mé van heeft.

Godsfchalk en Ysbrand.

TW: namen kan ik zwaarbegrijpen in mijn kop;

Want Godsfchalk enrsbrand dat steekt my in de krop,

D'een is een gruwelwoord, en d'ander vlak gelogen. " '.

God straftde Schalken, maar wat Ysbrand voor onze oogen?

*

»

Op Janvaar

'Is Wis de Luitersche zijn fijn,

Beide in gewicht en maat;

Daarom 't schier al de Bakkers zijn, )

Doch Jan-vaâr met de Schaal omgaat. -

't Onrechte Paar.

TAn Slemp, die 't al verdampt, wil 't wyf een Scheidbrie

- geven ,

Om datze telkensknort; dat fnydt hem door het hert,
- P 2 • “ Doch
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Doch Janbuur ik weet raadt, gy zult in vrede leven,

zogy een Scheidbrief geeft aan Kroegen Kaarten Berdt.

G R I L.

D: gaatje voor, zei Teun, enteeg zoop een pad.

Maar hoorTeun, zei Katryn, wat loopje doch zo rad?

Uw iver is te groot. Bedenk: en wilt bedaren!

DatGaatje voor deed veel kaal naar Oost-Indien varen.

1688. -

Op Tryn.

Trm , door haar stem , verkreeg op 't Choor ter Mis te

i , zingen, -

't Geviel aan Heerom wel. Maar miffelyke dingen:

Syraakten over hoop en 't ging haarbuiten gis,

Want juist was alles had, fy meenden het was mis.

De Wy-quaft had voor deez veel wonderenbedreven,

Maar 't Mispaapje kon haar best benedictie geven.

Op een Kint dat by verzuim van den Domine,

van een Proponent gedoopt wierd, door

ordre van den Ouderling.

K:EN preekt, als Proponent, doch hy en mach niet doopen,

En Domine blyft wech: waar zal men henen loopen?

zal't fots of koster doen? terwyl dit wys geslacht

Dendoop eens Proponents niet voor de rechten acht

-
DeS
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Des dient hetweer herdoopt weet Domine te zeggen. -

Maard'Ouderling weet dit heel anders uit te leggen.

Koenpreekt voor Domine; mach hy dan 't Sacrament

Niet geven? Zo is 't wis een onsacreerfe vent.

NeenJan, jy vat het niet. VViljy de waarom weten?

Koen mach geen Domine in 't Kerken-Doopboek heten.

Die naam die is te groots, en daarom blyft dees Koen

(De hand onopgeleit) flechs Preeker van 't Sermoen.

Komt nu Mennisten hoop, wilt hier de Geuzenleeren

Aan wat kantdat fy haar, in dit geval, best keeren.

Vergrypt zich Ouderling, verzuimt zich Domine,

Hoeftelt men Vaders hert, en 't kint hier na te vree?

Jan ziet, fypreeken steeds van veel te kerk te komen,

Maar beurt van Dienst enDoop verzuimtmen zonder fchromen.

Sy preeken wat voor 't gelt, zey Jan-oom tot besluit,

Maar die veel quam te kerk die precken zyder uit.

1686. 21 eAug voorgevallen.

Vergelyking

van Christus en de Paus.

D; Heer hier op een Ezel rijdt, *

De Knecht te Paart, vol kostelykheyt.

De Heer die draagt een Doorne-kroon,

De knecht een Goudene zeer schoon.

De Heer was arm op dezer aardt,

De Knecht veel gelt en goet vergaark

De Heer had niets waar 't hooft op rust,

De Knecht dle draagt men daar 't hem lust.
P 3 De
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De Heer wiefch fijner knechten voet,

De Knecht fijn voet met kuffen moet.

De Heer die droeg hier schand' en fpot,

De Knecht die eertmen als een Godt.

De Heer die gaf gena om niet,

De Knecht men die verkoopen ziet.

Wel merkt hier uit hoe, Knecht en Heer,
Verfcheelt in leven en in Leer. A

En zegt eens zonder arg of lift,

VWie is de rechte Tegen-Christ.

v R. v s t e R B e D e

Om een quaat Man.

TR," , bad onz lieve Vrou, dat fy haar wou bewaren

Voor ziekte en qualik varen,

- En ook voor een quaat Man:

Dieskreeg Tryn, ophaarbeede, een Lichtvink van de kan;

Die beuktender braaf op, en zei, zeer wel bedaart,
Kyk onz Lief Vrou heeft u voor een quaat Man bewaart:

- Dies Tryntje heeft gedult,

't Is uwer beeden fchult.

1689.

Dob
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Dobbel om de Galg.

[7Ie dobbelt om de Galg, helpt geenbeween noch klagen,

. Die zulk een dobbelzoekt, kan winnen, maar moet wagen.

1689. * **

Veeften-trooft.

AN" lag in't Kraambedde, en veeft meermaal als voor dezen,

Och, zei den armen Jan, -

En zucht zo niet myn Ann',

WWant onze Pater zal ter Vonre Peter wezen.

De Barbier.

Iet schoor de winkbraau van Marie, tot meerder gier,

Sy zou ter Bruiloft gaan:

Maar riep, zo ras hy had gedaan,

Schoon is het Varrcken, tap Rotterdammer bier.

1688.

-



K U S J E S.

-

K -

Op de

U S J E S.
USJEs, -

K: n hert

Wenfcht om ftadig in te leven,

Schooon de KUSJE S niet en geven,

Als vermeerdering van fmert,

Gryze,

VVyze,

Die verfmaén -

't Paren vande purpre tipjes,

Maar ik bid de zerpe lipjes

Dies te meer van KLORIS aan.

Hemels,

VVemels,

Ach wie zou

't Heilig bergjen oit verfoejen,

Dat men daagliks ziet besproeien

Met een verffchen hemeldou?

D'ouwe -

Klouwe,

Laakt de jeugt,

En zo menig heilryk Diertjen:

Maar het viertjen en het biertjen

Doet die maats de beste deugt. -

Vaartjen
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Vaartjen

't Haartjen,

En het bier, -

Ja Toebakje, en al 't gene

Dat u 't kroegjen kan verleene,

Gunne ik u tot uw plaizier.

'k Min de

Linde,

En 't genot

Van de lekkre honig raten,

Die als kernen van granaten

Toonen aan den blinden God.

KLOR IS,

't Spoor is,

Daar de zin -

Is door KUSJES aanverbonden;

Dies geen tyd zal zyn gevonden, -

Daar het einde is van myn min.

K UI S J E.

F I L I S en K L O R I S.

n dat ik Kuffende u myn eigen vryheidfchenk:

Stil, FILIS,gun my rust; en staakt die lust; bedenk

Hoelafgy zyt, dat gy hierin u lust kondbluffen.

Q. FILIS

V: my KLORIS, dat ik weërumondmag kuffen,
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F I L I S.

Neen, zoeten Engel, neen ; denk niet dat ik door 't geven

, Vantallelooze Kusjes almyn lusjesblus,

O neen: maar hoe ik meer uwe amberlipjes kus,

Hoe'k meerder kuffen wil ; wyl die my brengen 't leven.

K L - O R I S.

U 't leven? wat is dan u leven klein van krachten !

Wat baat het kuffen wyl 't niet anders aan u geeft

Als prikkels waar door gy na meerder kusjes streeft?

Zogy maar daar door leeft, hoe licht zult gy verfmachten!

F I L I S.

Indien myn hertjen was zo licht als 't lichte zieltjen,

'k Verfmachte dan wel haaft: want d'eerste kus dien ik

Uw' zerpe mond toebrocht, vloog in eene oogenblik

Myn zieltjen in uwborst, en leeft nochindat kieltjen.

Maar 't hertjen blyft noch vast aan 't zielloos vleefch verbonden,

En 't vleefch, van zelfmé zwak, kan niet van 't zieltjen zyn:

Diesvleye ik uwe mondom kusjes, wyl die myn

Verschaffen d'artzeny als plaasters voor myn wonden.

K L O R IS

Krygt gy door kurjes dan u ziel met stukjes weder,

Die door een kus verloor? [genomen het zo waar.]

Wat stelt gy Filis dan uzelven in gevaar

VVylgy zo dikwils kust! want 't hertjen is me teder.

En zo mynmond u geeft de rechte artzenyen

Die u alleen geneest, hoe wonderlik is t dan

Dat gy noch niet en heelt als dit u helpen kan! -

OFI LIS, 't is u maarom KL OR IS wat te vleyen! F

I
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F I L I S.

'k VVeet ik door 't kuffen 't zieltjen niet wel weer kan krygen,

Maar d'aasfem die eruit ublancke boezem stygt, -

Komt van myn zieltjen voort; en 't zielloos vleesjen heigt

Maar na de zielegeur, die 't sterkt voor 't nederzygen. ,

'k Geneesden er wel van, indien ugitte:
Opider kusjen weer geen nieuwe lonkjes fchoot,

Elk kus, volzoet gevaar, dreigt 't hertjen schier de dood;

Maar 't kufien strikt myn hert dan wederuit die strikjes.

K L O R I S,

* n -

Hoe sierlikpronkt de min met ongegronde treken!

Maar Hooffchen herder, 'k biddat gyuvleyen staakt,

En zeg my, Is d'een mensch van eeler stofgemaakt

Als d'ander? DFILISI Neen:dats eerst in't Chaos wel gebleken.

K L O R I S.

't Iszo; maar 't oordeel zalu zelver overtuigen -

Zyn wyt'faam eens van stof, hoe komt het, FIL IS , dan

Dat ik gantfchgeen vermaak in 't kuffen vinden kan

Engy'er artzeny vol zoetheid uit kunt zingen?

F I L I S. , ,

Noit valt het oordeel goet te haastig uitgesproken.

'k Zeg noch, de stof is een, maar Hemel en Natuur

Die geven d'cen het zoet en d'ander laas het zuur.

D'een stam brengt roozen voort, en d'ander wort verbroken.

En zou Natuur een vrou geen meerderheil mêdeelen

Als 't mannelik geslacht? 'k zeg ze onnatuurlik was;

VVylfy zelf is een vrou. Haargiften zietmen pas

In ons, maar in uNimf heel overvloedig speelen.
Q 2 - Zo
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Zo komt het KLOR IS by datik veel heil kan trekken

Uit uwezerpe mond. Degrooteachtbaarheid

Die 't vrougetimmerdraagt, trekt onze nietigheid

Omvan 't aanminnig kraalden lekren dau te lekken.

Schoon dat gy nimmer vond in 't kuffen't minstvermaken,

(:'tonmooglik is) wat is 't een zoete vreugt,

Te zyn zolieven beelt, wiensaangenamejeugt,

Elk een beminnen moet, en, doet in liefde blaken:

Te zien zo menig Helt, die elk kon overwinnen,

Zich werpen u te voet, en buigen voor u macht;

Doch 'k weet de kusjenszyn van zo geheimen kracht

Dat, die geen min en kent, die trekt ze tot het minnen.

K L O R I S.

Wat beeld gy u niet in, ò FILIS, van de kusjes!

Ik vinde in duizenden van haar zo veel vermaak,

Alsof ik eensde mont van een stom stokbeeld raak;

Niet meerder: en trekt dees de ziel tot minnelusjes?

F I L I S.

Zo'k dit in vol gewicht voor waarheidmoet ontfangen,

Zo zyn myn reden uit: en zeg, Gyfchyntvoltoit,

N:en heeft Natuur geen meerder miswasoit

Geschapen, 't hert is steen, doch Nečtar op de wangen.

Rampzalig is hy dan die zichtot minnenpynde.

Maat 't zeggen is aan u.: 't gelooven weer aan myn.

En m1ds ik niet vertrou dat dit kan waarheid zyn,

Zoneemt, opzulkeen woord, myn minne noch geen

1652. E IN DE. -

KUS
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K U S J E.
Oit wist myn hert van minne-tochten,

N Sins ik de stale kling

- Van Mavors zelf ontfing;

Maar graasden in een beemd van oorclogs gedrochten.

Schoon Citherea zelf my quam met min bestormen,

Veel harder als 't pançier

Was 't hert, haar kracht'loos vier,

Zou noit myn borst van haar gestalt' vervormen.

Ja 'k lachten om Heleen, en 't harnas dat de Griekken

Aangespten om die Maagt;

Ik dacht, Gy mannen draagt

Vergeefs een Helden-naam : men noeme u Minneziekken.

Maar toen myn meester, Mars, wierd zelver ingenomen, .

Door geile lust tot min,

Met Pafos koningin,

Toen, fcheen het, was die drift door'tgantfche heir gekomen.

Ik kuste Semiraam, dat voorbeeld der Heldinnen;

Dees lauwerryke kop

Die wekte my eerst op -

Te tjukken aan de reeks van 't nimmer zatte minnen.

'k Zeg d'oorlog doorlog aan, en vecht zolang met kusjes'

Tot ik de zoete dood

In SILVIAATJES schoot

Ontfang: 'k stry dan na wenfch, en sterref heel getwierp
3 Il
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En schoon dat Atrops daar myn levens draad quam fnoejen,

En SILV1A noch liet;

Dan was myn sterven niet

'k Zou, als een Foenix, dan noch uit myn stof weér groejen:

Maar storf ik in den kryg, 'k mocht lauweren beërven,

Maar laas met duizend doon ,

'k VWil voor de minnegoon

Voor eerst, en dan daar naar ook voor den krygsgod sterven.

1652.

K U S J E.
V 7 Erfina geen Kusjes van een nuchtre mond. '

De nacht zo zwart als roet,

Verschaft haar meerder zoet

Als m' oit in Kandia, dat luftprieeltjen, vond.

Hoe smaaklik is den dau des morgens aan de kruidjes,

Het fteekt fijn topjes uit,

Zo çierlik dat mijn bruid

Die kiest tot peerlen aan haar tuitjes.

En daar den hemel 's nachts geeft zulk een vochtigheid,

Aan 't nietige aardgewas, -

Dat Paran zelf zo ras

Die droplen leeft voor 't morregen ontbijt,

Hoe lekk'ren hemels nat moet flapend' nederdalen,

Op zulk een lieven mond, -

Die me in den morgenstond

Zict, als Diaan, in glory zegepralen.
- Ge.



K U s J e s. 1 27

Gewenfchte lipjes vol vermaken,

De tochjes van myn hertenbrand

Word iet geleft, als ik de rand

Van uw' bedaude mond mach naken.

1651.

K U S J E.
- Oen de nuchtre uchtent-zön -

Nachtsgordynen opdéfchuiven,

En:fnoepen van de druiven,

Al de peerlen die hy von.

ALCIDON ontwaakte en zag,

Dat de looze droomens loogen

Hem zo puurlik had bedroogen,

Mids hy daar alleenig lag.

Ryft terstont van Slaapsaltaar,

Daar hy 't droomzoet had genoten,

Spoeit zo vaardig op fijn kooten,

Dat geen gras gekreukt en waar.

Hy ontstoot fijn schapeftal;

Liet fijn beesjes klaver ryten,

't Was de tydt van haar ontbyten:

Hier stond Heerfcher, Rijk , en al.

ALCIDON die zag fijn vee

Weelig 't fmaaklik grasjen knagen,

't Hert begon hem me te gragen

Na fijn lieve GA LAT HE.

- Ach,
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Ach, zey hy, uw' fpyze is ré,

Boet daar in uw grage lusjes;

Onderwijl zal ik wat KUSJES

Halen by myn GALATH E.

Dies trok hy de Roosjes af,

Die hem langs de weg ontmoete,

Om fijn Nimfje te begroeten,

Die hy haar al Kuffend' gaf.

Engel, zeyt hy , dits gewas

Dat den Hemel heeft bezegent,

En met verffen dau beregent,

Deeze ik strak van doornen las.

Gunne dat 'k uwe elpe leen,

En de blond-gehaairde tuytjes

Pronken mach met deze kruytjes,

Dan zal ikze recht besteen,

Mit bestrikt hy 't krullig hooft,

En den gordel zo met Roosjens,

Dat hem schier de Roose bloosjens -

Van haar kaakjes wierd berooft.

ALCID ON had lust fyn bruyt

So met roosjes op te toojen,

En haar dikmaal te bestrojen

Met fiolen en met kruyt.

Doch ontrent die Roozegaart

Viel hem noch een Roos in d'oogen,

Dien hy daar niet mocht gedoogen; ,

Want de struyk was haar onwaard. Mi

1t
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Mit ontsnapt hy GALATHE,

Om dit Roozjen af te plucken,

En dat plantende te drucken

Op een aangenamer fté.

Deze prille lente-Roos

Zeyd' hy, stondt o

S' is zo fchoon dat:

Zoetert tot haar plaats verkoos.

geene schorsjes,

u borsjes

Dit belette GALATHE,

AL CID ON te meer vol luften

Kon niet van haar boezem ruften

Voor dat hy fyn lust voldé.

Hey daar staat het jeugdig paar

Als twé haantjes aan malkander,

D'een die worstelt tegen d'ander!

En verbreekt de Roosjes daar.

ALC IDON, in defe streydt

Drukten steeds de zachte tipjes

Van haar lieve Roozelipjes,

Tot fy struiklend nederglyt:

GALATHEA neer

Op het bedd' van Roozepluympjes,

ALCIDON lag op fyn luympjes,

En volbracht daar fyn begeer.

Daar lag

Ach wat waser gekrioel!

D'een ging daar met Roosjes grazen,

Toen kon A LC IDON recht azen

't Hert met Kusjes by 't gevoel.

1651.

R KUS
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K UI S J E.
"I Ag in Roosjes,

Op de bloosjes

Van myn Roosje ROZEMOND

Ambers-korsjes,

Lipjes, borsjes,

Wierd me daar na wenfch gejont,

'k Dacht in 't licken

Schier te sticken,

'k Zag een hemeltje vol min,

- 't Hartje graagde, -

Wat ik vraagde,

't Was niet naar myn Engels zin.

Boet uw lusjes,

Vry met K US J E S,

C H L O R IS, zeize, maar niet meer,

Vryers woordjes,

Zyn de koortjes,

Die ontstrikken Maagden-eer.

Licht-geloove,

Licht beroove,

Kostle maagdom, vrysters schat,

En na 't krencken

Dit na-dencken:

»O die 't noit gedaan en had!

R O ZE L E IN T JE,

Cherubyntje,
Vond



vond gy zulks in CHLoR1s oit?

Zyn myne eeden,

Dan vertreden, -

Van uwe ongeloof? .... 'k Dacht noit

R O Z A L IN D E,

Dat 'k zou vinde,

In uw' borst zo zwak vertrou:

Engel hoorden,

Gy oit woorden

Van my, die 'k herhalen wou?

Ider K U S JE,

Zoete Zusje,

Is de Troukus van myn Trou,

d'Eik zal buigen,

En getuigen,

Zo f: myn trouwe Trou niet hou.

't Rozebekje,

Reikten 't nekje,

Toen na C H L O R I S toe, en zey:

», d'Hemel fcheide, e -

,, Noit ons beide.

, Voor de dood de Trouring fchey.

*

't Hartje klopte, - *

't Poezel kropje, -

Borst in minnetraantjes uit:

'k Riep toen in de

Nare linde -

, ROZE LEINTJE is myn Bruid!

Strak vergonde,

R O ZA MON DE,

Aan haar CH L OR IS 't levend elp;

Die die Zoete,
- R. 2. - ZO
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Zo ontmoete.

Datze riep, O zoetheit! help! .

'k Heb ten vollen

Mogen follen, -

Met myn ROZAMOND nawensch,

'k Zal myn trouwe,

Dies ook houwe,

Op deze aard voord Goon en mensch.

Wat onheilen,

Haar bezeilen,

Zal 'k mê dragen , ziel en lyf e

Is verbonde,

R O Z A M O N D E,

Is nu CH LOR IS echte wyf.

1652.

K U S J E.
T W E E - S P R A A K

Tufchen

M E L I B E en D I A N I E R E.

M E L I B E U S.

- K Om D I A N IE R,

Verfrifch u hier

In fchaduw van de lindeblaatjes,

EeT
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Eer Zonnen macht

U kracht verkracht,

Hoort MELIBEUS veldepraatjes.

D I A NI E R.

Neen ME L I B E,

Zo: myn vee

De jonge klavergrasjes knagen ,

Neem ik geen ruft,

Al had ik luft , -

Myn lust en last is zorg te dragen.

M E L I B E.

Myn grage lust

Hs lang gebluft,

Van al uw schaapjes D I AN IE RE:

Sy leggen neer, -

Mémat en teer,

En vreezen voor geen wilde dieren.

D I A NI E R.

Men ziet altoos,

Als zorgeloos,

De Hoeders 't Vee maar laten doolen,,

Dat dan wel dik

Die oogenblik,

Een schaap word van de wolf gestolen.

M E L I B E.

Die brave les,

O Harderes! -

R 3 Is.
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Is ons wel nut , maar meeft een ander,

Want nimmer quam, -

Hier Wolf die 't Lam, \

Wou ryten bitzig van malkander,

D I A N I E R.

Die 't eerst vermeid,

Die zal altijd,

zich zelfs van schulden wel bevryen; .

Die dees gedacht'

- Te recht betracht,

't Zal hem tot zegen ook gedyen.

M E L I B E.

Die reén zyn goed.

Een braaf gemoed,

Zal dit ook in gedachten voeren,

Maar hebt geen zorg,

Ik blyf u borg,

U Beesjes zal geen onheil roeren.

D I A NI E R.

- Wel M E L I B E,

Ik ga dan me

My koelen in u koele kluisje ,

Dat jong noch oud,

En heeft gebouwt,

Natura zelf gaf u dit huisje.

M E LI B E.

Zijt welkom hier

O D I A N I E R !

-

- en

-

Ik
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Ik Kus u mond en purpre wangen, -

Ten tuige van,

Het heil dat kan

Uw hertjen wenfch , in dit ontfangen.

D I A NI E R.

Stil, Harder, stil, . .

Die laffe gril,
- -

Wierd lang voor geilheid uitgescholden,

Waar toe gekust?

Dewyl die lust,

Word met zo quaden naam vergolden.

M E L I B E.

Die kusjes, die

Ik aan u bie,

Zyn geestelik, en niet uit geilheid;

erfmaadze niet,

Hoe veel 't geschied,

Want in elk Kusjen vry veel heil leid.

D - I A N I E R.

Ik laccher om!

Wat heil bekom

Ik nu , nu gy myn mond gekust hebt?

Ik veeg het af,

Dewijl 't niet gaf,

Als telkens dat gy hier in lust fchept,

- M E L. I B E.

'k Heb lust (dats waar)

Daar in, doch maar,

Om
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Om zo myn wensjes uit te gieten :

- Want Kusjes zyn

De bron , daar myn

- Gewenste wenfch , door op u vlieten.

D I A NI E R.

Indien 't zo zy,

Kom kus dan vry,

En offer aan my zulke wenffen :

Dat, hoe 't mag gaan,

Het mag bestaaan

Op d'aard', ten toon, voor Goön en Men

fchen.

1652.

K U S J E.
n A logge zieltjen hoe verheugt

H: gy al dwarlend door myneaaren,

Nu 't vleesje wentelt in de gulle vreugt,

Dat door 't gevaar is doorgevaren!

Myn AM A R I L., wiens keyjig hart
Een diamante rotz zou trotzen

Hebbe ik zo zoetelik benart

Dat het nu leit in minnefchotzen.

Nu Kuffe ik A MA R I L L IS dik,

Nu boete ik al myn lekre lusjes.

Nu is haar hertjen uit de fchrik.

Nu streelt fy my met zachte Kusjes.
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Nu zyn ons beide herten t'faam

Onfcheidelik door een gevlochten:

't Is A MAR I L zelfs aangenaam

Te heelen al myn minnetochten.

Wie wenfchten nimmmer uit die strik

Gestrikt te zyn hier in dit leven?

Wie zou voor zulken oogenblik

Te leven, niet wel 't leven geven?

zo sterft men een gewenschte dood,

Maar door dit weelig sterv'loos sterven

Zal A MA R I L L IS in haar schoot,

Allengs een levend popjen erven.

Dan zalze voorts het tamme vee, -

Niet meer op 't grazig weiland weiden,

Maar op een welgelegen ree, -

Een zoete Kuskoets toebereiden.

Een daar zal ik myns herten troost

Op 't zachtst met zachte Kusjes streelen,

Daar zalze koeftren zo ons kroost,

Dat 's vaders luft daar in zal speelen.

1653,

S TWEE
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TwEESPRAAK

rosKANUs en ANTIKLIA.

A'

T O SK A N U S.
a

- N T I K L I A, myn luft,

A Wat fleet ik menichnachten,

In 't koeftren der gedachten,

Eer ik u had tot Bruid opdechte koetsgekust!

A N T I K L I A.

Ja trouwe lief TO SK A A N,

'k zou waarheidsglantzverdoven,

zo 'k u niet wou gelooven,

Mids d'Ondervinding zelfs my wees die leffen aan.

T O SK A N U S.

Zou 't vrou-getimmer oit,

Bezwangeren haar zinnen,

Zo krachtig met het minnen,

Als 't mannelik geslacht? neen dat geloove ik noit.

A Ns



K U S J E S. 139

A N T I K L I A.

't Is kennelyk. T O SK A A N,

Schoon twee te famen droegen,

Een laft; noch zal 't misnoegen

Zo groejen, dat elk dunkt het zwaarst te zyn geläen.

T O S K A N U S.

Denk eens A N T IK L I A,

Hoe ik u Roozeboortjes, e

Met zielrovende woordjes

Dik vleiden, en nau kreeg een straaltjen van gena.

A N T I K L I A.

Meint gy dat daar uyt blykt,

Dat jonge Maagde hartjes,

Zyn vry van zulke fmartjes?

O neen:: haar fmart de uwe niet en wykt.

T o's K A N U s.

Is 't zo, hoe komt het dan,

Dat gy myn stadig pracchen,

Verfoeilik uit gingt lacchen,

En gruwden, zo het fcheen, voor 't byzyn van een man?

A N T I K L I A;

Dat is der Maagden-aart.

Doch Minnaars oogelonkjes,

Die boetten vyerger vonkjes,
-

In maagden, als oit maagt in Mannen heeft gebaart.
S 2. TOS
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T O S K A N U S.

Uw reden gaan te hoog.

*- d: weet hoe veel dat d'oogen,

Der Minnaars wel vermogen,

Op u, maar niet wat brand ik uit uwe oogen zoog.

A N T I K L I A.

Als gy van 's morgens vroeg,

Niet zeide, als dat myne oogjes,

Verschaffen pijl en boogjes,

Die in u brandend hert noch meerder vlammen joeg.

Dan dacht ik, ò TOSKAAN,

Zaagt gy myn hert-aår jagen,

Gy zoud my zelfs beklagen,

Dat ik myn eigen vlees doe zulke fmarten aan.

Als gy dan menigmaal,

Met uwe zachte lipjes,

Quaamt landen aan myn klipjes,

Hoe prikkelde gy dan myn ziel in dat onthaal !

U haartjen , dat de Min

Hadde als een boog geschoren,

Scheen my de ziel te boren,

Wanneer gy boorde tot myn drooge lipjes in.

Het hertje riep dik, Brand ! - n

Maar Kuisheid quam er tuffchen,

En fchreumde 't vyer te bluffen,

De maagdom wou niet wech dan door denHuw:
US
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Dus folden my dien + Guit.

Maar Juno, vol vermogen,

- Kreeg maagde mededogen, -

En gaf ANT IKL IA TOSKANUS tot een Bruit,

T o s KAN U s. -

Dank-heb , ô Jovis Vrou,

Voor zo gewenschte giften.

Laat noit Erinnis driften

Ontknoopen deze knoop, van ons geknoopte trou.

165 3. . + Kupido,

"

K U S J E.
- Imf Rozeleintje stond op strand,

Ne: zag de witte zeiltjes zwellen,

Die zachjes na het Nederland,

Schier vlak voor wint, af quamen hellen:

Ach, zeize, dat myn Tweede ziel,

De ballast was in deze kiel!

- De Maagt hiel vast een ooge in 't zeil,

En storf schier van het lang verlangen. . . .

Dan zwymt de hoop. Dan denktze aan't heil,

Zo fy hem aan haar borst mocht prangen,

Dus fchijnt de tijd aan Rozelein,

Elk oogenblik een jaar te zyn.

S 3 Den
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Den hollen balk raakt eens te land',

En Rozeleintje krygt haar wenfchje,

Toen Scheen of Duinen, zee en strand,

zich ook verheugde met dit menfchje,

Ja't fcheen de grond van 't Zuyerdiep,

Met Rozeleintje,, welkom riep.

Toen zag me uit ongeveinsde min,

Aan wederzeid' veel KUSJ E S plukken,

Toen mocht de zoete harderin,

Hem aan haar blancke boezem drukken.

Want liefde die uit 't herte fpruit,

Die toont het in de werken

1654. U I T.

-".

K U S J E.

K" ik van LEONOOR , die lieve heilmee

ftres,

Een K US JE N vyf of zes ;

Van haar ge-eerde mond, die Nektarbuis, ontfing,

Myn hertjen was gewond door 't toppunt van die kling.

Maar hy die 't fpits van zulk een toverpriempjen raakt,

Meeft na genezing haakt,

Zo zocht ik even ook die roosbedaude mond

Te naken, wyl sy was 't genees-kruit voor myn wond.

Maar
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MaarLEONOORvan KUSJES moe, misgundemy't genot,

En gaf my dit gebod:

, 'k Zeg TITER, raak vandaag myn lipjes niet meer aan,

,,Of 'k zal voor eeuwig u van dit genot ontslaan. -

Dit fprakze in ernst; dog ik geplaagt met d'algemene geeft,

Wou aan 't veboden meeft;

Myn lust en hiel niet op, voor dat ik by geval,

Gantfch op het onvoorfienst haar noch een Kus ontstal.

Mit deisde fy te rugge, en riep: Verbreker van myn wet,

Wat rooft gy Rover met

Een Kusje van myn mond u felven al gerief!

Men noeme u nu met recht een Schender en een Dief.

Zacht, zeideik, LEONOOR; een Dief? dat was te veel gezeit;

Dit diende eens wederleit.

'k Beken dat 'k u gebod ten vollen wederstreef,

Maar zeg, Ben ik een Dief, om dat ik KUSJES geef?

Zo ik u, L EO NOOR, met dezen naam verryk,

Geeft het niet beter blyk,

Wyl gy door 't gonnen van veel lekkre Kusjes hebt,

Myn zieltje my ontroost, en in uw borst geschept?

Misgun my dan 't karsrode waas van uwe lipjes niet,

Mids d'aaffem dieze fchiet,

Zelf van myn zieltjen komt, en doorfaak dat ik leef,

Is, dat ik d'aasfem schep, wanneer ik Kusjes geef.

1652. e

KUS
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K U S J E.
Nare Bosje , zo gy kon,

Door t'rits'len van uw'blaatjes spreken,

Wat klapte gy al minne treken,

Die gy zelfs bergde voor de zon!

Maar kond gy klappen aan L ER IN D,

Wat fmarten dat ik heb geleden,

Wat zuchten, tranen en gebeden,

Ik stortte doe fy wierd gemint:

Dan zouze zien hoe THY R SIS mond,

Niet sprak als welgezoutte woorden,

Dan zou 't haar rouwen, dat de boorden

Der lipjes my zo wierd misjont.

Wat wenfch ik ? neen ! zwijg eeuwiglik

Ik derf my op u niet verlaten,

Gy zoud ook met L ER INDE praten,

Van al myn doen en zoet beschik.

Zo bracht gy aan L ERIN DE meé,

Myn KUSJES en myn vleyeryen,

Die ik, om LEONOOR te vryen

Op-offerde, en myn lust voldé.

Wel zwvg dan eeuwig elzeblaan, *

En groei vol bladen-rycke gaerden.

De KUSJES die oit Lipjens baerde,

Ztilt gy stilzwygend schouwen aan.

1653. Aan
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- Aan
-

H. zwEERT s,

Voor 't leenen van 't P

HUw LIKs DooLHoF.

WEE RTS ik doolde in de Boeken,

Om uw'Doolhofop te zoecken,

't Geen ik u weer ftel ter hand;

'k Doolde wis, want ik 't niet vand

Op fyn plaats, en, bymen zoolen,

't Boek was heel geraakt aan 't doolen,

'k Loof dees Doolhofs-makers-geeft,

Zelf aan 't doolen is geweest,

Met die weegjes om te loopen,

In 't gevry met groote hoopen,

Zulk gezoen, gezabb', gequyl,

Hier voor deur aan stoep of styl,

Van des minnaars minnig doolen,

In het duyster dicht verholen,

Die, by 't fchimlicht van de maan,

Heel den nacht op fchildwacht staan,

Daarfe van de minne branden,

En nochtans staan klippertanden,

Daar die min-aars, door de min,

Doolen gantsch berooft van zin: . -

'k Loof de maker in het bouwen

Mym'rend' doolde vol berouwen

Doch, ô Sw EERT s, op dat ik nou

Hier ook niet verdoolen zou , .. -

T VVil
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Wil ik m' uit dees Doolhof maken,

En dit doolhofs doolen ftaken,

En aan u myn waarde Vrind

't Zelfde offren; want ik vind

My verplicht met dankbaarheden,

Voor u vriendschap, die 'k met reden

Niet kan uytten: maar ik stel

* My gereet op uw bevel,

'k Zou myn teem wel langer maken,

Maar ik zal het liever ftaken,

Mids de klokflag roept, en zeyt,

Dat myn plet en doek verbeyt,

En u breyn de dankbaarheden

Niet afmeet by tal van reden, *

Wel ontfang dan 't dankbaar hart,

Dat by 't Boek gezonden wart.

Van uwe Vriend,

1656. G. vanden E EK Ho UT.

S WEE RTS

Aan

G. vanden EEKHOUT,

Over 't foeken en fenden van't

HUWLIKS DOOLHOF,

Hoe heilzaam is 't de Boecken,

Als DOOLHOFdoor te zoecken,

Zo men eindlik krygt ter hand, D

alt

-
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Dat men zocht en garen vant!

Van den hooftfcheel tot de zoolen,

Brand dan Eekhout naar het doolen,

Die door 't zoeken in fijn geeft

Aangeblazen is geweest.

Aardig Rymer dit u loopen,

Dit u zoecken, doolen, hopen,

Geeft meer vreugde als al 't gequyl

Van de Minnaars, die de ftyl

Kuffen, en zo verr” verdoolen,

Datze als + Mollen in de holen

Kruipen, als de volle Maan

Aan den hemel komt te staan.

Beter is 't in Rym te branden;

Want men zal niet kleppertanden,

In het plegen van die min;

Maar men spits de heyl’ge zin

Met Apollos Kerk te bouwen,
-

Dats geen DOOLHOF dat doet rouwen,

Als het HUWLIK; daar men nou

Ook noch in verdoolen zou.

'k Wil dien Mol niet fwart afmaken,

Mids hem lang de * Spinsters staken,

In de beemd daar hy als vrint

Nu der Mollen Doolhof vint.

Laat hem doolen. Gun my heden,

Dat ik u met korte reden,

My, en 't myn voor oogen stel,

t"Uwen dienst op u bevel,

Doet u 't zoeken Verffen maken,

Wilt dan nimmer 't zoecken ftaken,

Zoek myn Boecken deur; wijl fy't

+ J, de Mol is d'Autbeurvan Hawl: Doolhof

* Atropos.
p T 2

Wil
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Willig lyden, en verbeyt

N: :: blyk van dankbaarheden,

wyl nu d'overvloet van reden,

En de korten tijd het hart,

t? Samen in haar ftricken wart.

H: Zw E ER Ds.

Flaauwe Weergalm,

A A N

H. ZWEERDS.
'k As nu niet verdoolt in Boecken,

W Doen u knaap na myn quam foeken,

Maar buurprakend' by der hand,

Dies hy my in 't vragen vant,

't Wou juyft wezen, bymen zoolen,

Doch myn vrient verschoon het doolen

'Van myn pen, ò finryk geeft

Zoo 't iet zaligs had geweest

Waarde Rymer, 'k zou in 't loopen

Dan volharden, en verhopen,

Metter tyd dit laf gequyl

. Heel te staken, fchoon de styl,

En den DOOLHOF, voor die doolen,

Schynt yergult tot in de holen, Daal
- aaT -
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Daarze als de zilvre maan

Opkomt, fchildwacht: ftaan,

Ik laat liefst een Eekhout branden,

Als van kou te klappertanden,

Schoon die Minnaars in de min,

Branden in haar eigen zin;

Doch Apollos kerk te bouwen

Kies ik niet, dat zou myrouwen,

Mids ik in dien arbeyt nou,

Eer ik 't wift, verdoolen zou,

'k Laat dat heerlik Tempelmaken

U bevolen, ik zal 't ftaken, .

Wyl m' in 't bosch van u myn Vrint

Daar het rechte hout toe vint, - \

Cier de wand met gierlikheden,

Door u zinryk Rym en Reden.

Doch vergeef my dit voorstel;

Is iets anders u bevel,

'k Zal myn dienst u dienstbaar maken

En 't ontschuldigen voortaan staken,

Laat maar, als gy ledig zyt,

En den Druk u Drukverbeyt,

Door u oog myn Rymloosheden

Eens bestralen, 'k zal met reden

Dan vernoegt zyn in myn hart,

Dat u willig dienstbaar wart.

G.vanden EekhouT.

Nabauw. -

'k At en las in Heilge Boecken,

Om de fauten op te zoecken,

Met de veder in de hand,

Mids ik daar myn werk in vant.

'k Las met aandacht, by men zoolen,

T 3 - Maar
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Maar ik moeft van 't doelwit doolen,

Als ik merkte dat uw' geeft

Weder bezig was geweest.

'k Zie datgy volhert in 't loopen.

Gelukzaligheen met hopen,

Hebt gy die het mingequyl

Ziet, en als een Eycke stijl,

Zijt bevryd van dus te doolen:

Deze gaven zyn verhoolen,

Voor die in de fchaduw-maan

Doolen, en op schildwacht staan.

Doch die 't blinde wicht doet branden,

Doolen blindlings; 't klappertanden,

Dat zyn vruchjes van die min,

En bevallig in haar zin.

Gy die kiest het Tempel-bouwen,

Voor dit DOOLHOF, dat doet rouwen,

Gaat veel wiffer, schoon gy nou

Dit verwyft: Maar zegme, Zou

Men dit Huys wel vaster maken,

Als van Ekenhoute staken,

Die men by u, ô myn Vrint

VVel geschaaft en gierlik vint?

En hier eyfchtmen sierlikheden,

Die door welgekamde reden

Alles stellen op fyn stel.

Kom ik, 'k zoude op uw bevel

Van dien Bou my Bouheer maken,

Maar ik zal 't door onmacht staken,

't Werk toont dat gy Meester zyt,

'k Bid derhalven en verbeyg,

Van my niet als dankbaarheden,

Dek myn Rym, ontbloot van reden,

Met uw gunst; aanziet het hart,

Daar het uit gezonden wart..

H, Sw EE RT s.

Dool
- - h
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Doolhofs Verlating.

Alig is't uit Heilge Boecken,

's Levens Richtsnoer op te zoecken,

Met de veder in de hand,

Faut verbetren , die men vant

In zich zelfs: want van de zoolen

Tot het hooft, is 't doel aars doolen,

Dies verheugt my dat u geeft,

Daar mé bezig is geweest:

Hier volhardende in 't loopen,

Mach m' hem namaals zalig hopen, s

Hier door achtme flym en quyl,

't Schoon des werelts, want de styl

Is 't geloof, 't welk hoed voor doolen,

In des werelts DOOLHOFS koolen:

't Licht haar fchoonder als de maan,

Die op 's levens schildwacht staan.

't Doet in heilgen yver branden,

En na Godsdienst water tanden.

O die fteeds met zulcke min

Swanger is met hert en zin

Kan recht heilge Tempels bouwen,

Wegmet 't DooLHof dat doet rouwen,

Waar door dat men doolend nou,

Hier en namaals doolen zou.

Heylge Tempelbou te maken

Hoeft geen Eekenhoute staken,

Maar der zonden afstant, Vrind,

't Eelfte hout is dat men vind,

Schuw van qua begeerlikheden,

En verzien met kuyffe reden,

Ciert des Tempels fchoon gestel. -

Zalig
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zalig dan die, na 't bevel,

Dezen tempel wel kan maken,

En hem onmacht niet doet staken

't Goede : want de Bouheer zeyt,

Dat het einde 't loon verbeyt.

Waarde Vrient, vergun my heden

't Eynde van ons Rym en reden,

Ik wenfch u uyt al myn hart,

Dat u eynde zalig wart. . . -

- - G: v: E E K H. o U T.

-

k

Huwliks-Doolhofs-Wegwyzer,

A A N

G. v. E E K HOU T,

En

H: s w E E R T S.

Nuom DOOLHOFS end te foeken,

Door het geen my quam ter hand,

Daar ik u noch doolend” vant; -

Ja ik docht, wel by men zoolen,

Zouden dees in 't Huwlig doolen,

'k Hoop niet dat het in haar geeft,

Van haar leven is geeweest,

Dat fy zouden zo verloopen,

S: dool ik wel in Boecken,

'k Wil
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'k Wil dat van geen vrienden hopen,

Dat fy met zo vuylen quyl,

Zouden fmetten 's werelts styl,

Kondt gy in dees Hemel doolen,

Daar veel zoetheit is verhoolen ,

Daarmcn altyt zon en Maan,

Heerlik ziet voor oogen staan,

Daarmen kent geen vuyle branden,

Of geen lincker klippertanden;

Maar wel liefdes zoete min,

Door een eengeneygde zin;

Daar m' een heilge Kerk kan bouwen,

Vol van vrede, zonder rouwen,

Vrê daar voor men noit noch nou

DOOLHOFS doolweg doolen zou

Heilge Tempels kond gy maken,

Kindren die als Eycke staken,

Dienen in uw oudheit, Vrind

Daarmen volheits vreugt in vind,

Doolt dan door geen lieflikheden,

O gy doolt daar tegens reden,

Dat gy mint een Kloosters-stel,

Tegen 't Goddelyk bevel,

Wilt een Vry-knechts-doolhof maken,

En u Huwliks Doolhof staken,

God, die 't huwliks zegen zeyd

Geeft dat gy niet h: "Ja,
Maar
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Maar te faam met dankbaarheden

't Huwlik pryft, en dat u reden

Leyden tot u liefste hart,

Dat van Godt gezegent wart.

- J: COMMELYN.

Huwliks Doolwegen,

J: COMMELEYN.
Ift men ergens uit de Boecken,

W Eenig wyze Weg te zoecken,

- Voor die doolen, ô die hand,

Wees een Weg die niemant vant

Maar 't is droevig, by men zoolen,

Sy die eens in 't Huwlik doolen,

Wenfchen altyd dat haar geeft,

Noit aan 't minnen waar geweest.

Ging het noch als Hº Thefeus loopen,

Dan was d'uyt komst eens te hopen;

Maar het huylen en gequyl,

Rot geen HUwLIKs-5:rs. ftyl,

En die doolers die verdoolen, e

Dan in kroegen en in hoolen,

Schuw voor 't licht van zon en maan;

Daarze dikwils zo lang staan,

" » F Ovid. Metam.
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Tot Gods iver is aan 't branden,

Die haar 't eindloos knarzeltanden

Geeft. Ai zie dan hoe de min

Doet verdoolen ziel en zin !

Zo de Zede een Kerk liet bouwen,

Daar fy, die de trou doet rouwen,

Weer ontrouden, 'k wedde ik nou

Ook geen Vryheer blyven zou,

'k Zou mé doelen naar 't vermaken ,

En dit eenfaam leven staken,

Naar de les van u myn Vrind

Die veel Huwliks vreugden vind,

Maar, Me-vrient, men vindze heden,

Vry veel meer, die, laas, met reden,

't Huwlik noemen op een stel,

Meer een Quel als Gods Bevel.

Wie zou zich dan dienstbaar maken,

En fyn goude vryheyt staken,

Die hem 't Huwlik ftrak ontzeyt,

En vergeefs wordt wéer gebeyt

Doch,Me-vrient,heb dankbaarheden,

Voor uw wenfch vol goede reden.

'k VVenfch het zelfs met al myn hart,

Schoon 't niet vrysterachtig wart.

H: Zw E E RD S.

V 2 Aan
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Aan myn waarde Vrient

H: SWEERDS,
- E N

G: v: EEKHOUIT,

Over het toezenden van de -

HUwLIKS DOOLWEGEN.

Erwacht geen tegenstel, ô afgerechten Dichter,

Wilt myne stoutigheit aanveerden op het best,

Want mynverkreupelt dicht dat viel het hinken lichter, "

Als dat het uwen trant zou volgen tot hetleft:

Heb dank voor uw geschenk, en dank heb ook de Bode,

'k Verschuldig my aan't port dat hy daar door verdient,

Myn fchuld-verplichte dienst zy ook met een gebode

Aan myn bekende, en myn onbekende Vriendt.

1656. J: COMMELYN.

Den 16, Sept.
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ID E

LUU R MANT.

Uwe kennis, befte S A ARTJ E,

O Die al myn fecreten weet

Tot op 't allerminste haartje

VViftjet niet het was my leet.

Nou zel my jou hulp ontbreken,

Daarom, na myn oud' manier,

Moet ik u myn hert uyt fpreken,

SAARTJE, daarom koom ik hier.

Teugens jou in 't vry gesproken

'k Heb een jonge Zeun efwiet,

En die zaak zo wel verstoken

Meer als twee en weten 't niet: - *

VVie daar van is eygen Vaartjen

Kan men uyt fyn aanzicht zien,

't Lykt fyn Taatjen op een haartjen,

't Beurt van duyzenden niet ien.

't Lacchen kon ik niet verschuylen,

Met dat ik het kint bezag:

Immer Uylen broeyen Uylen

(Dacht ik) 't blykt gelyk den dag

V 3 Maar
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Maar, om tot de zaak te komen,

SAARTJE N, in myn fwanger-gaan

Docht my wierd ik waar genomen,

'k Miende steets ik was verraan.

Dit heeft my zo zeer doen schricken,

Dat 'k niet eensjes uyt dorst zien

Om de L UURMANT te befchicken

VWant ik vreesde veur de lién.

'k Dorst'er met gien menfch af fpreken,

'k VWas altyt in achterdocht,

'k vreesde, quam het uyt te breken

Dat het Besjen hooren mocht:

En dan ré de droes op stelten,

VVant jy weet hoe datze béért,

En jy vloekt my voor Sint Felten

Als is 't niet een quaat woort wéért.

'k Heb zo dik gewenfcht te weten

VVatter tot de LUURMANT hoort,

Ja myn krop 's nachts uyt gekreten

En myn fmert in 't hert gefmoort:

Maar wat hielp'et? 't was verlooren.

'k VVachten al van dag tot dag

En myn Zeuntje wiert geboren

Eer ik eenig uyt komst zag.

VVant ik raakten aan het kramen

Eerder als ik had gedocht:

En wie kan 't zo net juyft ramen

Die het nimmer heeft verzocht ?

"- 'k Was
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'k Was pas in de kraam gelegen,

Door de hulp van DOETJE-Moer,

En mijn nicht, die, vriendschapswegen

Met my 's nachts ter Voolwijk voer.

Offy keken zeer verflagen

Dat de LUURMANT toen ontbrak:

't Was al, Sus, Sus, niet te vragen:

Want de Kraamvrou is te fwak.

DOETJE-Moer, ik moet ze pryzen,

Dé hier als myn Moeder in;

VVant fy ging me Nicht strak wyzen

Met het kintje tot een Min.

Zoo 't jou ook mocht overkomen,

SAARTJE, 'k raadje aan die Vrou:

Jy hoeft veur haar niet te fchromen

VVant z' is wys, en fwygt getrou.

Sy gaf my een schrifjen over * *

Van de LUURMANT in 't geheel,

Dit goet fijn, en dat wat grover:

Hier van weynig; daar van veel.

LYSJEN heeft nu 't kint te minnen

Maar ze heeft noch geen gerijf,

Zo van wolle als van linnen,

Tot het kleyne bloetjens lijf.

Daarom heb ik uyt gaan kycken,

En van EER-EN-DEUGT gekocht

Dit fijn linnen, dat van rycken

Tot de LUURMANT was gezocht.

't Is
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't Is zo fijn dat 'k my verwonder.

Maar bekyk dit lapje nou,

Dat is weer een beetje ronder,

VVant ik het zo hebben wou..

't Slechte is tot navelbantjes,

(Luren hoeft zo fijn ook niet)

Onderfteekzels, en vierkantjes,

En het geen men weynig ziet.

En om dat jy wel kunt fwygen,

Bid ik of jy't naeyen wout,

Doet daar mé als met jou eygen,

't Is ten vollen jou vertrouwt.

Ga en koop jy nette kantjes,

Kleyn en reyn, gelyk het hoort,

Tot de WYS of de MEURANTJES,

Koop zo wat verscheyde foort.

Dan zel jy dit goetje maken :

Twaellef Flepjes, die met kant:

Maak die zo net datze kraken,

En ook fes wat flechter : want

Alles hoeft niet even netjes:

Maar de Befjes maak wat veel,

Schorteldoekjes en Povretjes,

En Veurmoutjes vry een deel.

Linne Mutsjes fes of zeven,

Maar van Hembjes acht of tien:

'k Ben een vyant al myn leven *

Van een gruyzig hembt te zien.

Kam
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Kamdoekjes die meugje giften :

Schuyne Halsjes zes :acht:

Luren, die ze veel bepiffen

En behoeven dag en nacht,

Maak wat meer als een dofijntje;

Want het rechte moeders hart,

Zorgt gedurig dat het kijntje,

Aan fijn neersjen niet en smart.

Maak van Nacht-en Bove-mutsjes

Zes van d'een, en vier van d'aar

Met de gene die ik flusjes

Noemde, festien met malkaar.

Slabben tien, Santeetjes negen:

Borsthembjes die weetje zelf:

Neusdoekjes om mé te vegen,

Maak daar van ook tien of elf.

Feyteltjes en Nachthalsdoekjes,

En van Hullen zes of meer,

Noch vier noppe Onderbroekjes:

Hier mé hebje myn begeer.

Juffrou Blaau , een puntig wyfje,

Als die metter kint uytgaat,

Doet z' een zakjen aan fyn lyfje

Daar 't syn geele struyf in laat:

Zulcke moetje ook wat maken:

Maakter twee, of liever drie 5

't uyt lapje niet kan raken
'k Hebber dan genoeg aan twie. n

X Hier
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Hier mé hebje, by myn weten,

Al wat tot de LUURMANThoort.

Maar of ik iets had vergeten,

Ty SOFYT JE N eens aan boort

Want fy zo de luyden zeggen,

Maakte korts de LU URMANT ré,

Ik hoefjou niet uyt te leggen

Wat die Vryster daar me dé.

Of ga by CATRYN de MEE TRE,

Daar zelf jy het zekerst gaan,

Want die heeft zo kunnen queetren

Met een zwarten Itaaljaan,

Datze zwaar is van het tweede,

En ze lykt schier Sint Catryn, Y

Zo geheyligt in haar reden

Maar fy is Catryn in fchyn.

Gingt haar noch als d'ARKENBOUTJES,

't Was dan kleyne fwarigheyt, -

Want die wierden eyndelik Vroutjes:

Doch daar dient niet van gezeyt,

'k zou aan DUBBELS lyntje raken:

Zoo 'k dan van fyn Sufter sprak,

'k Zou licht van de vuyft-look fmaken

Die gepoot is op fyn dak:

Want hy mach geen waarheyt hooren:

't Bleek left aan de Lauwer-tak ;

Bloet wat was die Vent vol tooren,

Toen hem SWE ERTS daar mé bestak: -

Want
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Want hy fwoer by ackermenten

Zo hy die Poëet eens vont;

Gut hy wou hem leeren prenten

Dat hy fcheet fen broek vol stront.

Daarom, SA ARTJEN, wil ik fwygen,

Vryfters macht is te gering:

Ik mocht eens een fchennis krygen,

En jy weet wel hoe 't haar ging.

Doch fy zyn het niet alleenig,

'k Weet'er daar ontrent al meer

En ik kenner noch zo meenig

Die te kerk gaan met die eer.

Maar fy weten 't nou te klaren

Dat het vaâr noch moér niet weet,

Gaan quaanfuys uyt speulevaren

Als het pakjen is gereet.

Offy gaan wat uyt vermeyen

Op'er Hofsté, Thuyn of landt

- . Daarze 't hachje laten glyen

En maar sturen stil van kant.

Vier vyf weekjes gaan ten ende

Dan komt Moér voor Maagt weer thuys,

Niemant voorts die Dochter kenden

Als voor eerbaar, stil en kuys.

't Kintje wort wellicht versteken

Hier of daar in Waterlant:

Komt het eyndlik uyt te breken :Dat en achtmen voor geen fchant: r

X 2 . 't Heet,
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't Heet, De dochter wiert bedrogen,

Maar bedrogen gelyk ik

Willens, wetens, en voor oogen,

Elk loopt zelver in die strik.

't Is gien wonder: Klooster-klopjes

Die niet aârs als Paters zien,

Krygen ook wel Kermis-popjes

Want fy zyn mé vleys en bien:

Zouwen wy dan, fwacke vaatjes

Ons niet mé te buyten gaan,

Want wy hooren al de praatjes

Van zo menig Cortizaan:

En de Vryers die recht minnen

Vryen nou zo vurig ftyf

Datze ftrak de zinnen winnen

En de dochters zyn te lyf.

Dan is Zus de wacht bevolen

Zorg die houdt'er by de handt:

Laatze vry haar Minnaars folen

't eynd is toch de LUYERMANT.

Nou heb ik, myn gouwe SAARTJE,

Al die zorg u op geleyt

Maak al 't goetje, Beste Kaartje,

Lyk ik flusjes heb gezeyt. »

Naay de zoompjes zonder dubben.

Koop toch dicht geflote kant.

Maak toch datze niet en lubben,

Hebje
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*

Hebje ouwe lapjes linnen

Houdtze voor my schoon en kuys:

Als die uyt gerafelt binnen

Heb ik strak een doos vol pluys,

Om de lasjes, oxels, oortjes

Te bezorgen van myn Wicht:

Want door pis of harde boortjes

Smart het jonge vleesjen licht.

Doch dat is jou niet verborgen -

Daarom, SAARTJE , 'k fwyger van

En beveel jou al de zorgen,

Gaje uyt, zo kom eens an.

- Aan de - *

BATAAFSE JUFFERS. . .--

t * *

**e,

keeken o

Verschoon my: wat ik doe dat is u te geval:

Dat ikze drukken liet, laat dat u zyn een teecken

Van myne dienstbaarheid: fchoon menig zeggen zal,

,,Men hoort die uyt het oog van Mannevolk te houwen,

,, Maar nu die is in druk, zo iffe elk gemeen:

,, Een Vryer kijkt te veel in 't kaartspel van de Vrouwen:

,, Elk Man wort een Jan Hen, al waffer eerst niet een.

Ay Juffers niet te hoog, verdwaal niet in uw oordeel:

Dat ikze drukken liet, is om een grooter quaat

Te myden; maar het strekt alleen tot nut en voordeel, &c. ,

- Niet verder gerijmt.

X 3 MEN

H: Juffers die nu hebt de LUURMANT door ge
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VERREZEN. HIPPOLYTUS,

de JuffersVanWEERT toegeëigent,

Als fy my dezelve, om te leezen
: hadden.

Voor zulke Godvergetelasteraars,

Wiens pennen niet als pest en gruwel zajen,

Ten spyte van d'alziende hemelkaars ?

Doch zo men met de pen de zielen kon verdoemen,

Ik zou met HIPPOLYT een vrou rampzalig noemen.

WAt mach dehaan het licht ten bedde uit krajen,

De werelt mach wel voor een spookfel schrikken

Vermids de Droesdan komt in menschen-fchyn.

Natuur wou noit de stofzo 't famen-fchikken:

Offy zou zelf heel onnatuurlik zyn;

Want wat door vrouNatuurontfangtgestalte en leven,

Daar heeft haar stale pen de liefde in 't hert geschreven.

Denedik mach'de peerlen doen verteeren,

Maar altyd zal de zure lafterbek

Op uw, ô: zulk een kracht ontbeeren » -

Noch aan u roem oit geen eenig vlek:

*- Wat
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Wat baat dan't lofgeschreeu van zulk een glory-roover?

Maar daar de wal is 't leegst wil 't water altyd over.

- Gelukkig gy, ôWEERdigste der Vrouwen, is

Wienszegepalm welzwaarlik wordgedrukt:

Maar door gedult meer wasdom kunt aanschouwen,

En zien hoe gy voor doornen laurenplukt.

Laat HIPPOLYTUS vry ten doodbus uit gaan spooken.

Die 't laftren niet en acht heeft zicht het best gewroken.

1655.

Aan het Vierkante

HALS-GEWAAD

Van Juffer M: O:

Elukkige gewaat, 'k zal u gelukkig noemen,

Al schoon gy om u Zoom geen koftle kanten draagt,

Maar stof niet op u zelfs, 't is d'OKER-blanke Maagt;

Die u het heil verleent daar in ik u zal roemen. ,,

Gelukkige gewaad, dat altijd mach om-armen -

Een peerle zwanenhals, veel witter als yvoor,

En zien geduriglijk het blaauwe en bolle spoor

Der aders, die de Borst met melk en bloet verwarmen.

Geluk
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Gelukkige gewaad, dat reys op reys mach kuffen,

Die aangename Nek en gadelooze Kin,

En met u flippen dekt de Nektar-well daarin

Natuur gaf honigdauw om minnaars mé te fuffen.

j

Gelukkig zijt gy, ja, maar ongelukkig heden,

'k Heb u van al 't geluk onnozelik berooft ,

Maar door u ongeluk word my geluk belooft

En schaft gelegentheid om tot 't geluk te treden.

Wel ongelukkig kleed, 'k zal u gelukkig maken,

En gonnen dat gy weêr MA RIAAS handen kust:

Doch ik zal boven u, het doel myns herten-lust,

Haar koralyne mond met zachte kusjes raken.

Genoeg u met de Kin, de Hals en Boezem-aders:

Ik Genoeg my met de Mond, dat geurig Kabinet,
Daar Nektar, Ambrozyn, enN: en Sivet

Uitbortelt op een grond van frisse Rosebladers.

Vaar wel, gelukkig Kleed; ga weer u dienst betonen:

Treed weder in 't bezit van u geroemt geluk,

Smeek haar, dat fy degeen die VRoLIK LEEFT IN DRUK,

Na haar goed aardigheid wil heuffelyk verschonen.

Zo zal die donkre wolk heel spoedig overdryven,

Die kortlings, tegen reen, bezwalkten haar gezicht.

Vley haar dan dat fy weêr haar vriendelik Zonnenlicht

Doet stralen in het oog van die steeds wenfcht te blyven.

1654.

Op
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Op een Stervende

Diede DOOT vreesde.

D Eesliefde zonder Vreesnu vreest hy voor de dood:

Geen wonder, want hy voelt fyn eygen zorgeloosheid,

Die d'eenige oorzaak wasvan alfynbooze boosheid,

En weet dat hem de dood, gelyk een Bode, nood:

Om voor d'Alziende God nu rekening te doen,

Van al fyn boos bedryf en vreezelooze leven,

En voelt dat Godes hand is toornig op geheven,

Om 't vreezeloos bedryf rechtveerdig te vergoén.

Hier draagt het eind de last. Elk strek het tot een leer'

Te leven alle daage, om alle daag te sterven,

Zo zult gy heil voor pyn, en vreugt voor vrees, verwerven.

U pyn is dan ten eind, u vreugt eind nimmermeer.

1653.

HORATIUS, Lib. 3. Ode 13.

Vondels proze gevolgt.

•Aan de Bronvan Blandufte.

Blandufische Bron, doorluchtiger dan glas,

O Die zoeten wijn zijt waardig;

Ik zal u morgen vroeg, met bloemen die ik pas G

- Y &
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• Geplukt heb , offren vaardig

Een bok, wiens horens eerst ten starn beginnen uit

Te botten, en die even

Vergeefs word geil en stoots. Het jong dat heden fpruit

Uit weeldrig Vee, zal geven

Dat uwe kille beek geverwt is root van bloet.

Geen hitte kan u deeren.

De stieren af geploegt, en 't wydend vee dat doet

Gy koelte aan na begeeren.

O Bron gy word vermaart, om dat ik in myn Lied

Nu zing van d'Eyke boomen,

Die op de holle rotz nu groejen, daar uw vliet

Kom ruifchend neder stroomen.

1654

Aan Mejuffrou

RACHEL RUYSCH,

Voorneeme Schildereffe;

Als ik haar de Fabulen van la Court offereerde.

W konstpinçeel, ô Juffrou Ruyfch,

(Naar's Vaders voorbeeld wijs en kuys)

Port my dit Boek u toe te zenden:

De werelt zou niet zyn voldaan,

Zo gy deez fchoone bondel blaân,

In uwe Boek-kas niet en kenden.
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De Jufferlyke fex die gaat

Niet staag te beurs en over straat,

Veel min in winkels van de boeken;

Waar door haar veel verborgen blyft

't Geen mannen herffens telkens ftyft,

Om 't pit der wysheid uit te zoeken.

Dies gy, ô puikjuweel der stadt,

Die leeft en maalt zo menig blad,

Ik bid, laat doch uw keurige oogen

Ook over deze bloemen gaan;

La Court zal, in fijn afch, voortaan

Daar over vrolik zegenbogen:

En Zeuxis kind'ren, wyt vermaart,

Die zullen u, schoon jong bejaart,

Voor hare Bloemgodin bekronen; *

Wyl gy festoen, bocquet, en krans

Zo schoon schakeert, en maalt vol glans

Dat weinige uwe weerga toonen.

Indien dat Juffrou Oosterwyk

In bruilofs-stacie zat te pryk,

Gy moest de hooger Speelnoot wezen.

De Heem zou uit fyn graf opstaan

Met vander Aft, en Aalst, wiens blaân

De werelt eindloos heeft geprezen.

Zo gy dies in deez bladen vind

Iets dat uw geest en hert bemint,

Wat dank, wat eer zal hy u offren

Die lang verlangt heeft na dien dag

Dat hy die gene aanschouwen mach

Die 't puik is onder duizent joffren.

1685. Y 2, TYD
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TYD-SNIPPERING,

Aan Junion -

GOUIDINA vanWEERT.

- Erwyl myn toomloos brein omzwindelden om weer

Eens in de Goude Myn van u verftant te graven,

En als ik starden op de veelheid uwer gaven

En op de lauren van u trotze maagde-veer;

Zo fuisden my door 't oor, tot binnen in myn hert

Dat schrikkelik gerucht dat Delflang zal doen schrikken. '

Strak lag de pen ter neer. De boezem braakte fnikken

Mids ik zag in den geeft der Vriend en Burger-fmert.

De ziel was strak te Delf, hoewel de trage leen

Door 't buldren van Riool, en 't fpartlen van de baren,

Langwylig sleepte naar. Doch eindlik de gevaren

Ontwaren, vond een Stad vol jam'ren en gevaar.

'k Zag 't al, en quaam weer thuis. Myn afgesprongen Lier

Die kreeg ik van de wand en wouze weder fnaren,

Om met een zoet getjuk aan u te openbaren

Hoe ik gestar-oogt heb op 't woelen van een Mier:

Maar 't pogen was vergeefs. De Mier ontsnapt myn brein.

De zinnen maalen op dat droefheid en elende;

En
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En fchoon dat ik het roer wou van die kust afwenden,

't was vruchteloos gewrocht! het wou, het kon niet zyn.

Steeds zag ik noch het bloed gegidst aan d'oude Wand,

En 't lillende ingewand geslingert om de stronkken;

Wat verder weer een Hooft, een Arm en halve fchonkken,

En gints een blaauwe romp geverwt in damp en brand.

Dit ditte , ò GOU DIE N, weerhal myn zwaneveer,

Om van de kleine Mier eens vrolik op te zingen,

Nu is 't wat meer geleén ( want alle werelts dingen

Die flyten door den tyd) dies zingt de Zangster weer.

Maar fy geeft Delfze ramp, en ook de Mier de schop,

Om u GOUD IN A nu vermanende te fmeken,

Tot oeffening van kunst die eertyds is gebleken,

En nu fchynt met een fnir verbaast te houden op.

Zie Nimf, de Landman haalt fyn prullen onder dak.

De staken daar onlangs de Roomze en Turkze boonen,

Omkronkkelden, zyn nu op zolder. Dit wil toonen,

Dat al de vreugt is wech van tuin en linderak.
v

Nu is de fleur vergaan van kroppe en Sellery,

De Beezie die verrot. De Druif zult gy haast miffen,

Hoe zult gy nu, GOUDIEN, uw Maagdeborst verfriffen ?

De gryze Winter komt met ys en fneeuw ons by. '

Wel Nimf, volg dan myn raad, verkies de koftle konft,

Van duitsche Poëzy; laat die upen ontfpatten.

De vroft heeft op de vliet van Hipocreen geen vatten:

Wel, zo dan bidden helpt, ik bidde om deze gonft.

16

54- Y 3 - B E DE,
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B E D E,

Aan de Heer

WESTERBAAN,

Wegens 't KLAAGLIED over de dood van

de ongelukkigste Koning

K A R EL ST U A R T,

Uit het fijne getrokken.

Ergram u niet, ôWESTERBAAN !

- V j Zogy uw'oog eens quaamt te slaan,

Op dit verbaftren van uw werken,

De roem van u doorluchte naam,

Droeg lang de rustelooze Faam,

Met KARELS droeve dood op vlerken.

't Verdroot de Nyd, dat gy de fmert

Van Koningin, HEN RIETTEShert,

"- Zo klaaglik kon op maat uitspreken:

- Dies gafzet aan een strammen Haas,

Die strak u kostel werk, helaas,

- Zeer jammerlik dan hals ging breken.

Verschoon dit doen, ó WESTERBAAN;

Denkt dat ook zelf de groote Maan,

Haar licht moet van een ander trekken. l

- A
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Al houdt der Hazen loop geen tyd,

Hy fchept fyn licht, en ziet hy lyd

Eclipsis in fijn eer, wat kan hy meer bevlekken?

1654.

Aan de Heer

JOANNES vander WISSEL.

HEer Vander WISSEL werd gevraagt,

Of 't hem van deez week behaagt,

Die groote en zeer doorluchte Maagt,

Mejuffrou Ruifch eens te bezoeken ? .

Stel dag en uur als 't kan gefchien,

Dat 'k onder uw geley verdien

t” Aanschouwen, die 'knoit heb gezien,

En konftig lieft Penceel en Boeken,

1686.

Aan de Heer

JOHANNES ANTONIDES,

Als ik fijn E. een Zedezangen toezond, voor 't

Vers dat hy my geoffereert had.

UW gunst en kunst Antonides,

Geeft my en elk een Zede-les, -

- Die



176 M E N G E L R Y M.

Die noit genoeg kan zyn geprezen,

Voor die iets rymt , of rym' wil lezen.

Dies dank ik u met hert en hand,

En zende u dit onderpant.

Antwoord aan d'E. Heer Advt.

AMBROSIUS BOSSCHAART,

De Jonge ,

Als hy my liet weten dat fijn Huisvrou in de

Kraam bevallen was van een Zoon.

*

Eluk, geluk en heil ,

Met d'overwinft Heer Neef.

Uw roem reykt hooger peil,

Als met een effen::

Deez kan noch het geslacht en Boffchaarts naam voortzetten,

En worden in het Stichthanthaver van de wetten ;

Welhem dienoch een jaar dit Pruimpjen heeft getrouwt,

Waar door hy't manlik ooir al levend, fwevend houd.

Geluk Heer Boffchaart met dien overschoonen zegen.

Papaapje heeft het ook , en Gy na Hem verkregen.

PS. Verminktheid quelt myn hand; dies ik niet meerder schryf.

Als, Zy te faam gegroet, van die elks Dienaar blyf.

1692. SWEERTS.

Aan



M e N G e L R x M. zz

Aan d'Ed, jonge Juffrou

SUSANNA BOSSCHAART,

Geliefde Dochter van den Ed: Heer

AMBROSIUS BOSSCHAART,

Raad en regeerend Schepen t'Uitrecht.

USANNA, wyl uw jaren ryzen,

S En gy in hooger kennis treed,

Zo denk niet dat ik heel vergeet,

Myn plichten t'uwaarts te bewyzen.

Voor dezen zonde ik koek en leuren:

Nu zende ik u een bondel blaân,

Die alle zoet te boven gaan,

En meer als myrrhe of nardus geuren.

Niet slechs door druckers hand geschreven,

Maar door de pen van Godes Geest, -

Die van alle eeuwen is geweest, - -

En die oneindiglik zal leven.

Hier leit de keerne in kragt verborgen,

Waar door uw vaderlyk geflagt,

't Afgodisch Pausdom heeft veragt,

En herwaarts qnam met duizend zorgen,

Z Doov
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Doorblaart dan dit juweel ter dege n,

Uw JE SUS die betuygt u hier,

Dat gy zeit onder fyn banier,

Die eeuwig triomfeert in zegen.

Hier onder zult gy overwinnen,

Wat booswigt dat u oit beloert, "

En, als Sufann', noit zyn vervoert,

Dan die u fchoone deugden minnen,

'k Heb d'eer gehad om tot Getuige,

Uw's Christelyken Doops te zyn,

Alwaarmen voor Gods lief aanfchyn,

Veel herten tot uw heil zag buigen.

Nog wenfche ik, dat gy lang, en veilig,

Moogt erven hier en vrolik lot,

En als gy eens klimt tot uw Godt,

Gy steeds moogt zingen, Heilig, heilig.

1687.

- Aan de Heer

A L E W Y N ,

Kerkmeesters Zoon;

Om een Sleutel van een Kerkbank te hebben, in de

-. Heilige-Sté.

Eëerde Alewyn, die Godt en Godsdienst mind,

Dewyl myn ziel en lyf zich zeer verlegen vind :

Neeme ik de vryigheid u 't zelve t'openbaren, E

- n
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n

En klage hoe dat ik ontrent de dertig jaren,

In 't Huis daar Gode houd fyn Haart-Sté, en fyn vyer,

Verkeert heb, daar ik my op allerly manier,

Met zitten of met ftaan, in beid' de duitfche talen

Beholpen heb, maar nu aldaar geen troost mach halen ,

Wyl my de vinger Godszoflaat aan 't eene been,

Dat ik steeds uit moet gaan, met fmert en ziel geween:

En 't Evangelium, die Peerle, noit volprezen,

Daar mach ik nu voortaan geen Kooper meer van wezen;

Ik miffe Hermons dau, en 't is of Gilead,

Geenbalsem ofgeen Artz voor mynefmerten had.

Dies bidde ik, wyl ik sta zo deerelik verlegen,

Geliefdien waarden Heer, uw Vader, te bewegen,

Dat hy de minste plaats aan fynen dienaar geeft, s

Die hem de hoogste gunt zo lange hy hier leeft:

Endie ut'famen wenfcht, dat gy hier naar in vrede,

Hebt plaats en heerschappy, in d'Eeuwige Heilge-Stede.

Op een

A P P E L,

Ontfangen van Juff. Ev A... &c.

Die fy waande een Paradijs-Appel te zym.

Ie Appelfmaakt my wel, maar quamze uit 't Paradys,

Van een verboden boom, 'k had van haar groote afgrys:

Schoon gy my, EvA, die, uit gunfte,f:
Nutoon ik uw' wil niet te willen weder streven.

Z 2 Doch
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"

Doch Engel in de naam hebtgyugantfch misgaan,

Dat weet ik nu debeet is in de vrucht gedaan:

Maar 't fcheen wat EvA gaf moest wat na * Eden heten

OEngel zeistegoet dat ikze alleen zoude eeten

Ikfchenkzeuhalfweerom, en bidd' datgyze aanvat

Want 'k hebbeu, Nimf, zolief als EvA e-Adam had.

Ex tempore. * 't Paradijs.

w Aan E. Nieuwenhof

Yn Moeitjendie verzoekt, door dit wanfchapebriefje,

Zoo't ugelegen komt, te middag met metu Liefjen

Tezynheur disgenood: Maar haas ofmarcepein

Verwacht niet, want het zouflegts op de portiezyn

Men zal u opfyn Roomfch met keukenkoft verzaden

Dievan onz + moeders néérs berookt is en gebraden. -

Wat dunkje? loerjer op? verzuym dan tochgeen tyd, -

Die portie is altyd voor vrienden lust bereid. -

+ d' Aarde. -

Als ik een Toneelspel van de Heer Govert

Bidloogelezen had, zond ik hem hetzel

ve wederom met deze Regels,

H* oog, volgrage lust, heeft wel dit Speldoorlezen,

Maar is helaas niet half voldaan:

Want zou 't na fijn begeeren gaan,

Hy moest aanschouwer op de Schouburg daar van wezen. -

Doch-

- - -

-
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Doch wyl elksmontde lof van BIDLOO uit zou roepen,

Belet de Nijd die zonneschijn.

Maar hoe gelukkig zoude ik zyn,

Zo ik aan dit gezicht een fchelling mocht versnoepen.

v

Hiep op heeft fijn E. aldus geantwoort.

Aan den

Dight-kundigen -

HIERONIMUS S WEERTS.

JW oogh vol brave lust, had nauw myn spel doorlesen:

- Öf was ten walge toe voldaan,

. -Hndien het zou na reden gaan,

Zoud gy, als 't Schouburg, schouw voorfulk een braakvrucht

wefen, - -

Maar wijl dat elk myn doen voor misdoen uyt fou roepen

Bestraalt my uw beleeftheids schijn, -

Wie meer dan SweERTs, zou luftig zijn,

Om voor zulk Kinderspel, een Schelling te versnoepen?

Dank enVerschooning -

Aan den Selven.

*BE: een stouwt bestaan, onkundig in digts schroeven
Iet lafs, iet lams, iet ftrams te wringen in uw hant:

Z 3 Dan
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Dan 't lust temet Jupijn Philémons moes te proeven,

Uw gunst voor goden spys myn Koolmoes lekkertant,

Dank fy dan uwe gunst, die 't waarde in 't onwaarde

Heft boven fijne waard', en wat misstallig toond,

Vrindaardlijk overfiet, ten dicht-spoor van die 't baarde,

Ten merk dat gunst, en kunst, onfcheydlijkby uw woont.

G: B 1D Loo.

A F SC H A F F IN G

ar -

P O E Z I E.

D" leit de: vol ongemeende minne rancken

Dees fweer ik eeuwig af te dancken

En denk, voortaan geen Rymgedicht,

Te gonnen straal van 's werelts licht.

Wat fleet ik menigwerf al kostelyke uuren,

Om versjes uit heur neb te puren!

Dees hielt myn brein vol kleine kracht,

Alleen geteugelt in 'er macht.

Dees fwaaide in myn gedacht den scepter van gebieden.

Doch 'k wil heur heerschappy ontvlieden.

En niet meer onder 't jok van heure krachten staan,

Maar zeg haar, na dit vers, altydt den oorlog aan.

. Heur
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Heur glory heeft te lang de overhandt verkregen,

Sy was ten toppunt opgestegen, -

Maar die als Phebus rees, die daalt nu als Ikaar.

• Daar leyt fy in den hoek, en zeg, Leg eeuwig daar.

165o. -

A A N MY N PE N

Over 't Affchaffen der

P O E Z I E:I - I ©

Nadatze omtrent een jaar stil gelegen hadt.

En gaapt van gitten-dorst!

Wel eer hebt gy geboet,

„ Uw lust in overvloet,

Nu zijt gy fchier vergaan, -

Om dat u is ontzeit oit op 't papier te staan.

H: legt gy, ò myn Pen, dusmeteenfwarte korst,

Hoe zal ik u, myn troostelooze Pen, doch paajen,

Wijl u misgunt is 't letter-zaajen?

Is dan uw fnelle Rymens-loop

Gestuyt, voor eeuwig zonder hoop?

Heeft dan myn malend korzel hooft

In eene stondt, och arm; u al uw heil ontrooft?

*k Smelt
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f

'k Smelt zelf van rou, nu ik u treuren zie.

Gy waart de honigbie,

. Die my meer zoet toebrocht,

Als iemant geven mocht,

Doch 'k heb den eedt gedaan,

Dat gy niet meer, tot Rijm, oit op 't papier zult staan.

Wat raadt? gun ik u rust, ik breng myn zelf meer pynen,

En doe myn Engel quynen, -

Mids ik die lieve keel,

Ontroof, 't geen, daar geheel,

Haar lust is in geplaatst:

En 't onheil dat haar treft, word mé op my gekaatst.

Wel aan, ik breek den eedt, terwylz uit ongedult,

Wierd onbedacht vervult,

'k Swoer doenmaals by geen Góón,

Dies staat myn zaak hier fchoon ,

En zo zal dit een medigyn,

Voor u myn pen, voor my, en voor myn Engel zyn.

1651.

VV E L
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w E L K O M,

Aan d' E. Heer,

Myn Heer

LEONARD WINNINX.

En*Vriendtdie u in gunsten niet in bloedbestond,

E Die blies uw lofbazuyn met een verheugde mond,

En wenschten u WAARWEL, wanneer gy's Lands wel

VarCn »

Enuwe Eerkroon zocht: Nukomt een Bloetverwand

En eert uw Wederkomst in 't lieve Vaderland,

Op 't Vreugde-Maaldaar gyal 't Maagfchapdoet vergaren.

-

Indien ik hedenfweeg, 't wastegens eer en plicht,

En waarlik, hert en ziel heeft lang uw aangezicht

Verlangend hier gewenfcht: Dies is de Vreugt gezeten

In d'allerhoogsten Troon: Ontschuldig dan die geen

Die met een vrolik hert, en onbeschaafde réen

U , in der Vrienden Rey, aldus komt WELKOM heten.

Wel, WELKOM, Waarde Heer, regt hoog en waard

geacht.

Hoogwaardigvoor het Volk, kroonwaardig voor't geslacht.
Die WINNIXS voor uw Stam • doch meest voor 't Land '

moogt heeten: - -

Mids gy nutwintig jaar de groote Maatschappy

Van 't Indische bewind, bracht zo veel Rykdom by,

Dat noyt gedachtenis die diensten zal vergeten.

* le Blon. A a - Waar
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Waar dat gy hebt gefwaayt den Scepter van gebied,

Daarjuychten 't volk u toe zo grooten glory-lied

Datmen aan Amstels boort die vreugde-galm kon hooren:

Nudunktme zien ik weer haaroogen vol getraan,

Enider als belust te zyn uw Onderdaan,

't Zygeelen Persiaan, ofwit-getande Mooren.

Zo maakt een kloek verstant en wel-ervaren geeft,

Dat hy van idereen gelieft wort en gevreeft;

En wort der Vrienden eer en Vreemdelingen baken:

En schoon de bitse Nydt hier heftig tegen streeft,

't Is niets: de laure-krans die hier den Hemel geeft

Kan Helnochhelsvergiftin't minst onvruchtbaar maken.

Wel dan den Hemelblyfu tot een doel en peil,

En gier uw lauren voorts met peerlen van fyn heil,

En gunn’ u datgymoogtuw kindren zien gerezen

Zohoog in staat en eer als gy nu zelverzyt.

Zo zal uw groote naam niet flyten door de tydt,

Maarleven naar uw doodt, en steeds in glory wezen.

Ow Ed Dienaar en minfte Neef,

n H: Sw E ER T s.

B R IE F
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Aer

B R I E F .

A A N

H E IN S I Us.
HEINSIUS dien ik korts zo voldoende vondt,

O: door deze Pen mijn groete; mids de mont,

- Door 't verr'afzyn, deez plicht niet zelver kan volvoeren.

*. En uw gedachtenis my telkens 't hert doet roeren,

Zo gy my heden zaagt, gy zoud mijn ziel in brandt,

Mijn aangezicht gegloort, mijn innig ingewandt

Berommelt en beweegt, door rechte liefde vinden,

En zien u meer bemint als ik myn zelfs oit minden.

'k Laat Mars fijn geile boel vry streelen op de fpond,

Mijn liefde lacht: mé, terwijl een juffers mond

Is liftig vogellym. . Maar stel mijn grootst verlangen,

Om eeuwig in de knip van uwe gunst te hangen.

Dit zal myn doelwit zijn, en wenfchen t'aller tijdt,

Dat gy mijn kleine ziel die welvaart niet benijdt.

Gy zijt te zacht van aart, te week van hert en ooren,

Dat gy deez herten bé niet willig zoud verhooren.

Maar zo gy, HEINSIUS, nu, als een wyze vraagt,

Wat reden datter zijn dat gy my dus behaagt,

Of wat my maakt dus stout dat ik aan u derf schryven »

Of wat my wenschen doet in uwe gunst te blyven?

-- A a 2 Zo
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Zo weet (doch heel in 't kort) dat uwe nedrigheid,

Uw ongeveinsde hert dat in uw boezem leid,

Uw hooge wetenschap, en lust tot Poëzye,

Dat die my porren om dees Brief u toe te wyen.

B R I E F

A A N

JOANBENTING,

Op 't verzoek en door handen van
D. de K O N IN G.

'k En, BENTING, druk in druk, en miffe geeft en tydt,

B: wijl 't een KONING lust zyn dienaars briefte

dragen

Moet ik noch dit, terloops, met vyffes woorden vragen,

Hoe komt het, groote Geest, dat gy zo toonloos zyt# -

Gy volgdeuw Koning na wanneer hy gingter Feeft,

Enzongt daar uyt de borst van vryen en van stryen;

Nufwygtge, nu ter gaat op fcheyen en opfchryen:

O Vriend, een ware vriend blinkt in den noot het meeft.

Zal 't eyndt van lang gevryu porren tot de vreugd,

En zal dees raffe dood u niet op maat doen fchryen?

Is 't lang gevry meer weerd als 't bang en kort verfchyen?

Hoe ? gaat met haar tengraf haar kloek verstant en deuchd?

Hoe ?
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Hoe? zal die schoone Roos, die WEERDE MAGDALEEN,

Duszyn derwormenaas, en zonder Graffchrift rotten?

Denk, 't is een KONINGS vrou. Kleyn achten is bespotten

Schrijf noch, zo wort haar roem vertelt van stomme fteen.

Ofzogy fwygen wilt, zeg my waarom 't geschiet,

Zo is myn hert gerust: doch fwygtgezonder reden;

Zie toe, ik zal met u ter volle vyerfchaar treden,

En dondren uyt de borst, al past dat vrienden niet.

'k Verwacht uw antwoort dan, of 't Grafschrift, een van by, -

Blyfhertelik gegroet van die u steeds zal minnen.

Groet DULLAART, in wiens Rym min woorden zyn als zin

inCin.

Meer laat de tydt niet toe. Vaarwel, mevrient, ik schey.

L E S S E N

V O o R DE a

SPEL-BEMINN ER S.

L::::::::::::::::::::::::::
Het zyu tot vermaen, en elk ten bake nut,

Waar door ook yeder een voor Queftizy befchut.

Te Weten:

LSOmen menighmael hier komt metvier of vijven •

A: door verscheyde Spelhaar uyren te verdrijven:

Enhebben dikwils zelf te voren opgefet,
A a 3. Of:
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Ofop malkanders Beurs naueenster deeg gelet;

Den eenen heeft wel Gelt , den ander niet-met-allen,

En dickmael quam 't verliesop d'armen hals te vallen;

Hier zit den Bloet dan laes, geraecktaan't quadelot,

En niemant is gefint te zijn in fijn verschot.

Hieruyt komt groot krakeel, de Waert en wil nietborgen,

Maerlaet de geen die speelt voor fijn betaling forgen.

De VVaert eyfcht het Gelag dan van haer alleen af,

Dewijl hy al den Dranckoock aen haer allen gaf,

Dit doet een groot gekijfop d'armen Spelen dalen,

Dewijl een ander moet 't Gelagh voor hem betalen.

Hieruyt onstaet dan twift, gevloeck en groot krakeel,

Den eenen flaet den aérdaarvoor op 't beckeneel.

DeVVaert en kan fijn Dranck foin geen waeg-fchael stellen,

Dies wie er t'famen drinckt, moet t'faem hem 't Gelt toe tellen.

Wel Spelers let hierop, 'k heb u dit voorgestelt,

Om dat ick in mijn Huys haet Questi en Gewelt.

Elckfiet hoe 't met hem ftaet eer dat hy komt te speelen,

Soofalmen in het eyndt nietTwisten en Krakeelen.

Eenyder is bekent wat dat fijn Beursvermach,

Diesbiddick vriendelijck, Neemt acht opu Gelach:

Soweet gyof 't u Beurs oocklangernoch kanlijden;

En foo fult gy ufelfs voorTwift-gekijfbevrijden.

Dus wie hier t'famen komt die hou dit in gedacht:

Dat, eermen van hier fcheydt, moet 't Geldt zijn opgebracht. -

H: Sw EERT s,

Oud 13 of 14jaren.

A PO L
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APOLLOS KLAGT

Over de

P O E TE N,

En -

PRINT-VER ZINNERs.

H Oe word mijn Lau'rekrans nu met de voet getrapt ! .

Hoe fchendig worden nu mijn namen uitgeschrapt!

Mijn Godheid word gehoont: mijn heil'geprond giera

- den

Die worden, laas, gefcheurt van haar die myaanbaden

Omkracht tot Poëzy; ik hebze haar verleent;

Maar dacht niet dat die gift van my zou zijn beweent.

OZuigelingen, kom, en hooruMeester fpreken:

Ik ben u GodA Po L., die u het Lau'erteken

Om uwe hairkruin fchonk, ten tuige dat gy van

Mijn Kerkzoud Priefter zijn: en hechte voorts daar an,

Veel Eerentijtelen; ik noemde'u Iupijns Zonen: *

Uitleggers van 't geschrift waar in dat reden wonen:

En, Goddelijk Geflacht. 'k Heb u met heiligheid

Begiftigt, en myn konft zo mild in u verspreid,

Dat zelfde Faam noch bralt van u geschreveblad'ren,

Waardoor ik u toen gaf de naam van VVíjsheids Vad'ren.

Maar ach! die Wijsheid is u borst zo gantfch ontduikt,

Dat gy de Zotheid nu, in Wijsheids plaats, gebruikt.

Ik zie van dag tot dag van uveel Verffen zwieren,

Die op een Dogge-Stéért met dollen iver tieren: E

n
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En toonen Rijm en Print of d'Overwinnig al

Metvreugden was volbracht, en 't Engelfch Rijk ten val,

Daar 't heden noch zo staat datniemand en kan zeggen

Of Dogg', of fiere Leeuw noch onder voet zal leggen.

Merkt dies, ô Dichters, merkt, die dus upen opspalkt,

Hoegyu Wijsheids-naam, en mijnen lof, bezwalkt.

Al wie u Rijmen zien die schelden u voor Zotten :

Elk roept: Het Narrenschool begint te faam te rotten.

Denkt gy niet dat mijn glantzhiendoor vernietig word?

Mijn Majesteitgekreukt mijn Lau'eren verdord?

Is dit mijn Kerk gebout? Zijn dit u Offergiften?

Foeidat gy word benart met zulke dwaze driften!

Had eens die brave T Ro MP zyn Trompenaangezet

Op dien Heilloozen hoop, en haarden kop verplet;

Zo had gyrecht en reên om letteren te zajen:

Dan zoumenuwennaam zo fchendig niet verdrajen.

DeLau'ren diegy dan aan dezen Zeevoogtfchonk,

Daardoorzou zelf uhooft in Lau'ren staan te pronk.

Hoe zijt gy dus misleyd van 't Wijze fpoorder waarheid?

Hoe dwaalt gy dus, in Rijm, buiten mijn klare klaarheid?

Tré af, verfoey haar die dit laftrig pat betréen.

Huwnoitu Poëzy aan Printen daar geen reên

Vandeftigheidin woont: zo zult gynauleven

Nochleven, en altoosop eeuw'gevlerken zweven.

G E



M E N GE L R x M. 193

G E D EN K-S TE EN

V A N

P. HEEMSKERK.

In fijn leven Opziender ter Boekdrukkerye van
d” E LZ E V IE R S.

Ontslapen 1654.

Een groot overvlieger in 't LET TE Rse TT EN, en een

liever der Poëzy.

W: KOSTERS vinding mint, of op fijn grondslag

bouwen,

Die tréhier niet voorby, maar sta een weinig stil,

En leeze eens wat u dees GEDENK-STEEN zeggen wil,

Datmen dus in haar borst met kracht ging lettershouwen.

Hier in dit nare grafleit HEEMSKERKS rif begraven,

De ziel is in Gods hand. 't Vleefch ruft in Godhier neer,

D'Atheenze Drukkery die schatert van fijn eer,

En ploegt met hand en brein na fijn galoozegaven.

O zo de Zethaak sprak, wat noemde fy al Talen!

Sy fprak Armenis, Grieks, Araabs, Samaritaans,

AEgiptis, AEthioops, Hebreeus en Perfiaans,

Ja Syris, en Rabbijns, meer als ik kan verhalen,

B b Deze
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Deze al, las hy volmaakt : en kon die treflik zetten,

Elk met fijn eigenschap , en sommige verstaan.

['k Zwijg Frans, Latijn, Hoogduits; wijlider een voortaan

Van kindsbeen word geleerd, daar ivrig op te letten. ]

Hy was de vaste Spil daar op de roemkrans draaide,

Der Leidze ELZEVIERS. Hy, in fijn beste kracht,

En geeft op't alderrypste, is dus ten graf gebracht,

Door Atrops, die te vroeg fijn levensdraad afmaaide.

Kom hier, leergierige jeugt , in wien hy alle dagen,

Als in een voorraad-fchuur fijn vruchten heeft geleid,

U oeugften is hier uit, en word niet meer verbeid,

Kom hierom HEEMSKERKS doodmet tranen te beklagen.

Gy moogt fijn kout gebeent met reden wel beschreijen,

Maar matigt uwen rou; terwijl die brave Man,

Meer vreugde nu geniet als imant denken kan,

Een vreugt daar hel noch dood hem eeuwig afkan scheijen.

Aan Juffrou J. K.

In heur Pfalmboekje gefchreven.

Ie DAVIDS Psalmen hert'lik zingt,

En ziel en stem ten hemel dringt,

Die is by Godt in groote waarde;

'Hy acht de Cherubynen hoog,

Maar zulke die zijn in fijn oog, -

Geliefde Engelen op der aarde. - e

- . » ' Wel
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-

Wel zoete Juffer zend uw stem,

Dan dik na 't schoon Jeruzalem,

Daar zon noch maan behoeft te schynen,

Volg DAVIDS heilge voetstap na,

Zing hier uw Godt Halleluja;

Zo zijt gy een der Cherubynen.

1658.

-
Aan de

Zanglievende Nimfjes,

In 't -

s P E E L T U IN T JE

Van

JOAN BARON.

F t Om nu Leidze Zanggodinnen,

Kranft de hairen van BARON,

Eert de pen en heilge zinnen,

Van hem die deesTUIN verzon.

Ga en zing den Rymer tegen,

Die u honig-zoete mond,

Nimmer laat om spys verlegen,

Daaru keeltjenfmaakinvond.

B-b 2. zie
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Zie hy komt uheden schencken,

Weer een Tu1NT JE vol van van vreugd,

Ach hoe kan 't BARONbedencken,

Dat dit meest u hert verheugt!

Wel aanbiddelyke Beeltjes,

Dankt de fchrandre Hovenier,

Eert hem met u fchelle keeltjes,

Bind hem in den lauwerier.

Dat zal aan uw' Rymer geven,

Luft en krachten om uw naam,

Met de fyne te doen zweven,

Op de wiecken van de Faam.

1652.

O P E E N

REGENVLAAGJ E,

Na een groote hitte, neergevallen.

Trak zagmen Peans pruik met gulde stralen stralen,

S Vergierden't hemels blaauw, en schitterden door'tloof,

De gaartjens wierden dorr, d'Alziender zag 't, en fchoof

Een donkker waterkleed, langs fyne azure zalen. -

Toen daalden't péérle-nat (dat Febus gretig lekten,

Uit 't grondelooze diep, den brakken Oceaan,

Gezuivert door fyn mond) op 'taardzeloofwerk aan.

't Scheen dat het:groen toen met de kikvorsch"p'Al
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D'Alweter, die de maat wist vanden dorst der aarden,

Die fluit de waterkraan van d'hemelfche fontein,

En trekt de fnoeren op van 't zwart tooneelgordyn.

Dewitte wolkjes toen haar met de blaauwe paarden.

De kruin die lauren draagt, by fyn gewiede glanffen,

Doorsuikerden 't gewas met fyn aanminnigheyd,

Toen zagmen't vee, voor wien het graskruid is bereyd,

Tot overladens toe van hare aardkoft schranffen.

- 1654.

Schuldige Dankbaarheid

Bewezen aan

HERO GALAMA,

Over het doorlezen van verfcheide Friefche Verften,

mydienftelik ter hand gefelt.

H E RO, die de Poëzyen,

Recht, als iet Goddelyks, bemint,

'k Moet u myn dankbaarheden wyen

Wyl ik my zelven fchuldig vind'.

'k Heb al het Rym met luft doorlezen,

Daar aan uwe onverdiende gunst

My gunde deelgenoot te wezen,

Ter liefde van die fiere kunst.

B b 3 - Maar
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Maar of het quam dat gy my vraagde,

Wat dat my wrang of smaaklik was?

Zo weet, dat my gantfch niet mishaagde

Als dat 'k uw naam zo zelden las.

Waart gy de minste der Poëten,

't Was billik dat gy minder blonk,

Als fy die lichten als Planeten,

En Friesland dienen tot eenpronk:

Maar wyl gy 't Hoefnat hebt gedroncken,

Zo doet gy ons groot ongelyk,

Dat gy van deze heilge voncken, •

Niet toont een blykelykcr blyk.

Gy weet dat in aaloude tyden,

Homerus en den Mantuaan,

Hun zinnen met de Rymkunst vleiden,

En andre leerden door hun blààn.

Doch 'k hoef Latynfche of Griekfche Boecken,

Noch Vorst Augustus Cabinet,

Niet tot bewyzen door te zoecken,

Terwylze onze eeu noch zelver zet.

Aanziet de Jufferlyke beelden, -

Go UDI e N; S1 B Y LLA en QUEsT 1E Rs,

Wat vruchjes dat heur pennen teelden

Als heur de boezems zyn vol vyers.

Gy ziet S1n Y LL' zo heerlik woelen;

En kunt gy, GALAMA dus stil
- Steeds

•

*.
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Steeds zitten, en geen vier gevoelen,

Of dooven 't door uw wederwil

Neen S 1 M oN GAB B e MA leeft anders,

Dies vliegt fyn lof op Famaas tong,

Gelykmen eertyds Alexanders

Doorluchte wapendaden zong.

Doch dit vervrolikt noch myn wezen

Dat gy u altoos beezig houd

Met alle Rymkunst te doorlezen t

Schoon dat gy zelver weinig bouwt. -

Maar ziet de Bie die leeft den honing, -

Doch geeftze in meerder zoetigheid

Weer aan den Bouwheer, die hun woning
Daar toe ten dienste heeft bereit. -

Doet zo; gy zult veel heil verschaffen;

Scheld u de Nydt? trek dat niet aan.

Sy wil toch als een hondt steeds blaffen

Op 't aanzicht van de heldre maan.

Wel aan, terwyl gy zyt gefproten

Uit 't oudt geflacht van GA LA MA ;

Toont dat gy ook zyt een der Loten,

En treedt dien braven voetstap na.

Van ouds verkreeg uw stamlaurieren,

Om dat die: met irren moed,

De bloote kling dorst heldig fwieren,

Tot bouw van eer, dat groote goct.

- Maar
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Maar zo gy door uw goude veder

Zaait :: lettren op 't papier,

zo çiertge op nieuw uw wapen weder,

Met een veel weerdiger laurier.

Myn Lier, vol doffe en valsche klancken,

Zal dan eerbiediglik de kunst

Van H E R o kuffen, en bedancken,

Den fchryver voor fyn gulle gunft.

Doch 'k dank u noch, maar kort in reden,

Terwyle een toeval my doet fpoën.

Laat dit, tot tuig van Dankbaarheden,

Uwe overgroote ziel voldoen,

1656.

Op de Juffers

J. T. en M. v. A.

Beminfters van feker oud Liedjen.

M: eens dees puikpoët het hooft ten graveuitsteken,

En zien hoe dat fijn werk word in deeze eeu geëert,

Wat zou hy niet tot lof vanzulkeJuffers spreken,

By wien zyn oude zang zo gretig word begeert.

Hoe zou dien ouwen knecht zich noch eenmaal verluften?

[ Die nu fchier hondert jaar de werelt is ontrukt

Indien hy heden zag op Maagde-tongen rusten,

De verffen die fijn pen en hert heeft uitgedrukt!

Dat
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-

Dat zou hem zyn een vreucht die aan fijn ziel zou raken,

Dat gaf hem meerder heil als d'Elizeesche wey,

Dat fou die goede Sul al vry wat beter smaken ,

Als goede Rinse wyn met neersen van Candy.

R E O U E ST

Aan

Juffrou G. v. WEERT.

OUD IN A, die onze eeuw versierd,

En die de prille Zanggodinnen,

Meer als het Ofirs goudt beminnen;

zie waar ons de begeerte ftierd.

Wy offren aan uwe E. Achtbaarheid,

. Acht Rymen, die een wyl geleden,

Te post uit onze pennen gleden,

Mismaakt door trant en korten tyd.

En vinden ons geheel verzet,

Terwyl de Lauwer is aan 't dwalen,

En niemant zich gewaard te pralen,

Met dit doorluchtig Pronkhelmet.

Dies bidden wy gelyker hand,

Laat ons zo veel op u gewinnen,

Dat gy in uw gewiede zinnen,

Hier over eens de wyerfchaar fpant.

C c En
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En dat gy met een heufche tong,

Bevryd van gunst of rechtsgebreken,

Na kunst een oordeel uit wilt spreken,

Wiens Muza hier de zoetste zong:

Op datmen die de Laurekroon,

Vol roem en eer om 't hooft mach planten:

Want dit, gelyk de * Leere-wanten,

Of Roey-of Ren-stryd, eifcht fyn loon.

Wel dan Go UD 1N A, Weerdig Beelt,

Wy zullen op uw oordeel wachten,

En dat als een orakel achten :

'k Sluit: want een lang RE Q U E s r verveelt.

16,7. * Virg. Eneas vijfde boek,

Op de Naam

Van Juffrou

BEATRIX MEURANT.

't Nwas Natura noch, op verr' na, niet genoeg,

Datfy dit Beeld uit dau zo heerlik had geschapen,

Dat al de werelt hier zich zelfmoest aan vergapen,

En fy daar door de naam van Groote VVerkffer droeg ;

Sy moest het aan de Naam van 't maakfel ook doen zien,

Dat fy de werelt hier iet Godliks mede deelde,

Dies fy haar met de naam van Zaligmaak fter streelde.

Hoe zou me sterflik menfch een grooter tytel bién?

- Wel:

-
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Wel gelukzalig dan zal zulk een minnaar zyn,

Die uw” gewiede mond voor zalig zal verklaren,

Die fal van stonden aan by u ten hemel varen,

En fmaken heilzaam zoet voor langgeleeden pyn.

JAARLIKSCHE GIFT,

Aan juffrou

Me-JUFFR ou *

ELIZABET swEERDs.
UHollandsWapengod zich schuylt in duiftre hoeken,

N Nupraalt den Amstel weer door 't drukken van de boe

ken,

Nu is 't hier al in vrê, en Kos T ERs brave vond

Neemt toe, en druktby na de huysen in de grond.

Okon die Konftenaar het hooft ten: J)

Wat fouhy niet allofvan fulke Winkels spreken,

Daar fijneruwe konst zo net wortopgevoed,

En daar een Vrouwen zorg den Mannen plicht voldoet.

De Naam van RAv E ST E1 N was tot de lucht gerefen,

Maar d'Eerkroon van fijn lof blijft noch in 't zelve wefen.

De werelt in 't gemeen dankt Kos T ER, en met lof,

Maar onfe Dankbaarheyt heeft vry een grooter stof:

Wy danken haar die ons in drukken druk doet leven.

En aen de werelt niet als Bybels komt te geven.

Maar wiltg', EL 1s AB ET, uw dank noch grooter fien,

Wilt ons de straal van gunst, gelijk voor delen, bien.

Gy weet het oud gebruyk, de Pars die moetmen fmeeren,

En 't lichaam moet eens 's jaars een uurtjen vrolik teeren,
C c 2 Wel
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Wel gun daar toe uw gunft. Waar gy nw' voeten Zet

Volgt onfe wenfch u na, Lang leef EL 1z AB E T.

Op Kopper-maandag. Voor de K N E -

0or de K& N E CH T 5.

B E D E

D OOSTERwYK

Tot D ELF T.

*

Z O gy, ò OOSTERWYK , oit gunde uwe gunst

Aan dieze niet verdient; zo bid ik; flauw oogen

Op deez' die uw begroet, een minnaar van uw kunst,

Die naar u aan die borst een weynig heb gezogen.

De reden die my port, dacht ik korts met de mont

Te melden, maar helaas 't en was my niet beschooren,

Den Hemel stutte my elendig stont op stont,

Te spreken met hem die in Lauren is geboren.

Dies droeg ik zulken eer aan wyzer lippen op,

Dees hebben u gemelt waar op myn zinnen doelen,

Nu mis ik trouwe hulp, zal ik de balfemdrop,

De heelzalf voor myn mond bekomen en gevoelen.



M EN GE L R Y M. 205

Gy, groote OOSTERWYK, die met uw mont en pen

Een Diamanten hert als weeke Was kunt kneden,

Ay bied my uwe hand, wijl ik onmachtig ben,

Die koopre zuyl, de Voogt, alleenig t'overreden.

Ik weet fijn boezem is van yzer noch metaal,

Hy zal zich in het eynd na Raad en Reden voegen.

Men meukt, door langzaam vyer, het allerhardste staal,

Men trekt het goud uyt d'aard', maar door eenfwetrig ploegen.

Uw herffens opgestooft in 't merg der heylge blaân

Zal bergen ( die de waan voor werpt) zeer licht verzetten,

En fchoon dat my de Nydt nu doet deez' oorlog aan

'k Hoop door en taay gedult te worstlen door heur netten.

Maar zacht, ik ga te hoog. 'k verbly my al te vroeg,

De donckre wolk is noch van 't zonlicht niet geschoven

Eerst moet de zure koud', en fcharpgeslepe * ploeg

Uytd'aard, eer datmenzaeyt óf vruchtwacht uyt de hoven.

Wel, zo gy oit uw oor na beden luystren laat

Zo hoor nu! 'k bidd' uyt noot : Ay help een weynig stryden!

Een wyze Raadt doet hier meer als een kloek foldaat. -

Toon aan uw medelit dan eenig medelyden.

Een dankbaar hert zal weer voor u geopent staan

Gebruyk daar over 't recht van strenglik te gebieden

d'Eer van gehoorzaamheyt laat die uw onderdaan

Alleen maar zyn gegont. 'k Zal noit uw wil ontvlieden.

* Virg. Landged,

C c 3 En
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En dus zult gy uw lof vergrooten zien op d'aard

En erven mé de naam van Vader van de vrede.

Wel schrandre Oofterwyk, leef lang en blyf vermaart.

Ik wenfch u alle heyl, en fluyte dus myn BED E.

1659.

C O M M I S S I E,

Voor de Rympjes,

Juffers M: en I: v. V.
w, Toegezonden. -

A Rympjes, die myn pen toestelde,

G:n groet de Juffers vande Velde,

Jakust de hand en peerlemyn,

Daar gy zult van gelezen zyn.

Ach dat gy haar toch iet behaagde!

Maar of het quam dat fy u vraagde, -

Van waar gy komt, en met wat + Last?

Zo zegt: Uit handen van dien Gaft,

Die kortlings met u keeltjen queelden;

En 's nachts noch op den Rooster speelde:

Als gy dit zegt, ik weet fy dan,

U met een welkom nemen an,

Wel Rympjes vaar haar dan te moete,

En brengt myn minnelyke groete,

En duyzent wenfchjes, die ik hier,

Niet stellen derf op het papier.

+ Commiffie.

Zeg
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/

Zeg haar: Ik dacht ze zelf te brengen,

Maar 't Noodlot wil het niet gehengen:

En dat ik noch met ziel en lyf,

Schoon verr' van haar, gedurig blyf, cyc.

A N T W o O R T

Aan p

DAVID QUIESTIERS.

•Aub,zieksinde, ongeloot vermaarde

D:Schynt op 't papier van schrik te styven,

Door 't groot en onverwacht geluk.

* . En roept verbaaft, O is Q UE ST1 ERs,

De Fenix van de Ty-poeten, -

Dus fchier gestorven zonder weten!

Hoe, heeft een krancke zo veel vyers.

Dat hy een nietig sterveling,

Door puyk van Rym komt openbaren,

Den blyden dag van fyn Verjaren,

O Hemel dats een wonder ding.

'tIs
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't Is zeker dat dit teeckens zyn,

Dat gy, ò Pronk-star lang zult g leven,

Den Hemel wil gezontheyt geven,

En maak uw JAARDAG vry van pyn.

Doch koftle D Av 1 D deze B:.
Is my te kort om laure-bladen,

Na waarden om u hooft te laden,

Vergunme dat ik langer mach.

De goutmyn van uw roem en eer,

Met onvermoeyde lust doorgraven,

'k Ben nu met fchrik en druk geslagen,

Leeflang. De tyd en lydt niet meer.

B E D E N,

Aan de Eerw: Heer

SIMON GABBEMA.

Als hyfijn boek van Kusjens op ontbood.

S 1 M E oN uw fnelle Arens-veder,

O Begunstigt my steeds met een nieuwe groet,

Dies neemt myn pen, ook nu de vryheid weder,

Datze u, na plicht, eerbiediglyk ontmoet.

zeg GA B B E MA, hoe zoude ik konnen fwygen.

Nu gy uw Kusjes weder op ontbiedt?

En schynt een walginge aan dat zoet te krygen:
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Ja gunt niet dat een ander die geniet.

Is 't oordeel onverzettelik befloten,

Dat gy die wilt verteeren door het vyer,

Zo helpt geen Bé van alle uw gunstgenoten,

Het is u werk, 't staat onder u bestier.

Maar zo hier noch de Beden iets vermogen,

Ai fpaartze doch om dieze heeft geplukt,

Om Leo Noort, het doel van lippe en oogen,

Of om uw' zelfs, diez' hebt in Rym gedrukt.

Kan dit u niet bewegen tot medoogen,

Ai spaart ze dan ter liefde van de kunst:

Ik hebbe uit haar meer zoetigheit gezogen,

Als immermeer uit allerjuffren gunst;

'k Zal myn S1 Lv IE niet meer om Kusjes fmeken,

Als ik maar d'afdruk van uw Kusjes hebb':

Haar Kusjes zyn: altyd vol gebreken,

Maar zeer volmaakt de Kusjes van uw' neb.

Wilt GALAMA verschonen dat hy heden,

Op uw begeerte uw' Kusjes u niet zent,

De fchuld is myn; ik hoopten door myn' Beden,

Uw heten toorn te brengen op een end.

Vergun die Bede, en laat u niet mishagen,

Dat ik daar by noch om iets anders bid,

'k wil graag de naam van stoute beedlaar dragen,

Als ik maar kan geraken tot myn wit,

» Gun dat ik mach hier in myn kluyze-woning,

,, Eens zien hoe dat uw welgeleerde tong,

2, Het Hooge-Lied van Is'rels wyften koning.

» Op 't Nederduits in brave verffen zong.

zoo 'k dit geluk door Beden kan verkrygen,

Ik heb myn wenfch : Nochtans een bedelaar,

Door bedelluft, is noit gezint te fwygen,

Schoon 't zant der zee doch niet als peerlen waar.

Maar ik zal my vernoegt en fchuldig achten,

En dankelik altoos, met ziel en lyf,

D d Uw'.
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Uw wil, waar 't zy, gelyk een wet betrachten,

Terwijl dat ik dienstwillig garen blyf, &c.

1656.

BRUYLOFTS MARCEPAIN,

V A N

Iuffrou A. v. G.

Om méte deelen aan haar Bruidegom

D. B. V. H.

D: Geeftig, dat komt BRUYN, moy A ALT JE zal

gaan trouwen,

Met eenen Hoorenaar, nu meugje kop wel klouwen,

Heer Doctors, Werkhorst, Both, Pallaas en Alfe'mwyn,

En Wenkum, Bloemert, Tak, en Advokaat de + Gryn,

Daar speelt de Duyvel mé, Heer Bruigom dats een lukje,

Wat krygje een zuivre Bruid! wat is 't een aardig stukje!

Die weet watvryen is, wat in de wereltomgaat,

Hoe dat men liggen moet en noch wel meer verstaat.

Dat waar wat veel gezeit, indienjer aan zoud stooren,

Doch dat en denk ik niet, dewijlje zyt van Hooren;

Monfieur de Cornibus, en dat gy't hebt gemeen,

Met Bacchus, en met Pan, weeft daarom wel te vreên

Ik loof ook, dat, indienje u planeet liet leezen,

Dat Capricornus daar, en Taurus, in zou wezen, .

+ e-Alias knor, of drievoetigen Bok,

En
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En misschien Aries, ja al wat horens draagt

Moet komen op u Feeft, en groeten deze Maagt,

't Gaat met de Bruiloft heen, dan machmen wel wat jokken;

't Isnu noch goede grond, maar wachje voor de pokken :

Een ding loop fomtyds vreemt, daarom let op u wyf,

Of anders koom ik haar wel licht ook eens op 't lyf.

1648.

Aan d'E. Rector

H E Y B L O K.,

By't zenden van de Koddige opdriften.

Rave Heyblok, die uw zinnen,

B: methooge wetenschap,

En mynZoongevoert hebtbinnen,

Tot der talen derde trap:

'k Zende u hier een bondel blaren,

Koddig, flordig, flecht en fijn, -

Die by na voor dertig jaren, -

By my opgeteeckent zyn. -

VVyzen noemen 't lompe grillen,

En fy zijn het in der daad,

Doch als fy eens lacchen willen,

Nemen fy dees stof te baat.

D d z . Komt
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Komt het u ook, Heer te beuren,

Gy, door Studie afgemat

Wort; verpooft u in de leuren,

Van dit een of't ander blad.

't Zal de nev'len licht verdryven,

Dit's het oogwit, braaf Poëet,

Zo van zenden als het schryven,

Van hem die eerbiedig heet, &c.

z E G E-T E E C K EN

A: C: a G:

Ewenfchte Neef, wiens vleefch tien mylen,

Wiens gunft geen hairbreet van my is,

Ontfang myns herten groetenis,

Dat nimmer dieploot kan bepeylen,

*k Bedroef my meer als duzentmalen,

Dat gy den Haag, dien doornen haag,

Beflaapt by nacht, betreedt by daag,

Om d'Ooster-fchatten hier te halen.

En daar door ons het lang verlangen,

Naar u, te lang en bange maakt,n 't Geen
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't Geen' ons aan ziel en herffens raakt,

Zoo 't door uw komst niet wert vervangen.

Doch wyl den Hemel ons die vreugde,

Tot noch toe lange heef benydt,

Zo guntz ons noch die blyde tydt,

t'Herdencken, die 't geslacht verheugde.

Tydt, die ik al myns levensdagen,

Zal vyeren t'uwer deugt en naam,

Vry meer als al de Santen t'faam,

Daar d'Almanacken van gewagen.

En op dat gy, ó Neef, zoudt weten,

Wat vreugt dat nu myn hert befluyt,

Zo galmt myn pen dees Rymen uyt,

En stiert u toe dees ZE GE-KE TE N:

Dank zy den Hemel t'alleen tyden,

Die uw geboorte heeft bewrocht,

Dank zy die u ter werelt brocht,

En zich in uwe komst verblyde.

Leef glory-ryk en reeks van jaren,

Gaat voort gelyk gy zyt gewoon,

En strengt aan uwe::,
Gedurig nieuwe laure-bladen.

Apol, de Vader der Poëten,

Bedrup u uyt fyn hengste-bron,

En woer u dik op Helikon,

Daar negen Juffers zyn gezeten.

Uw zusters, de gewyde Nonnen,

Die zingen heden uw geboort;

- D d 3 Neef, .
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Neef, zo gy luyftert als 't geboort,

Gy zult het lichtlik hooren konnen.

Wie boeken leeft, of konnen minnen,

Wie fpel hanteert of zingt op maat,

Wie 't Eeren-pad met luft begaat,

Die treden in haar Tempel binnen.

Wel, wyl de Muzen u zo eeren,

En vyeren dus uw Jaargety,

Zo volg ik deze Staacy-ry,

En kom aldus den hoop vermeeren.

Doch wyl ik ben de allerleste,

En minste maar van defen stoet,

Zo offre ik u slechs deze groet,

Want weynig sprekers past my 't beste.

Vaar wel, ô Neef, leef Nestorsdagen,

Doch eer gy wederom verjaart,

Zo gunne ik u na wenfch gepaart,

En dat ik mach den Tytel dragen. &c.

Aan Juffrou

CATHARINA de ROY,

Als fy my een Cabeljau toezond.

Van uw beleefde gunst , maakt dat ik stadig denk,

G: ziel-vriendin, het waardige geschenk

Hoe ik u lief onthaal na waarde zal vergelden ; -

- - - Wijl
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Wijl gift en letteren, my niet als gunste melden,

Die”k noit en heb verdient, en min verdienen kan,

Doch weerdige CATRIEN gelooft er dit vry van,

Dat uwe fchoone gift is hooger aangenomen,

Dan of een ben vol gouts tot my was afgekomen;

Want daadlik als ik zag die varffe Cabeljaau,

Ontvonkte my de lust , en at byna die raau,

'k Had dik ter markt geweest, doch noit mijn tant gevonden,

En ziet, meer als ik wenfch werd my dus toegezonden:

O dacht ik, heilge God! hoe werpt gy in den schoot,

Het schoonste! dien u flechts maar bid om daagliks brood;

Gy doet my Petri vangst alhier in huis genieten,

En d'uitgelezen ziel haar gunste op my gieten;

Dank heb beleefde vrou, voor 't onverdiend geschenk,

Waardoor ik ben beschaamt, doch u daar by gedenk;

Uw groote gunft verdient, dat ik u al mijn leven

VVil tot een wedergift, mijn hert ter woonplaats geven.

Aan Juffrou

GOUDINAvanWEERD,
Over

Het ftellen van haar Naam

in 't Knipversje, die ik belooft had,

na haar wil, te verzwijgen,

Z Ogy, ôkoftle nimf Go UD1EN,

Het Nagerecht quaamt in te zien,

En zaagt met zwarte Capitalen,O UW?
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-

Uw gouwe naam, als goud zo dier,

Van 't hagelwitte postpapier, -

In uw gantsch goude ooge stralen:

Verdenk my dan niet met gedacht',

Als of myn woord was zonder kracht;

. Toen ik, zo heufch, u moest beloven,

Dat ik zou doen gelyk gy wout,

Schoon 't my was tegen 't hert, het goud

Van uwe naam zo te verdoven.

Geloof Go UD 1 EN ik had voldaan,

Zo ik had konnen wederstaan,

De bende die my quam verkrachten,

Ik stré of 't voor u maagdom was,

Doch al myn zeggen brak als glas,

De Priesters zelfs toen met my lachten.

Verschoon den WeeRDige GoUD 1EN,

De mond en vingren, aan wien

Gyu volmaakte Vers betrouden,

Beproef my, daar myn macht alleen

Is machtig, ik zal groot en kleen.

Volbrengen dat het u noit rouden.

Zo nu het goud van DAN AAE,

Quam druppen in myn pen, ik dé

U lof op Famaas wiekken dryven,

Maar d'ink is zwart, en 't brein is zwak,

Schuil my dies onder 't lommerdak,

Van u medoogentheid; 'k zal blyven, &c.

1654.

OFFER
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*

o FF e R

Aan Juffrou

GOUDINA van WEERT

G OUD 1 NA die een myter draagt,

Van goude stralen om uw haaren,

Wiens drempel niemant paft te naren,

Als met een gift die u behaagt:

Vergunme dat ik voor 't fchabel,

Van uwe voet mach buygend' nad'ren,

En offren dees weynig bladren,

Gevult met verffen, flecht van ftel.

Endien :: als Aärons zoon,

Dit Offer al te nau woud keuren,

Gy zoud zo veel gebrek bespeuren,

Dat ongenade was myn loon :

Terwyl papier, perzoon en dicht, .

Onweerdig zyn dat eens de stralen,

Van uwe oogen op hun dalen,
w: “ Of wandlen onder 't werelts licht.

Dies bid ik, keur niet al te juyft.

Een wereltling ziet op de giften; .

Maar hemelingen op de driften,

Die in het herte zyn gehuyft.

* E. e Twe
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*

Twe duyfjens die de * Moedermaagt,

Van herten Gode bracht ten offer,

Twe weduwpeningskens in 't koffer,

Die hebben hem het best behaagt.

Wel dan, Go UD1EN, ziet ook op 't hert »

Dat zich dus van beloft” komt quyten,

En dat fyn levensloop wil flyten ,

In 't geen van u geboden wert.

* Maria.

Schuldige

DANKBAARHEYD

Aan de Heer

MY N H E E R

LEONARD WINNINX,

Als fijne E: my op een heerlikWelkomft-Maal,

vriendelyk onthaalt had.

, De Weldaat wort vergeten,

, Zo dra z'ontfangen is; -

Maar is 't my mogelyk ik zeyl die klippe mis.

E" sprak de wyze *mont in Romens stoel gezeten,

'f Seneca,
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Gy hebt my 't kabinet van uwe gunst ontsloten,
er Waardoor ik heb genoten,

Meer Weldaat, Vreucht, en Eer, -

Als ik verhalen kan door myne stamer-veer. V.

't Is billik dat ik ook nu hert en mont ontsluyte,

- En u myn DAN K kom uytten,

Voor 't vriendelyk onthaal,

Op uwe W ELK o Ms T-gift en Vrienden Vreugde-maal.

Een eer voorwaar te groot voor die niets is in waarde,

En die alleen op aarde,

Geen Grooter roem begeert,

Als dat hy u na plicht behoorlik dient en eert.

Doch wyl uw Gunst bewys gaat myn verdienst te boven,

Zal u myn ziele loven; -

En aan myn pen die stof

Onttrekken, wyl gy stopt uw ooren voor uw lof.

e

Neem dan de DANKBAARHEYT, die uyt myn hert en veder,

Drupt voor uw oogen neder:

En gun my zulk een dag,

Dat ik d'ontfangen eer, door dienst, verdienen mach.

w,

Dat zal myn hert en ziel, myn ingewant en kaken,

Op nieu zo vrolik maken,

Als deelgenoot te zyn,

Van zulk een heerlik MAAL vol koftle spyz en wyn

E e 2. BRIEF
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WAs onbeleeftgedaan midsmy dees Bode ontmoetten,

Die strak na L E 1 D E N wou,

Dat ik u zoete Nimfniet eensjes zou doen groeten,

Door lettren die 'k te post noch uit myn veder dou.

- De veegchelycke tyd baart menigmaal verlangen,
Tot weten hoe 't elk gaat,

Mids iders huisgezin fchier is met druk: on

Dewyl de schrale ziekt' nau huizen vry en laat

En of het zo geviel dat gy ook dit betrachte,

En aan my denkken mocht,

Zo weet dat heden noch geen quaal myn kracht verkrachte,

Maar dat ik fris en hups van ziekt' blijf onverzocht.

Och dat het luk zo viel dat ik zulks mé mocht lezen,

Dat het met u zo was,

Hoe vrolik zou myn hert om zulk een zegen wezen,

Midsik kortsuit myn droom vry een quaatvoorfpooklas.
«

Doch droomen is bedrog. 'k Wil beter Bô verwachten.

Dies bidde ik, Engel, schrijf

Een regeltje dry, vier, 'k zal my gelukkig achten,

En toonen metterdaad dat ik voor altyd blyf, &c.

1652.

Op
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Op de STAD

ARMUIDEN.

Rondom dezelve in eemigheid gaande, gerijmt.

At drukt myn ziel al menigtraan,

W W Wanneer ik moet aanschouwen,

Hoe't ismet deze ST AD vergaan!

Ach wat al schoon gebouwen !

Wat leit hier menig kostel huis,

[Dat 'k hertig moet beklagen]

Vervallen als een boeren kluis,

En schijnt geen eeren- naam te dragen,

Vervallen ach en gants te niet,

In plaats van zeesche stroomen,

Bebolwerkt met het groene riet,

En hooggewaffen wilgeboomen,

Hoe quam de Zeevoogt zo verstoort,

Dat hy fijn stroomen wende,

Dat hy u voor der geloven boort,

Een kly en moddermuur quam zenden?

Hebt gy AR M U1 D E N ook getart,

De Hemel met u leven ?

Of heeft de geile luft u hart,

Aan 't aardfch bedrijf te doen kleven?

Waar zwerven myn gedachten al!

Helaas wie zal 't my zeggen?

'k Zie hier niet dan een groot getal,

Van Pronkgebouwen nederleggen,

Die pracht, die praal, die overvloed,
E. e 3 Daar
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Daar dees :: in te zwerven, j

Treed gy, ô Godt, zo onder voet,

Dat walle en vest geheel versterven;

Doch ik zie noch uw' liefdens-hand,

Dat gy dees niet komt plagen,

Door een en Sodomafchen brand,

Of gruwlik vyer der donderslagen,

Mijn filte bigglend nat belet,

Meer redenen te uyten,

Ja heeft mijn hert zo dicht omzet,

Dat ik al zuchtende moet fluiten.

Aan -

w: s CH E LL INX,

Op een -

Bruilofsdicht van E: N: gerijmt,

Door hem my te drukken gebracht.

't WJAnschapen Bruilofsdicht, dat gy, uit pure gunft,

Mygisteravond bracht, brengt walging om de kunst

Van nette drukkery daar aan te werk te leggen,

VWant schoon me een Miswaspronkt,een kenner die zal zeggen,

't Kleedpast dat fchepzel niet, het gierfel van een bruid

Paft nimmer aan een Uil, of in een zugge fnuit,

Pies zende ik het weerom, en zeg met korte reden,

U heusheid hertlik dank voor uw goedgunstigheden.

1652.

DANK
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D A NK - H E B B'

Aan -

FRANCISCUSde LAAT,

Voor -

De G ED 1 cHT EN my toegezonden.

Oe zou 't mynveder mooglik zyn,

H: vochtloos achter 't oor te blyven,

En dankken met de pen en 't brein,

Die zo veel heilge letters schryven?

'k Verbeelde dan d'Ondankbaarheid,

Die nochtans noit by my thuis leit.

. Ontfang dies door myn Ganze-neb',

Die uit u Rym word onderwezen,

Kostle de LAAT myn klein DAN K-HEB

Voor 't Rijmtuig dat ik heb gelezen,

Daar Drukkers inkt uw naam vertoont,

Die Fama met veel lauren kroont.

Hoe ik u Verffen meer doorzeil,

Zo met de zinnen als met d'oogen,

Hoe ik u hert na 't Hemelsheil,

Volmaaktelijker zie gebogen!

En zien ik u in 't Bruilofskleet,

't Schijnt dat mijn ziel Ambrozy eet.

Wie
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Wie zag oit in het talloos tal, e

Een die zo ryk in gaven praalden? ' '

'k Verzeker my, Hy die haar al

Verlichte, noit een beeld bestraalden,

Met zo veel giften van fijn jonft,

Als ik kan speuren in u konft.

Melpomene kon anders niet,

Als treurige gezangen zingen,

Euterpe die en kan haar Riet,

Niet van de gulle vreugd bedwingen.

En dit aanminnig pronk-çieraad,

Toont zich nu beide in de LAAT.

w

Groei voort, gewenfchte Puikpoëet.

En teelt ons daagliks meerder looten,

Den Amstel die uw naam al weet,

Zal steeds u lof daar door vergrooten.

•, Wie op Apollos fnaren flaat,

*, Zeg steeds met my DANK HEB de LAAT.

1652. -

LA S TE RA A R.,

O F

PASQUIL-MAKER.
D", treed die LASTERBEK alleen fchreumveilig

henen. *

Allecnig? neen: de VREES verzelt hem waar hy

gaat 3 -

p v Die
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Die wreekt het schimpgedicht: ontrusthem vroeg en laat,
En doet hem in het eind fijn dwaasheid zelfs bewenen.

Hy voelt fijn fchelms bedrijf, dies doet die daadhemzwygen.

En mids de Vrees hem dwingt is zwygen hem een last.

Doch, schoon hy zwijgt, hy denkt noch dat hy is verrast:

En vreeft geduriglik de loon van 't werk te krygen.

Al is de zuivre Deugt dan van een Guitgelaftert,

DieSCHENTONG, vol van: haar uitgelacht,

Wijl fyal 't Lafterschrift gelijk een leugen acht;

Vermids d'onzuiverheid haar borst noit heeft verbastert.

Sy, die vol wijsheid is, en wil dien hoon niet wreken,

Sy weet dat ook de Wraak in zulk een werkstuk woont,

't Is haar genoeg dat fy een deugdig leven toont.

Zomoet die LASTERAAR fijn dwaasheid zelf uitspreken.

Op deTirannig Eygenbaat.

Word van de Maker zelfs, zeer wel,

Door't duur verkoopen van zijn spel,

De Rol van Eygenbaat Tyranniglik verbeeld,

Terw: nu d'Eygenbaat niet meer mach zijn gespeeld;

F f DANK
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D A N K - H E B B'

Aan -

wILLEM scHELLINKS.

Voor Rymen Holte Floet, my op de Bruiloft
*

van E. N. toegezonden.
-

Z Oikondankhaar was d'Alziender zou het wreken.

En steken, tot myn loon, deroode moort-vlaggeuit,

En geven my den naam van Eervergeten Guit,

De taeije hemelroe zou zijn mijn zege-teken.

Dan lag ik onder 't jok van welverdiende plagen.

Dan regenden een vlaag van vloecken op my ne'er.

Dan zou d'Ondankbaarheit, naar al dees ramp, haar Heer,

Gelyk fy is gewoon, het vleefch en been doorknagen.

Dus om die hagelbuy van onheil wel t'ontfchuilen,

( Vermids:: te fwak dit onweer te weerstaan,)

Spreek ik een * Orateur met boerffe woorden aan,

En wil fyn vloeyend Rym met mancke regels ruilen.

Ik zeg dan slechts D A NK-HE B B; ai laat dat u genoegen,

En hebt gy niet genoeg? kom fny myn boezem op,

Daar zyn al d'aders vol van gunst en danklik zop,

En woorden die de tong niet wel kan t famen-voegen.

* Redenaar.

DANK
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DANK-HEBB dan voor uw Drchr, ódrolge Drollenfchryver:

DAN K voor de Ho LTE F Lo ET, zo gunstig my geleent,

Elk wieze heeft geleegt die was al lang gespeent,

En mids men dronk tot DANK zo dronkmedriemaal styver.

Geen berkemeyer scheen te groot om uit te vegen,

Wanneerze droeg 't lievry van uw ge-eerde naam.

Op uw gezondigheid was ider een bequaam, *

Die lange Noo RD sE K 1T van 't Rinfche vocht te legen.

Dat fluiten zal aan u wel tien jaar levens baten, -

Maar zo ik steeds zo dronk, ik dronk wel haast voor 't lest »

Dies zend? ikze u weerom, en wil in 't groote nest,

Veel liever met een glas in zoetigheit wat praten.

Aande Lezers van D, SP R A N o E R s Poëzy.

A: heeft MICHAEL, als een Getrou Gezant

**Getoond, waarom God Vier en Water heeft gezonden :

Wie fchult heeft doe noch boete, of strak zal hy verkonden,

Dat God fijn Vyant is, die 't Swaart heeft in de hand.

Hy is de sterkste Vorst: doch wilt gy hem verwinnen?

Stort tranen, breek uw hert; hy zal u noch beminnen

1658.

Ff 2 Op
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Op de -

Tytelprint van OMIUS

TR oo s T-FoNT EYN.

EesTytelprint vertoond na 't leven,

D Doorftommebeelden, de FONTEIN,

VanOMIUS nakonftbeschreven,

Die elk een straal van wijsheid zijn.

De Kijkdom, Hoop en Mededogen

Staan , als drie zusters by malkaar;

Elk troost en helpt, na fijn vermogen,

Dees Arme en Verdrukte fchaar.

De Klok-hen, met haar open wieken,

Verbeelt de Herrebergfaamheid;

Mids die voor tecd're, arme, en zieke,

Haar hert en veed'ren open spreyt.

Zo toond de Pellikaan met jongen,

Die zelf haar boezem open bijt,

Tot laaffenis van laffe tongen,

Het beeld van Mede-deylaamheid.

De Armoe, met haar naakte Weezen,

En die Verdrukt door oorlog zijn,

Of die verlost zijn, buiten vreeze,

Die wijst de Deugt tot dees FONTEYN.

Wiezou een fchoonder Spring-bron wenfchen

Als stralen uit de Zonneschijn?

De Zon verquikt aard, vee en menschen,

En beelt God uit, die Trooft-fonteijn.

Wel Arme, zijtg om hulp verlegen?

-
Kom
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Kom hier, hier's balffem vooruw fmert, -

En peerlen tot een fnoer geregen:

Tot pronk der ziel, en troost voor't hert.

En gy, ô Rijcke, wilt u keeren

Tot dees FONTEYN met gout gevult;
Hier zal u OMIUS ftrak leeren

Hoe gy een Centje winnen zult.

1666.
-

B E E D E

Aan

DIRCK SCHELTE.

eA N A G R A M M A.

DISCHT LECKER.
S: die steeds L E cKER D1sc HT,

En een iders geeft verfrischt

Als'er uit uw pen oflippen,

Rym of Reden komt te glippen:

'k Weet, gy hebt veel lekkerny,

By u leggen aan een zy,

Die zeer weinig oogen zagen, -

Nochtans ider een behagen. -

Wat vermaak is 't, datge alleen,
F f 3 Aan
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Aan dien leck'ren difch meugt treen,

En dat fy, die 't wel behoeven,

Daar van noit een mont vol proeven?

Zo gy zorg voor * Armen draagt,

Helpt eene arme, die nu graagt,

En de kruimkens heeft van noode,

Van uw geeft, niet van den broode.

'k Hebbe een boekjen op de pers,

Vol van Ernst, en meer van Schers,

Zynde Glas-en Luiffel-schriften,

Koddig, voddig, naar elks driften.

'k weet dat gy voor dezen had,

Van die fnakery een fchat,

Dies ik bid, deelt deze mede,

Aan hem die u zend fyn B E E DE :

Zo wort iders geeft verfrifcht,

Door hem die steeds LE cK ER D Is c HT.

1684. * als Diaken.

Aan myn zoontje

CONSTANTINUS SWEETS.

Oud twee en halfjaar.

Als juffrou HESTER v AN RAVESTEIN,

hem de Inftitutie Calvin vereerde.

E eerwaarde Juffrou Raveftyn,

Gaf aan dekleyne Comfantyn,

Deeze Infutie, groot van waarde; O

p
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Op dat hy van der jonkheid aan,

Als Timothé, de heilge blaân

Doorsnuflen zou, hier op der aarde.

Indien hem word de tyd gegont,

Dat hy met kennis 't Heil verbond,

En ook Calvin mach recht doorblâren;

Wie twyfelt of dien Goeden Geest,

Die by den Schryver is geweest,

Zal ook een kroon zyn om fyn hairen?

En dus, in 't goede, eennazaat zyn,

Des Grooten Keizers Confiantyn,

Die Christus heerlik heeft beleden ;

En door zyn voorgang zo geleert,

Dat meenig Heiden is bekeert,

En Baäls Tempels zyn vertreden

Wel, kleine Zoon, de groote God

Begunstige u met zulk een lot,

Tot vreugt Van Vader en van Moeder,

En uwer zielen zaligheid;

Dat gy de kroon , u toegezeit,

Ontfangt van J Es Us uw behoeder.

Dit zal dan, jonge Confantyn,

Het eerste in uwe Boekkas zyn,

Maar 't grootste zal u Vader geven,

Dat is de Bybel. Grypt dien fchat:

Want zo uw hert die recht bevat,

Gewis uw ziel zal eeuwig leven.

1685. V

Aan
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Aan

JOANNESSANDERUIS,

Als fuffrou HESTER vAN RAVESTEIN,

hemeen Inftitutie Calvin, tot een Niewejaars

gift vereerde, 1688.

Eef Sanderus, 'k heb voor dezen

N: uw Doopnaam willen wezen,

En belooft te zorgen, dat

Gy bleeft in 't Hervormde pad.

Nu klimt gy in hooger jaren,

En my naken gryze hairen,

- Dies ik u tenj: geef, -

't Geen CA Liv 1 N. zo heerlik fchreef,

Komt de tyd van myn verscheiden;

Wilt u naar dien regel leiden,

Zo komt gy, JoANNEs, wis

Daar Sint Jan den Dooper is.

Op de

VE R JA A R-DAGH

Van Juffrou M. de Voo G T.

Gelyk een Lely onder de doornen, alzo is myne vriendinne onder

de dochteren. Cant. 2. -

O P D R AC H T.

ARIA, doelvan myn begeeren,

Zo wie u onder d'oogen treedt,

En
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En slechts een weynig rym besteed,

Om deez u JAARD AG te vereeren.

Hy schenkt geen krans, of goude quicken,

Of eenig Jufferlik getooy, -

Uw zedigheyt befpot dit mooy,

En fchrikt voor zulcke ziele-ftrikken. *

Uw voorhooft glimt van heylge stralen,

De lettren van uw zuyvre naam,

Zyn zelf als goude starren t faam,

Die alle glantsen overpralen.

Wat zedig is kan u behagen:

Dies leg ik voor u voeten néer,

Dees weynig regels, fwak en teer,

Om u ten offer op te dragen.

't Loftuyten, dat Poëte-pennen,

By zulk een voorwerp is gemeen,

Verlaat ik nu met recht en reên,

Om niet uw zuyverheyd te schennen.

't Blancketzel past berookte hoeren,

De zuyvre LELY lyd geen fmeer,

De witte Deugt verliest haar eer,

Zo haar dien drek komt aan te roeren.

'k Zal fpaarzaam van uw gaven spreken,

En volgen 't spoor der zedigheyt,

Daar in uw goude naam ons leyd,

En zo de roem-trompet opsteken.

Uw Rympen groeyt zelf in laurieren;

Als gy door heylzaam maatgedicht,

G g U Zelfs
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U zelfs vermaakt, en andre fticht,

Wat pronk-çieraat kan u meer gieren?

Ontfang dan, zedige MA R Y E;

O zuyvre lely van ons land

Dees weynig Regels die myn hand

. Op uw VERJAARDAG u komt wyen.

'k [ J. Ebb eens gelet, Deugtlievende MA RY E,

Wat ivergeeft dat in een Lantman fweeft,

Hoe dat hy paft op ploegen, eggen, wyen,

Eer 't trage lant recht grage vruchten geeft :

Maar teelt het niet als stekeligen dooren,

Hy flypt de ploeg, de hengst moet op de been.

Hy fnyt het door met recht en dwarsfe voren,

Of legt het braak een langen tyd aan een,

Dan oogt hy op het ondergaan der starren,

Of hoe den riem der Hemel-teeckens draayt,

Hy ziet den Stier, hy wil niet langer marren,

Hy neemt geen rust of d'acker is bezaayt;

Dan krygt hy eerst daar hy zo lang na trachte,

Een zuyvre vrucht, fyn wenfch en hertenlust:

't Rouwt hem nu niet dat hy veel jaren wachte,

En 't land dus lang hielt braak en in de rust.

Herdenk dit eens MA R 1A, myn Vriendinne,

En klim met my nu in gedachten op,

Tot Hem daar 't al moet eynden en beginnen,

Wiens gunft u is de zoetste balzemdrop.

Dien Lantman zag hoe dat een reeks van jaren,

Den acker van uw Moeders vruchtbre fchoot

Niet anders fcheen als diftelen te baren, '

En doornen, die zo fcherrep zyn als groot:

Syn goetheyt kon dit langer niet gedogen,

Hy ivert zelf voor d'eere van fyn Naam.
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Hy wou alom fyn Godlik al-vermogen,

Doen zien van fwack' en sterkke oogen t'faam.

Hy fprak een woort, strak wierd die aard als yzer,

En 't voorhooft van den hemel als metaal.

Geen zaat gaf vrucht: En lantman, Arts, noch Keyzer,

En kon dit land genezen van fyn quaal,

Dus fcheen hy zelf dien acker om te ploegen,

En hieldze braak veel jaren achter een

Toen wierp fyn hand het zaat van fyn genoegen

Voorzichtig in die zuyvre voren heen.

Geen koude vorst hield hier de grond bevroren,

Noch hy en zag op 's hemels-teeckens niet,

De Zevenstar is zelf van hem geboren, -

En d'Orion die past op fijn gebied,

De LE LY-bloem, die 's Somers fchoot uyt d'aarde,

Brengt hy in 't felst des winters voor den dag,

En gloort en praalt veel kosteler in waarde,

Als iemantsoog oit in dees werelt zag;

Daar staatze noch, gelyk een koninginne,

Veel prachtiger als Salomon in 't gout:

Elk wieze ziet moet haar met luft beminnen,

Al wortze fchoon van doornen hart benout,

Men vyert nu noch den dag van haar Geboorte,

En ider roemt den Schepper voor die vrucht,

Myn ziel die fchynt in 's hemels vreugdenpoorte

En doet fyn dank opdringen door de lucht.

Indien ik kon met Engle-lippen spreken

Ofchoone Blom, uw deugt en zuyverheyt,

Die over al zo heerlik is gebleken

zou aan het eynd' der werelt zyn verbreyt

Men zag uw naam met goude letters pralen

In 't voorhooft van de Tempel van de Deugt,

Men zou aldaar uw JAARGET Y verhalen

En houden u ten voorbeelt vande jeugt.

O zo elk een die naam zo kon beleven

Gg 2 . Men
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Men zag er niet zo veel verkeerde slach

Elk zou fyn kint de naam MA R 1A geven,

Dees booze eeu wiert beter dag aan dag

Wel zuyvre Maagt, recht tot dien naam geboren,

Treet meer en meer MA R1A's voetstap na

Gy hebt met haar het beste deel verkoren,

Die roem gedyt noit heylige tot scha.

Schep moet, Vriendin, myn eenig uytverkoorne,

Bedroef u niet al vint gy u omzet

En steeds geprangt van stekelige doornen,

Die nevens u geteelt zyn op een bed.

Dits 't kronegout van Christi blonde haaren,

En van hun al die in fyn voetstap tre'en.

Uw Schepper wil uw zuyverheyt bewaren,

Dies fluyt hy zelf een heyning om u leen.

En schoon hy u met doornen dus bepeerelt,

Hy neemt de glants niet van uw voorhooft af

O neen, fy zyn de schoonste van de werelt

Die hy dit çier, dit kostel kleynood gaf:

Dit kreeg de Bruyd ten bruydschat van fyn handen,

En 't was haar ziel een zegelring van troost,

Wat Minnaar kan fyn lief zo duur verpanden?

Wat Vader gaf zo veel oit aan fyn kroost ?

O niemant niet: Ons vaders van naturen

Die geven niets als goet van kleyner waart,

Dat roest, noch mott”, noch tyd en kan verdueren

Maar voor den dief dik gierig wort bespaart.

Ja vaders fyn hun kinders dik verraders

En bieden hun een flang voor voedzel aan,

Hun kinders deugt ontstelt en fwelt haar aders,

De Prochiaan wort zelf een Rofflaan. -

Maar God die geeft fyn kinders steeds het goede,

't Schynt haar wat wrangs zo lang als hy haar flaat:

Doch in het eynd' fy kuffen noch de roede,

En zeggen dank, terwyl het is Schä-baat.

Geluckig gy, ò L EL1E der dalen

Die
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Die welgetroost nu in de doornen praalt,

U naakt een kroon van hey!'gehemelftralen

Die al het goud des werelts overhaalt.

Wie zou uw glants en fchoonheyt recht beoogen

Indien gy niet in booze doornen stont?

Wie zou uw lof vermelden of verhoogen

Zo gy niet leet ontschuldig wond op wond ?

De Spin mach u hier over nydig wezen

De Bie nochtans kleeft aan uw zuyvre mond,

Die zal terstont met honigzeem genezen

't Geen Spin of Slang door haar fenyn verwond:

Uw naam zal hier in 's werelts lusthofgeuren,

Veel zoeter als een oly duur van prys,

Gods dau van heyl zal u steeds nieugebeuren,

Eer oit de zon begint fynmorgen-reys,

. En Titan zal u kuffen en omftralen,

En jagen nacht en nevel van u wech,

Hy zal u als de schoontfte maagt onthalen,

En streelen u in deze doorne-hegg';

En als hy u hier uyt deez' aard zal rucken,

Hy zal niet zien dat gy, ô Bloem, verrot, ''t ... .

Hy zal u strak in 's hemels lusthof drucken '' --

Daar zult gy zyn aan d'eerkroon van uw God.

166o,

---
-

Gg 3 Over
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Over de

De Langdurige Wond

> In myn

B E E N.

H" vleiden ik voor deez' mynvleesch op zachte pluimen!

Niets was er dat myoit de rust onttrekken kon.

'k Sliep, uit een ruime beurs, totdat de morgenzon

Myne oogen open braken dwong my'tbed te ruimen.

Ikfnuffelde in een beemd van boeken als een bietjen:

En waar ikfmaak in vond vernachtten op mijntong.

Ik rijmde versop vers, noit krekeltjen en zong

Zo vrolik uit de borst, als ik dé menig liedjen.

Maar laas waar is die tijd, die goude tijd, gevaren?

De mond die vrolik zong leid nacht en dagen kermt,

Zo dat het hardste hert gemeukt word, en erbarmt

Zich over my, die doch, door pijn niet kan bedaren.

Het kostel pennewerk van zo veel heilge zinnen,

Dat flingert hier en daar onweerdig onder voet.

De lust tot Poëzy is t eenemaal geboet,

De plaaster die verzacht koom ik het meest te minnen.

**

Wie
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• Wie dacht, ô Bredero , dat het zo zou verkeeren ?

Natuur vertrouwe ik gaf dees Spreuk u in de mond:

Gelukkig was ik noch indien ik niet bevond,

Haar kracht die ik niet kon, als door bevinding leeren.

Ach aller * Artzen Artz hoe komt dat uwe kruiden, -

Zijn krachtloos op mijn wond? wat hebbe ik u misdaan,

Dat gy duslang aan een my hinkkende doet gaan? -

Ik hebbe u steets geëert: wat mach uw toorn beduiden?

Ik maakg: leugenrijm, ik weet van geen pasquillen,

O Doctor kijk ter deeg mijn water in u glas, -

Gy vind dat noit mijn pen in 't minst handadig was,

Aan al het lasterschrift dat fy my wyten willen.

In alles wat ik doe daar volge ik uwe treden,

Gy brengt door uwe glantz de waarheid aan den dag,

My dunkt dat ik dit ook wel door myn pen doen mach,

En nochtans Goôn noch Menfch en laat my niet met vreden.
-

Waar mede, ò God Apoll', hebb' ik het zo verkurven?

Is 't om dat 'k hier of daar dik om een praatjenga?

Dat staat een vryer vry: ik volgeuvoorbeeld na.

Wat deed gy niet door min? wie zou het zeggen durven?

Ik wil noch niet, als gy, een kuifche nimf verkrachten,

Noch ik . . . . . . • L't is beter dat ik zwyg,

Eer dat ik van fijn hand voor zalf een oorvyg kryg.

Maar ach hoe woelt fijn doen noch vars in myn gedachten!]

* Apollo.

Hadde
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Hadde ik, als Marsias my met u willen kampen,

'k Verdienden dan met hem van u gevilt te zyn.

Maar nu, laas, zonder schuld, te lyden deze pijn!

Ik zweere, Apoll, gy zend my onverdiende rampen.

Ach arme! waar zal ik dan nu geneeskruid halen ?

Waar schommel ik best op een wel-ervaren Arts,

Nu zelf der Artzen Baas, Apollo kijkt zo barts,

O heilge Venus laat uw' gunft dan nederftralen:

Gy hebt ook heelzaam kruid. Eneas kost gy helpen,

En heelen fyne wonde; ach, fchoon ik 't niet verdien,

Laat uwe gunft, Goddin, aan my, u worm, gefchien,

Die vloejende etterbuil zal dan na wenfchen stelpen.

En uit dees holle mond, daar nu niet uit kan komen,

Als kermen; mids het hert in pyn begraven leit,

Daar uit zal dan een beek tot u van dankbaarheid,

Veel fneller als de vlied van d'Eridaan afstroomen.

Myn offer zal ik dan ten hemel op doen rooken,

Myn pen brengt dan niet meeruw' geilheid aan den dag,

Alfchoon ik zelver zag dat Mars weer by u lag,

Dat doen zal noit van my weer tegen zyn gefproken.

'k Zal dan uw tempeldeur met minne-rym beplakken,

En bouwen, spyt de Goon, u d'allergrootste naam,

En waar gy binden zult twé jonge herten t faam,

Daar zal myn ganze-neb niet als uwe eer uitkakken,

Wel
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*

Wel heilge Teelgodin ik wacht dan op uw' krachten:

Geneesmyn kreupel been; en als dat is gedaan,

Wilt dan myn Leonoor met minnebliksem slaan,

Zo kryg ik voor myn fmert veel weelderige nachten.

1652. -

Hadik dat bien niet.

't G E B E ID.

W: eit, in tijt van noot, den Hemel heeft bestreden -

Met iverig gezucht, met tranen en gebeden, -

Die is met overwinst geluckig weer gekeert,

Al schoon hy juist niet kreeg het geen hy had begeert.

Want door onkundigheid bid dik den menfch om 't quade:

Maar God die geeft hem 't goed uyt liefde en genade.

Morgen-Gebedeken

Voor myn kleine Zoontjen.

O JEs U, Heer van dag en nacht,

Gy hebt, door uwe groote macht,

My heden dezen nacht bewaart,

En vaderlyk verzorgt op aard.

Nu bidde ik, Heer laat dezen dag

Ook doorgaan, zonder wee of ach.

Bescherm my als uw lieve kint,

En maak my tot uw Wet gezint:

Op dat, als ik van hier moet scheiden,

Gy my by d'Engeltjens wilt leiden.

1687, - -

- H h Op

s
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-

Op den •'s

H o o N I G R A A T

- Der -

PsALM-DICHTEN

Van -

H E IN D I K G H T S E N.

Ie volgden doch, in vreugde eenpaar,

V W Vorst David, Ifr'els Harpenaar,

Om ook fijn Liederen en Psalmen,

Voor d'Opperkoning uit te galmen?

't Zyn zeventien, die 't vlytig durfden wagen -

Hemna te treen, en elk een Helden-Lauwer dragen.
A

-

Maar GYZ EN, die hun liefde omvat,

Vergaart den Honig uit elks blad,

En toond zich als een Bie te weezen,

Om 't keurigste uit hun al te leezen;

En vlecht zeer net hun lauren in Boquetten,

Die ider meer op 't hert als op de: mach zetten.

Zo weet een wyze Juwelier,

Met lust tot winnig en plaizier,
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De schoonste Peerlen t'faam te snoeren,

Om 't hert eens koopers te vervoeren.

Wel zalig! die deez Hoonig-raat, vol fchatten,

Diegrootste Peerlefnoer koomt met fijn ziel t'omvatten.

Verkoop uw werelds goed, waar 't zy,

Meint dezen akker vry en bly.

Ziet! Koning David heeft verkregen,

En die hem volgen, Godes zegen.

Dies zal elks mond gewis het oordeel wyzen,

D'Achtiende Lauwerkroon, daalt, als een erf op GyzEN.

OpdeGildekamer

Onder 't Wapen der overluyden.

D:Burgermeesters gunst, en Overluyden vlijd

Wierd deze Plaats gesticht in 't aanzien vande nijd;

Op dat de Koopmanschap, en 't Drukken van de Boeken,

Zou zweeven met Merkuur in alle werelds hoeken,

En vullen Oost en West met bladers vol verftant,

Tot glory dezer Stad en roem van Nederland; -

Dies wie den Handel drijft macht aller tijd van BLANKEN,

BooM, SooM'REN, BAKKAMUD en DoNKER hiervoor danken.

Glas-Schrift.

-L: fwygen dat te fwygen staat,

Want uit veel praaten komt veel quaat.

Dies wie kan hooren, zien en fwygen,

Zal lust en rust enk: krygen.

2.

w

Aan
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Aan de Ed. Heer Advokaat

GYSBERT EDING

Te Groningen,

liet vermanen. -

Als hy my om 't geleende Boek Hortus Florides

TV Aalkundige E D 1N G, gul van aard,

Uw Boek hebbe ik wat lang bewaart,

Nochtans bezorgt, dat na myn sterven

Geen aterling dien schat zoude erven.

't Valt niet, gelyk voordeez', dat ik in 't Boekgewoel

Zo verre om winst van huis, op Groenings dorheid doel.
*

Ik dankke u, vriendelyke Heer,

Voor groote gunfte, liefde en eer

Die ik hebbe onverdient, ontfangen.

Scheur nu het * handschrift van verlangen.

Maar gun, eer dat myn lyf alhier ten grave daalt,

Dat het in uw gezicht noch eenmaal adem haalt.

Uw Hortus Florides, vol zoet,

Heeft dik vervrolikt myn gemoet,

En aan fyn Leenheer doen gedenkken.

Wift ik nu iets weerom te fchenkken;

Myn ziele storf van vreucht, maar lecft nu noch door hoop,

Dat fy betaalt zal zien het Interefts-verloop.

* Recepiffe.

Corol
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Corollarium,

Of

Een Schepje toe.

H: EDING, ik versta dat gy nu beezig zijt,

Om een nieu bloemtapijt,

Door uw geleerde pen, voor Flora's troon te weven,

Dies bidde ik, zo gy wilt dat ooit aan iemand geven,

Zo gunt aan Sweerts doch dit geluk,

Dat hy het brengt in druk.

Zo zal * Sweerts, lang verrot, die pronk en groot Bloemist,

Herleven in fijn kift :

En zien dat noch al vloeit, die bron en liefdens-ader,

In fijnen Na-neef, die hem noemde Grootevader.

: fchoon fijn doodshooft in 't Scharminkkelhuisjen was,

- Elk bloem, in fijn faizoen, fproot uit fijn herfenkas.

1693. * Emanuel. +

Gedachten op d'Afbeelding van den Hoog

geleerden en Voortreflikken Zielzorger,

D°FLORENTIUS COSTERUS

Hoog-geëert Leeraarin de Christ. Gemeente te Hoorn.

Als ik fijn Fa.GEESTELrKE MENSCH,

met yver doorblaard hadde.

Ik hoore u, door de pen, zo spreken.'

O wyze COSTER, dat myn ziel,

H. h .

"Z: in uw Boekvertrek u Preken,

h 3 Van
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f

*

Van d'aard ten hemel opgetogen,

God Jezus ziet, door tranende oogen;

wijl * ik nu leve en fweeve in een zeer fwakke kiel,

wie kan my nu meer Schat, meer vreugt, meer Rijkdom geven,

Als, Geeftelijk gesterkt, te Hopen in dit leven $

Dien Heilant komt zijn Schaap zelf moeten,

Dat grazig weide, en hem quam groeten;

En stort noch die genade in my,

Dat ik mag COSTER zien en lezen,

- En voelen't fmertend hert genezen,

Door balfem Gileads, zyn heelzame artzeny.

O dappre Man, die 't Geestlyk Heir strekt tot een baken;

God wil in't Engle-Choor u Opper-Koffer maken!

1694.

* Die in 12 a 14 weken de Kerk offtraat weinig heb konnen

betreden, en nu nieuliks op myn vloer door duizeling zo

ter aarde geploft ben, datzemy, als dood, buiten alle

'kennis te beddegebracht hebben.

Aan de Hoogwaarde Heer

VITUS RINGERS,

Der Filofofie Doctor, Meefter der Vrye Konften,

en gelieft Prediker des Godlyken Woords

te Ried.

E I": TRINGERs'k heb voor dezze, en nu opnieuw, her

leezen

Uw ZANG EN, nooit volprezen;
Wat -
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Wat ben ik niet aan u en Gyzelaar verplicht

Die oorzaak zyn dat ik word vrolik en gesticht?

O groote Rymer! 'k hoop den Hemel u zal gonnen,

Dat gy in Jefus kerk lang stort uw balsembronnen.

Ik zende u iets van 't myne: een kind voor lang geboren,

Wiens luiren zyn verloren;

En een nieuw hulfel is het Popjen opgezet;

Dat geeft dit lievertje voor al een schoon blancket.

't Zyn leuren, die voor deeze, en nu in oudejaren

Tot min van God, en Kunst gestrooit zyn op deez blaren.

Myn onbekende Vriend, Heer Ringers, laat dit wezen

- Een leurtjen om te leezen,

Als gy ter Predikstoel al fweetende afklimt,

En 't rusten en verlusten gy na recht bemint,

ziet dan met liefde aan myn eenvoudige Gezangen,

En wilt deez kleine gift uit een gul hert ontfangen.

1693,

Aan den Heer

WALTER KRIGER,

Kamer-Heer van KAROLUS LUDOVICUS,

Keurvorft van den Paltz tot HEIDELBERG.

TE: ik waterloos in kalmte, op stille baren,

Nu vast ten Ancker legge, enlankzaam Ty en Wint
- Moet
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Moet wachten, en fchierben, door tegenspoet, ontzint;

Mids 't kinders hertjen graagt in moeders arm te varen,

Zo worde ik evenwel, Heer K R 1 G E R door 't herdenkken

Van uwe gunft, die my zo hooglik heeft verplicht,

Getrokken, dat u hier myn Zangeres noch dicht,

Wat regeltjes in Rym om u, myn Oom te schenkken.

Schoon ik hier op den * Hond nudobbere en niet nader ,

Aan Walchrens steile boort, gedenk ik noch de ftond,

Toen ik u laatstmaal zag, en fcheyende uwe mond,

My 't laatst Vaarwel toezeyde, en zegende als een Vader.

Die zegen, die zo zoet als vetten balsem daalden,

Op myn onwaardig hooft, vergeete ik nimmermeer:

Maar zo lange als ik leev' fal door haar kracht, uwe eer

Opsteigren, tot op 't spits daar ik myn Rymkracht haalde.

Wat hoeve ik, laas, u roem op Pindus top te voeren?

't Was noodig dat ik eerst doorreisden 't groote Atheen,

Daar schaaftmen 't ruwe volk; daar oeugftmenbrave rêen,

Daar krygtme eenteugelreep om recht den mond te fnoeren.

Noch fcheppe ik echter moet. Hy die myn pen doet schryven,

Dus ongelegen, zal by tydsgelegentheid,

Myn neb bekrachtigen, daar door u naam verbreid:

Zal worden, tot op 't eind daar Junoos wolken dryven.

O welgezegent hooft! mocht ik noch eens begluren,

Uw deugtstraal, 'k had myn wenfch; en roemde van dien

dag, - - -

De Zandstad wiert verheugt zo fy u weder zag,

Maar zacht, ik wensch verkeert. Gy had Gelukkige uren:

* Het water alzogenaamt. Toen
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e

Toen gy Neptunas rugge, en spartelende baren,

Die yzig fchuimen op de gouwe starren aan,

Doorkliefde, om Hollands schoot en haar gevaar t'ontgaan,

En in een * Vréryk land (schoon 't woestlag)zyt gevaren.

Men hoort hier anders niet als Oorelogs trompetten, r

Men slaat een trommeltrant, de Zang is Landgeschrey.

De Broeders tegen een die zwaajen moortlivrey,

Des Hemels taaje roê dreigt Holland te verpletten. , "

Men knielt hier nu voor Mars fyn Oorlogs moort-autaaren,

Elk toont fyn helden-aard: Zo dat de blancke Maan

Verduistert, mids het bloed gidst: haar Tempel aan,

Elk duinberg schynt koraal, en vermilioene baren.

Gelukkig zyt gy dies, ô KRïG ER, dat gy heden

De rampen van dit land nu niet komt aan te zien,

Men hoort geen Maatgezang als kerremende lien,

Mids arremoede, en ziekt haar komt op 't hooft te treden.

Hoe kort is 't noch gelêen dat men met stale zinnen

Te munster ploegde, om met den wreden Kastilliaan,

[Ons vyand van natuur] in een Verbond te gaan,

Men fluit de Vrede en zweert haar eeuwig te beminnen.

Elk dacht nu zorgeloos onder d'Olyvegaarden

Te ruften; en met luft, den bou van land en zee

Te vordren; en by elk te vinden goede ree,

Maar ach wie dacht dat oit een Broeder dus ontaarde?

't Is England niet genoeg dat fy haar Stedewapen,

Zo fchendig ziet beklad met Koning KAR ELs bloed, .

De hoogmoed port haar aan om Neerlands vrye Hoet,

Te brengen onder 't jok daar recht en reden slapen.

: Heidelberg. - -

I i Dies



25o M. E N G E L R Y M.

-

Dies word de stelle Leeu nu in fyn Tuin gedwongen,

Te reizen over eind te zwajen weer den kling,

Waaraan het Spaanschebloet voordees met lauren hing:

Maar, laas, aan wederzyd word noch alärm gezongen.

Ach Hemel ziet gy niet hoe Efrim met Manaffe,

Manass' met Efrim leeft? Ai zie hoe bloed en brein,

Hier spat uit 't bekkeneel van haar die Broeders zyn,

En die in een Verbond te faam zyn opgewaffen.

De Haat, beheerfcht het Ryk. Zet gyu Heer daartuffen,

Laat Broederlyke trou weer fluiten hand in hand,

Enbindgy hertaan hert: en strengelt d'Eendrachtsband;

Dat Vrede, Liefde en Trou elkander mogen kuffen.

Dan zal ons Landgeschrey veranderen in Psalmen,

Van vreugde en dankbaarheid. Ja steden, land en zee,

En Tempel daar men u oprechte Godsdienst dê,

Zal dreunen van 't gejuich, en in den Hemel galmen.

1652

Op de Poëzy

Van

JoHANNES BARA.
In fijn Rijmboekje gefchreven.

K Onstryk en Letter-kundig Geeft,

De minste die uw werk doorleeft,

- Voelt
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" Voelt kittelinge in fyn gewrichten:

Wanneer myn al te werelts oog,

U Hemel-rym las, 'k moest om hoog,

Myn Aardze ziel ten Hemel richten,

Maar onverzaad van 't Godlik fchrift,

Sloeg 't einde om, daar de minnedrift,

Op 't alderkrachtigst zegepraalden. -

Dit trok weer 't hert van 't Hemels af,

Toen dachte ik: Arme menfch hoe laf,

Is u de ziel dat fy strak daalden.

Lof konftig Rymer die u pen,

In beide zo volmaken ken,

Datze ons, zo zinloos kan vervoeren:

Vergeefme dat myn Zwaneschacht,

Dit: haar maagdom heeft verkracht,

De yver dwong myn pen te roeren.

Maar gun my, (fchoon ik 't zy onwaard)

Als gy hier meer in hebt vergaard,

Dat ik die dan eens mach doorlezen:

De lust tot uw Poëetze konft,

Teelt in myn boezem deze gonst,

En ik zal onderwylen wezen,

165o. - () Gunftige Vriend,

H: Z WEER Ds.

Ii 2 - Uit
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Uitrechts Veranderingen,

Den DoM gegeeffelt.

E blinde drift van 't Frans gebroet,

Haalt al het Kerk-tuyg onder voet, -

Plant beelden, geeffelt bank en stoelen, -

En doet het gantfch: woelen:

Elk raagt en :: en boent en wijt,

Maar 't hert dat blijft vol vuyligheyt.

De PROCESSIE t'Uitrecht.

Wijl elk mach in Processie gaan,

En spotten op Gods ware bende,

Maar't spel dat is noch niet ten ende.

NU kraait op 't hoogst den Franschen Haan,

't Verlofte Uitrecht.

E Franfman vlucht, de beeldent'faam,

't Kruys, Wy-quaft, en al 't Paapfe kraam,

Raakt, met het Schildwacht-huyste vyeren,

De steen van't Vrêburg moet zelfs voort,

't Is Vyv'Oranje wat men hoort,

En poort en straaten zietmen gieren.

Noch.
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Noch.

H: Sticht dat zocht Louys drie dagen,

Om hem Stads Sleutels op te dragen:

Maar toen 't quam aan fijn rechten Heer,

Zat geen Regent drie dagen meer.

DINHALING

Van fijn

Koninglyke Hoogheid,

t'Uitrecht. -

Om't Sticht door liefde t'onderschragen,

't Welk nu met fmert heeft leeren dragen

Het France jok, dat lieflik fcheen;

D::i: Vorft trekt eyndlik heen,

Doch't krygt nu balsem voor fijn fmert,

Kerk, Raat, en Burgerlieft malkandren »

Elk ziet nu een gewenfcht verandren,

En eert Prins WILLEM in fijn hert.

LOUIS en KAREL.

oUIS loopt KAR EL achter na,

En roept, ò Koning! fta, ey sta,Rent zo niet na de Vrede: w

I i 3 Ik
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Ik heb noch meenig zak met gelt,

'K zal Holland dwingen door gewelt,

En gantfch tot puyn vertreden.

Maar, Koning , fooje my verlaat,

Ik ben dan zonder moet en raat,

Myn kusten die staan open.

De RUYTER met fijn bonte paart,

En TROMP daar elk is voor vervaart,

Zal al den bras afloopen. *,

S PO T PR IN TE N.

Erwijl den Batavier het Monsterfwijn beryd

- Raakt het, na laag gewroet, al 'tingefwolgen quyt.

Sinjoor die houd de pan. De Duytfert plukt den Haan:

Snijd hem de fpooren af, fijn kraeijen is gedaan.

Het Francegelt verstrooit. Menfal door 't Raafs bestier,

Haaft roepen fchoon is't Swijn schenk Rotterdammer bier,

Een Ander.

D:Haan vlucht naar het kot, by fijne broetfe Hennen;

Hem lust de Kaas niet meer. Den Arent grijpt hem aan,

Matroos en Dogg komt hem tefaam nae't gat te rennen.

't West-faalfe Swijn is Vet, en 't wroeten nu gedaan,

Sinjoor en Batavier die willen hun verzaden;

D'cen stooft den Haan in 't fop, end'ander wil hem braden.

Een
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Een Ander.

Et Engels, Schots, en Yersch gediert,

MetNeerlants Leeu nu brult en tiert,

Om 't faam de zee te veegen.

Den Francen Haan dieschreeuwt en ruyt,

Sijn fchoonste veeren vallen uyt.

En vlucht geheel verlegen. "

Merkuris staf en Vrede-vlag,

De Dry-tant, 't opper Zee gezag.

Poogt ider te bewaren,

De Leeu graagt na de Steven Kroon,

Dewijl de Slang ons stelt ten toon,

Een Vrede voor veel jaren.

Op het

Vreugdeplegen en Nieu Vereenigen

D E R

NEDERLANDEN.
HET bulderend metaal dat niet en is gewent

Als Oorelogs-gedrocht, ten trompe, uit te blazen,

Geeft niet dan Vreugde-vyer, verbrizelt 't moedig

rafen

Van de uitgeteerde Nijd; wijl 't niet als Vrede kent.

De
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De Krijsgod wierd gehoont, toen fyn bebloede vuist

't Gefchaarde zwaard, vol wee, te Munster wierd ont

wrongen,

(Sijn dwinglandy geboeit) en in de schê gedrongen;

Sints heeft fijn kleine macht de Vrede stáág bekruift.

En dacht noch Laurenloof te binden om fijn kruin ;

En 't hagelwitte kleed, der Vré , in purpe plaffen

Te domplen, en dien glantz, als nietig, uit te waffen;

En fteeken zo de Vaan van Tweedracht uit den Tuin.

Toen zat de stille Vrê, en liet het bigg'lend nat,

Als peereltjens van dau, langs vruchtbre kaken rollen,

Wijl fy als balling was: en zag het noestig follen

Der Leeu, die 't Pijlenbos schier los gelaten had.

De Olijftak hing verflenst. De Rozekrans verdooft.

Doch toe: grammen Mars fijn kracht ten uit-eindtoon

G »

Het slapelooze Dier, dat Hollands Hek bewoonde,

Hiel noch Merkuris Roé, ten roemkrans, op het hooft.

Het Hemeloog verdroot dien band te zien ontfchaakt;

Maar kreeg een hartenlust de Vrede wéér op 't kuffen

Te zetten, en voortaan de loffe Pijltjens tuffchen

Haar hand, in vaste klem , te geven; fpijt die 't laakt.

Dank-heb, ô Vrede-Vorst, voor 't geven van de Vré:

Wy juichen met ons mond, en heffen hart en handen

Tot dy, ô Vader op : Zit gy aan 't roer, laat stranden

Ons Vrede-schip, ten eind by u, in stille Ré.

-

, Wel
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Wel aan, gy die 't genot, van zulk een heil, geniet,

Bekranft onze aardfche Góón met Ekels en Olijven:

Wiens nóit voltrokke zorg, om uwe Rust te stijven,

Elk, voor 't Gemeene-best, fijn nachtrust heel verliet,

Omarmt dan de Eendracht nu, als een Geliefde Bruit;

Verwelkoomt hare komst met hooge Vreugde-vyeren,

En brommen van Kanon, laat nu haar Wimpelszwieren,

Met vrolik Klokgespeel, ten hoogen Toren

1652. U IT.

schuldige Dankbaarheyt

Bewezen aan

H E R O GALAMA.

Over het doorlezen van verfcheyde Gedichten,

- my dienftelikter hand geftelt.

HE RO die de Poëzven

O Recht, als iets Goddeliks bemint,

'k Moet u myn Dankbaarheden wyen,

Wijl ik myn zelven schuldig vind',

'k Hebbe al het Rijm met luft doorlezen,

Daar aan uwe onverdiende gunst,

My gunde een deelgenoot te wezen,

Ter liefde van die fiere kunst,

K k Maar
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Maar of het quam dat gy my vraagden,

Wat dat my wrang of fmaaklik was?

Zo weet, dat my gantfch niet mishaagden,

. Als dat 'k uw naam zo zelden las.

Waart gy de minste der Poëten,

't Was billik dat gy minder blonk

Als fy, die lichten als Planeten,

En Friesland dienen tot een pronk:

Maar nu gy't Hoefnat hebt gedronken,

Doet gy de werelt ongelijk,

Dat gy van deze heilge voncken,

Niet toond een blykelyker blijk.

Gy weet dat in aal-oude tyden,

Homerus en den * Mantuaan, -

Haar zinnen met de Rijmkonst vleyden,

En andere leerden door haar blaân.

Doch 'k hoef Latijnze of Grieksche Boeken,

Noch Vorst Augustus Kabinet,

Niet om een voorbeelt door te zoeken,

Terwijl ze onze eeuw noch zelver zet.

Gy ziet de Jufferlyke beelden,

Go U D 1 EN, S i B Y L LA en Q UE ST 1 ERs,

Wat vruchjes hare Pennen teelden,

Terwijl haar boezems zijn vol viers.

* Virgilius,

Zal
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zal nimf S1n wl zo heerlik woelen »

En zult, gy G ALAMA dus stil,

Steeds zitten en geen vyer gevoelen,

Of dooven 't door uw wederwil?

Neen S 1Mo N GAB B EMA leeft anders,

Dies vliegt fyn lof op Famaas tong,

Gelyk men eertyds Alexanders,

Doorluchte heldedaden zong. -

Doch iets vervrolikt noch myn wezen,

Dat gy u zelven beezig houd,

Met alle Rymkonst door te lezen,

Schoon dat gy zelver niet en bouwt,

Maar ziet de Bie die leeft den honing,

Doch geeftze in meerder zoetigheit,

Weer aan den bouwheer die de woning ,

Daar toe ten dienste heeftbereyt. ' T

Doet zo, gy zult ons heil verschaffen.

Schelt u de Nyd; trek dat niet aan:

Sy wil toch als een hond steeds blaffen,

Op 't aanzicht van de heldre maan.

Wel aan, terwyl gy zyt gesproten,

Uit 't oud geflacht van G ALA MA,

Toont dat gy ook zyt een der loten,

En treed dien braven voetstap na.

K k 2 Een
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Een ander vlocht zich zelfs lauwrieren,"

Om dat hy met een Irren moet,

De bloote kling dorst heldig zwieren

Tot bou van eer, dat groote goet:

Maar zo gy door uw goude veder,

zaait zwarte lettren op 't papier »

zo giertge op nieuw uw wapen weder,

Met een veel trotzer lauwerier.

Mijn pen, de kreupelste van allen,

Zal dan gedurig beezig zijn,
Om uwe groote lof te brallen, p

En danken HE Roos heerlik breyn.

Doch 'k dank u noch met korte reden,

Terwijl ik my na 'et eynd' moet spoen.

Laat dit tot tuig van dankbaarheden •

Uwe overgroote ziel voldoen.

1656.

Z IN N E

a
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Z IN NE- B E EL D,

Op het

V R E DE -

VERBOND,
Tufchenden KONINGvan ENGELANT, en deHoog

Moog: Heeren, de STATEN der VEREENIGDE

NEDERLAND EN, &c.

Verklaring van de

V R E D E - P R I N T.

DE VREDE, met olijf en zegepalmgeciert, daalt van den

hemel, onder een rey vanjuychende Engelen, en vereenight

het: Engelant, met het machtig Nederlant: Waar op

terftont den Tempel geopent, en 't Verbond des Vredes door de Heeren

Afgezanten befworen word. Hierop word Mars, degod des oorlogs

geboeyt, en Vulkaan de wapen-fmitnevens hemgeketent, als mede de

NijdenTweedracht, als ftichtfters van den oorlog. Ter zyden den

tempel leggen kreupele en verminkte, verbeeldende d'elenden des oor

logs: Enaan den ingank desfelven komen d'Indianen, en 't volk uyt

andere geweften, en offeren hun gefchencken terTempelvan de Vrede.

Merkurius, de god der Kooplieden, vliegt na beneden om fijn leege

beurs nu wedervolgouts te zamelen. De Zeegod Neptuyn, met fijn

fcheeps-kroon, verbeelt de vrye Zeevaart, en vervrolikt zich met de

:: en Walvifch-vangers. Van gelyken toondgantfch Nederlant
- K. k 3 hare
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hare vreugde, door 't branden van Pektonnen: aardige Vyerwercken,

't bulderen van 't Canon, en allerhandt vreugde-teeckenen. In t ver

fchiet lyt BRE DA, de handel plaats der Vrede, na 't leven afge

beelt.

Y Vaderlanders, die de Vrede

G Zo geerne op haar zetel ziet,

En 't fweert des oorlogs in de fchede,

Let wat dit Zinnebeelt bedied.

Hier komt de VRED E nederdalen ,

Met vett olijf en zegepalm,

En 's hemels vlugge Choor-koralen

Vervullen 't fwerk met vreugde-galm.

SY strengelt hier de handen t'famen

Van twee Gebroeders, dicht by een,

Wiens braaf geloof niet zou betamen,

Dat fy te famen langer stre'en.

Dies als 't den Hemel heeft verdroten,

En Neerland kreeg een walg in 't bloet,

Wierd op der Aard' hun Vré gefloten,

Tot heyl van iders Staet en Goet.

Straks gaat de Vrede-tempel open.

De grendels die drie jaren lank

Met roest van bloed zijn overdropen,

Die geven nu een vreugde-klank.

Want hier befweeren d'Afgefanten,

Uyt 's Konings laft, en Staten naam,

Zich noit weer tegen een te kanten;

- . En dit doen al de Vorsten t'faam.

Hier
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Hier op word Mars terstont gebonden;

Sijn harnas, fweert, en ::et,

Ja bus en trom, word gantfch gefchonden,

En t'eenemaal tot gruys verplet.

Vulkanus, die de wapens fmeedden,

En hem ten dienste heeft gestaan,

Moet met fijn roockerige leden,

Ook met hem in de kluysters gaan.

De Nijd, en Tweedracht met haar slangen,

Die al het quaat berokkent heeft,

Die worden t'faam by een gevangen,

Wijl dit gedrocht in oorlog leeft.

Maar d'arme, kreuple, en verwonde,

Die leggen zich voor 't Vrede-huys,

En toonen hoe verminkt, gefchonden,

En lam fy zijn door 't krygs-gedruys.

Doch op dees drempel, vol van zegen,

Verfchijnt den fwarten Indiaan,

En 't fcheeps-volk, dat zich aller wegen

Verstout om koopmanschap te gaan.

Dees:: vrolijk haar geschencken,

Ter heyl’ge Tempel van de Vré,

En willen dus met vreugt gedencken,

De vryheyt over land en zee.

Ja zelf Merkuris in den Hemel

Verblijd zich, dat hy duyzent-vout
Zal
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• Zal halen by het aards-gewemel,

Sijn leege buydel weer vol gout,

AP

Neptunus kruyn, vol gryze haaren,

Draagt weder een Galjote-kroon,

Nu alle fchepen veylig varen,

En niemant schrikt voor strijd of hoon.

De Viffcher mach nu 't net uytfpreyen,

De Walvisch-vanger fijn harpoen.

O vreucht! wie zou zich niet verblyen,

Nu niemant hun zal hinder doen.

Wel, nu den oorlog is geweken,

't Is billik dat het Nederland

Haar Vreugde-vyeren nu ontsteken,

En ider een Victory brand. -

Het Vyerwerk mach in lucht en water,

Nu fwieren tot een lust voor 't oog:

De straat mach dreunen van 't geklater,

En zenden vreugde-galm om hoog.

't Gefchut mach nu vry dond'rend razen,

En buld'ren over zee en zant:

Den Hemel gun dat het mach blazen,

Den oorlog eeuwig uyt ons lant.

DE



M EN GE L R Y M. 26,

D E

R E C H T E

WEEG-SCHAAL.

Ie eenmaal let op 's menschen pogen,

W En hoe dat God het alles schikt.

En op fijn rechte WEE G-Sc H AAL wikt,

Die staat verwondert opgetogen.
-

Het menschen hert is dik genegen

Te voeren macht en heerschappy,

En 't al te krijgen aan fyn zy,

Het fy door gelt of door den degen.

En komt fijn aanslag iets te lucken,

Hy brand in hoogmoet, en gelooft

Dat hy zal zijn dat groote Hooft,
Daar al de werelt voor moet bucken.

Maar God, in fijnen troon gezeten,

Bespot het nietige aards gebroet

Dat in fijn hoogmoet woelt en wroet,

Zo uytgelaten en vermeten.

Hy weegt, met een G e R EcHT E WA GE,
Het hert dat dus na Kroonen brand,

En laat hem toe het zondig lant,

Ten beste van fijn volk, te plagen.

Ll Maar
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Maar zeyt op 't left: ,, Houd op, ô Koning,

,Gy zult geen voetstap verder gaan;

,,Gy zijt mijn eygen onderdaan,

,,En kreegt door mijne hand dees krooning.

»Wat durft gy uwe macht toeschrijven,

,, En fnorkt van lant-of zee-gebied?

,,'t Is mijne wat gy weet of ziet,

,, En 't moet op mijn beveelen drijven.

» 'k Heb ebb en vloet in mijn vermogen.

,,De winden woonen in mijn hant.

,, De werelt, minder als een zant,

»Verstuift door 't wencken mijner oogen.

Zo heeft Godts mond van oudts gesproken;

En meenig Heerfcher in fijn lot,

Vind dat hy is dezelve God,

Die 't nimmer heeft aan macht ontbroken.

Twee Koningen van groot vermogen,

Die fpanden met veel Worsten t'faam,

Om Ne'erlants fteden en haar naam

Gantfch wech te roeyen uyt elks oogen.

En 't fcheen of 't God mê had beschoren:

Maar ziet hoe dat'et lot verkeert,

't Hoogmoedig volk wort nu verneert,

Dat d'ondergang had t faam gefworen.

Nu zietmen noch, door 's Hemels zegen,

Een hant vol lant (waar in men vond

Godts Naam, en 't Oud en Nieu Verbond)

Al 's werelts fchatten overwegen.

O Neer
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-

O Ne'erlant houd u aan 't verneed'ren;

Omhels de Godtsdienst, fwaarvan wicht;

Zo valt al 't werelts goet te licht,

Met al die hoog-gewaffen Ced'ren.

't Is waar, God heeft u neergebogen,

En fchand'lik onder voet gelegt:

Doch weet, dat GoDT DoET ALTYT RECHT,

't Zy in 't verneed'ren of verhoogen.

Maar gy, ô Vorsten hoog gezeten,

Betoom uw trotze hovaardy;

Hy zet haar uyt de heerschappy,

Die heylloos stout zijn en vermeten.

Meynt noit voor d'aard een zon te wezen,

Of weet, gy zijt aan 't ondergaan.

Gy zult op aard noch zee bestaan,

Maar vluchtig voor uw vyant vreezen.

Doch daar het fwaart rust in de fchede,

En daar de herten streng'len t'faam,

Daar plant JEHOV A fijnen Naam,

Dewijl hy woont in 't huys der Vrede.

F A B E L.

D* Reuzen quamen eens met hoopen,

En fmeten al 't gebergt' op een,

En meynden 't was na recht en reen,

Den Hemel aan de e-Aard te knopen:

L. l z Dies



268 M E N G E L R Y M.

Dies riep Jupijn; Houd u te vreden,

Vernoeg u met het geen gy hebt,

En wie om meer te hebben rept,

Die wil mijn fchicking overtreden.

Met fchoot hy twee drie blixemvlagen,

Daar tuymelden de Reuzen al,

En ider lachte om haar val.

Zo gaat het noch in deze dagen.

Aan Juffrou

ANNACOOPaGROEN

Als wy t faam in grooten Regen na den

Haag reisden.

In haar by-zyn gerijmt.

n d'allerdiepste kolcken,

Om dat den Amstel nu niet vrolik vieren mach,

Nimf AN NA 's eerste dag.

D:blyen Hemeltreurt, en stort fyn regenwolcken,

Maar ô war Vreugd beschynt my door de droppelshenen,

Dat ik : 't hemels wenen,

Mach reyzen met die fchoon en deugden-rycke maagt,

Die zo veel gaven draagt,

O glory-rycke Nimf leef heilryk al uw leven, D

Cn
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Den Hemel wil u geven,

Dat als gy reyft van hier, naar 't eeuwig Aangenaam,

Dat wy ook reizen t'faam.

1665.

Aan de Heer

WILHELMUS SLUYTER,

Op'tzenden van fijn Anagramma.

Ontfloten door uw fnaren,

En d'eer die gy my doet,

Dacht ik u lang voor heen te voeren te gemoet:
w n

O SLUYTER, g heht myn hert, al over vele jaren

Maar kennis van myn zelfs, en hoop van uyt uw zangen,

Eerft meerder kracht te ontfangen,
r Heeft my zo lang belet,

Tot dat ik eyndelyk heb lier en snaar verplet.

Nu fweeg ik schier van fchaamt', indien uw liefde teken,

Myn borst niet hadde ontsteken,

En dat mocht zyn gezeit,

By Sw E ER T s en vind men niet als fnoode ondankbaarheit.

Maar groote Prediker, wiensRym, wiensleer, wiens leven,

Elk kan een voorbeelt geven,

Wat noopt u dat gy my,

Dus hoogchelykverëert, die nedrig woon aan 't Y? -

L. l 3 Gy

&
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Gy fchryft my toe veel zoets, maar met zo zoete woorden,

- Dat fy myn ziel doorboorden:

Dies acht ik dit voor myn,

Een lees', niet wat ik ben, maar wat ik hoor te zyn.

Voorwaar die lof past u: Gy die in Maatgezangen

Betoont uw grootst verlangen;

En d'een en d'andre fnaar,
Zo zoet te toetzen weet als Is'rels Harpenaar. ' w

Want S LUY TE R, gy vervoert myn ziel zeer dik ten hemel,

Als ik van 't aardsch' gewemel,

Een weynig poezing zoek,

En dan myn geeft verquik in uw geletter boek.

Oftracht ik nu of dan myn zelven te vermanen

Ik lees uw trooft en tranen, .

Die gy beschreeft, en kreet,

Als u de doot onttrok die peerel uw MA R GREET.

'k Heb daar door Jufferen, ja, dorst ik het belyen,

'k Heb mannen zelf zien fchreyen:

Dies SLUYT ER, denk wat vat

Dat uw ziel-roerend' Rym op hunne herten had.

Wat hoeft er meer gezeyt? 't zou u misschien verveelen,

- Want wyzen haten 't streelen;

En prys die hooge gaat,

Geef ik aan andre niet, wyl ikze zelver haat'.

1. Heb Rym en Rymer lief: doch hebbe ongedwongen,

In vier jaar niet gezongen,

Maar fchoon ik ftaak die kunft,

Ay fluyt my daarom niet, ó SLuxT ER uyt uw gunst.

Aan

* 3
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Aan

Dr. WILHELMUS SLUITER,

• MijnGeliefde Broeder-vriend,

S: fluyter, die voor 't dagen,

Door u zang en Poëzy,

Al de Vogels op een ry,

Uit het bedde weet te jagen.

Uw gewyde Hemel-tonen,

Klinken nu van Stad tot Stadt;

Niemant word uw Rymen zat,

Als daar d'ondeugt in blijft wonen.

Tk Spot met Nachtegale tongen,

Dat niet is als tjuk , tjuk, tjuk:

Want gy broeit dus door den druk,

Op een jaar wel duyzent jongen:

Is het winter, is het foomer,

Brant de Son, of vrieft de ftroom,

Is 'er blad noch vrucht ten boom, .

Uw gebroifel zingt niet loomer.

Ja u zangen, groot van waarde,

. Klinken zo door zielen oor,

, Dat Godt zelfs, en 't Engle-koor,

Die verzellen op der aarde.

O geheiligt zoet vermaken !

Waarlik, die met zijn gedicht,

Zo veel nut en heil verricht,

Hoorden 't Rymen noit te staken.
- Ant
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Antwoord aan

E: NIEUWENHOF,

Op de Boden en Brieven daar mede hy my

t'fijnent noodigden.

M: Coufijn, Om u woén

Door de pijn Te voldoen ;

Die ik ly,

Nimmer vry,

Blijf ik thuis,

Tot mijn kruis:

En al fchoon,

Gy door Boon,

En door Briev',

Na believ'

My ontbied,

't Is al niet;

'k Ben wel graag,

En zeg staag,

Ziet ik koom;

Maar te loom

Is het been,

Dat alleen,

Als een kind,

My nu bind,

Dies ik bid,

Laat doch dit

Klein papier,

Strekken hier,

En door beén,

U te vreén

Stellen , en

Zeggen : Ken

U: lijf

Doen gerijf,

Hier in huis

( Nu mijn kluis)

Zo gebied

Slechts maar iet; .

'k Ben bereit

Om altijd,

Vroeg en laat,

Met der daad,

Te doen zien,

Dat ik dien

NI E U w E N HoF,

Nimmer flof:

Maar dat Zw EERs

Nu vol zeers,

Heeft fijn lust

Zonder rust,

U te dienen na waardy:

Dats voor hem een Artzeny..

1693. Aan
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Aan de Heer . . .

JOAN van EGEREN,

Ortswylige Johan

By wyn en kan

Ja olyk

En vrolyk

By ider man:

Ik laat u lieden weten

Dat ik heden,

Met vreden,

Ben ten eten,

Engezeten

By myn wyf, het puik der fwarte peeten.

En onder het drincken van de * Josefze moft,

Op de Haagsche Kabeljau, die leckere kost,

Zo valt er een praatje

Van u myn beste Maatje,

Waar in wy uw gezontheid zeer netjes gedenken

Met glaasjes te fwencken.

En dewyle wy hooren

Dat, gy Hooggeboren,

By d'Uitrechtse Quakken

Zolang legt te snakken,

En d'eters der koekken ;

Niet meer komt bezoekken;

Zo gaatje sneeg en glat

Dees kostelyke Brief, op staande voet, na 't gat.

En in fpyt van jou bakhuis,

'Fen dienste van 't kakhuis,

* Van de Put, voornaam Koopman in Wynen.
Mm • Zo



274 M EN GE L R Y M.

zo komtze ondertuffen

Uw handen eerst kuffen.

Zeg vrolyke Schryver,

En potse bedryver,

Wat heb ik midsdreven,

Of qualik geschreven,

Dat gy my langer niet en kent -

Of niet eens melden wilt dat gy in 't leven bent?

Wilt dit doch verbet'ren

Of weet vry, ik zal

Naar 't gat u zo vet'ren

Met zulken gefchal,

Dat gy zult roepen met open bek,

Verloftme uit de handen van deze Gek.

1681. Extempore.

In Wyzen fchijn,

Veel dwaazen zijn.

D: Werelt is 't toneel des Duyvels steeds geweest:

Hier speelt hy d'Engel Gods, en daar de Leugengeeft.

Wie Heylig heet, of Wys, kan hy doen Geklik dwalen,

Maar weet, de brydel Gods belet hem 't zegepralen.

De Valfche Kerk,

Draagt 's Duyvels merk.

D; Toetsten keurt het gout: de Schrift de Geesten Gods.

De ware Christen-kerk rust op een dierbre Rots.

De Valfche, schoon in fchyn , steunt op verzierdegronden 5

Wyl Duyvel, Dwaas, en Vrek, als Bouwers fyn gevonden,

M I N
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D I CHTEN.

TITERs voogdeN,

In Twee Bruin OOG EN van Rozinde,

Kan Titer fijne Voogden vinden.

Y zegt my, ô ROzINDE,

Dat u twee Voogden binden,

Wiens wil, wiens raad en macht,

Gy eert en waardig acht.

Maar weet, myn Uytverkoren, - «.

'k Heb 't vry-zyn ook verlooren,

En mis myn zelfs voogdy,

Nu even-eens als gy. -

Twee zyn 't die my regeeren, -

Wiens raad ik steeds zal eeren, &

Zo lang het hemelslicht,

My flickert in 't gezicht.

En wilt gy, Engel, weten

Wie 't zyn, en hoeze heten,

Zo hoor my eens ten end,

En ziet of gyze kent.

Mm 2 Aan
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Aan d'Amstel zynz' op heden,

Gelieft en aangebeden.

En krygen met een wenk

Het hert tot een geschenk.

Sy zyn vriendlyk en zedig,

Neerslachtig, kuyfch en vredig,

En hebben tot een woon,

Twee huyzen even schoon;

Een Buurhuys tufchen beyden,

Houd haar van een gefcheyden,

Doch zyn ook, zo ik meen

Van achteren aan een.

Wat d'een behaagt wil d'ander:

Sy zorgen voor malkander:

En fluyten fy haar deur,

Geen grendel komt er veur,

Beyd zynze bruyn van haaren,

En even oud van jaren,

En glycken meer op een ,

Als oit twee menfchen deén.

Sy hebben tot een teecken,

Twee BOOGEN uyt gesteken,

't Welk maar een letter fcheelt,

Of 't heeft haar naam verbeelt.

Wat dunkt u nu, ROZ IN DE,

Kunt gy myn Voogden vinden,

Aan wien ik overgeef,

De wil waar naar ik leef?

'k Hoop dees' vier Voogden t famen,

Een raadslag zullen ramen,

Dat gy, ROZ IN D uw Voogden derft,

Als TITER uw bruyn oogjes erft.

1664.

Aan -
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Aan K A L 1 s T E,

Op 't Klappen van haar

VENSTER- YZERS.

Yn Engel alsje legt tot rust op 't ledikant,

En hoorje met een gons u venster-yzers klappen,

Zo schrik niet: maar gedenkt, dat dit door TI

TE R S hand

Geschied, die nu te post voor by uw deur moet fnappen;

En hier me zeggen wil. KA L 1ST, den hemel laat,

Uw aangename leen volkoome rust genieten,

En als gy van uw koets, als een Diaan, op staat,

De Goôn u dan met heil en zegen overgieten.

M INN E-.

KL A CH T.
Ie't gout fijn liefde geeft, die vangt fijneygen ziel:

D Maar die fijn Minnegrond opdeugtsbevalligheden,

- Diensgloet is 't rechte vier, ontsteken door dereden,

En oogt op grooter goet als Croefus schatkist hiel.

M m 3 Een

-
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Een andre min is blint, maar dees ziet als de zon,

Sy kan de ware waardes waarheids meest waardeeren,

De Schijn bedriegt haar niet, maar 't zijn noopt haarbegeeren,

In d'een is zielvergift, in d'ander's levens bron.

De Koolen van die Min zijn van des HEEREN handt,

En niet door menschen drift in vlam en brand gesteken,

Geen water jaagt die branduyt 'tinnig ingewant,

Dat vier krijgt zelf in zee een heerlik zege-teken.

't Is sterker als de doot, en feller als het graf,

Wie zal dan zulcken gloet niet recht eerwaardig achten?

Wie ift die oit fyn mont zo fchendig overgaf,

Dat hy die minne-vonk bespotte of belachte $

Vriendinne van myn hert, dus is de min gegront,

Van die u telkens fmeekt om wedermin te toonen,

Waarom bewimpelt gy 't koraal van uwe mont,

Om met een eenig woort fyn liefde te beloonen?

Hy ziet niet op uw goet, de geltzucht quelt hem niet,

Ay heb zo kleyn gevoel noit van fyn groote liefde,

Uw heushcit, deugt, en glants die u uytd'oogden schiet

Die, ja die zyn 't alleen die hem het hert doorgriefde.

Acht, en veracht dit niet: 't is vyer van grooter waard,

Dedoot, nog't graf, nog't goet, nog't water kant't niet bluffen,

Maar zo gy uwe gunst aan fyne liefde paart,

Zo mach hy zulcken brant op d'Echte koets uyt kuffen.

-

*

Wel
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Wel zet hem, ô Vriendin! ten zegel op u hert,

En twyffelt gy noch iets , beproef hem nadees reeglen,

Zo zult gy in het eynd noch tuygen van fijn fmert,

En 't hert zal al het doen van mond en pen verzeeglen.

TITERS KLACHT,

Als hyvan Leo N o o R zou affcheyt nemen.

- . En TITERS Zon, helaas, fnelt na de Westerkimmen,

Syn hert ziet by den dagdienfwartenavont-stont,

H Oelangzaam daalt de Zonaan onzen Horizont!

Syn licht daalt op een dag, dat jaren op moest klimmen.

Syn LeoNoo R, die hy veel jaren achter een,

Met blyer oogen zag als 't zonlicht aan den Hemel,

Die wil haar glantsz haar gloor in eene uur alleen

Intrecken, en ontzeyt haar T1 T ER dit gewemel.

O Hemel treurt gy niet? zo help ô Rots en Steen,

Want T1 Te R kan alleen dees droefheyt niet verfwelgen,

Hy kirt gelyk een duyf, en klaagt het aan de telgen,

Maar laas die stoppen 't oor voor klachten en gebeén.

En d'Echo lacht hem uyt, en baauwt fyn klagten na,

Ja fpot met dit geween, als LE oN oRA As lippen.

Hoe Engel stemt gy dus met d'Echo over een?.

Ja wis, gy fchynt als fy een Nimf van bosch en klippen:

Ecn
--

-
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Een fchepzel dat geen hert, maar oor en lippen heeft,

Geen hert dat T 1T ER s fmert in 't minste kan deurbooren,

Maar lipp' en mont die hem steeds droevig antwoort geeft ,

En ooren scherp gehoort, maar niet om te verhooren.

Nochtans, ô L E o Noo R, fchoon T 1T ER dit bevint,

De wolf zal met het lam veel eerder t famenparen,

Eer hy op houden zal te zuchten in de wint,

Te klagen dat hy niet met u en mach vergaren.

Eerfal zyn levenslam, de zonne van fyn vreugt

Uytdooven, eer hy oit verandren zal van zinnen,

Maar zo lang als hy kracht, verstant en adem heeft

Zal 't laatste teecken zyn van Le oN oo R te minnen.

Vaarwel dan LE o Noo R, uw beeltsgedachtenis,

Uw vriendlikheyt uw deugt, en all' uw pronk-çieraden,

Blyft by my, schoon ik fchey. Gelooft dit voorgewis,

Vaar wel. Den Hemel wil met heil u overladen.

Op de

BETOOGE LUCHT,

Als ik op den 17 May 1657. na Voorburg

2vandelde. -

Oe zijt gy Hemel dus gefloten,

En gunt niet dat de Sonneschijn,

Noch fchynen op de teere Looten,

Die door den dau bevochtigt zijn?
Wilt
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Wilt gy nu noch dichten regen

Bedruppen, 't vochtige gewas;

Het fchaapjen bleette zeer verlegen,

Dat strak de friffche klaver las. *

De Leeuwerk zou fijn zang vertreuren,

Om dat fy voor heur jongen niet,

Het aas zou weten op te speuren,

Sy tjukte en kermde van verdriet.

Hier hoort gy groote Rave fchreyen,

Ay hoort de kleyne Leeuwerk mé,

Sy zal uw' lof zo groot verbreyen,

Als oit een groote Rave dê.

Stier dan de donckre regenwolken,

Door uwe macht na 't Oosterdeel:

Wijl daarom d'Indiaanfche volken,

U fmeeken met een heefche keel.

Dan zal de zon door warme stralen,

Doorsuikeren het aardgewas,

De Leeuwerk zal in 't vliegen dalen,

En fweven over't krakend gras.

De koeyen zullen d'uyers fwellen,

En vol van melk en boter zijn,

De Landman zal zich veerdig stellen,

Om t'offren 't eerst van tarwe en wijn.

Zo 't LEONOOR, dan zal geluften,

Om TYTERS bê eens te veldoen,

'k Zal dan de rym-pen laten rusten,

En myn gedachten beter voén. -

N n . Ik
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Ik zal dien lieven Engel fmeeken,

En porren haar na ALTENA,

Daar mach men vry fijn hert uitspreken,

Daar slaat geen meyt de woorden ga.

Daar zal geen Argus ons begluren,

Daar zal geen Afculapus zijn,

Daar is geen keeken van de bueren,

Daar zyn geen tongen vol fenijn.

Daar zingt het lieflik Nachtegaaltjen,

Zo dra 't uit LEONORAAS oog

Ziet blikken 't kleinste zonnestraaltjen,

De bron daar 't al fijn zang uit zoog.

O kleine diertje zing toch helder,

Zo raken TYTERS woorden niet,

In 't klinckend' welf van Echoos kelder,

Of in het klappent liz en riet.

Het riet kon Midas ooren melden,

Wat zoud dan niet van TITER doen,

Van Konings fchande praat men zelden,

Maar 't kleine quaat doet harders bloen.

't Mach zyn hoe 't wil: de Nijdmach woeden

En domplen TITERS slechte ziel,

In haar onstuyme watervloeden,

Het lichaam is een holle kiel.

Die haar al dobbrend zal ontdryven,

Schoon zelfs de Hoop haar hoop verloor:

En TYTERS hert zal altijd schryven,

Lang leef de Delffche LEONOOR.

Aan
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Aan

R O ZE L E I N,
•Als fy in haar Hofftede op 't Verlaat vertoefde.

At toeft gy langer op 't Verlaat

W O Ros E LEI N, myn lust en leven?

Het schynt dat gy den Amstelhaat,

En 't Goy dees grooten roem wilt geven,

't Geboomt' is immers zonder blad,

't Vermaak dat woont nu in de stad.

Uw CELADoN en heeft geen rust,

Hy vint zich door 't Verlaat verlaten

Van RosELEIN, fijn hertenlust

Helaas wat troost zou hem nu baten?

Hy vind in u, ô Roze LEI N,

Syn Trooster en fijn Medicijn.

-

*

Wilt gy dan dat fijn fmert vergaat,

V: uw CE LAD oN dees Bede:

erlaat 't Verlaat ; en Engel laat

Daar blyven uw afkeerigheden,

Zo gy die op 't Verlaat verliet,

Hy was verlaten van 't verdriet.

Dies CE LAD oN die u bemint,

Haakt om u te verwellekomen,

- Gun dat hy u verlaten vind

" , N n 2 Van
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Van bitterheyt en ydle droomen.

> Gun hem de Trou-kus van uw trou,

En blijf voortaan fijn Echte vrou.

Aan de

M UI G ,

Die zich aan myn Keerslicht brandde, terwyle

ik een brief fchreef.

Z O lang hebt gy, ô kleine Dier,

(Schoon ik?t beklaagde met myne oogen)

Als brommende om myn keers gevlogen,

Tot gy verzengden in dat vier.

Nu valt gymachtloos op't papier, t
Dat ik aan L Eo Noo R zou zenden,

En doet my fchielik uw elenden,

Hier weten door uw fijn getier,

Moeft dit papier u heden voor

Een droevig Schou-tooneel verstrekken,

Dat ik 't zo vrolik ging bevlekken,

Met quakjes voor mijn LE o Noo R?

Gy fpartelbeent hier op uw rug,

Uw kleinste leedjes zien ik lillen;

Het
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Het fchijnt fy aan my zeggen willen,

Ai help toch den verdoolden MUG!

't Schijnt, Beesje, dat uw val tot straf,

Of my tot leering zal gedyen ;

Dat 'k zien zou hoe'k door malleryen

Gebaant heb, en noch baal, mijn graf

g

Gy wijst my hoe ik om het licht,

Van L EoN oRA As vierige oogen,

Mê heb, gelijk een MUG gevlogen,

Door 't wyzen van het blinde wicht.

Nukrimpt my mé, hert, long en nier,

Door 't branden van heur ooge-lonken;

Nu smelt het merrig in de fchonken;

Nu wellen d'aders vol van vier.

Nu fmeek ik steeds dat noords gemoet

Om artzeny: Sy ziet my branden;

En gunt my 't nat der kille randen :

Dat helpt als oly in den gloet

Zie Beesje, 'k ben uw mede-maat,

wy moeten t faam een noodlot dragen.”

Kom laat ons onze ramp beklagen ,

schoon 't nabeklagen komt te laat.

wy zelfs zijn oorzaak van dit quaat

Laat deze dooling dan verstrekken.'

Tot prikkels om ons op te wekken?
Dat is nu d'allerbeste raadt

N n 3 Mijd
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Mijd gy de keers, en ik 't gezicht,

Van L Eo No RA As vierige oogen, g

Zo worden wy noit meer bedrogen:

Die licht gelooft, die dwaalt ook licht.

1654. "

B R I E F

Aan - -

A S K A A N.

Naar dat ik van hem gefcheiden, en hier

gearriveert 2}/45.

My 't laatst Vaarwel toezey, gaf ik de gryzehairen,

Van d'Amstelgod de zorg. En dacht,'k Zal nu wel varen,

Vermids des Amstels vriend my zelf 't welvarengond.

G Ewenfchte Vriend ASKAAN, Sints ubeleefde mond,

DeSchimmen van de nacht die zwichte voor dat woord;

En lieten myne leên zo lang gantfch zorgloos flapen,

Tot my de blond' Auroor quam onvoorfiens begapen,

Die my met nuchtren mond verwelkomd' aan de boort.

't Vaarwel dat was toen uit. De voeten moesten gaan:

Doch mids ik met u groet als Bode was beladen,

Zo kon het ongeval myn lichaam noch niet fchaden,

Maarbracht my welby haar daar 'k eerst ging wel vandaan. I

Ik
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r

Ik bracht de groet aan haar. De poesle ROZELEYN,

Lag met haar Bedgenood toen noch op zwaneveeren,

U groet was ider lief: maar 't vordere begeeren,

Wierd heuffelyk bedankt; men zey, 't Kan nu niet zyn.

Uw Broeder, na 't bevel, wierd toen van my genood,

Die mede dit verzoek scheen flaauwlik af te zeggen,

Doch of hy met fyn Gans zal t'uwent eyers leggen,

Is my gantsch onbekent, mids hy noch iets besloot.

Verwacht dan van haar zelfs de teekens van 't besluit;

En zyt met hert en mond voor u gulhertigheden,

Van ons op 't hoogst bedankt. Vernoeg u met dees reden,

De tyd laat niet meer toe, myn uurglas dat is

- U I T.

12. Bloeimaand, * *

165 5. T 1 T E R.

* »

D E

wREEDHEID.

Lk maalt de Wreedheid af zo wreed hy kan bedenkken,

Ik ben geen wreeder wreed als myn ASPASIA.

Nochtans ging ik haar eerst den naam van Engel schenk

ken, -

Denk hoe ik heb gedwaalt zo 'k nu te rechte ga,

Sy fcheen volmaakt te zyn in al wat ik kon wenfchen, E
- v I)
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En vleiden ik haar mond, fy toonden haar gedwee,

Dies was fy, zo het fcheen, een Engel by de menschen,

Noit dacht ik dat fy fpon het kluwen van myn wee.

Het glurende kristal van vriendelyke blikjes,

En kusjes zonder maat, ontroofde my het oog,

Dies viel ik blindeling in 't blinde Wicht fyn strikjes,

Het Guitjen had fijn wenfch, dies hy na Cypris vloog:

Hier was geen nader weg, om artzeny, te vinden

Voor my, als slechts de min van Nimf ASPASIA,

'k Ging op mijn Doelwit aan: En ik, (ach arme blinde)

Ging met dien blinden Vent noch telkens weer te râ,

In 't laatst ik quam by haar, en toonden door mijn zuchjes,

't Geen mynbeschroomdetongnoch niet uit spreken dorst,

Die looze toonden ook allengsjes Min-geruchjes,

Als of de liefde zat als balling in haar borst,

Jakuften ik haar mond , fy gafmy kusjes weder,

Ontbloten ik haar borst, fy liet het weigrig toe,

Hoe lang ik by haar zat in Olmen-schaduw neder,

Sy wierd mijn minne praat noit voor den avond moe;

Dan fprakze met een tong, zo vleizaam dat 'k zoufweeren,

Dat fy een Engel was: Beleefde T IT ER gon,

(Vermids den avond valt) dat ik mach wederkeeren,

Terplaatze van mijm rust, tot 't opstaan van deZon,

Dus quam fy uit myn oog, maar dieper in gedachten,

Denk of ik fluimren kon in droomen op mijn koets,

Hoe lang viel my de nacht van korte Zomernachten!

Dus leefde ik arm van rust, maar ryk van Min en Moed.

Dik zeid ik: Groote Nimf, koft gy uw oog ontwaken,

Daar zou den dageraad uitschittren, 'k weet het wis,

Dan weer: O Nimf wanneer zult gy gelukkig maken,

De Minnaar die helaas dus: is?

Ten einde quam Auroor, op haar faffrane pennen,

Afdalen tot myn trooft; Geen dons hiel my dan vast:

Myn Vee begon met my dit vroeg op staan te wennen,

zo dat de kortste nacht haar me viel tot een last.

- Zag
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Zag ik in 't zuyer dal dan eens myn Zon op dagen,

Mijn Zon AS PAS I A; ik keek niet eens na 't Ooft,

Zo lang ik by haar was en zou ik nimmer vragen,

Waarom Apol zo lang met flaauwe straaltjes blooft?

Dus heeft ASPAZ I A mijn zin geheel betoovert:

En toen die Wrede zag dat fy mijn hert en zin, .

Ja 't leven van myn ziel, volmaaktlik had verovert;

Toen gafzemy de fchop in plaats van weder-min.

Den Hemel, die het zag, die kan van my getuigen,

Wat diensten en gebeén ik aan haar heb gedaan;

Hoe ik myn knien voor haar, als voor een God, ging buigen;

En zoekt haar yzig hert t'ontdoojen door getraan:

Maaralles wasvergeefs. De Wreedheidheeft haarboezem,

Gekozen tot een stoel: En d'Ongenade kykt

Nu uit dat minlik oog, en leid daar op haar droezem,

Zo dat fy meer een droes als eenig Engel lykt;

Nochtans hoe wreed fy is zo kan ik doch niet laten,

Te minnen die my haat, te zoekken die my vliet,

Die na geen reden hoort die zoek ik te bepraten, , .

Maar, ach, ik breng mijn zelf noch dieper in verdriet,
Dies neem ik noch eens voor die Barfle te bezoekken

En zo geen fmeken helpt, zal ik dat wreede hert,

Van nu aan eeuwiglik ten jammerpoel vervloekken,

En doen haare oogen zien het einde van myn fmert.

1653.

Aan

LE ON O RA,
Als fy na den Haag was getogen.

- LE o Noo R, ô doelwit van mijn oogen:

O Verschuylt gy u weêr in een andre ftad?

O o zyt
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Zyt gy geheel ontbloot van mededoogen?

Wört T1T ER s klagt noit van uw oor gevat?

Kunt gy een * Berg van Ontferming bewoonen,

En u dus wreet aan uwen T 1 T ER toonen?

Zie, T 1T ER loopt door hagel, fneeu, en winden,

En ziet, geen koud of sture vlagen aan,

Maar woelt en draaft om dus fyn deel te vinden,

En 't beezig hert eens van die zorg t' ontslaan:

Maar fyn gepoog fchynt niets te konnen baten,

Die u bemint fchijnt gy heel wreet te haten.

Vergeefs ift dan gereyft, gerotst, gefworven,

: Amsterdam, na 't langverlangde Delff, * *

De min schijnt daar veryft of uitgestorven,

Of pynigt nu haar trouwe Minnaars zelf:

Maar 't schijnt fy laat die roos van niemant plucken,

Voor dat de doorns door hert en vingers drucken.

Wel of den Haag dan op die Roos mach roemen,

En T 1T ER zaayt veel doornen in het hert;

Hy zal 't gepoog door leydzaamheyt verdoemen

En wachten noch de balsem voor fijn fmert:

Het minnen krielt van wederweerdigheden,

Maar 't taay gedult kan 't hartste hert herfmeden.

'k Zal L Eo Noo R met waterige oogen,

Dan steeds nazien, zo dik als fy verscheyd:

Maar met een hert vol vlammen overtoogen

Inwachten, dat by na van blijdschap weder fchreyd?

Den Hemel zal zich eijndlik eens erbarmen,

En LEo Noo R opoffren in mijn armen.

* Gr. Eleonorós, is in't duits Berg van Ontferming.

TI -
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TITERS GR As KRANSJE

Voor

LE ONO OR,

Geknoopt in 't by zijn van

HIPPOLIT” en AMBRIZE,

Z O ras Auroor met flikkerende tintelstralen,

De dampen van de nacht verjoeg,

Het vars bedauwt geboomte droeg,

Een rey van fchaterende Nachtegalen.
A

't Scheen Favon lag in Floraes fchoot, en fliep:

En zwolg van dees Goddin,

De zoetste geurtjes in,

Tot hem op 't laatst den Echo wakker riep. .

De zoele Zefir mengt zich daadlik in de daken,

En ftort : 't lief geluyt,

Den lekkrem aasfem uit,

Syn roos-en fiolet-gevulde kaken.

Myn flaapryk hooft, en arme wetensgeeft,

Was pas van Slaaps Altaar

Gestegen, of ik waar,

Een deelgenoot op deze Hemelfeest.

O o 2 Myn
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Myn hertjen prees die geur en melodyen,

Zo hoog, dat ik van nu voortaan,

Schier d'Amber zelver wou verfmaan,

Voor 't gul genot van zulke lekkernyen.

Maar Hy die 't eind, zelf voor 't beginzel, ziet,

Ontfloot den draaiboom van

Een blyer uur, dies 'k an

't Gezelfchap raakten van AMB R1Ez en H1 P P oL1ET.

Wy kliefden Thetis schoot, langs groene klaverweyen

Daar menig dikke hertenzucht,

Benevelde de blaauwe lucht, -

Om dat gy, LEo Noo R gemist wierd by ons dryen.

Geen zuchjen bleef verborgen zonder fchyn, -

Den hemel wierd ont-aart, - -

En heeft geopenbaart, -

Dat gy, ô LEo Noo R, myn eenig deel zult zyn,

Vraagt gy my, Engelin, hoe dat dat by mocht komen?

Ons Amstelparel H 1 P Po L 1 ET,

Die alle dingen diep doorziet,

Heeft lang en tenger gras zeer net by een genomen.

En zei, Kom T 1T ER knoop dees topjens aan malkaar,

En zo 't een kranfjen is, -

Ik acht het voor gewis,

Dat, die gy voor af noemt, zal zijn u wederpaar.

'k Ving aan, en bond dit groene kruidje.
En zei; Dit strik ik voor,

Myn Nimfje LE o Noo R,

Dit zal 't Orakel zijn of fy zal zijn mijn bruidje,

De



Minne-Dichten. 293

De knoopjens alle zes die raakten eindlik vast,

Het vleezig elpenbeen,

Ging strak door kracht van een,

En fchonk een kransjen of 't waar naar u hooft gepast.

Myn tong die wierd verstomt, en scheen byna bezweken,

Wanner myn oog dit zag;

Doch 't heil dat my voor oogen lag,

Deed my, ô LEoNoo R, dees woorden voorts uitspreken :

,, Heilryke dag, die eeuws geluk vertoont!

, Hoe vriendlik d'uchtent was,

, Noch heeft dit kleine gras,

» Die heilge melody, in krachten, uitgehoont.

» Laatd uitkomst van 't gevlecht, ò Goon, u Godstem wezen,

,, Dat ik die lieve Hemelpop,

, Mach nemen tot myn bruidjen op,

Zo hoef ik nimmermeer voor blaauwe scheen te vreezen.

Daar hebt gy, Leo No oR, 't mirakel nu in 't kort,

De Rym hier walglik stuit,

Dies scheid'ik'er nu uit,

Maar ziet eens wat er voorts in prooz' geschreven word.

1651.

Oo 3 KAR I
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KARIL ENAAS

ZUIC HJE S.

Laas wat moet de zwakke KARILEENallyden!

E Elaas hoe moet nu stryden,

De fchaamte met Natuur!

Wat * element verkracht het krachtig minnevuur?

O kan den Oceaan dees hartebrand niet stelpen?

Elaas wat zal dan helpen,

- Tot bluffing van de gloet,

Die KARILENAAS vleefch tot as verbranden doet?

O Damon, Damon, wift gy KARILENAAS fmartje,

Gy zey niet dat haar hartje,

Van Diamanten was.

Gy vond het, DAMON, als het alderbrofte glas.

Wat noemt gy my, och arm! dan menigmaal de Wreede?

' O DAMON ik heb reden,

Te fchelden u voor wreed,

Wyl gy, door kusjes, dus myn hertje branden deed.

Ja wreder zyt gy als de Krygsgod Mars in 't stryden.

Die toont dik medelyden,

Noch ergens aan een vriend.

Gymoort die u bemind, en 't moorden niet verdient.

* Hoofftof, Wat
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Wat zeg ik ? wreed? ô neen, ik voel in my veel blycken,

Van duizent ongelycken;

En DAMONS hals bevreyd,

Van schulden die myn mond hem heeft te last geleyt.

Ik ben de wreede maagt die myn natuur verkorte,

Wat tranen DAMON storte,

Ik was altyd, zo 't fcheen,

Onwinbaar, daarze doch vermoordden KARILEEN.

Maar DAMON wift gy niet die meisjes komen vryen,

Wat kusjes, vleyeryen,

Wat klagingen van pyn,

Dat aan dat teér geslacht wil opgeoffert zijn ?

O DAMON moest gy strakzoKARILEEN verlaten,

Om DAFNE te bepraten?

- Ga, Echo zeg hem aan

Mijn min, of 'k moet in min, al minnende vergaan.

Ontfarm u, DAMON, dan; ik wil my ook ontfarmen,

Ik sta met open armen,

Rekhalzend'; en ik zal,

U heten wellekom met Kusjes zonder tal.

1653.

G E
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G E DA C HT EN
-

Over 't SWART E

HALSKETTINKJE

3. In

S I L VI A.
Anminnige S1 Lv1E, Terwyl dit çiercel wachte,

A Na d'aangename uur, dat myn strafwaarde hand,

Demoedig weder bracht dit stoudgeroofde pand,

Zo wierp ik veel gepeins in d'hoekken der gedachten.

Dik dachte ik, ô S1L v1 E, wat nut kan dit u geven?

't Ishert, 't is zwart, 't is kout, en teeder vast geschaakt:

Word hieruw hals door stark, warm, wit of zachtgemaakt?

Zo is het veel te lang in T1TE Rs hand gebleven.

Maar neen dat ik het niet. 't Vertoont hoe in uw'boezem,

Een hert woont jonk en téér, maar kout, en zwart, en hart,

't Geen noit door laau getraan warm, wit, ofzachter wart,

Maar teert op ys en staal als op haar eigen droezem.

Is 't dit niet S1 Lv1 A ? Gun my noch eens te denkken !

't Wyft aan, Die u bemint, eer hy fyn zelven kent,

Diefchaakt hemzelfs een reeks van jamren en elend,

Die gy hem dan tot loon, en na verdienst', wil schenkken.

Zo
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Zo ik 't hier niet en râ, gun my noch een gedachte,

Van duizend die ik denk, te stellen op 't papier,

'k Hoop ik het raden zal: En, Engel, mis ik hier,

Ik zal niet weer op nieu fyn eigenschap betrachten.

't Wyftaan, dat Vrou Natuuruis een Echte Moeder,

Die duizend gaven aan een ketting t'famen schaakt,

Dieze u, haar eigen kind, alleen deelachtig maakt,

Dies isfy d' een wel goed, maar d'ander noch veelgoeder.

Is 't dit niet S1 L v1A? Voorwaar ik heb 't geraden,

Ontkent het niet S1 Lv 1E, het stomme kristallyn, ,

Dat noit een woord en fprak, zou myn getuige zyn, . . .

En toonen hoe gy zyt met schoonten overladen. -

Wel fchoone S1 Lv 1 A, ik brenge u 't giercel weder,

Op dat het uwe hals weër Gierlik gieren zou,

De plompe boere leén van T1 T ER zyn te rou,

Om dit te dragen, want dees KET T 1 NG is gantfch teder.

Maar als g uwe elpen hals ziet van dees reeks omvangen'

Gedenkt dan, ò S1 Lv 1 E, de brosheid van u tyd,

Die van menutjesals van schakels, is gebreid,

En als dit KET T 1 NKJE zeer teeder t famenhangen.

Als gy dit dus bedenkt, zo zal dit gierçel geven,

Aan uw , ô S ILv 1A, een kostelyk gieraad,

Schoon dat dan Atrop fnyt u broffe levensdraad,

De Dood heeft dan geen macht, maar gy zult eeuwig leven.

1654.
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Op de Dood -

Van

ROZANIER.
Yn Engel die ik plach met kusjes 't hert te laven,

M Elaas, die leyt en sterft !

O zo myn oog haar derft,

Ik sterf, doch zal myn lief in tranen eerst begraven.

In tranen? neen. Ik zal in zuivre lelygaartjens,

Begraven ROZANIER,

En fchryven: Lezer, hier

Leit ROZAN IER, de roem der fchoonfte roozeblaartjes.

En dan zo lange ik leef haar grafsté gaan besproejen,

Met dau van tranen-nat,

Dat uyt die zuyvre fchat,

Een Lely mach [haar eigen wapen] groejen.

De Rozelaar die juicht op 't grafvan ROZANIE RTJE,

En blooft van vrorlikheyt,

Dat daar gestorven leyt,

Sy die de glantz verdoof van Roos en Eglantiertje.

En 't Honigbytje treurt; wyl ROzAN IER het Roosje,

Was daar het steeds op vloog, IE

3,In



Minne-Dichten. 299

En zoeter zoet uit zoog,

• Als 't immer vinden kon in 't zoetste Nectar-doosje.

Wel Honigbytje kom help dan de dood beklagen,

Met TITER die nu schreyt, -

En die in treurigheyt, .

Zal treuren tot hy mé word by syn lief begraven.

ID A N K H E B B'

Voor een Roosje, ontfangen uyt de handen van

LEONOOR, in haar byzijn gerijmt.

Voor 't Roosje dat zo versch ontloken,

Gy uyt fyn doornen hebt gebroken,

En my, uyt zuivre gunft, op draagt.

D ANK HEB, Beleefde Juffer maagt, *

Schoon Ganimeed verruylen wou,

Syn overkostel Nektar-kruykjen;

'k Verfmade dat , wyl ik dit puykjen;

Der prille Roosjens koftler hou.

[NB. Sy vraagt, waarom ik een Roos zo grooten lof geef j

Hoe LEONORA vraagt gy dat? -

't Is, Engel, om dat niets ten prycke,

Staat in dees werelt, dat gelycke

Heeft by uw' lipjens als dit bladt.

- Pp 2 - Dies
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Dies als 'k u lipjens derven moet,

Soo straalt myn oog op verfche Roosjes,

Daar ik (wen ik u Nektardoosjes,

Moet miffen) dan myn lust in boet.

165 1.

D E

V L O.

Nelle Vlooitje, fwarte beesje,

S Dus lang:: op myn borst,

Mogen hupplen als een geesjen ;

Wyl ik u niet vangen dorst.

e

Maar hoe fnel gy u kost reppen,

Toen ik u quam achter 't gat,

Wist ik u noch t' onderscheppen,

Datje fpringend' wierd gevat.

'k Heb uw leven nu in handen,

G' Hebt myn hertebloet gezoogt,

Dat zyn gruw'len, deze fchanden

Worden noit za recht gedoogt.

Koft gy bidden om genaden,

zaagt gy niet zo torrig fwart,

'k Zou my lichtlik noch beraden,

Dat het * oordeel wierd verzacht.

* Vonnis. Koft
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Kost gy fpreken, 'k zond u heden,

Aan myn Engel LEONO OR,

Dat gy myn genegentheden,

. Haar mocht luistren in 't oor:
/

Want gy weet de zuyvre vlagen,

Van myn zeer gevoelig hert,

Dat zich t'aller tyd zal dragen,

Even als 't beschreven wert.

'k Schonk u 't leven, zo 'k de wormen,

Die my aandoen herte-zeer,

Kon in myne borst bestormen,

Met verzachtelyk geweer.

Maar indien ik u laat leven,

'k Heb een vyand meer behoed,

D’een die wil my niet begeven,

D' ander wort van myn gevoed.

Nochtans kan ik u niet dooden;

'k Heb u lief; waar komt dit van?

't Hert trekt naar het bloet; ô Snode,

'k Weet niet hoe het wezen kan,

Leef dan, Vlooitje, lange dagen,

Huppel weder zonder ruft.

'k Heb in 't wreken geen behagen,

Want genade is al mijn lust.

Maar en zondig niet op goetheit,

Zo je my te veel weer tfart,
Pp 3 Weet
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- Weet, dat ook in mijn gemoet leit,

Een rechtveerdig straffent hart.

Dient u 't luk dat gy de leden,

Van de prille LEON OOR,

Met uw pootjes koomt te treden,

Neem dan by u zelven voor, tºt
i, ei

Jufferlik met haar te leven: -

Breek haar slapen noit door pijn:

Wilt noit aan haar lichaam geven,

( Door uw zuigen) plek of fchijn:

Dan en zal 't my noit berouwen,

Dat ik u het leven gaf.

Spring dan henen vol vertrouwen,

Leef vry lang, bevryd van straf.

R O Z IN DE S

HARTE-JACHT,

Speelende op een Hartenjacht, vanHonden en fagers

gevolgt door een grootMeefter in papiergefheden.

Yn Lief Roz1 ND E ging ter jacht,

En maakte van haar bruyne oogjes,

De Pylbus en de:
, Voorzien met menig scherpe fchacht,

En --



Minne-Dichten, - 3o3

En T1T ER s hert, dat menig jaar,

Het bofch des werelts had doorloopen,

Wiert van een minne-fchicht bekroopen,

Al wiert hy wond noch pyl gewaar.

Dus gaat gy, ô Roz1 ND E, in kracht,

De Jachtgodin Diãan te boven:

Dees vond om herten te berooven,

Die heeft Diâna noit bedacht.

Dies gy, myn zuyvere Diåan,

Gy zult Diåan ten voorbeelt wezen,

Zo gy het hertje wilt genezen,

Daar uw fchicht is ingegaan.

De Nyd die zend fyn Honden uyt,

Om u, Roz1N D, die 'k steeds zal loven,

Van alle ontferming te berooven,

En u t'ontjagen dezen buyt.

Maar neen, Roz1NDE, uw kloecke geeft,

Die laat zich met geen praatjens paayen,

Al zoekt de Nyd haar zaat te zaaien,

Gy lieft de waarheid aldermeest.

Dies T1T ERs hert, dat gy doorschoot,

Zal aan uw ziel gekluystert blyven,

En hy zal op fyn voorhooft fchryven,

Ik liefde Roz 1 N DE tot der doot.

1664.
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, Op de

HARTE-JACHT,

eAan Rozinde geoffert.

Zynde een vluchtend Hart, daar drie jagers achter herr' waren, zeer

curieus in papiergefneden, door Nicolaas van Raveftein.

H Ier zietge T ITERS hert na 't leven afgebeelt,

Door u, myn liefROZIND, op 't vinnigste doorscho

ten ,

Befprongen en om-zet van quade gunst-genooten,

Wiens booze en bitzen aart, al T ITE R-S doen verveelt.

Ziethoe het schreeuwt van angst! helaas waar zal 't zich wen

den ?

Drie Baffers leggen toe t onnoozel Hert te schenden,

r"

Gy dappere ROZIND, die als een Amazoon,

De pylbus tot dees Jacht doet rootlen op uw schouders,

Ay berg het in u gunft al jagen 't Voogd en Ouders,

En zalf fyn open wond doch met uw Roozekoon.

O kon het eens de Nyd ontspringen door fyn fprongen,

't Zal fchuylen in uw schoot, en teelen daar fyn jongen.

Opt



Minne-Dichten. 3o5

Op 't

PRONK-CIERAAT

Van de zedige

R O Z IN DE.
E: ander pronkt zich op met peerlen, gout, en kan

ten

Maar my:ROSINDE kiest een beter Pronk-çie

raad; ,

En çierfel dat in gier al verr' te boven gaat,

De groote Jufferpracht van peerl' en diamanten.

Sy pronkt haar ziel met heil, en zetelt in haar oogen,

De diamanten Deugt als in een goude Troon.

Sy gunt aan d'Eerbaarheyt haar kaakjes tot een woon,

Haar mont teelt Engle-zang, en Peerlen vol vermogen.

Gelukkig zyn die geen die dus haar pronk-luft bluffen.

Geluckig die 't gehoor van zulk een Stem geniet.

Geluckig is het Rym dat zulcke oogen ziet,

Maar noch geluckiger die zulk een Mond mach kuffen.

Qq Op
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Op het

SCHEIDEN en STERVEN

VAN

S I L V I A.

Ls ik het laatst Vaarwel van SILVIA ontfing,

Op Walchrens dorre strand, -

Het hertjen ftond in brand,

En gloeiden, schoon het oog vol brakke tranen hing.

Het schoonste puik van kristallyne waterpeerlen,

Vlood uit de gitte vlietjes van myn S1 LVIA;

En riep: Den Hemel neem u T ITER in gena,

En breng u weder hier ten eind van 't noestig dweerlen.

'k Zei: Schrik niet SILVIAATJE, want de dood,

Schiet heden op myn Romp,

Haar fchrale pylen stomp,

Wyl 't hert is hy u hert: Myn Engel 'k heb geen nood.

Geen onheil van de zee en kan myn hert dan treffen,

Schrik dan niet, ó SILVIE, schoon ik een weinig fchey,

Ik vaar wel prykeleus, doch van perykel vry, -

Ten waar dat Atrop zich wou over u verheffen.

Zo
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Zo fprak ik: maar 't geluk, zo gunstig in myn oog,

Wierd haast meti: geboeit, 3

Wyl Atrop 't leven fnoeit,

Van 't Roosje daar ik als een Bie myn heil uytzoog.

* Gelyk men 't gloejend kleeddes Roomschen Raad doorstikte,

Met roudraad, toen men zag,

Dat TU LLIUS dood lag,

Zo leit myn hert doornaait dat eerst zo gloejig blikte.

Maar 't treurig purper wyft myn fmarten nimmer uit,

. Ja 't allerzwartste zwart,

Verbeelt noit wat een fmart,

My brengt het doode lyk van myn geliefde Bruid.

Vervloekte Knipsters van myn alderliefste leven,

Kom knip nu mé de draad van myne hert-áár af,

Gun my nu ook te zyn by SILVIA in 't graf,

Zo zal u TITER u gepleegde fout vergeven.

* Toen d'Orateur Tullius overleden was, wiert het Capitolium,

't geen eerft metpurperfluweel omhangen was, bekleed met

purper behangfel, zynde dichtgeborduurt met zwartezyde,

tot teken van rou die den gantzen Raad had.
w

Q_q 2 TI
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Titer Harteloos,

Door 't Sterven van

S I L V I A.
Oe staan ik nu, elaas, en ben myn hertjen quyt,

Wyl SILV IAAJE zielloos leit,

Die Voedster en Bewaarster van myn hertjen was,

Zal ik in 's werelts voddenkas,

Nu leven zonder hert? ach dat en kan niet zyn!

En fchoon het by my was, 't leeft zonder medicyn.

Ach hertjen waar zyt gy? my dunkt dat ik het zie

By 't doode hertjen van SIL VIE!

Hoe! is myn levend hert dan by de doode dood?

Hoe kryg ik 't wederom? ô nood!

Zou ik daarom in d'onder-aardfche kolken gaan

By SILVIA? dat was te dwaasfelyk beráán:

Zo bracht ik zelf myn zieltjen ook in ly,

En 't jonge vlees in slaverny:

En laat ik 't hert by haar, zo heb ik anders niet,

Als pyn en eindeloos verdriet,

Dies staan ik zonder raad, en weet niet wat ik kies,

Wyl 't een my pyn toezeid, en 't ander groot verlies.

f

Wel aan, ik kies doch van twe quaden een,

En ga na d'aarfchen kerkker heen, E

f,
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En zo het quam dat ik geknot daar mé in blyf,

'k Ben by myn hert en twede lyf,

Het scheelfel is doch klein want als ik het recht gis,

Als ik het hert al heb ik doch de Voedster mis. *

Kryg ik het wederom, zo bid ik aan Kupied,

Dat hy fyn pyltjes fchiet,

In 't kil bevrozen hert van Nimfje Tyrfides,

Dat die zy 't hertjes Voedsteres,

Want als Tyrfides gunst ten voll' daar over heerst

Zo raakt het weer in fleur gelyk het was in 't eerst.

1651.

OP EEN

R OO SJ E,

Op de Borft van juffrou... ..

E Roosjes in de morgenstond,

D zyn zoet, maar noit zo zoet te plukken,

Als Rozemontjes rooze mond,

Met zachte kusjes t'faam te drukken,

Haar lipjes zwellen van Ambroos,

En tarten d'aller-eelste Roos.

\

Het Roosjen op u fchoone Borst,

Bekent het zelf, wie kan 't ontkennen?

Q_q 3 't Wer
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't Vervalt als of een koude vorst,

Op 't onvoorsienst fyn pruik quam schennen,

't Verlept, 't verdort, En zo het sprak,

Het zey, Myn glans is u te zwak.

Wanneer ik dan, ô Rozemond,

Myn mond mach aan uw lipjes drukken,

De vriendelykste morgenstond,

Verlokt my noit tot Roozeplukken,

Vermids uw lipjes als een Roos,

Bedauwt zyn met myn ziels-Ambroos.

Onder den name van R O ZI N D E ,

Schuylt ANNA DANCKERS mijn Beminde.

Acht het uw Eerkrooon niet tenA,

Nu gy u ziet ROSINDE noemeN,

Nadien de Roos is't puik derbloemeN.

Als 't puyk der Juffren is A N N A.

L E VE RTJES.

'kL JOu niet een korl van 't leveren, nochtans moet ik er nou

ook een korreltjen in doen. .

Toen N.N: na Engeland wasom Krommel tebekycken, wiert

fyn wyf zo groen

Dateen braaf Karel, haar en korreltje moest komengety: 9

33:
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Maar fy met een korreltje niet tevreden, dee dien Ridder by

haar blyven!

Zolang, totdat haar Man quam onvoorsiens op 't mat,

Toen voelden hy eerst recht dat hy twe hoorens had.

2

Tereeren van deze Maaltydzal ik het Levertje, met een grof

ryn in men murf douwen;

Flus ging een Bruigom na d'ouwe, en een Bruid na de Nieu

we Kerk om te trouwen;

De Bruid die van 't abuis haars Bruigoms niet en wift,

Heeft haar, daar 't ider zag, in 't Choor van angst bepist;

En zey: Och Speulnoots, 'k ben met kint, dat is jou welbe

CI1t ,

Verlaatme Teewisnou zo ben ik al myn leven geschent.

3•

Dit LE v ER TJ E is van een Haas; maak datjet wel onthout,

Vandaag is de Stopper met fyn Kaffapak getrouwt,

Want mids de tyd zo slecht is, was hy dik om werk verlegen,

Maar'kfweerje, dat nu, heeft hy wat te stoppen gekregen,

Zo hy nu wel oppast, en naald', noch kunst niet fpaart,

Zo heeft hy binnentjaar, * vyfdufent guldens over gegaart.

4

Moet ik nou Leveren? Ai helpme brave geesten!

Terftont rook ik het hoen, nou ruik ik warme veeften :

Doch dat is menfchelyk, zyt daar niet van verveert,

Een veeft die niet en stinkt is niet een olykoek weert.

* Eenjonge Zeun, wijl die zo hoog word gefchat.

5. Dit
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5•

Dit levertje is van een Hoen, dat zieje voor je oogen,

Overtwejaarzey een dochter in de Staalstraat datfe was bedro

ger! » . . . , ,, -

Om datz' een kindje kréémde daarze geen vaar toe en wift,

Hetdocht haar fchier een droom, want fy hetzo niet gegift,

Maar nu heeft er een Minnebroer met fyn wiequaft zo komen

bestrycken,

Datz' in eenuurde stad mettwé dochters en een zeun heeft gaan

:
-

Nochiffe vryster; maar niet bedrogen zo ik gis,

Die haar nu trouwen wil weet datfer goet toe is. *

6•

Dit Levertjen is gebraden en niet gestooft,

Left had Monfr. N: aanJuffrou Sofy een paarfchaatsen belooft,

De winter diebegon en'tys dat wiert al sterk;

Dies maanden fy N: N; in 't middenvan de Kerk.

7•

Kyk vrinden, ik geefje elk wat van 't LE vERTJE, nou

moetje Refrynen.

Maar trap niet op mynZeer, want maakjet wat te bont

'k Zal met een Advocaat, raad plegen, om jou voor 't Recht

te doen verfchynen,

Belegt eerst 't geenje zegt, en LE v E RT dan vryrond.

8.

Tereeren van myn LiefzalikLE vE REN dat er de drommel

om lacht.

Want ik hebbzebezukt lief: maar zo liefniet dat 'k om harent

' wilby nacht,

My zou willen verdrincken, of rottekruit eten van defperatie

Neen: 'kzonkliever in haarschoot, cn schreefde approbatie.

9. Dits
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9

Dits LEv E R (luistert toe!) van een gebraden hinnetje.

Kortstrouwden eenjonggezel,met een vijftig jarig walinnetje,

Syzey's nachts: Brugoom vat mon Pucellage in bewaring,

En maak te nak de kyn zo grand as de peekharing.

IQ. .

Nou zel ik mé grof grynen, 't L Ev E RTJE zoumen anders

opbreken,

't Is heel droog, maar 't en stopt niet, dats een teken,

Dat het de Stopper slacht, die by al ons volkjen is vermaart,

Die zo droog was, dat hy op d'eerste nacht toen hy wasgepaart,

Niet eens en stopten : 't geen fijn Bruidje begon te verdrieten,

Dies stond sy op, en bleef de heele nacht by 't Bruilofsvolk, om

vrengt tegenieten ... …. »

k' 11: : : zº

- - - -- 2:

Dit LeveRTJE is zo groen, als derycke juffer, die met een

fchrale quant paarden,

't Wastegen vrienden zin, die floten, deur Voorwaarden,

Hem uit de hoop van 't goet. Sy gingen dik te bed;

Maarhy hiel zich vervreemtvan Venus dart'ie wet.

Op't left toen zeyze: Lief geef my nu datje my beloofde te
geven!

Ik deed, zeyhy, zo't was ind'Huwliks-Voorwaard geschre
Vcil. -

Strak brak fy het papier, daar 't ongeval uit sproot,

Enfchreef een ander schrift. Toenfmolt hy in haar fchoot.

I 2•

Tereeren dit Levertje zel ik grofrynen, zonder verminken

plat.

R T Twé
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Twévryersstopten alle week zestien mengle karnemelk in'er....

rob.

Maar nu d'eene getrouwt is willen fy't geen van beyde weten,

Nochtans getuigen de beuren datze die dikwilshebben zien me

UCI1, -

Op JEAN.

Ean maak de fraje poëzy, -

Mais, als fy niet wat: daar by, ,

Ma foy, ze ga verloren:

Car die poes die niet kryg de muis,

Et non travailje voor de huis,

Z' is non pas bon geboren.

": - - - - - - - - - -
. -

- w -

Moi z' heb te Kakkedemie gaan,

Ze zie de Kale Jonkre staan,

En speule voor de Grave.

Maar moi ze zek, die kiek daar an,

De niet-ryk word un povre man,

Et tout en femble word de fave.

- '- -

- GE ZAN



s
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T Rog-Be RA AD

ROSANIER,

Wel Dafne, hoe beducht. * -

:

Ontvlood het minne vyer

En T IT E RS lief om-armen

Toen schoolz in ruycht van Elze-blaan,

Om Titers lusjes te ontgaan,

Verbaftert in 't ontfarmen.

L: toen ROZAN IE R

2.

Daar zatze en overdacht,

Wat dat de Trou al bracht,

Voor moeiten en elenden:

Ach, zeize, 'k ben nu losen vry,

Zou ik in laffe flaverny,

Myn zelven dan gaan wenden?

Rr 2 3. Neen,



*

-
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* - 3

Neen, 'k blyf een friffe Maagt, -

Wiens hart geen zorg en draagt -

Als voor de teedre Schaapjens,

En min de Gulde Vryigheid, --

Voor 't zoet dat my word toegezeit,

Van d'hedendaagze knaapjes.

Op het

TROULB E RAAD van RO ZANIE R.

Is 't mooglik dat een Maagt Natuurzo wet kan stellen,
En toomen zo de wil van 't menschelikke vleefch ?

Maar die dit oordeel eens van ROZAN IER misprees,

Zou die terstont hier in een beter oordeelvellen?

Hetfpreekwoord zeid: Verwerpt uraat, en laat u raden:

Doet mézoROZAN IER. DeTrou heeft moeyten in,

Dats waar, maar ach ze geeft zo lekkeren gewin,

Dat ider daar wel in fyn maag wil overladen.

1652.

G R I L.
Toon: 't lWas of fy het my zeide.

'k Oet van defenavond noch eensjes op den tril,

Schoon 't is tegen Besjes wil:

Want heden geen vryer,

WOft
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Wort blyer, -

Voor hy' er
-

Syn zoete,

Mach moete,
- -

': zelf een Snyer,
- - -

eemt fulcken avond waar.

2 •

Is fy dan niet thuis, 't geen gewis welbeuren kan,

'k Maak'er weynig werrik van;

Zo gaan ik by Tryntje,

: 't wyntje,

't pyntje;

:
Tiktakje,

Voor 't Burregers kyntje,

Ten dienste staat gereed.

3

Echterswats een vryster? want als men 't wel infiet,

Dieze krygt, die heeft verdriet,

Wat mach ik dan trachten,

En wachten,

Met krachten,

Javleyen,

En vryen,

By dagen en nachten,

Na 't geen my fmart aanbied?

4

kGeefde Meyt de schop, 'k trou het glaasjen en de kan,

'k Vind daar noch geen droefheit an!

Maar quam ik te trouwen,

't Zou rouwen,
R r 2 Dan
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Dan zouwen

De handen,

Vol fchanden,

Het hoofje staan klouwen,

Dies 'k houwer my liever van.

Ter Bruylofte Van

A. vanLANCKOM.
Toon: Zoete Meysje, & 'c.

't Enus-Guitje, .

Heeft het Bruytje.

In er huytje, -

Wel geraakt;

Dies fy heden;

Nu gaat treden,

Daarz in vrede,

Weelde fmaakt:

De Bruygom lacht en watertant,

En dankt den kleynen Stokebrant.

Aan de Maagden.

Fiere Maagjes,

Die uw daagjes,

Slyt in vlaagjes

Van de Min;

Ziet, ô Zusjes,

Wat al kusjes, -

- Wat
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Wat al lusjes, -

Heeft het in : '

Wat dunkje, die op d'aart zo trouwt,

Wort daar den Hemel niet gebouwt?
e

* *

Aan de vryers. .

Hennejagers, … . . . .

Zelde-vragers, " ,

Maagde plagers,

Leer hier uyt, '

Wat al vreugden, - - -

Wat al jeugden, 2 * -

Wat al deugden, - . - .

Hy befluyt:

Die heden op deez' geyle aart, ,,

Zoo wel na wentchen isgepaart. r

e

-

:@ . . . **

Aan de Weeuwtjes.
. . . . . . . .

+ Ei ri, zo

Jonge Weeuwtjes, a .

Witte Meeuwtjes, rijb: : : : :

Wat al geeuwtjes, a na *Blaasje uyt, w

Polsjes jagen,

Hartjes gragen,

Na de dagen,

Van de Bruyt: *-,

U heugt het zoet van menig nacht,

Geen wonder jy na trouwen tracht.

Aan
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» w

Aan d'Oude Vryers en
- - - - * ºf

Kroeg-loopers. w,

Drooge Loomers,

Vieze droomers,

Die de roomers,

Kittig vaagt, t . * *

En voor Vrouwen,

Schynt te grouwen,

Wyl geen trouwen,

U behaagt: . .

O Wisje 't zoet van rechte Trou,

'k Wed' gy de kroeg haast laten zou.

fer, tºt

- , een 1

'k Wenfch al 't Zootje, ... . . -

Dat het Goodje,

Kupidootje, -

Haar eens raakt; - , , '

Dat haar dagjes, - -

Uurtjes, nachjes,

Vol van lachjes,

Mé genaakt: -

'k Wensch ider haast fyn deel op speurt,

Zoo 't ront gaat, kryg ik ook myn beurt.
'', J.

22, er,

* -

- - - - - J. *

, 7 :

MINNE
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M IN NED R IF JE S

VAN

KLORIAAN:KLORIS.
Toon: Myn Rozemondkeer u dit.

I.

Orts als myn KL oR1s slapend' zat, t

K En wierd besproeit met Hemelsnat; e

Toen kon ik nau myn rype lust - -

Onthouden zulken Amberkust.

2 •

'k Misgunde Paean dit gerief,

Dies floop ik als een hoenderdief,

En dronk door kille droppels in

De wreedste vonkjes van de Min.

3 •

- Door 't fnoblen K L. o R1 s haast ontwaakt,

En riep: O Góón, zie wat naakt!

'k Zei: Schrik niet, Engel, g' hebt geen nood;

Ik ben geen geilen Splittekoot.

4

Maar min u, wyl het nuchter nat

Myngzieltjen brandend heeft omvat:

Dies wenfch ik maar dat gy die vlam

In u doofpotje van my nam.

Sf Wie
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Wie zou die Heuelpop niet in haar beste flaapjen stooren ?

Wie kan het minnevuur zo krachtig wederstaan?

't Moeft zyn die van Natuur was onnatuurlyk geboren.

'k Vertrou dat zelfs de Deugt zich zou te buiten gaan.

165 1.

TITERS YSVREUGT.

Toon:

Left als de Nachtgodin Diaan.

I

Anneer de blye T1T ER zag,

V W Hoe 't beekje: en stroomloos lag,

Geknevelt door de Noordze buyen,

En dat elk Harder, loos,

Voor leveloze kruyen,

Strak de Schaatzen koos.

e

-

Zo dra als T 1T e R dit vernam,

Hy haast uit 't stroeyen hutjen quam,

Verliet de witgewolde Schaapjes,

En fwaait langs 't flibbrig Ys,

Met d'andre Harder-knaapjes,

Mé uit lust en prys.

3.
-

-

-

Terwyl hy daar dus eenigré,

Wenfcht hy KAL1sTE dik daar mé, O

fin
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Om ook die vreugde te genieten,

En zey: Ik zal KAL1 s T *

Me voeren op deez' vlieten,

Dus had hy 't gegist.

4

Maar ach den Hemel liet de Maan,

En Zon met duister licht op gaan,

En daude strak met regendroppen,
'k Zie, riep toen T 1T ER Góón

Dat gy myn vreugt wilt stoppen,

En rampzalig dóón. -

Schoon T 1T ER ziet de Vroft ten end,

Hy hoopt noch dat het nieuwe maandje,

Zal drogen 't vogtig regenkraantje,

En teelen nieuwe Winter-Lent.

Dan meint hy noch eens met KAL 1sT,

De overschortste Waterplaffen,

Met ftale schaatzen te bekraffen,

Indien fyn hoop maar niet en mist.

1652.

Sf 2 't LEEF
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x

't L E E F - E IN D E.

P R I A A M.

is,

T: Trojens roem in d'affche lag,

Toen hulpe derGoden en Menschen ontbrak;

Quam noch PR1 AM Us voor den dag,

Wiens machtlooze fierheid het hooftop stak, -

En gefpten fyn oude borst in 't wapen,

En zwaaiden, ten wraak, de stalen kling,

: dacht noch om 't hooft de lauren te rapen,

aar 't grcize hair op ten berge fting,

Maar:: Man ,

Ai zeg, wat gaat u an?

Wat kan u nadren,

Als ramp, midsdien

Sy noch de oude Vadren,

Noch godheid ontzien?

2.

Vergeefs gepreekt. PR 1A AM ging voort,

Geprikkelt door d'al te grooten hoon,

Als hy PoLY sT Es zag vermoort,

Door PY RRHUs, Achilles wreede Zoon, H

y

-
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e

Hy gonsde fyn schicht met bevende armen,

Maar trok het harnas pas even aan,

Toen had d'onzaalge geen ontfarmen:

Maar ging fyn bloedige handen flaan,

In PR1 A A Ms greize haair,

En sleepten d'oude daar,

Syn Zoon maar even,

Ontfing fyn lot,

En heeft zo het leven.

P R1 AA Ms geknot.

3.

Daar gidsten 't bloet toen van PR 1 AAM,

Besprenckelden 't altaar van Belloon,

Beschreef daar mé fyn eeuwge naam,

En riep uit om wrake aan d'Oppergoon.

v

Hy achten zich luckig in 't harnas te sterven,

Ten offer voor Pallas, de Krygsgodin,

Zo quam hy ten doodsnik de lauren te erven,

Door fiere moed, niet door gewin.

Ha glory, die zo blyft! -

'k zie 't bloed de zerk beschryft,

En trekt dees woorden:

H 1 ER LE 1 T PR 1A AM,

D1E Doo R 'T V1N N1 G MooR DEN,

VA N PY RR HUs H1ER QU AAM.

1651.

Sf 3

e

P I RA
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PIRAMUS KLAGT,
Over 't vermoeden van T H IS BE S dood.

To o N: Verdwaalde Koninginne.

I -

TH 1s BE in wiens lonkjes,

O: hert was zo verwart,

Dat ik de minne-vonkjes,

Te leffen heb getart.

Ons beider zin,

Was, zoete Min,

En liefdensbrand te bluffen,

Maar ach wat moord,

Heeft toch verstoort,

Ons Nektar-zoete kuffen ?

2 •

'k zie ginder door de boomen,

Den Moorder die 't gelaat,

Van TH1s BE heeft vernomen,

En g acht voor wiltgebraat,

Hy ziet verwoet,

En zeer bebloet,

Van T H1s B Es levens âder,

O Wreed Tyran,

Taft my ook an,

Of 'k ben myn zelfs Moordader.

3. 't Za
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3 •

't Za pook die 'k aan myn zyde,

In vreugt ten fchede staak,

Gy zult my doorsnyden, -
-

En wreken TH is B Es wraak, .

Want ik beken,

Dat 'k fchuldig ben, -

't Geen TH1 s BE heeft geleden,

Dies 'k zal mijn bloed,

Nu tot een boet',

En eigen-wraak, besteden.

, 165o.

THISBES KLAGT,

Over

P I R A A M S

Onnooflen Dood.

Toon: D A F N E.

r,

O Groote Goôn! ô wat ik zie!

P1 RAM us, myn waarde , licht hiervermoort!

O Ambermond! ò Nektar-bye, -

Liefkozende lippen! aifpreek noch een woord!

O Jovis J
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OJovis, kan dit uw Godheidgedoogen?

O Vader is dit met u wil geschiet?

Is 't mooglik dat uw vriendlicke oogen,

Dit schou-spel onsbeider met goedheid aanziet?

. Zo gunt ook dat elk blad.

Mach zyn met 't bloed bespat,

't Geen uit den ader myns liefde vloeit,

Dat bloemen en kruiden daar mézy befproeit.

--)
-

OHonig beek! kristal gezicht!

Mochtgy uwe oogen noch eenmaal op slaan!

En met u flikkrend” ftarrenlicht,

Uw” T H1 s BE gedoodverwt zien voor u staan,

Dan zou ik met vreugde myne oogen fluiten,

En stelpen het zilte tranen-nat,

Dan zoude ik myn hikkende galmen stuiten,

En kroppen de peerlen die d'aard bespatt',
O wilt verwoedend Beeft , t

Die d'oorzaak zyt geweest,

Van onze elenden,

Komt moort my ook,

Eer dat ik myn borst quets met deze pook.

3 .

Goôn, gunt dees Boom, daar 'k was verdaagt

Die vruchteloos is met nietige blaân,

Dat fy ons merk der liefde draagt,

En met myn rô druplen mach zyn belaân,

Dat ook deez Beek haar zilvere vlieten,

Verandren in een droeve stroom,

En voor haar klaarheid mé druplen gieten,

Gelyk gy de vrucht kleurt van dees Boom,

Wel aan, zo ga ik heen, -

Na
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Na myn P1RA MUs treên,

En rucke uit fyn boezem,

Syn zijdgeweer,

En zal my vrymoedig,

Zelf vellen ter meer.

165 1.

, Verhoorde Bé

KoR IN NE
Toon: •Ai fchoone Nimf, aanzie.

*

* -

I•

'kB: , als, een Bie, na d'Ebbe koetsgevlogen

Daar myn KoR1NNE fliep,
'k Hebbe uit haar mond fiolendau gezogen, ens,

Waar op Ko R 1 NNE riep, - *k

Help! Venus help! ach wat komt my nu over? ".

Ziet wat dees vuile Traciaan,

Door geile lusten derf bestaan,

Ha fchendig Rover!

2.

De vlugge Venus hoorden haast dees beden
Zond daarom haren Zoon, -

Door 't wereltsdak met pyl en boog beneden,

T t v. Toen
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Toen riep Ko R1N N' O Goôn!

Help my nu ook uit u gezonden banden,

Help my ô Bengel, welig kind,

Eer my het liefdensvyer verslint,

Zyn dit uw handen?

3.

Toen quam ik eensjeszwermen op de fponden,

Ko R IN NE s Ledikant: -

Toen wiert geen lafternaam my toegezonden,

Toen riepmen my geen schand,

Toen wierde ik by geen Traciaan gleeken,

Toen was myn Min haar niet te geil,

Toen zag KoR1NN E aan my geen feil,

* . Liefde dekt gebreken. - -

1651.

TITER S AFKEER

LER IN DE
Lieflokffers van de Min, Ö"c.

1.

Lsik LER 1 ND s gemoet,

A: puntlik ga beoogen,

Bevind ik datze broed,

-
Daar
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-

Daar in een Hel van loogen. -

Sy die een Lely fcheen, -

Een Zonh zuivre klaarheid

Vinde ik, in alle rêen,

Een Moortkuil vande waarheid.

': - 2. -, w,

Ik gruwel van dat dier,

De zwarte Syde fnoeren,

Die 'k door een minne zwier,

Quam met my t' huis te voeren,

Vernieuwen my steeds fchrik, - --

En doen haar ramp beschreyen, ' .

'k Denk, ider oogenblik, :

Dit zyn haar ziels livreyen. . . -

3.

Foei my! 'k verfoei de stond, zº .

En d'allereerste woorden, -,

Daar die heillooze mond, -

Myn zuivre rêen door hoorden,

Ha Feeks! ô vuile Teef!

U logenryk beleggen,

Zal my, zo lange ik leef,

Steeds Fy van u doen zeggen.

--

1652.

T t 2 AF
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A. F SC H E ID

As P As I A.
Toon: je voy toute lenuitï.

Oe vrirndlik was de ftond, -

H: ik die lieve mond, - - -

AS PAZ IA, rekhalzend welkom hiet,

En 't koralyn schier moordig stukken stiet!

'k Weet dat noit blyer was,

Het lang gedoolde,

Hert van AEneas,

Als hy Laviene kuffend foolde,

Toen hy d' oorlogslust,

Van Turnus had geblust. -

2

Maar toen d'Atheenze Goòn,
ASPAS I A ontboon, n

En ik, elaas, moest scheiden van 't bezit,

Van 't blaaubestreepte heilig lelywit,

Ik oogden t'zeewaart in,

En dé offranden,

Voor myn koningin,

Als fy dit zag, haar maagdebanden,

Stakze als wimpels af,

Dies in haar danks teken gaf,

3. A S
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3.

AS PASIA mocht ik, -

Door Goddelyk beschik, -

Als d'Oceaan fyn wieg weer over helt,

U welkom heten op dit schorre veld,

'k Zou aan u Rooze mond,

Gedurig hangen,

Schoon AEolus zond,

Een hagelbuy om my te prangen,

Want des blikzems kracht,

Verwint gy door u macht.

Neptunisrugg bracht my twé lieve schelpen mé,

Vol peerl” en diamant,

'k Ontfingz op deze strand,

Maar 'k moetze wederom opoffren aan de zee.

1653.

Toon : Pfalm 24.

De Aard is, wc.

LS JE s U s binnen Cana zat,

En van de Bruylofsfpyzen at,

Toen toonden hy fyn groot vermogen:

De waterdrupplen wierden wyn,

En JEs Us vriendelyk aanschyn,

Wierp zegeningen uyt fyn oogen,

Zo doet hy noch in overvloet,

De wateren van tegenspoed-
-

'T t 2 Die



3
G E Z A N G, E N.

Die in het Huwlyk zyn te vreezen,

Maakt hy door fyne kracht te zyn, ' .

zo lieffelik als Bruylofswyn,

Op dat fyn naam zou zyn geprezen.

Wel Nieuwgepaarde die deez Staat,

In fynen naam in liefd' ingaat,

Zyt vry gerust, niets zal u deeren;

Den Hemel toont geen geeffel-roê,

Maar lacht u met fyn zegen toe,

En zal uw naam en ftaat vermeeren.

Hy zegen d'arbeyt uwer hand,

Uw Huysvrou, als een::",
Zal om uw huys haar tacken spreyen,

Uw kindren zullen hups en frifch,

Als Olyf planten aan den Difch,

Uw hert en zegening verblyen.

Want die oprecht den Heere vreeft,

Die zal den zegen Sions meeft,

En 't goet Jeruzalems aanschouwen:

Gy zult kint en kints-kindren zien;

En Ifr'el zal fyn vred uw biên,

Wel hem die in den Heere trouwen,
-

-

Ter
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* *

*

Ter Bruylofte van

J. van GoR 1CHEN.
Toon: ohesizzalig Betlehem.

* w

L wat geschapen is op d'aard',

A: eenmaal heeft gevoel ontfangen,

Tracht t famen om te fyn gepaart, " r

En zoekt fyn weergâ met verlangen.

De groote Walvisch, die doch fwemt,

In 't midden van yskoude baren,

Wort van een Minnebrant beklemt, , rs

En is genegen om te paren. , s
- . & - --- ----- - 45

De Beyr en 't wilde Borstelfwyn,

Het Tygerdier, en felle Leeuwen,

Hoe wilt, hoe wreet, hoe sterk die zyn,

Men hoortze doch van minne fchreeuwen.

De Mufeh, de Duyf, de Nachtegaal, - ,

En al wat vliegt of veders dragen, -

't Zy groot of kleyn, 't zoekt altemaal,

Een Gaayken na fyn welbehagen.

Ja zelf de hooge Dadelboom, -

En menig plant en kruyt op aarden,

Verdwynen als een fnelle stroom,

Indien men haar maar eens ontpaarden.

Wel
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*

Wel heeft het vee, en 't stominekruyd,

Als uyt natuur, een trek tot paren,

Veel meer gy Bruydegom en Bruyd,

Die menschen zyt, en ryp van jaren.

* - --

Wel Speeelgenootjes leer hier uyt,

Natuur ook niet te weder ftreven,

Doet mé gelyk deez zoete Bruyt,

Wilt aan uw Minnaars 't Jawoort geven.

VEDEL-V REU GT

O R FE UI S

Wanneer de Zon zijn, & c.

- RF EUs korts den Hemel zatt',

Vervoegde zig ter aard', -

En quam ontrent ons Amstelstad,

Daar 't zelfchop was vergaart,

En , om de vreugt te meeren,

Brocht hy fijn Veeltjen mé

En ging haar stof vereeren,

Dat ider huplen dé,

4 -
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De Boeren, Die het Kermisbier

Niet weinig hadden in,

Die riepen: Speulman kom nou hier,

En veelt wat naar ons zin,

Speul iens van Koker Janffen,

Ey get dat gaat zo reyn.

Ik zelder zie déér op dangffen,

Mit Teunis-Ary-Kryn.

3.

ORFEUS hiel den gantfchen nacht,

Dus met de Boeren vreugd,

Maar 't zoet verminderden in kracht,

foRFEUS docht, Men heugt

Noch vanje Kerremis-rankken,

Van kerven, vechten, flaan;

Nam oorlof, kreeg drie blancken,

En lieten hem toen gaan.

T O O N .

Febus had fijn gulde wagen.

I •

-

«

F: in de Kreeft gestegen.

Brande langs de wegen,

Dat RozA N 1 ER »

Dit tintelvier,

Zacht spoedig te ontgaan,

En wenfcht na b: v - Of
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Of elzen ftreek,

Of koelen regen :

Dees lieve mensch,

Krygt tot haar wenfch:

E: omtuynt met blaân.

2.

't Labbren van de dichte boompjes,

't Ruyffen van de stroompjes,

Verwekte lust,

Tot zachte ruft;

Dies fliep myn Engelin;

Mit sprong uit 't lifch,

Een Agedifch,

En kroop al loompjes,

Om 't lekkerfpog,

Het toover-zog,

Haars monds te florpen in

3.

Ik, geraakt van KUP 1D speesje,

Joeg dat kleyne beesje,

Strak van haar mond,

Wéér na de grond,

En vlocht my om haar hals;

En maakte my, -

Na veel gevley,

Van 't poezelvleesje,

Als eygenaar,

En streelde daar,

Haar leedjes wit en mals.

-

Kari
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Karilenes Lykzang

- O v E R

- Toon : Amarilli mia Belle.

I.

A dartle geitjes heene, - -

Knaag vreugdig't klaveraf: gun KAR 1LEN E,

Haar DAFN 1 ste beweene, -

Dievroeg en laat in dezevolle weide,

U dartlen tred geleide,

Maar van de dooduis te vroegontdragen,

Trouwen Harder, Trouwen Harder, Trouwen Harder,

Myn behagen. -

2.

Berg, gulde Zon, u aanzicht;

Ulicht is my te licht: duik achter 't Maanlicht. -

Ik zing myn DAF N 1 s TRAAN D1 cHT: :

En fchud myn krop, vol snikkende gebeden,

Hier uit in eenzaamheden;

Mids al myn vreugt by DAFN1s leit in d'aarde,

Harder DAF N 1s, Harder D AF N1s, Harder DAF NIS »

Ach myn waarde!

-

3 •

Zal KA R1LE EN dan heden,

Haar DAF N1s noit meer zien? ó droeve reden!

V V 2, - Wat
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Wat zeyt gy Góón voor Wrede? g

Is dit u wiï schept gy dan welbehagen

In K AR 1LE EN te plagen $

Volvoer u lust. kom endig ook myn dagen'

Dat kby DAFNis, dat kby DAF N1s, Dat k by DAFNIS,

Zy begraven.

4. -

Ruft hier in deze weye,

O DAF N 1 s deze schors, zal ik befnyen,

En doen u lof verbreyen,

U zaalge ziel zal in d'Elizi-velden,

Myn trouwe daden melden; -

Verbeid my daar indengy óit bezinde,

KAR 1 LE NE, KARIL EN E, KARILEN E

U beminde.

165 3.

Titers Minneklagten

LE ON IDE
I.

E o N 1 D E,

O doelwit van myn oog!

O Zon daar ik myn eerste vyer uit zoog?
- Af
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O Afgod daar ik eerst myn knien voor boog!

Ai hoor heden,

Myn reden, \

En beden, - Y

In 't naarste van de al te-nare nacht!

Ai buig u ooren,

Nu, om te hooren,

T1T ER s Minneklagt! .

*

Toen den Hemel,

U had van dau gebaart,

En gaf u, als een Wonder, aan de aard,

Toen waren wy als kinders t' faam gebaart,

Want wy speelden,

In weelden:

Verveelden, - »

Ons dan de Knikkers, Bikkels of Boncquet,

Men fprong in 't toutjen,

Gy gaaft m'uw troutje,

Maar 't was kinder-wet. ,

w - 3 •

Wyl ons jaren,

Nu zyn ten top geraakt,

Dat by ons 't kinders-speeltuig word gelaakt,

Maar naar een spel van meerder vreugde haakt,

Koom ik fchreyen,

En vleyen,

Door 't beyen,

Van 't eenig ja-woord, dat ons Trou belet,

Geef my u Troutje,

Zo zyt gy Vroutje,

Na Vrou Cipris Wet.

I 65I. , 4

Vv 2 • BRUI
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,"

BRUILOFSZANG.

Aan de Speelmeisjes.

Too N : - ,

Het was een Boer uit Vlaanderland.

I •

V rErgode Nimfjes die uw tyd,
Het zoetste van uw leven,

In droeve eenzaamheit verflyt,Wilt u ten echt begeven : n

Het al te lang beraden.

Kan noit de lust verzaden,

En, ô Meysje maat, *

U fleur vergaat,

Zo gy noch lang beraat.

2.

Toon: Princes hier koom ik by nacht.

- SP: help de Bruid te bed,

Met een zet,

Zo word niemands vreugt belet:

Want wy zyn hier niet gekomen,

Om verzuft, -

En verduft,

Te zitten droomen.

De



G. E Z A. N G E N. 2.43:

3.

De Speelknechtstot de Bruyt en

Bruidegom.

Toon: Schoonfte Nimfje van het woud.

E: paartjen eerje gaat,

'k Bid ai laat, -

Onsmet u een Romer wagen,

Tot adieu van alle vreugt,

Die de jeugt, -

Teelden in uw maegde dagen.

Als 't guLDe jubel-jaar , Met fnellen loop ginCk nA

- 't Nieu jaar, toen d'avontstond noch gaf een duiftre maaN,

Nadien den: quam in 't derde kruis te staa N:

Als doen wiert d'Egt volvoert aan Geeraard met fynANNA.

I65o. » r

•

HARDERS GEZANG

over de Geboorte

JESU CHRISTI.
Toon: Hoefchoon licht ons de eyMorgenfter.

I •

Poeit u nu radde voetjes aan,

S: u na Bethlehem te gaan,

Om onzen vorst te groeten, -

Men
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't

Men gaat nu na geen konings-huis,
Maar naar een slechte boeren kluis,

Om d'hoogste Heer t ontmoeten,

Geen Vorst,

Die dorft,

Om meer vlieten,

Te vergieten,

Root van bloede,

Maar om ons in vré te hoeden.

-,

- -

O vrindelykste dageraat!

Hoe leit u Godheid dus verfmaat,

Hn beeftenftal verschoven?

Waarom is uwe Majesfteyt,

Niet in een ebben koets geleyt,

In koninklycke hoven? -

Neen, neen:

Want geen,

Vorst van vreden,

Wil fyn leden,

Laten rusten, -

Daar de pracht haar hoogmoet bluften.

3.

o T+T AN die dus nedrig reyft,

En ons den weg ten leven wyft,

Verheerlikt zy uw' name.

U godgewiede hemel-glans,

Verdooft de diamanten krans,

Der aardze Vorsten t"fame.

Geeft Heer,

Dat meer,

Deze stralen,
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Op ons dalen,

Dat onz' monden,

Steeds u heil'gen naam verkonden,

I651.

MINS KRACHT

T o o N :

O Schoonfte Perfomagie.

Ie kent de kracht der Minne, z

WW Als die deMin haar wreedheid zelf doetfmaken?

O groote Koninginne!

Hoelang zal ik van heete vlammen blaken?
Zal noit u Roet,

In heilzaam zoet,

Genadelyk verkeeren?

Moet ik dan braden.

In 't vyer van ongenaden •

En verteeren?

2. f

Ik zie myn lust myn leven,
Myn zon, myn Doel, als een Godin staan pralen,

En derf myn niet begeven,

Om uit haar beek wat levensvocht te halen,

Haar vader oud,

Zelf schildwacht houd',

X x Die
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Die noit myn komst wou dulden,

Ach ging hy sterven,

Syn dochter zou ik erven,

Voor die fchulden.

3.

O Dood haal doch dien Ouwen,

Wilt door u kracht fyn duiftre oogen fluiten,

Ik zal fyn kroost dan trouwen,

En teelen weer veel aangename Spruyten:

Ik zal altijd,

Ten spijt die 't fpijt,

U daar voor dankbaar wezen,

En uwe Godheid,

Dewyl by u myn lot leit,

Stadig vreezen.

a’

4i

Maar gun, ô Schuimgodinne,

Als gy my dus u wreedheid hebt doen fmaken,

Dat myn ontzinde zinnen,

Nu afgeslooft eens tot haar doelwit raken,

Dat ik tot Bruid,

Die jonge Spruit,

Vol zoetheid mach omarmen,

Verhoor myn bede,

En wilt op deze rede,

U ontfarmen.

165 3.

Een
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Een welgeboren Vorst verlaat fijn Ryken kroon,

Enkiest met D1ANIERE een ftafen Boere woon.
A'

Toon: Geen menfch en veet vat, €5c.

1 . - -

E fchaduw-troon die herten steelt,

. En zieltjes brengt in leyen,

Die vriendlik 's werelts oog bestreelt,

Maar propt vol fchelmeryen,

Die Kroon en gouden Scepter draagt,

Maar zwart van vuile zonden,

Die heeft myn zuivre borst mishaagt,

Dies 'k heb m'er van ontbonden.

-o

* --

Het poezel vleesjen dat ik dacht,

De Hofpracht aan te praten, -

Heeft my van 't Hof zelfs afgebracht, - --

En 't Schyn-Ryk doen verlaten,

Ik kies voor Scepter nu een Staf: -

Voor goude Kroon, Laurieren:

Dees zullen my tot in het graf,

Als Overwinner gieren.

3.

'k Om-arm voor poppe-juffers, die

Haar hooft met peerlen pruikken,

Myn lieve Veldnimf, die ik zie,

De roosjes die ontluikken,

X x 2. Af
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Afplukken, en haar nachtgewaad,

Zo çierlik mé beproppen,

Dat het heel verr' te boven gaat,

Den glantz der peerle doppen.

4

Vaar wel, verwaande pronkkery,

Met wat u mach aankleven:

Dees Staf, dees Gordel, dit Livrey,

Zou 'k noit tot ruiling geven :

Gun my de rust in myn gemoed,

'k Laat u den Schepter zwaajen,

Zie toe in weelde dat u voet,

Fortuin niet om doet draayen.

Z A N G,

Op d’E E RST E

M IN NE - D R IF T.

Toon: Adieu verheven troom.

1. Z A N G.

At voelt myn ingewant,

Een grilling en een brand,

Daar 't eerst van koelte trilde !

't Gantich lichaam is ontroert,
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De zinnen zyn vervoert,

Wat of dit zeggen wilde?

1. TE GENz AN G.

Het is de drift der Min,

Die dwarrelt in uw zin,

En grilt in uw gewrichten.

Die overstelpt u hert,

En baart een vreemde fmart,

Dit zyn Kupidoos fchichten.

2. ZAN G.

Ik heb noit min gekent,

Myn ooge is niet gewent ,

Haar lonkken aan te bieden,

En woont de Minin myn 2

En baart my Min dees pyn,

Hoe kan dit doch gefchieden?

2. TE G EN ZAN G.

De zee geen storm bewust,

In kalmpte wel gerust,

Word door de wind bewogen.

Zo blaast de wufte Min.

Haar Minnetreekjes in

De boezems vol vermogen.

2. ZAN G.

Derf hy fyn Minneschicht,

Dan schieten in 't gezicht,

Dat noit van minne blaakte?

Dat nimmer na de Trou,

X x 3 Of
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Of na een fchoone Vrou,

Of iet wat min was, haakte?

3. TE G EN ZANG

Die d' oorlog niet en kent,

Of niet en is gewent,

Het harnas aan te dragen,

Dees was het die men zag,

In d'allereerste flag,

Ter aarden néérgeslagen.

T oE z A N G.

Heeft my de Min omvat,

Góón, laat die koftle fchat,

Daar 'k min hebbe uit gezogen,

Mé voelen in haar ziel,

Het zelve mingekriel,

Dat my nu heeft omtoogen.

165o.

C E LA D ON

R O Z E L E IN.

Kan op d' Eerfte en Twede Karsnacht gezongen
worden.

RozE LYNA myn Vriendinne,

Hoe lang zal CE LAD o N u minnen,

Eer gy hem weer oprecht bemint?

w,

w

Syn
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Syn liefd' is als de steyle rotszen,

Die 't fwalpen van de Nijdt kan trotsen,

Hoewel hy u zo niet en vindt,

Uw vriendelyke toverwoorden,

Zyn herte-pylen, ziele-koorden,

En netten tot de minnejacht. . .

Wat noot was 't zo de mont slechts zeyde,

't Geen't hert haar op de lippen leyde,

Zo wierd geen klagt u voorgebracht.

Maar nu mach CE LADoN wel klagen,

En doen uw mond ten rechte dagen,

En zeggen, Denk eens R o zE LEY N ,

Wat woorden dat gy hebt gesproken,

Die CELAD o N het hert doorstoken,

Kunt gy hier in onachtzaam zijn?

Herdenk dit Roze LEYN ter degen,

En wilt eens heylig overwegen,

Wat mingevley, wat zoete praat,

Wat teekens van genegentheden,

Wat kusjes, en wat vaste reden,

Hem 't hert doorgriefde vroeg en laat.

Ja teekens dien hy u quam schenken,

Op datg' aan CE LAD oN zoudt denken,

En zien op fijn oprechte min,

Nu mach het boek wel rouwe dragen,

En t'elkens aan uw oog zelf klagen,

Dat gy verandert zijt van zin,

Lct
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Let eens, elk herte-pyl heeft veeren,

En punt en weerhaak; om te leeren,

Hoe snel en diep fy gaan in 't hert,

Waar fy eens komen in te dalen,

Kan haar geen handt te rugge halen, -

Of scheurt het vleefch met bittre fmert.

Dus is 't met CE LA Do N gelegen,

Wiens hert dat gy hebt dwers door regen,

En dat geduerig vlamt en gloeyt,

Nochtans hy eert pyl, boog, en handen,

Die 't fchooten dat het noch blijft branden,

Die 't quetsten dat het nu noch bloeyt.

Genees dan die gy dus doorwondde,

Eert hem die u eert t'allen ftonden,

En die u recht van herten mint,

Stop eenmaal toe uw” open ooren,

Die nu gewent zyn lang te hooren,

Het ramm'len van een blaas vol wint.

Of wilt gy uw gehoor vermaken,

In 't brommen van twee holle kaken,

Die twintig duyzent guldensroemt,

En 't Martvelt van Abkou daar neven,

U tot een Bruytgift in te geven,

En dat gy word Mevrou genoemt.

w

Die Ridder van Sint Jacobs orden,

Laat die zich in de schelpen gorden,

En wijst hem dan naar Compostel,

Op dat hy daar eens mach verleeren,

Het
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Het fwetfen van fijn moye kleeren,

Engroot goet, want dat dient hem wel.

Laat dan dien droogen Jafper stryken,

En met fijn beste mantel pryken,

En wend' uw oogen na die geen,

Die niet en pocht op pracht en kleeren,

Maar die u lieven wil met eeren,

En u bemint met recht en re'en.

Leer zo het ware meest waardeeren.

Lieft rechte liefde meer als kleeren.

Doch zogy't fwetfen geeft gehoor,

Zo zultg' Ezopus hondt noch flachten,

Die op een grooter fchaduw achtten,

En daar door 't waare vleefch verloor.

- D E

MARS-KRAMER.

Ach Haasje,- fchat.

I.

Oe morgen, myn Heer,

Hier koom ik nu weer,

Wel hebje niet wat van doen?

Ik heb in myn Maars,

Yy Nou
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Nou vry al wat raars,

En let et iet, 'k zeltfe vergoen,

Een Allemenak Ontbreekt in jou zak,

Zie daar 's een met een Kronyk,

Die hebje voor twie blancken Heer,

Ai maakt de Kramer doch ryk!

2.

Jy bent'et die 't koopt, - -

Maar eerje wech loopt, 1 --

Zo staat noch een lutje stil,

Mankeert er niet iet Daar jy wel door ziet.

Een kristallyne Bril ?

Ik hebber daar een die 's meer als gemeen,

Zie dats'er een Bril die 's eel,

Dat zouwer recht voor jou een zyn,

Want fy vergroor niet veel.

3 • .

Maar zie wat ik doe,

Een huisjen daar toe,

Dat loof ikje maar drie groot,

De Bril maar een kroon,

Wel dats geen groot loon,

'k Wed fy duurt noch, na je dood,

Jy dingt ook zo deun, Alwaarje myn zeun,

By ja en by neen ezeit,

Daar is my voor de weerga left,

Achtschellingen neer eleyt.

4

" Dat gelt heb ik weg.

Maar, hem! jonker! zeg,

Heb
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Hebje geen kammen gebrek?
Een fchéér of wat aars, e

Want ik met myn Maars,

Naar d'Uyterze kerremis trek,

Beraadje ter deeg; Ai maakme wat leeg,

Wel fchort er dan niemendal meer?

'k Wenfch jy 't gezont verflyten meugt,

Adieu, gen dag myn Heer. -

1653.

Lof van

RUTJES KROEG.
- T O o N : Pekelharing,

I•

'k Ou veel van Pekelhering,

H: dat er 't bier op fmaakt,

Daar door is zulken nering,

In Rutjes Kroeg geraakt,

Hy weet op veel manieren,

Die aardig te ontleen,

En tapt verscheide bieren,

Dat past heel wel by een.

2.

Een overgrooten::

Joeg my” er eerstmaal in,

Maar 'k heb toen juist gekregen,

Een Kroegje naar myn zin, -

2, 't Was
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't Was strak : Myn Heer, wat lusje?

Dies al wat ik bedacht,

Wierd my door een zoet Zusje,

Zeer dienstelik gebrachr.

en

o •

Het is een huis met eeren,

Schoon 't aan den Emster leit,

Men kan daar Domineeren,

Heel braaf in stilligheit, •'

't Is neffens ZUID-W Y K heenen,

't Heet nu Het witte Huis,

Daar is een Schuif met eenen,

I get die Kroeg is pluis.
*,

4.

Mevriendcn fchuilj'een lutjen,

Voor, regen, kou of wint,

Zo treed toch in by R UTJ EN,

Daar jy 't naar wensen vint:

Hy heeft een Toebakje,

Mom, Rô-en Witte wyn,

Een Kaertjen en Tiktakje,

O bloet, 't is daar goet zyn.

1652.

D EN



, G E Z A N G, E N. 357

DEN NIEUWEN

T o o N:

Neraea fchoonft' van haar, & 'c.
- 1. • - * . --

Aar wel, ô Stad vol hoovaardyen,

Waar wel ó weelig Amsterdam,

Die glory-kroon zal niet bedyen,

Die gy 't aaloude Roome ontnam.

- 2.

'k verlaat u: En voor koftlikheden 3

Daar met gy Stad en Tempel çiert,

Kies ik dees py, en boerfe kleeden,

En ga waar my de Godheid stiert.

3.

'k Zal dus in heilge Pelgrimaadje,

Volenden al myn levensloop,

'k Ontlast myn zieltjen van quellaadje,

* Des werelts, en leef voorts op hoop.

'4 •

Den Hemel zal myn Leidstar wezen.

Den Albekyker is myn wit, - -

Yy 2 Hoe
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Hoe zou myn ramploos zieltjen vreezen?

De Dood teelt my een lief bezit.

165 3. - - -

- C E L 1 o N.

RozANIER.
- Toon: Dat ik een honigbytje waar,

*

I.

RozAN 1E R., die door den brand,

O: uwe vriendelyke oogen,

Hebt myn ziel om-toogen, -

Met een zwaren band: T.

Toen ik de nectar van uw mond,

In florpte, Zoetert, hebt gy my gewond,

Wel waarde RozA N 1 ER,

Geef leffing voor myn vyer!

2

Elk ftar hoe schoon hy d'aard' belicht,

Met vriendelyken tintel-luyster,

Schynen dof en duister, -

Als u fier gezicht,

(O Roz AN 1E R) haar lonkjes spreyt,

Den hemel neigt, en 't fchynt hy tot u zeyt, G

- y
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Gy poefle Roze LYN,

Zult mé myn lichjen zyn.

3.

O RozAN1ER mocht door myn klacht,

U: hertjen zyn bewogen,

Dat gy had médoogen,

Geen hemel schonk my zoeter loon,

Als dat ik met u, allerfchoonste schoon,

Tot koeling van myn pyn,

In d'echt verknocht mocht zyn.

Minnaars Aanspraak

Aan een

KLOOSTER-KLOPJE.

Toon: Polyphemus aan de framde, &c.

I •

Oete Diertjen die uw leden,

Dus besteedden,

En de eenfaamheyt bemind,

Laat u raden, jeugdig Meysjen,

Ziet een reysjen,

Wat gy in dees staat begint.
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-

Gy zyt al te uytgelezen,

Om te wezen,

Zo verfteken van de vreucht,

Gy zoudt in uw jonge jaren,

Liever paren, -

En niet dutten in uw jeugt.

3.

Gy zyt oorsaak dat veel zielen,
Hier niet krielen,

En verçieren deze aard:

Gy gaat u hier tegen zetten,

Door uw wetten;

Meynt gy dat 't geen zonden baart?

4.

Gy kond 't aarteryk vermeeren,

En vereeren,

Met veel lootjes uyt uw stam:

Deze lootjens zouwen groejen,

En mé bloejen,

Dat uyt lootjens lootjens quam.

* - 5.

Wist gy wat de trouw al teelde,

- Watze deelde,

Al voor zoete zoetigheyt, -

Gyzoudzeggen, 'k Gauyt 't Klooster

Na een Trooster,

Die my zoeter zoet toezeyt,

6. Zoe
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6.

Zoetert gaat eéns dit my zeggen,

Overleggen,

'k Zal voordees tyd wand'len heen,

'k Weet indien gy u gedachten,

Sult betrachten, -

Diende gy te zyn alleen.

De zwakke fantazy van 't flaafche Klooster-leven,

Vermist met heyligheyt,

Begoochelt mé een maagt zo krachtig datze zeit,

Voor deze strengheit zal ons God den Hemel geven.

Hoe heerlik was 't indien zich d'ondeugt niet vermomde,

Met 't aanzicht van de deugt,

Hoe puurlik zou zich dan die geyle kloostervreugt,

Vertoonen, die het kleet van Godsdienst lang verblomde!

V O O R Z A N G

Tot

BRUILOFS LIEDJENS.

Toon : Laura.

Iere Nimfjes van het Y,

F Aangenaamste wereltsbeeltjes,

Hier is weder lekkerny,

Zz Voor



62 G E Z A N G E N.

Voor u fchelle maagde keeltjes,

Zie de Bruid met haar gespeeltjes,

Noodigt u mé tot de zang,

Wilt u lipjes dan ontsluiten,

En dees Bruilofs-versjens uiten,

Haar ter eeren, zonder dwang.

Een ander.

Toon: O macht! jaloerfche nacht.

En Hemel die ontsloot, een Schaar van Serafynen

Quam langs een blaauwe wolk afdalen, op 't gebiet

Van Juno, : dees Echt wou met haar heil beschynen,

En zongen overluit vol vreugt dit Bruilofs-Lied:

Noch Een.

Toon: Je voy toute le muičt.

T: Nimfjes, die

Ik overladen zie

Met Bruilofsspijs: ai leen u lieve mond,

Aan dit Banquet dat u myn Muza zond;

Zº Is licht en zoet van aart,

Het minste fmartjen,

Heeftze noit gebaart,

Mijn zangheldin vervreugden 't hertjen,

Als haar gulle tong,

Dees Versjes eerstmaal zong.

ECHT
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. E C H T-Z A N G.

Toon: Sofonia.

I •

:Z: hoe dat Cupido praalt,

Nu den avont is gedaalt,

* - En 't groene loof,

Hangt dor en doof,

En 't Guitjen,

Steekt het licht in Venus fchoone tempel aan,

En wacht verlangend' daar,

Dat deze twee heur offer fmoken,

Op 't altaar,

Om daar het vyer,

De Hartenbrandt,

Die 't ingewandt,

Dé Kooken, -

't Samen tebluffchen door een ongemeenezwier.

-,

- - -

Kupidootje , welig kint ,

Zeg hoe benje nog zo blint,

Dat gy uw tijdt,

Nu nog verflijt,

In 't loeren,

Op de Bruit en Bruigoms zoete kozery

Ey kleyne guytje zeg,

Kunt gy u grillen noch niet fnoeren?

Pak u wech ,

En is't dat gy,

Z z 2 Noch
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Noch meer en meer, n . *

Tracht grooter eer,

Te voeren,

Raakt het hert dan van dees zoete Maagden-Ry.

Wyve Praatje,

Op ’t Inhalen van de Bruid.

Toon : Krelis zeize, Krelis kint.

I.

Neeltje Willems, kyk, ay kyk dat bromt!

Kyk hoe net,

Houd nou de Bruid haar tred:

Al hadzet meer gedaan,

Zou 't beter gaan?

S: wat op de Bruid die komt,

2

Maar ik zie de Bruigom niet:

Wel de pocken wat of dat bediet?

't Is al tyd,

Dat hy z’ in huis geleyt,

Maar zacht daar komt hy aan,

't Zal nou wel gaan.

3

Kyck hoe vriendlik hy haar moet!

O bloet Neel wat is het trouwen zoet!

Zo
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Zo myn breur, ,

Ga jy' er maar deur,

En doe gelykje plecht,

Myn goeje knecht.

4

Abram Jurjaans, Bruigom, Vaâr,

Leef nou met jou Kaatje menig jaar,

Streel jou Bruid, -

Dat fy teelt meni ::t,

Tot vreugt van alle by

Vaar wel: ik fchey.

1655.

De

HUISHOUWENDE VRYER.

Toon: Laburette.

I.

Loet, wat is 't een helder weertje!

Potje, pannetje, breekme niet.

'k Moet een kuyren na mijn Geertjen.

Potje, pannetje, lepeltje kannetje,

Potje, pannetje , breekme niet.

2.

Tryntje jy kunt onderwylen,

(Potje, pannetje, breekme niet)
w ZZ 3. . Héért
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Héért en Keuken, fchrobben, feilen.

Potje, pannetje, lepeltje, kannetje,

Potje, pannetje, breekme niet.

3.

Schuur je potten, wafch je vaten, Potje, &c.

Gaat toch by de buurt niet praten, Potje, &c.

4.

Schik de tafel en de stoelen, Potje, pannetje, &c.

Wilt de kann en glafen spoelen, Potje, pannetje, &c.

5 •

Sprey het bedd'op,fwart de schoenen, Potje, pannetje, &c

Wiltvoor al je geuftien boenen, Potje, pannetje, &c.

6.

Tryntje, Krelis , zoete sloofje, Potje, pannetje &c.

Gadan zitten op een stoofje, Potje, pannetje, &e.

7. * *

Wilje najen, spinnen, breyen, Potje, pannetje, &c.

Doet 'et vry, ik mach't wellyen, Potje, pannetje, &c.

8.

Zo de vaak jou dan komt quellen, Potje, pannetje, &c.

Slaap metzorg, pasop het fchellen, Potje, pannetje, &c.

9.

Nou vaar wel zo lang tot fusjes,

Potje, pannetje, breekme niet. -

Dan
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Dan verdien jy zeuve kusjes.

Potje, pannetje, lepeltje, kannetje ,

Potje, pannetje, breekme niet.

MID DA G - RU ST.

T o o N :

Zolang is't eyMuysjen vry, als 't loopt, eC.

- I e

K sta met hert en zin, ,

En zie myn Harderin,

Die onder Dafnis loof haar leden heeft gestrekt,

Ai voetjes treed wat zacht dat gy haar niet en wekt.

2.

De blaadjes en het lof,

Der Rozen vallen of,

En wajen op de mond en kaken van myn Bruid,

O neen: ik dool; 't is 't rood dat uit haar boezem fpruit.

3.

Rust, gulle hartjen, rust

In deze Laurekust,

'k Misgun u niet dat gy u fluimrens lusjes boet,

Gun maar als gy ontwaakt, dat u myn mond begroet.

4• AEool
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4.

AEool ai blaas wat zacht,

Tot dat Apoll fyn kracht, -

Vermindert, dat myn Nimf, zo lang gerusjes flaapt.

Morfae aigun dat fy door droomen vreugde raapt. .

Hoewreed is Wreedheid, als de Wreedheid, Wreedheid

dood!

Hoe wreed is't voor myn hert, myn: te zien leggen,

En ik haar niet geniet! mids myn gedachten zeggen:

't Was wreedheid, zogy haar die lieve rust verbood.

I65 2.

CE R ES aan P LU TO

Over 't Schaaken van

PROZER PINA.

Toon: Onacht, jaloerfenacht!

I;

Oe derfu wreed gezicht myn waerde Dochter fchaken,

H Wiens voorhooft is gelyk het allerschoonst Albaft?

Zult gy het Ambrozyn nu nemen van haar kaken,

En fmetten 't poezel vleefch dat sneeuwen wit verrast ?

O neen!
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ey

- e

O neen! myn Broeder, hoop ik, zal u dat beletten,

En niet gedogen dat gy dus fyn eigen kind, -

( De kuifche PR o zER P 1 E: haar maagdom zou besmetten,

OJupiter ontfchaakt haar dien hy heeft bemint.

3.

Zie daar, daar komt Merkuur gevleugelt neergevlogen,

En eifcht haar wederom, ô Pluto Helle God,

Numoet u straf gelaat dat evenwel gedogen,

En dienen nu voortaan de Goden tot een fpot.

4 •

Maarlaas! wat hoor ik daar? wat komt dienklapperfnappen,

En zeit, Dat Proferpien heeft Helfche vrucht gefmaakt,

Drenkt hem in Flegeton en geeft dat hy voor 't klappen,

Machzyn gelyk een Uil om dat hy u wéér schaakt.

5.

Myn Broeder vind wéér raad; en wil dat fy de jaren,

Zal hallefbyuzyn, en hallef by de Góón,

Zodat fy't een halfjaar zal met u Pluto paren,

En 'tander hallefjaar wéér zyn in Lovis Troon.

1652.

Aaa KLAGT
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K L A G T

Van de

Gefchaakte Prozerpien.

Toon: O lag zºu Bethlehem.

*

1.

Raan, oogentraan, en stort een vloed,

Gy die geen Minnaars mocht gedoogen:
Noch haakte naar het minnezoet, •

Word nu met kracht daar toe bewogen

2.

Achtong, wat bralde gy korts uit,

Tegen de rei u speelgenooten,
Ik prees een Maagt; 'k verfoeid: een Bruid;

Maar, laas, ik koom my eerst te stooten.

3.

Ach Pluto, Vorst, wat gaat u aan;

Misgunt gy my het Maagdeleven?

Moet ik met u ter Helle gaan,

En u myn Maagdenroosje geven?

4

Zult gy myn zuivre leden dan,

Door uwe geile lust bevlekken;

Zult



:

. Is nu de zwavelstank myn deel:

zult gy my nu, als Echte man, -

In uwe poel vol folfer trekken? . *

e - 5. -

Voor:: blaauw en geel,

En liefelyke balsem-geuren,

En rook en damp verwt hier koleuren.

6.

Ik die een Hemel had op Aard,

En leefde stil; gerust in vreden ;

Word voor die vreugt met druk gepaart 3

En moet een Helschen stoel betreden. "

e7
d

Mocht ik dien Zetel nu ontgaan!

Mocht ik met Pluto nu niet paren!

Mocht ik myn Moeder nu voortaan,

Het rype koren helpen garen!

8.

Ach had myn mond noit spys geproeft!

Had Afchalaap noit konnen praten'

Zo was ik nimmer zo bedroeft,

Door 't nutten van de Helgranaten.

9.

Dank, Moeder Ceres, voor u bé,

Die gy Jupyn hebt opgedragen.”

Waar door ik 't leven half in wee'

En hallef flyt in vreugde dagen.
t

- - - *

165 2.
Aaa 2 't Ge
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't Gebed van A G U R,

Beschreven door Salomon, Prov. 3o.

Vers 7, 8.

En word daarom Salomons Gebed genaamt.

Toon: Oheilig, zalig Bethlehem.

Vo o R z AN G.

Eilryke God, gy die 't gebed,

H: uwen knecht noit hebt vertreden,

Gun dat ik my weer tot u zet,

En u op-offer myn gebeden.

an

- e

Twé dingen bidd ik van u Heer

Ach laat die noit myn lichaam derven,

Wyl ik by 't zondig volk verkeer,

En hier in 's werelts-rond moet fwerven.

3.

,,Laat ydelheid en Leugentaal,

, Haar zetel nimmer in mybouwen,

•, Verarmt my, Heer, noit t eenemaal,

» En wilt my rykdoms schat onthouwen.

4

Maar voed my door 't bescheiden brood,

Dat 'k u door zwakheid niet onteere,

t * Op
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Op dat ik niet, door weelde of noot

Oit zegge, Wie 's doch de Heere?

5

Noch dat my d'armoed'noit verlei,

Dat 'k's naaften welvaart oit verrasten,

En ik verviel tot dievery, -

Of quam myn Gods naam aan te tasten.

6. Befluit.

Dits myne Bê, getrouwe God,

De hooft-fom myns veelvoudig fmeken.

Verguntmy dit tot 's werelts lot,

Zo zal geen schatten my ontbreken.

165o.

FAKKEL-STRYD

Tufchen

HYMEN en CUPIDO.

Toon: Als Boxvoetje, cy'c. -

I.

Toen d'aard was verduistert, en d'hemelvolligt

Myn lusjes,

Na kusjes,

Geheel afgericht;

Beoogden het spoor,
Aaa 3 Daar
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Daar myn LE o Noo R, - f

De starretjes tartte met haar gezigt.

Ik zag in de ruimte, niet verre van daar,

Iet glinstren,

En tinftren, -

'k Wift naau wat het waar;

Dies trad ik myn best,

En zag op het left,

Dat Kupido Hymen zat byster in 't hair.

3.

Dees Quantjes voltooren, met fakkels in d'hand,

Die joegen,

En floegen,

't Schier alles in brand;

Doch 't wiert noch gestuit,

Want Hymen floeg uit,

De fakkel van Kupid': ó grootefchand!

4.

Hiermede was"Groothertfyn kragten toenquyt,

Ging huilend', , -

En pruilend',

Ja borst schier van spyt;

Dies hy het ontliep,

- Maar Hymen die riep,

Kyk Kupido! lello! lello! hyfchyt!

e

5.

Daarnaarzagdien Bengel myn Engeltjen staan,

Wiens tipjens,

* Kupido. Der
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Der lipjens,

Zo gloedent gelaan

Zyn, dat hy terstont,

Aan zulk een mond,

Syn fmokende fakkel stak weder aan.

BRUILOFS-ZANG.

T o o N:

v,

*,

Ai fchoone nimf, aanxie een, &c.

Omheint met maagdeloof,

Verlangt om haast haar lusjes te verzaden,

Sy blooft en 't groen word doof, .

Wei Nimfjes ras wilt haar de koets op fpryen,

Ontbloot het bed van 't friffe groen

Laat daar dees twé haar kunsjes doen, *

Stil tuffchen beyen. :

2• |

A I zie de Bruid betulbant met gieraden,

Maar holla, zacht, laat hem zo dra niet komen,

By zyn geliefde Bruid, -

Dees leffen dienen vaardig waar genomen:

Bant hem ter kamer uit, -

zo lang hy niet belooft uw fuycker-eysje,Of wat u lust voor zoets begeert, A

Belooft hy 't, hy 's de maagdom weerd,

Van R AcHELs vleysje.

- - 3 Is't
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3 •

Is 't Paar te bed, daarom geen moed verlooren,

Elk stel fyn zinnen fcharp:

Hier is de rechte uur tot vreugr geboren,

Wat speelme? Hantje-klap?

Zacht, houje stil; de Speelknechts zullen't zeggen,

Dat: twé Borsten vol van geeft,

, Die d'intré van de vreugt der feest,

Wel fullen leggen.

1652.

BRUILOFs zANG.

Toon: LAURA.

\

I

Aan de BRUIDEcoAa.

P nu Bruigom van den Difch,

O 't Hemelslicht is lang gaan dalen;

En het Minnegoodjen is,

Met fyn toorts-licht in u zalen,

Om u vriend'lijk in te haalen,

En u Bruidjen staat gereet,

Om u met een zwier t ontflippen,

Pas in 't loopen haar te kippen,

Of z’ is wech eer gy het weet,

:

2. Aan
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- 2 •

Aan de B R U I D.

Bruidje, hoe zit gy dus fuf,

Tuffchen twé zo blye Maagjes?

• Maakt u 't overdencken duf, * * *

Van u weelderige daagjes? -

Vreesje Bruigoms minnevlaagjes?

Schrik niet; 't is geen geytenbaart,

Of een Bosgod van Arkaadje;

't Is een Artz die u quellaadje,

Vriendlik heelt door Mannen aart.

-

3.

Aan de S PE E L NOOT: ES.

Hoor, de koets die kraakt van vreugt!

'Juffers voelje me geen lusjes?

Graagt u vleesje, ook vol jeugt,

Mé niet nadees bedde-kusjes?

Volg myn raad dan zoete Susjes,

Wordje tot de Trou gebeen,

Van een die u iet behoorde,

Sla niet af met bitze woorden,

Zeg haast Ja, en zwyg het Neen,

1653.

Bb b By
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By't zenden van een Taart,

Ter Verjaring van de HEER

DIDERIK vander COGE,

Als hyin't Vijf-en-tachtigste Jaar overtrad, 4 Nov. 1689.

Toon: Fytje Floris.

Aarde Vader vander Coge,

W Wijl gy heden nu verjaart,

Zo jaagt deez Geboorten-aart

U de vaak vlak uit uw oogen,

Wijl gy vierentachtig jaar,

Vrolijk leefde voor en naar.

't Is wel waar, de hooge jaren,

Maken't lichaam fwak en krank,

Maar 't welleven, Godten dank,

Kan geen sterveling evenaren,

Wel, gepresen zy die Godt,

Die u zaligt met dat lot.

't Schijnt hy laat u lange leven,

Rijp van kennis en verstand,

Wijl gy d'armen bied de hand,

En uw Inkomst haar wilt geven:

't Is geen wonder waarde Heer,

Dat gy leeft tot Godes eer.

Och
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Och! mocht noch uw Jaartal groeijen,

Voor u, en veel zwakke l

Op dat Jezus, hier beneen,

Mocht fijn *leffen aan zien:

Wel gelukkig is het land, * Matt. f.

Daar men die Difcipelen vant.

Wel Heer Diderik de Cooge,

Laat ons in uw jaagety,

Wezen vrolijk, zoet en bly,

En u wenschen van om hooge,

Dat gy hier noch dik verjaart,

Tot gy krygt 's Lamis Bruilofstaart.

Klopjens Tegenzang.

T o o N :

Princes hier koom ik,

I •

M: my den Echten-staat,
Wel aanraad

Maar ik ach:e: voor quaat,

'k Min het zoete klooster-leven,

'k Kan de vreugt,

, Van de jeugt

Heel wel:

-

2.

r

Trouden ik wat had ik dan,

Als een Man,

Bbb 2 Daar
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Daar niet is als moeyten an?

'k Zou dan moeten fijn believen,

Alle daag,

Even graag,

Met lief gerieven.

3 •

Kreeg ik dan een kind of twee,

'k Had dan mé,

Steeds een huysjen zonder vré,

'k Zou dan moeten lueren waffen,

En altijd,

Op 't gekrijt,

Der kinders paffen.

4

Als de kinders worden oud,

Zynze stout,

Dan is't dat de trouw eerst rouwt:

Dus de vreugt die trouwe teelde •

Is dat fy,

Ons een rey,

Van zorgen deelden.

5 •

Wel geluckig dan een Maagt,

Die haar draagt, ,

Dat geen trouwen haar behaagt!

Komt ons Klooster eens bespieden,

'k Weet het zal,

U een tal,

Van meer vreugd bieden.
1 65 o.

L E
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L ER IN DE S

JAAR GE TY.
Toon: Repica.van. --

9.

Ls men vyerde,

A: Jaargety,

Schoof alle druk en droefheyt aan een zy,

Den hemel krielde van een Engle Rey,

En die zalige tongen,

Die zongen,

weest welkom vriendelycke Nimf LE R1ND,

Uw levensdagen, -

zyn vry van plagen,

Wyl u Jesus mint.

2.

Kom ò Maagden,

Ontsluyt uw hert van vreugt, , , -

Én kroon Lern ND E, 't voorbeelt vandedeugt,

zo is den Hemel en de Aard verheugt, is

En 't is zeker, na dezen . ... > *

Zal 't wezen, - - - - -

Dat m u zal kiezen voorLe R1NDesgespeel,

En op uw sterven, .. ''

Zult gy be-erven, * .

't Eeuwig:: deel. -

b 3 VRY



st, G E Z A N GE N.

V R YSTER-BEE *

S NIKLAAS.

1.

Inter K LA As, ô heylig Man,

Hoort myn bidden en myn smeken:

Immers ziet gy ider an ,

Die u met démoed aanspreken,

Om het geen haar mocht gebreken;

'k Bid niet meer om poppegoet,

. Om Razynen, mangle, vygen;

Maar dat 'k mocht een vryer krygen,

Jonk en kloek die my voldoet.

2•

# weet alles wat gefchiet,

aarom koom ik aan jou klagen, * .

Wat het my een groot verdriet, --

Is myn maagdom zo te dragen; .

'k Gril zo dik van minnevlagen, ' .

Die een vryer kan voorzien, 's -

Hups van leden, jong van jaren, ' I

Geefm'er zo een om te paren: *

Sinter KL AAs laat dit gefchien! -

3. Zoje
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3

Zoje myn gebed verhoort,

'k Zalje dienen al myn leven:

Breng ik dan een Zoontjen voort, -

'k Zal 't den naam van KLAAS JE N geven:

Schoon 't door jou niet word geheven, v,

Echter zulje Peter zyn:

Als ik inde Kraam zal leggen,

Zal ik het strak leeren zeggen,

Sinter K LA As is peet van mijn.

I653.

AEMSTEL-VREUCHT.

- To e N: -

De Mey die komt ons by zeer bly.

I.

U zit ik hier in 't Jacht, En wachtN Alleenig naar myn zoete S1 Lv 1 A; w

Amyntas ging om haar, Zie daar,

Zo hy lang wacht ik volg hem zelver na:

Neen zacht wat , 'k zieze daar,

Wel welkom bey te gaar,

De pleyster volk, hoe maakje 't dus laat?

Tza Tyrzis steek of,

Maar zeilt niet te grof,

Houwt middelmaat.

2. Tza
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2.

Tza vrienden op een rey, En gy

Myn S 1L v1 AAT JE N zet u nevens my:

Elk myd' de hoofsche praat, Maar laat

Ons uit de borst nu louter vrolik zyn.

Wat dient hier best gespeelt,

Dat 't Jacht het minst verveelt?

Kom laat ons dan fpelen Hantje klap,

Dat is een zoet spel,

't Voegt zittent ook wel,

Hey zetje dan fcharp.

3.

Daar schiet men noch wat in, den zin,

Hier voegt niet beter als Verkeert propooft,

Dat acht een ider goet, En zoet,

Wat dunkt u S1 Lv 1A myn hoop en troost? -

Sy wil wel datmen 't doe,

Hoe vrienden, stemjet toe?

Ik hoorje benter wel toegezint,

Wel luistert dan gaau,

Bedenkje niet naau,

Maar antwoort gefwint.

I65 2.

Een
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Een vryer ['kfwyg fijn naamJ die keek mé naar een Meyd,

Maar 't minnevlies dat schoot zo voor fijn open oogen,

Dat hy geen schoonder zag als 't maakzel van de nijt,

Doch pas een jaar getrout dees woorden hem'ontvlogen.

Toon: Krelis, zeyze, Krelis kint.

I •

p Eb de bruts van wijf en kint, v

'k Laatze zitten, en tey aan de wint,

'k Wilt gemor,
2

tGekneuter en geknor,

Niet hooren alle daag, b

, Van deze plaag.

2.

Ik doe alles wat ik mag,

'k Zoen, en stryk, en streel, haar nacht en dag,

Reys op reys,

Maak ik met haar de peys,

En dan is 't noch , Jan Gat,

Die praat zo wat.

3.

Wort my't hooft dan mé eens kroes,

Dan is fy als een bezeten droes,

En haar moër,

Is dan strak op de vloer,

Die roept : jou fielt, jou guyt,

Tza bruit 'er uyt.

C cc 'k Heb
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4

'k Hebme daarom nou beraân,

'k Zal zo lang eens om een luchje gaan,

Tot dit rook,

Dfe alle daagze fmook ,

Die drommel uyt myn huys,

Vlucht voor dat kruys.

5.

Moêr en weet noch niet wie't is,

Die het gelt in huys brengt tot de vis,

Laatze dan,

Eerst leren, hoez' een Man,

Moet dienen als een Heer,

Dan koom ik weer.

1654

Geboorts - Vermaan,

Aan't Aardig wichje

WILLEM LOPES,
•Als hy 2 jaren oud wierd,op den 14 Maart, 1679.

Op de Vois van: - -

Fytje Floris, myn Speelmeisjes.

| Opesje, dat pas kunt loopen,

En op heden Jarig zyt

Ik heb juyft op deze t;,
U een
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U een kransje willen knoopen,

Dat gy zoud gedachtig zyn,

't Grave dochtertje Catryn.

Kleyne Willem, zoete Wichje,

'k Wenfch gy alle jaren meugt,

Grooter groejen in de deugt,

Ja ik wenfch u door myn dichje,

Dat gy dan zo dik verjaart,

Als Prins Willem oud vermaart.

Maar misschien wy 't niet beleven:

Daarom uit een milde aart,

Wilt ons steeds, als gy verjaart,

Taart, of Koek, of Wafels geven;

Dan zal 't wezen onzen zang,

Lieve VVillem leef doch lang.

Voor Catarina de Graafgerijmt.

Op de

TOO VER-KUS JES

Van -

R O Z IN D E.
Kan gezongen worden ,

Toon: Verkeerde Kersnacht, of Mamere.

WW: kus ik best, myn lief Roz1 ND E,

Om Balsem voor myn fmart te vinden •

UwOogjes, ofuwrooze Mont?

Ccc 2. Uw
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Uw elpe Voorhooft, of uw Kaken,

Uw Hals, zo blank als sneeu-wit laken,

Of poefele armen zacht en rond ?

Kus ik uw lieve gitte oogjes,

Zo raak ik d'uytgespannen Boogjes'

Waar van de Min zyn pylen schiet:

Ik zag haar eens, en wiert betoovert ,

Kust ik haar nu, 'k wiert heel verovert »

Neen Engelin dat dient my niet

Wat, zal ik dan uw Lipjens kuffen?

Helaas, dat kan myn brant niet bluffen,

Terwyl uw waaftem niet en doet,

Als 't vyer noch feller te doen blaken;

En koom ik 't vocht uw 's monts te raken,

Dat helpt als oly in de gloet.

Kus ik uw Voorhooft of uw Wangen,

zo blyf ik in de hayrtjes hangen,

Die kroncklend krullen uyt natuur:

Waar kan ik wreeder stroppen erven ?

Ik hanger in, en kan niet sterven,
Hoewel ik sterf van uur tot uur.

Kus ik uw Hals, dien Elpen Toren,

Zo tracht ik met de mond te booren,

Zo leeg tot ik twee Bergjes voel.

Zo zacht als dons, zo mals als Roofen,

Die idersborst, hoe kil bevrozen,

Doen branden als een Sulferpoel.

Zeg
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Zeg dan Roz1N D, myn lief, myn leven,

Waar zal ik u Best Kusjes geven,

Daar ik genezing door geniet?

Gy wond op nieu die u komt raken,

Hoewel uw Oogjes, Lipjes, Kaken,

Den plaaster lyken voor 't verdriet.

Ay Engelin, ay lief Roz1N DE,

Houdt op uw T 1T ER te verslinden:

Of wiltg' hem moorden tot der doot,

Zo gun hem deze wensch te bluffen,

Dat hy eerst al uw leen mach kuffen,

En dan te sterven in uw fchoot.

Toon: Courant la Bare.

'k Eb dik myn Moerjen uytgelacht,

H:datzefprak vanSpook enToveryen,

En zey, 't Is praatvan ouwe tyen,

Die Besjen op' er Spinwiel heeft bedacht:

Maar Hemel, was ik noch zo blint,

Wat had myn Moertjen een gezegent kint!

VVat zou die ouwe Stok al vreucht beschynen!

Maar nu moet fy,

Haar Zoon zien quynen,

Laas door Toovery.

2 •

VWant toen ik eerst Ros1N DE zag,

VVierd ik betoovert van 'er lieve oogen,

Cc c 2 Strak
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Strak misten ik al myn vermogen,

VVaar op ik, laas zo dik te roemen plach:

Nu quyn ik wech; en voel de fmert

Gekropen tot in 't binnenst van myn hert;

En, laas geen kruyt, geen zalfkanmy verlichte,

Als alleen fy,

Diein my stichte,

Deze Toovery.

3.

VVaar dat ik leg of waar ik ga,

't Zy op myn koets, of in de groene Linde, -

Al om vervolgt my myn Ros1N DE,

En ziet my met haar tovrend oogen na:

Gryp ik eens toe, strak is het Spook

Verdweenenlaas gelyk een hant vol rook;

Nochtans fy is terstont weer over myn oogen;

Dies ik beken,

Door haar vermogen,

Dat 'k betoovert ben.

4.

Ro s1N D e , lieve Tooveres,

Ay fluyt doch eens uw tooverende oogen,

En opent my uw mededoogen,

En gun my maar, ô Nimf, een kus vyf fes;

Ach groote Venus geef my dan, -

Dat ik haar ook daar door betoovren kan,

Gewis wy zullen wel te faam genezen,

VVant Sy zal my,

En ik haar wezen ,

Tot een Artzeny.

1664.

't BRUI
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't BRUILOFS-BEDD'

T o O N :

je voy toutes les muičis.

L die den Echtenstaat,

Door reine liefde in gaat,

Die trouwt veel heil, diens troublyft altyd vast,

En groeit en bloeit in spyt van alle last,

Denhemeldiebelooft,

Dat hy een regen,

Druppen zal op 't hooft,

Van heilig dauw en milden regen,

Die door reyne min,

Treed tot het huwlik in.

2•

Het bedd” is altyd reyn,

N: die: 't huwlik: d

n 't geeft een vreugt gedurig dag op dag,

Meer: een::::

De friffche Bruid KAT RY N,

Zal na dit nachje,

Myn getuige zyn,

'k Wed, vraagt het haar, fy geeft een lachje,

Maar fy zeit het niet,

Doch 't is genoeg bediet,

Gc
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3.

Gefpeeltjes, zo de trou, l

Dus tuffchen man en vrou,

Is kuifch en reyn; waarom dan lang gewacht,

En 't zoet genot van fulk een Bedd'veracht;

Gy zegt, De Maagdebloem,

Word heel verduistert,

En uw grootste roem,

Word door de trou geheel ontluistert,

Maar hoe kan dit zyn,

Als 't Bedd' is: en reyn?

4

By 't Satyrlyk geslacht,

Word ook de trou veracht;

Maar ider een verwerpt des Satyrs-aard,

Mids die al-om zo grooten onheil baart,

Wel Nimfjes toon u dan,

Niet meer afkeerig,

Maar trout lustig an,

En toon u liever wat begeerig.

Want het Bruilofs-Bed,

Is reyn en onbesmet.

4655:

B R UI
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BRUILOFS-ZAN G.

T o o N :

Je voy toutes les muiâs, esc.

I.

Oe schittrig blikt de zaal,

H: 't wederzeyds gestraal,

Van dezeTweelvermids deHuwliksband,

Nu vryheyt geeft te leffen minnebrand,

Hoe toont nu in de Bruid, **

De minnevonkjes,

Puur ten oogen uit! - -- . -

De Bruigom zeit, door ooge lonkjes, -

, Lief ik word belet, -- -

» Schoon 't stryd met Cypris wet.

ene

- -

Ai Speelnoods kyk eens om,

Zie hoe de Bruidegom,

Al watertant; ai wilt genadig zyn,

Schep geen vermaak in dees Geliefjes pyn.

De Min toont nu haar kracht;

Wel zoete Maagjes,

Zeg de Bruid goe nacht; -

Wenfch haar een eeu van weelde daagjes,

En uwe eygen schoot,

Ook zo een Bedgenood.

D dd 3. Daar
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3- --

Daar treed het friffe Paar, -

Nu naar het Min-altaar,

Het tintelvier, dat flikkrig heeft gebrand,

Word nu gelefcht door deze offerhand

Gekoelt, maar niet geblufcht,

't Sal door fyn loncken,

Als hy vriendlik kust,

Weêr op een nieu ten brand ontvonkken,

En tot elcken keer,

Na 't koelen voncken weer.

1653. - --

De Krollende

K UI PID O.

I.

N Meert als al de katten krollen,

Quam K U P1 D'uit fyn Tempel rollen,

En wou me als een Kater lollen,

Maar 't boefjen was te slecht,

De Maagden zagen 't Ventjen komen,

Die pyl en kooker was ontnomen,

Sy dachten, 't Is geen tyd te droomen,

Ons uurtjen is hier recht,

Kom
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Kom repje, kom repje, kom repje, kom repje,

Kom repje, Sla handen aan,

Kom repje, Sla handen aan -

Op datw' hem vangen gaan, - - - -

En hem binden, binden, binden, binden, binden, binden.

En onder ons macht doen staen.

2.

Daar quam den Humling om te vryen, -

Niet denckend om dees fchelmeryen, ,

Doch wiert van poefle maagden-Reyen, . -

Strak krachteloos verkracht: -

Terstont zo wiert er raad gehouwen,

Men vonnift, Datz hem lubben zouwen, ... *

Doch 't wiert verbeen, Men zou hem fchouwen, - "

En baakren 'e kintjen zacht, -- -

En lueren; In lueren, in lueren, in lueren, :

In lueren, kom repje tza! -

In lueren, kom repje tza!

Bereyt het wiegjen dra,

Datw' hem wiegen, wiegen, wiegen, wiegen, wiegen, wiegen,

Tot dat hy feept, Meysjes gena. - -

-- ,

3.

Het Guytjen lag in fwachtelbanden,

Gelevert in der Maagdenhanden, "

Moeft eyndlik roepen tot fyn schanden,

, Erbarmft doch Cipris kint, -

Zo zweer ik, Dat 'k myn levensdagen,

U noit zal met myn fchichten plagen,

Maar steeds u naar u welbehagen,

Doen minnen die gy mint,

Genade, genade, genade, genade,

Genade, Maagden ach!

Ddd 2 Gc
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Genade, genade, ach! w

Riep KU P1 d', en hy lach , ,

Vol van smeken, smeken, fmeken, fmeken, fmeken,

De Maagden aan en zag.

4--

De Maagden kregen mededoogen,

Dies fy hem dit gewaat onttoogen,

Hy is toen naer fyn troon gevloogen

Beklagende 't bezoek,

En zey, Nufal kmyn pylen rechten

En doen in haar zo krachtig hechten,

Dat zeven vrysters zullen vechten,

Om eene vryers broek,

Tza lustig, tza lustig, tza lustig, tza lustig,

Verkracht eens weer myn kracht,

Dan eensjes met uw' macht,

Zo die vyeren, vyeren, vyeren, vyeren, vyeren, vyeren,

U 't hertje niet en verfmacht. -

Schoon d'Aterlingfen Dwerg met starcke eeden zwoer,

Om dit de maagden te betalen,

Hy kan fyn eer niet weder halen;

Maar wacht zich andermaal te raken aan haar fnoer. --

-->

* 4 -

u lori
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Kloriaans Morgengroet

- Aan

S I L V I A.

Toon : Silvefter en Coridon, cyc.

* * * . **

* -

Oen Janus open schoof,

De donckre nacht-gordynen,
A- Quam S1 Lv 1A door 't loof,

Als een Diana fchynen, Fa la, ...

Fa laldera, la, la, la. " . . .

2. ,

- n - ,, i ::

Als KLoR1AAN dit zag, . . . . . .

Ging hy S1 Lv 1e moete, . . . . .

In 't kriekje van den dag, -

Met kusjes haar begroetcn, fa la,

Fa laldera, la, la, la.

- . * * * - g: 2 - : : : *

-1;. 3. g. 3, -

- '

-

-

--

t-

Daar een fonteintje sprong,... .

Door Roosjes, aan dit vlietjen,

Ging S1 Lv 1A, en zong, ,,

Met Klo R AAN dit lietjen: *

Fa laldera, la, la, la: , r

D dd 2 Toon :
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Too N:

Courante eyMeffieurs.

Zodra als Pean uit de brakke kimmen

Ryft, en zich aan 't blaauwe kleet vertoont,

& Vlieden de fchimmen,

Daar den Helhond woont,

En blyven by Erinn' zo lang,

Tot dat Apollo eind fyn hemelgang,

Als hy in d'elpenbeene armen::
Die Thetis op syn komfte open spreyt.

“2.

Dan geeft de nare Ruft haar Ryksstafdver,

Aan het onrust, die dien Scepter zwaait,

Strak fchud het lover,

Favons aasfem waeyt,

Door Floraas varsbedauwde kruid,

En ruyft met fulk een aangenaam geluit,

Dat d'Echo zelver op die bruiloft komt, -

En zulken toon met volle kracht hábromt,

3.

Dus leeft de mensch, als aardfche Goôn, in weelde,

Maar die 't hemelheil te recht inziet,

Aan zulk een teelden,

D” aarde maar verdriet: d

Gelukkig is hy , die fyn ty

Hier in :: é:zo verflyt;

Dat hy 't genot, van 's werelts vreugt beleeft,

En na fyn dood de hemelglory heeft
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D E

VERLOREN ARBEYT. . .

- Toon : Mariºnette

I.

F fchoon 't Minnegoodjen,

Lankfaam na myn liefde wacht,

O gy Kupidootjen, -

Gy word dapper uitgelacht; -

Want of gy al schoon veel pyltjes schiet, -

't Is verlooren, 't en raakt my niet,

Loop, ai Humling, laat uw'pylen,

Beter wylen, -,

Wilt dan ylen, -

Op het geen gy ziet.

2•

En fchoon gy myn boezem

Raakte, met een minnefchicht;

Ik blyf op myn droezem,

En dat pyltjen doove ik licht. -

Loop, loop dan vry, kleine Guitjen loop,

Draag jou pyl en boog te koop,

Zeg jou Moertje dat de minne,

Noit van binne,

In myn zinne,

Door uw krachten kroop.

3. Kom
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3. M

Kom, ô Jean Pottagie, -

Gy: hebt balsem voort gezicht, - -

Tré van jou stellagie, - - - - - - - -

Help de blintheyt van dit wicht,

Want wat hy steeds doet, het is na de gis,

Hy schiet al fyn pylen mis; -

En fyn Moertje zou dit schieten,

Haaft verdrieten,

En genieten,

Smart en droefenis.

4

Ik zal vyerig blaken,

Zo gy my het hert doorschiet,

Pas dan wat te raken,

Of begint het nimmer niet;

Want anders, zo lach ik, ôfnode Guit,

U voor al de werelt uit;

En zeg, Boefje, staak uw' grillen, ©

Leer eerst brillen,

Zoud gy willen,

Raken in myn huyt.

165 5.

VLUCHT
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V L U C H T .

Van

A DA L I A.
Toon: 't Honigbijtje.

I.

By't beekjen, onder fchaduw-daken,

Daar geen zon kan raken,

Zat A DALIA ,

En strengd' een roozepruikje daar,

Voor 't zwajen van haar kriele lokjes hair,

Mit hoort fy een geraas,

Van hortend' jachtgeblaas.

I" 't bosje van Arkadia,

au

A- en

De fiere Maagt ryft ylig op,

Verlaat:: : :alage,

Vliet in dwarsfe paadjes;

Schuw voor dezen trop,

Schuilt achter ruigt van elze blaän, ,

Om zo die Maagde-fpieders te ontgaan,

Maar dacht niet dat in 't woud,

In naarheid Pan zich houd.

E e e De
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3 •

De Boxvoet die die vlucht vernam,

Stoof op, en greepze: vol gedachten,

Om haar te verkrachten,

Eer fy van hem quam:

Maar fy, bewust fijn geilen aart,

Trok hem zo by fijn kromme geitenbaart,

Dat hy riep, Feeks ! ô moort! -

Z'ontsnapt hem, en vlucht voort.

1652.

Toon: Fuggi, fuggi, dolente cuore.

Loris, Cloris, myn lieve leven,

Waarom Engel wiltg'onsbegeven?

Konnen beden, noch treurig zuchten,

Noch veel reden niet stuyten 't vluchten?

Zeg wiens---oogen,
-

Zullen doogen,

Dit droef verscheyen ?

Ai Clorisje myn hertje,

Ai Clo-risje myn hertje,

Blyf, wilt niet fcheyen,

Ai Clo--risje myn hertje,

Ai Clo- -risje myn hertje,

Wilt noch wat beyen.

Reke
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Rekening zonder Waart.

Toon: Fotje Floris. -

I.

- 1

Yckert, die was ryk en machtig •

R: Toebak en Brandewyn, .

En wat in een kroeg mach zyn »

't Beurden hy eens facit maakte,

Of hy 't wel zou houwen staan,

Altyd zo grof aan te gaan.

2.

Maar mids hy 't niet wel kon giften,

Ging hy by een Toverkol,

Die zei, ipatg'ct 3agen Muoi/ . . . . .

&Pag ijr t3ombcr micbt 5oit mificn/ -

2Iber auf3 bcm jemben 3eijen/ . - .

alPag bo: ubci iijt 3oit gftijeijen.

'! 3. . . .

Ryckert was zeer wel te vreden,

Docht, dit wyf heeft goet verftant,

. Toonden strak fyn rechter hand3 -

Toen zey Ryckert, Zeg my heden, . . . . . .

Al de jaren in getal, rº' - 2 4， 5, - . .

Dien ik noch belevenzal.

i

4.

JPiptfgn moonben 3oit iijt icom/

(Sprak de Hex) ant, bonter nirijt
E e e 2. Was
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apag ijr botn moit ba3 begritjt/

3Dof bcm H2car fein ftijat3 auf3 geben/

Iriptcijert boe mag im gebait/

&P:ptfcin moonbcn 30ft ijr hait.

5.

Ryckert zei, Zal ik dan sterven?

En myn goedren zyn heel groot,

Zusters, Broeders zyn al dood;

Zou 't dan Neef, en Nichten erven?

Neen, ba holla, 'k ben daar veur

'k Breng het liever zelver deur.

6.

Ryckert stelden 't op een fmeeren:

Huyzen, landen, raakt hy quyt,

Kyk hoe hy 't heeft aangeleit,

Hy heeft alles gaan verteeren,

Noch leeft hy , en niet een beet

Heeft hy, als een kale neet.

Minnedrifjes

- Van

KLORIAAN-KLORIS.

Toon: Leftmaal ik en myn Rozem.

- 1.

K: als myn K LoR1s slapend' zat, .

En wiert besproeit met hemels nat,

& - Toen



G E Z A N G E N. 405

Toen kon ik nau myn rype lust

Onthouden , zulk een Amberkuft.

2. -

'k Misgunde Pean dit gerief,

Dies floop ik als een hoenderdief,

En dronk door kille droppels in .

De wreedste vonkjes van de min.

3.

Door 't fnobb'len K Lo R 1s, haast ontwaakt,

En riep, ô Góón, zie wat my naakt!

'k Zey, schrik niet, Engel, g'hebt geen noot,

Ik ben geen geilen Splittekloot.

4.

Maar min u wijl het nuchter nat,

Mijn zieltjen brandend heeft omvat;

Dies wenfch ik maar dat gy die vlam, "

In u doofpotjen van my nam.

Rozamondes Dagruft.

Toon: L A U R A.

Iet daar leit myn RozEM oND,

Met haar incornate wangen,

Op de groen begraasde grond,

't Schynt de flaap heeft haar bevangen ,

Z' is met Rozenloof omhangen ,

Eee 2 Ach
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Ach daar leit myn twede hart,

Ach daar leit myn eigen leven,

Dorst ik haar een kusje geven!

O de min is 't die my tart.

2.

'k Tre doch echter naar haar toe,

'k Kus de Nectar van haar lipjes,

'k Zie haar borsjes, dies ik doe,

Fioletten op de tipjes,

En ik dekze met de flipjes,

Van haar fneeu-wit nachtgewaat,

Dat de blaauw-azure droppen,

Van den dau zo dicht beknoppen,

't Geen als diamanten staat.

3.

't Schynt fy is in zoeten droom,

'k Zie haar mondjen lacchend' trecken,

Sy roept steeds wel, Philis koom! .

Maar ô neen, ik zou haar wecken,

En 't zou haar tot onluft strecken,

Dies, ó Zoetert, slaaptnoch wat, . . .

'k Ga myn vee terwyl wat wyden, -

En d'uw' voor de wolf bevryden,

Datze die niet op en vat.

1654:
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De Klagende

L ER IN DE,

FILIS meyneedigheid.

Toon: Repikava.

I.

Iele moorder,

Z Verlaat gy nu L ER1N D?

Haat gy haar die gy eertyds hebtbemind?

Bedenk, ô Harder, keer, ai keer gezwint!
Denk uw' rede, e

Wat eede,

- Gy dede, ' - - -

Eer gy myn onbevlekte schoot beklam, | | | |

er gy LE R 1N D e ,

Hier in dees linde,

Hare maagdom nam.

2

Zo de Boomen ,

Of deze waterbron,

Die 't aanzag, nu eens helder klappen kon,

zo tuigden fy hoe F1 L L1s my verwon,
Die
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Die verrader,

O vader,

Sloeg d'ader,

Synsarms, en schreef dit met fyn eigen bloet,

,, Zo ik myn trouwe,

- ,, Niet koom te houwe, ..

, God my fchenden moet.

5.

Kom, óGoden,

Dees lett'ren roepen wraak,

Ai gun dat F1 L1 s naar LER IN DE haak!

Zo niet dat dan u straf fyn kop genaak.

Dat elks oogen,

Zien mogen,

Hoe logen,

En valsche eeden u, ô Góón, mishaagt.

Gun dit L ER 1 N DE, - --

Die F 1 L 1 s minde, w,

Maar die 't nu beklaagt.

1653

Ik ging korts, als de rest, mé floeren langs de straat,

En hoorde van Peet Tryn en Geesje deze praat:

Toon: Fytje Flores & 'c.

-

I.

Yk hoe drel komt Fytje Floris,

Met heur filver tuyg op zy!

't Leykt heur hertjen is zo bly,

Nou
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Nou fy gaat met Bartel Jores,

Stroken moy den Emster neer,

Naar de Schulp of Diemermeer.

2 •

S' heeft wel zin in zulken vryer,

Die op 't steets wat is bestrikt, ' s '

En wiens riem is net beftikt, *

Met veel lett'ren; 'k wed dat fy 'er, "

:

Liever langs de straat mé gaat, ºf ' .

Als dat fy'et stil mé praat. 1

3. *

: - - » : - a ", g

-'t Moet hier ergens kermis wezen, " t

Gunter komt noch twee drie Paar,

Kyk dat meysjen, dat is klaar!

Dats'er een, dats uitgelezen, 4

Tryntje let op heur gewaat,

Kyk hoe zinlyk dat 't heur staat.

4.

Zie, een borstrok van fcharlaken, - -"

En een rok met fulpe lyft, * *

Ja heurklikkers gepolyft,
Mieuwes durft ze nau eens raken," w

Want fy zayt, die fmoddermuyl,

Maakme straks mijn neusdoek vuyl.

5.

'k Zouje raden, Mieuwes langsje,

Datje die blankette pop,

Liever geven foud de fchop,

F ff 'k Ging
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'k Ging noch eer by Teun of Frangsje,

Die, al gaanze mooy ekliet,

Sy en zijn zo keurig niet.

6.

Dat zijn dochters die mit eeren,

Meugen kuyeren mit jen knecht,

En : 't alles dient gezegt,

Van heur is wat meer te teeren,

Als van Aafje Diewers kint,

En z' is ook van jou gezint.

-

Besjes les aan Geertjen.

Toon: Laburette.

I.

E ERTJ EN koomt een knechtjouvryen,

Denkt de eer Die is teer,

Is hy deugdig, k mach 't wel leyen,

Groote fchatte, Wat is datte ,

Deugt en eer is veel meer.

2. - -

Wilt de deugt alleen beoogen,

Denkt de eer Die is teer.

't Gout heeft menig maagt bedrogen.

Groote schatte, Wat is datte ?

Deugt en eer is veel meer...

* 3. Blyf
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2. -

*

Blyf in huis, vermyd de straten,

Denkt de eer Die is teer. - - -

Loopt doch by de buert niet praten:

Groote schatte, wat is datte? - *

Deugt en eer, is veel meer.

4

Geertjen, koomje dan te trouwen,

Denkt de eer Die is teer.

Zijt een spiegel voor de vrouwen, ,

Groote fchatte, wat is datte ?

Deugt en eer, is veel meer,

5.

Plant de deugt toch in uw kindren,

Denkt de eer, Die is teer,

Dan zal noit u goet vermindren,

Groote fchatte, wat is datte?

Deugt en eer, is veel meer,

6.

GEERT JEN, kynt, onthoud dit Leijen,

Denkt de eer, Die is teer.

Dit is 't erfgoet van jou Besjen.

Groote fchatte, wat is datte ?

Deugt en eer, is veel meer.

I654.

F ff 2 Offer
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Offer aan

K A L IS T E.

T o o N:

La Petite Rojale.

1 •

er

At teelden my den Oceaan, - r

Helaas al droeve uren,
Die ik moest verduren, n

En niet kon ontgaan,

Boreas winden,

Dreigden dik de kiel,

Door buyen te verslinden,

Die myn arme ziel,

Vol druk gekluistert hiel.

2 •

Het zwanedons myn legerfte,

En 't byzyn van KAL 1 s TE,

Ik hier 't meeste miste,

In de blaauwe zee: -

'k Storten veel wenfchen,

Met een naar gerucht,

Maar hemel, Goon, noch menschen

Hoorde myn gezucht,

't Verdween al in de lucht.

3. Apollo
-
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3. · · · · · · · ·

Apollo, die my gunft toedroeg,
Verbad AEool ten leften,

Die my door den westen,

. Wint in d' Emstel joeg,

'k dankte de Goden,

Mit ik quaam te land,

En dé 't gedierte dooden,

Dat 'k een offerhand, -

Had aan de Goon verpant.

4

Maar ach nu quam ik by KA L1s T,

Hier was de gunst versteken,

En van my geweken,

Wyl sy niet en wift,

Wat lot my folden,

Of hoe d'Avontnur, -

My om haar draay-rat rolden,

Die my zoet en zuur,

Schonk beide in een uur.

5 •

KA L1 s T dit zoete hemelpop,

" Dus in haar waan bedrogen,

Nam my met mêdoogen,
In gena weer op, j

Dies blyft myn veder,

Aan die Maagt verplicht,

En OF F ER haar nu weder,

't Eerste Zang-gedicht,

Na deze voys gesticht. *,

1652.

Fff 2 GE
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GELU K-WENSCHING

Aan de

BRUID EG OM

en B R U I D.

Toon: Le grand Cardinaal.

I.

-- . .

Eil en vreugt, ò Welvereende Twee,

- Koom ik u vrolik wenffen:

D'Hemel geef dat nimmer liefd' en vré,

Mach in uw Trou verflenffen:

Maar dat gy veel jaren,

Ider toont,

Die in de werelt woont,

Hoe zoet het is te paren.

2

't Schynt den Hemel juicht en geeft geluyt;

En Cherubinen dalen,

Die geduerig zegen gieten,: uyt

O geen trou kan rouwen,

Als men denkt,

Wat vreucht den Hemel fchenkt,

Aan die uit liefde trouwen.

-

3. Maar,



GE Z A N G E N. 415

w

3. -d

Maar, ô Paar, alfchoon U het Geluk, .

Nu kroont met rycken zegen;

Leer, van nu af aan, ook al den druk

Des Huwlyks overwegen,

Want de Trou geeft fmarten:

Maar het roet,

Dat u daar in ontmoet,

Smelt, zo gy mint van herten.

4•

Weet vry datmen noit geen Hove N vint,

Bevryd van Noordze vlagen:

Maar een wel-geënte boom die wint

Wel veilig zal verdragen:

Ja men vint geen Roozen,

Of daar zyn,

Ook doorens, die vol pyn,

Wel fteken onder 't bloozen.

1656.

To o N: A -

Verkeerde Kersnacht.

'k TT T TEb strak de aangename tipjes,

Van Rozemontjes Roze-Jipjes,

Vlak tegen wil, eens zoetgekust,

NU!

e
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Nu noemt fy my een Dief een Rover:

Maar, Engel, zeg wat komt u over,

Waarom misgunt gy my die lust?

2.

'k Beken gy had m'u mond verboden:

Maar ach ik sturf wel duyzent dooden,

In 't leven onder zulk een wet.

De menfch is zo verkeert van reden,

't Verboden wil hy overtreden,

Al was de Hel ten straf gezet.

->

3.

Nochtans de naam van Dief te dragen,

Zal my om Rozemont behagen:

Maar zo de zaak ter vyerfchaar quam,

'k Zou, Engel, pleytten zonder fchroomen,

Dat 'k heb:: niet genomen;

En 't geen ik gaf dat gy het nam.

2

Maar zo ik nu aan u, myn Liefje,

Eens fchonk de naam van Wreede Diefje,

Wat dunkje gaf 't niet beter fchyn ?

Gy hebt myn hert en zin gestoolen

En braad my op de minne-koolen,

Zo dat ik, laas! verteer van pyn.

5.

Erberm u eenmaal, zoeten Engel,

Gun dat myn hert aan 't uwe strengel,

En wilt gy niet dat dit geschiet?
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Zo gun my kuffend te genieten,

De Waasfem die van 't hert komt schieten,

Zo laaft gy my noch in 't verdriet. ''

De verliefde ,

S M I D T.
To o N: "

-----

Kom myn Engel kom non vete lief,

I •

Et Minnegoodjen zat op Ida neer,"

H: overzag fijn dartel zydgeweer,

En zei, hoe dik heeft deze myne hand,

Het hert van Mars,

Zo koel, zo wreed, zo bars,

Gejaagt in lichten brand!

2.

Ik zweer ik zal de boezem van Vulkaan,

Terstond ook met myn minnebliksem flaan,

En jagen hem haast uit de Smits in 't bed,

Zo geeft hy vonk, -

Op Venus lodderlonk,

Eer Mars hem horens zet.

G g g . 3. Met
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3.

Met nam de Guit een welgeveerde pijl,

En fpitsten die heel snedig met de:
En: Vulkaan die dryvend' in fijn pens,

Strak stond hy stil,

En voelt een minnegril.

Het Boefjen had fijn wenfch.

4

De Smit had pas fyn yzer gloeyend' heet,

En eifchte nu met kracht te zyn gesmeed,

Maar 't minnevier hem dat niet toe en liet,

Een grooter gloet,

Was in fyn hertebloet,

Hy blies maar 't hiellep niet.

5.

Strak viel hem vyl en hamer uit de hand,

Hyylden naar het koelvat van fyn brand,

. En vond terstond fyn schoone Bedgenood,

Die geile pop,

Hief strak hare armen op,

En trok hem in haar schoot.

1655.

- Toon
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Toon: SOF ONIA.

I.

Loris lobden in de Vliet,

Daar een Satyr haar verfpiet,

Die zich verstak, -

In 't lommer-Rak, -

Van Elzen,

En fyn lusjes prikten door het zoet gezicht,

Van knietjes, wit als elp, - -

En aangename bolle kuitjes, . . . . . . .

Goden help! -

(Riep hy) 't gewricht, -

Verteert door brant, - - - -

Sy vlucht op 't lant,

Dat tuytjes,

Snoer en lokjes blikten tegen 't zonnelicht, * *

2.

:

-

Maar de Boksvoet ttad haar na,

En riep: Engel, sta ay sta!

U naakt geen leet,

Den Hemel weet, n

O Kloris, -

Hoe myn hert tot u in zuyvre liefde brand,

Maar Kloris vlucht voor-uyt,

Doch vint zich strak door Thetis fbroomen,

Weêr gestuit.

De maagt, ontmant,

Riep Tetis hulp,

Die ftrak een ::ip,
De komen,

Die terstont dreef met de kuyfche maagt van strant,

Ggg 2 , 3. Kloris,
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3. * -

Kloris, ziende haar bevryd,

Riep: O Satyr, zeg hoe zyt,

Gy noch zo stout,

Dat gy in 't wout,

De Maagden, -

Derft verspieden daarze eenzaam zyn in 't bad?

Heugt u niet, Splittekoot,

Hoe 't aan Ačteon is gewroken,

Met de doot ? .

Bedenk ook dat,

Als 't geyle bloet,

In uw gemoet,

Komt kooken,

En gy graag 't vermaak van kuyffche maagden had.

4.

Hier mé dreefz' uyt fyn gezicht,

Maar de Satyr fwoer by 't licht,

Van Zon en Maan,

Hy zou voortaan,

Aan Kloris,

Noch doen zien wat Satyrs minne-lift vermach,

En zey, Ha looze Maagt,

Vaar heen, myn oog zal op u waken,

Tot myn graagt'

Eens krygt dien dag,

Dat ik, tot loon,

Uw maagdekroon

Zal fchaken,

Bid dan Thetis of Diaan gelyk gy plach.

*

Z A NG
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-

ZANG-VERS,

C H O

te zingen.

d' E

Toon: Twede Karileen.

Un my Echo dat ik spreek! . - . - - spreek

Schuilt myn Nimfaan Bron, fontein ofbeek?. ,beek

Schuiltz in 't West of in 't Oost ? - - in 't Ooft.

'k Ga myn best, vond ik troost! :, - - - - - trooft

Is fy Titers kind, of Chloris kroost? - - Chloris krooft.

Vind ik gena? - - an - - • " • - gena

Zeg dan ja. - - - -w - - - - ja.

Dat ik ga - - - - e- - ga.

Myn geloop - - - - - loop.

zal verzoeten door de hoop - - ' - hoop.

Wel ik fchey. - - - - - fchey.

Maar verbey - - - - - - bey.

Dat 'k dus vry- - - - - - vry.

My verzel - e- - - - $ - - 'k zel.

Met u stem, Echo, en vaarwel. en w- Vaar wel.

165 5.

Ggg 3 Toon:
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T o o N : --

•Als ik uw Rozemont.

Om ô Hemelfchaar,

K Vlecht uw vleugels tot een tent,

Sluyt in uw gezend armen,

D'Amsterdamze Jufferbend';

Cier de lokjes van haar hayr,

Met de peerlen van uw heyl;

En wilt gy 'er borst deurwarmen,

Doet dat door een liefdens-pijl. . •

E IN DE der z A N G E N.

B R U I
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B R U I L OF T s

D I C HT E N.

- R YM - V E R. s JE N s:

Op-geoffert ter Bruiloft van

GEERAARD GERRITSZ.

En

ANNA PIETE Rs.

U zietmen, dat den liefdens-band

N: tegen-fprek niet werd geschonden:

Alfchoonze menig jaar den Heyl'gen Trou belet.

Maar zulk belet en baart niet als een grooter brand,

En spitst het duffe brein met over-kloekke vonden,

Waar door het Echt-geschil ten kampe word gezet.

't Ging even met dit lieve paar.

Maar, echter, 't schijnt die nevel-vlagen

Zijn, na een lang verloop, op 't left, ten eind gebracht.

De innerlikke liefd' deed menig flijtend jaar,

Aan hem de oude Neen geduldelik verdragen:

W. En 't altijd-wenfchen Ja, noch hopende, verwacht.

- Den
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Den Bruidgom docht: d'Aanhouwer wint. .

En 't Bruidjen wou haar liefd' beleggen,

Dus gaf hem niet voor troost als een bedroefde Neen.

Wie:: dat A N NA was van liefde iet verblind?

Maar't fcheen fy wou, ten proef, niet anders aan hem feggen :

Alfchoon haerbrandend hert wel uytten andre réén.

En G EERAARD hier door hopeloos,

Kon naau een avond laten varen,

Te houden op de Deur van zijne Kloris wacht.

De fpleetjens van 't portaal zijns uitgepikte Roos

Zijn tuigen, hoe hy staag den Drempel ging bewaaren:

En deez, zijn Minne-Zang, zo dik ten Hemel bracht.

T o o N: Repikavan.

I E v E Kloris!

Ai ziet u Minnaar aan!

Zal ik wéér troostloos moeten henen gaan?

Hoe lang zult gy u, Lieve! noch beráán?

't Zal door 't wachten

Verfmachten

In klachten.

Keer lieve Kloris, keer u zinnen doch!

Of zijn u oogen

Van 't mede-dogen

Gantfch ontrokken? och!

De Bruilofs-God, die zag dit aan

En sprak: Hoe Kupido ! Wat reden

Bedwingen nwe Boog, dat gyfe dus weerboud ?

Schey uyt. Dwingt ANN A nu haar kortlik te beráán.

Want GE eR AAR D heeft te lang om hare min gebeden.

't Is moedig dat dit Paar in liefde word getroud.

Met



BRUILOFTS-DICHTEN. 425

W:

Met zond Kupid een heeter gloed,

Dies ANNA riep: 'k Voel mijn gewrichten

Die zeggen ja, 6 Ja! al fchoon 't de mond niet uytt'.

VrVeg, weg nu, veinzend Neen. Ik trachte na het zoet.

Dies 'k zegge, ja, 6 ja! En draag de naam van BRUID.

Met zweeg de Bruid. Een poefle Gaft

Ouam strak met Palm en Bloempjens dalen,

En riep: Kom Maagden-Rei, dits tuigjen dat hier diend,

En dits een werkjen dat u jongen leden paft:

Bepeerelt hier mé 't Bed, Tapijten, Dis en Zalen,

Zulkfpeeltuig heeft de Maagt, en Min, altijd te vriend.

Terstond een vlugge Maagden-Rei

Quam kransjens door elkandren strenglen:

De Violet stak geele topjens tuffchen 't kruid,

De Tafel wierd bereid. Men hangt het leverei,

En Hymen ziet het Paar haar lonkjens t'zamen menglen,

Dies zingt hy, haer ter eer, deez Bé en Wenfch-Zang uit:

Toon: Doen Dafne &c. \

G: Foebe koel u Zonne-borst

By Thetis, u schoone, op dat de nacht

Haar duyftre wieken daard beschorst:

Dat’tlieflikkePaar wordtervreugd-koetzgebragt

De Minne-God, met zijn liefdens-schichten,

Zal 't blaau gewelfde Ledekant,

Met flikkrende lonkjens, zozoetlik belichten,

Ofd'Hemel haar starren daar had geplant.

Wel vers-verknogte Twé,

't Wensch u geluk en Vré: -

En dat u paren,

Door God beschikt,

De gryzige Haaren,

Het eerst ontftrikt,

H h h Aan
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*

A A N D E

s P E E LM E Y s I E Ns.

T O o N :

Hetwaseen Boeruyt Vlaander-land.

I.

Ergode Nimfjes die u tijd,
Het zoetste van u leven,

In droeve eenzaamheyt verflijt,

Wilt u ten Echt begeven:

Het al te lang beraden,

Kan nooit de lust verzaden.

Want Meysje-Maat, U fleur vergaat,

Zo g u noch lang beraad.

2

Toon: Printes hier koomikb nacht.

S: helpt de Bruid te bed,

Met een zet, , -

Zo word niemands vreugdbelet.

Want wy zijn hier niet gekomen,

Om verduft, -

En verzuft,

Te zitten droomen.
w

-
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z A N G :

Van de

Speel-knechts tot de Bruid

en Bruidegom.

Toon: Schoonfte Nimfje van het wond.

E: Paartjen, eerje gaat, :

'k Bid ai laat .*

Ons met u een Roomer wagen;

Tot adieu van alle vreugd,

Die de jeugd

- Teelden in u Maagde-dagen.

Als 't guLDe-jubel-jaar , Met snellen loop, ginCk nA

't Nieujaar, doen d'avondstond nochtoond een duiftre MaaN

Nadien den Oogft-maand quam in 't derde Kruis te staaN

Als doen wierd d'Echt volvoert aanGeeraard met zijn « AnnA

Den xxxvan Oogftmaand,

165o.

H hh 2 RIJM
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R IJ M T U I G ;

Op 't Huwlik van

G AB R I É L à R O Y,

En

R A C HE L Z E E L.

H": zoet is 't by de Góón zo lekkerlik te leven

In vollen overvloed van Nektar en Ambroos!

Indien een Bie de kruik van Ganimeed verkoos,

Wat zou dat kleine dier een koftlen honig geven!

Maar zacht, mijn Zang-heldin; wenfch niet na grootze gaven;

Op dat men u niet zeid gantsch onvernoegt te zijn:

D' Algever stort op de aard zulk fmaaklik Ambrozijn,

Dat ider sterveling daar in fijn lust kan laven.

Dit voorbeeld prent de Trou nu krachtig in onz' oogen;

Die vreugd toont zonder maat, en zoetheid zonder end:

Hier krijgt de Minnaar nu, na lang geléén elend,

Het zoet, daar hy eerst 't zuur, met smart, had uitgezoogen.

Voor zuchjens, daar A Roy de starren mé verstikte,

En 't stadig fmeken dat nóit avond af en liet,

, Geniet hy nu fijn wenfch; wyl hy fyn RA cHE L ziet

Gestrikt met d' Echte strik, die noit de Nijd ontstrikte.

-
- Zo
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Zo trekt een Bie haar zoet ook uit de wrange vruchten.

Zo flaatmen tintelvier, door ftale kracht, uit steen.

Dan fmaakt den appel best, als haar aanminnighéén

Den Minnaar moeit' aan doet;enom haar schoont doet zuchten.

,

Nu heeft de Huwliksftrik de zorg hier uit gaan wiffen:

De troukus quam, die toen dien knoop verzeeglen wou,

En zwoer voortaan te zijn elkaar IN A LL's G ET Ro U;

En fchenkt strak [*] Nachtfchâ om haar beiderbrand te fliffen.

Verblijd u dies A Ro Y, u zal geen onheil naken:

En schoon 't u viel te beurt. gy draagt het met u tween:

De liefd' ontlast de last de groote zoetighéén,

Die van u R A CHE L straalt, zal alles effen maken.

Aleet gy't [+]Broodvan Mars, ustaan geen oorlogsrampen

Daar onder opgedifcht: men kent hier niet dan vrê:

Den oorlogsstrijd die hy, ter fluiks, met Cipris stré,

Word u, hier door, voorzeid van dezen nacht te kampen.

Stry dan op 't donzig veld, en blijf daar Overwinnaar:

Het meeste tegenweer dat R A cHE L daar zal doen

Zijn kusjes, vol van dau, gestremt op 't vermiljoen

Van haar geëerde mond: een balsem voor den Minnaar.

Wel aan, Vernoegde Twé, vervult zo d' oude wetten.

Volhard in liefde, trouw, en onbevlekte deugt:

Op dat gy van u Stam, zo alle jaren, meugt

Een welgegroeide Loot, met zoet vermaak, afzetten.

[*]Solatrum, of Nachtschade, is een kruid in de Medicijne;

dienftig om brand te koelen.

- -- [+] Marfe-peyn.
Hhh 3 Ik
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- Ikfcheid, en gunne u 't heil. [+] Den Hemelstort fijn zegen

Als balsem op u hooft: de vettigheid der Aard

Van rijpe Tarw', en Most, en watze in volheid baart,

Zy u ten deel gewenst: en laat u noit verlegen.

[+] Genef. Cap. 27. vers 28. -

A A N D E .

S PE EL-NIMF JES.
T o O N :

Aifchoone Nimf, aanzie een machtig Koning. -

I.

A" zie de Bruid betulband met gieraden;

Omheint met Maagde-loof;

Verlangt om haast haar lusjens te verzaden:

Sy blooft , en 't groen word doof.

Wel NIMF Jes ras wilt haar de koetzopspreijen.

Ontbloot 'et bed van 't friffe groen,

Laat daar deez Twé haar kunsjes doen,

Stil tuffchen beijen.

-,

Aede

Maar holla, zacht, laat hem zo draniet komen

By fijn Geliefde Bruid;

Deezleffen dienen vaardig waargenomen:

Bant hem ter kamer uit

Zo lang hy niet belooft u Suiker-eisje,

Of
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Of wat u zoete lust begeert;

Belooft hy 't; hy 's de maagdom weert

Van RA cHE Ls vleisje. -

-

3 •

Is 't Paar te bed, daarom geen moed verloren,

Elk stel fijn zinnen fchrap :

Hier is de rechte uur van vreugd geboren:

Wat speelme? Hantje-klap? (zeggen;

Zacht,houje ftil;de S PE E LK N E cHT s zullen 't

Dat zijn twé Borsten volvan geeft,

Die d'intré van de vreugd der Feeft

Wel zullen leggen.

Den 9 in Grasmaand,

1652.

KRACHTder LIEFDE:

Toegepaft op't Huvlik van Monfteur

ABRAHAMvanBLANKKEN.

e'7Met Juffrou

MARGARITA JACOBS,

VAN N A S S O U.

Rr; op, mijn Zang-heldin. 't is lang genoeg geruft

In fchaduw' van Genevergaarden,

Gy
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Gy weet dat die het brein bezwaarden;

Dies volg u leerling na, die kent een fchoonder kuft.

Een kaft die mirrhe zweet ; en daar de maagdepalm

Geftrikt is met gewiede fnoeren:

Daar dav'ren d'Itaaljaan (e vloeren

Van zangen, dat zelf dreunt den hemel van 't gegalm.

De L1E F DE heeft daar zelf haar praal-trans opgericht,

Zet u, mijn Zangeres, daar neder:

Bekrachtigt dan u Dichters veder,

Op dat ik die Godin een piramide fticht.

Het allerkoelste hert door uwe tovery!

Gy trekt een aardze God zo in u flaverny

O Groote Koningin, hoe zoet kunt gy bekruipen

Dat Scepter, Kroon en Recht hem door de ving'ren druipen.

Wat meld? ik aardze Góón? ja zelf vergode zielen

Die trekt gy naar benéén: de Dondergod Jupijn

Dwingt gy om tot een slaaf van uwe wil te zijn:

En dreigt de God Apol door min ook te vernielen.

Ja in Neptunus borst (hoe blaau die is doorwatert)

Daar sticht gy, ó Godin, een AEtna van u gloed.

De groote Polifeem, hoe schriklik en verwoed

Hy is; 't is niet als Min waar van fijn Speeltuig fchatert.

Dus leeft gy met veel Góón, en dwingt haar tot u Wetten;

Hoezou de menfch, een worm, uw kracht dan wederstaan?

Gy schroomt u niet in 't Noord door ijs en sneeu te gaan,

Om daar 't verkleumde hert in lichten brand te zetten.

Daar
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Daar word die koude borst strak tot een vier gen oven. -

Daar smelt dat yzig vleefch. Daar zijpt strak traan op traan.

Daar droogt de bloed-ààr op. , daar vloeit een Oceaan

Van smeken: ja door hoop drijft pas noch 't leven boven.

- . . . . . - 1 --- 5:

Daar maakt gy ider rijk van moeiten en gedachten,

Begeerten, zuchten, en inbeelding zonder end: ,

Maar arm van rust en luft: daar flaaftmen in elend :

Daar is elk uur een Eeu, fchoon 't zijn geruste nachten.

Gy zweeft door berg en dal. de Wreedheidkundgy temmen.

De Stier, de Beer. de Leeuw, en 't gruw'lik Borstelzwijn

Die brullen door het bosch van uwe zoete pijn.

Gy prikkelt al wat leeft: zelf die in 't water zwemmen.

- ---

Zulks blijkt ook aan MA RG R 1E T, een Parel van de kuisheid:

Wiens hert een Aanbeeld was, die zielrovende réén,

Gemengt met laau getraan, en fmekende gebéén

Afstuitte: maar nu is het Hof daar L1 e r PE t huis leit. -

* * * * * " , , nºn3 , CT1.

O L 1E F D z ik verdwaal als ik u wil afmalen:

Ik star-oog: maar vergeefs. Ik raak geheel ontzint,

Ik maak mijn scharp gezicht aan uwe blindheid blind:

En dool stikziende heen door 't kijken op u stralen.

Alleenlik bidde ik maar, zo beden iets vermogen,

Stiert gy deez Huwliksftrik door u gewiede hand.

Bind gy deez herten t faam met een metalen band:

En laat in haar de Bron der Liefde noit opdrogen.
- - - - 4

Alschoon het Onheil dan haar liefdens-tak wou fnoejen,

Dat poogen is vergeefs. De galle dieze braakt

I ii Zal

- -
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Zal zijn een artzeny die liefde starkker maakt:

En doen de Echte koets van Nektar overvloejen.

r: " " , ''. ,,

Laat haar in reine Trou op 's Vaders Stamboom enten;

En brengen Telgjes voort geláán met fchoont en deugt.

Zo zullen deze Twe in liefde, lust en vreugt

Opgroejen als de Elz in 't midden van de Lente.

Z A N G,
, '

T o oN:

Laura zat laatft by de Beek,

I. , , , . * . . .

Aan de B R U 1 DE G o M.

* * P nu Bruid'gom van den Dis,

't Hemelslicht is lang gaan dalen;

En het Minnegoodjen is • , ,

Met fijn Toortslicht in uw zalen, - 's - , ,

Om u vriendlik in te halen; . .

En uw Bruidjen staat gereet -- --

Om u met een zwiert'ontflippen,

Pas in 't loopen haar te kippen,

Of z'is wech eer gy het weet.
----

2. - ,., vr.，

Aan de B R U 1 D.

Bruidje, hoe zit gy dus fuf

Tuffen twee zo blije Maagjes? * * *
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Maakt u 't overdenkken duf - - - - -

Van u weelderige daagjes? . . . . . . .

Vreesje Bruid'goms minnevlaagjes ?

Schrik niet, 't is geen Geitenbaard,

Of geen Bosgod van Arkaadje,

't Is een Artz die u quellaadje ,

Vriendlik heelt door Mannen-aart.

* * * * :
* * . * - - - -

* - an
- - - " - M. ,

- - - - - - ** 3 • ** : - - -

- * * * * * Af

Aan de SP E E L. No o DJ Es.

Hoor de koets die kraakt van vreugt! .

Juffers voelje me geen lusjes?

Graagt u vleesje, ook vol jeugt,

Mé niet na deez beddekusjes?

Volg mijn raad dan , zoete Zusjes,

Wordje tot de Trou gebe'en . . . . . -- --

Van een die u iet bekoorde, . . . . .

Sla niet af met bitze woorde, . . . f:

Zeg haast Ja, maar zwijg het Neen. --, " -

18 Sprokkelmaand. ' - - ,

1653

- •
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ar

MINNE- KRACHT,

Vertoont in 't Houwelijk

* Van Monfieur

JOHANNES KEMP,

Met juffrou

EMMERENTIA de QUADE

VAN R AV EST EIN,

Jeugdig Paar, wiens zielen t'faam gestrengelt,

Wiens herten door een heilig minne-vuur

Gefmolten zijn, en zo door een gemengelt,

Dat d'een geniet des anders zoet en zuur:

Gy toont hoe dat de vlammen van twé oogen

Meer als een fmits of AEtna's gloet vermogen.

Wech Alchimift dan met de kroes en oven:

Al puurt gy gout, al fmelt gy staal en steen;

Dees fmelting gaat nochtans uw konst te boven:

Hier ftremt de Min tien zinnen strak tot een:

Hier doetze herts, en ziels, en zins begeeren.

Als in een kroes, te famen difteleeren.

En 't is gewis dat licht voor veertig weken,

Die glazen flesch, daar al dit heil in fweeft,

Door kracht van 't gout, zal schielik stucken breken,
En
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En elk doen zien wat vrucht die fmelting geeft:

Is 't dan een Zoon; Vijf duizent guldens even

Voor zuiver winst zal zijn te boek geschreven.

Men hoef de Mindan nu geen kint te achten.

Men fchilder haar niet langer dom en blint.

Want rechte Min heeft meer als mannekrachten,

Terwijl m'er dit, en zo veel heil, door wint.

Men schilder haar dan vry met Argus oogen,

En schrijf haar toe het opperste vermogen.

Wie loochent dit? hier heb ik twee getuigen:

De Bruidegom en 't Bruitje weet er van,

Die voor 't altaar der kuifche Minne buigen,

En voelen 't zelf meer als ik zeggen kan.

Sticht dan, ô Paar, de Min vry piramyden,

En wilt uw hert haar tot een woonplaats wyden.

De Faam die melt uw Trou langs straat en wallen,

En roemt en roept dat het in d' Echo klinkt,

Hoe vrientschaps band, fchier door den tijt vervallen,

Als d'oofter-zon op nieu weer heerlik blinkt:

En dat de Min 't geslachte doet herleven,

Dat korts noch lag of t wou den dootfnik geven.

Twee Stammen die voor meer als hondert jaren

Met liefd en lof getrouwt zijn aan malkaar,

Dees ziet men we er op nieu te famen paren;

En, na de wenfch van een doorluchte fchaar,

Van difchten zaal na 't bruilofsbedt toetreden,

Om 't nachtbancket te grabbelen in vrede.

Iii 3 Owaar
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O waarde Paar, uit braven Stam geboren, -

't Geluk dat schijnt met u in Echt te tre'en;

Gy Bruigom hebt een sierlik deel verkoren,

Wiens fchoon geficht en welgemaakte le'en

Uw echte-knoop zal daagliks vaster knoopen,

En doen 't geslacht veel schoone lootjens hopen.

Maar derf men wel dit goede lot verwachten, -

Mits Ke MP (fo schijnt) trout aan een * Q U AAT geflacht?

Gewiflik ja. Want al haar quade krachten

Die werkt fy uyt in 't zoetste van de nacht.

Een Kemp-haan die de Mat wel in kan houwen,

Dient zulcken Hen alleen om mê te trouwen.

Wel jeugdig Paar, groey op als Dadelboomen.

Leef als twee Tortelduifjes in den Echt.

Geen ramp of twift moet óit u overkomen,

De vré-banier blijf altijt opgerecht.

Den Hemel doe fijn milde schatkist open,

En wil uw Trou met dau van heil bedropen. ' . . '

Hy streng om u fijn armen van genaden;

En bind u als den Olm en Wijnrank t faam;

Hy wil uw fchuur en perskuip overladen:

En zette voort uw stam en goede naam.

Hy geef u hier te proeven door dit paren,

De voorsmaak van het eeuwige Vergaren.

Zo zullen zich uw' Stammen t faam verblijden,

En elk wie noch dus buiten 't Huwlik leeft,

zal zijn geport te snacken na de tijden

* De Quade is de rechte Stam-naam van de Ravefteinen.

Dat

A
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Dat hy 't genot ook van die weelde heeft: r -

Geen wonder, want, brengt d'Echt een hemel mede?

Hy oogt dan recht die poogt daar in te treden.

Den28 in Herfstmaant. -

166o. -- | | |

op de -

HUW LIKS-KETEN,

Door Sinjeur

DAVID de KONINGH,

En juffrou -

MAGDALENA van WEERDT.

Gefchaakt den 25 in Lentemaant, 1659.

N" is geschaakt die groote Huwliks keten,

Die lang bewrocht en traag gefloten wiert,

Om dat de Bruit nau wist wat beter giert,

Een Vrou te zijn, of:: Maagt te heten.

Sy dreef het oog tot alle boecken in,

En overdacht of 't nutter was, de min - a

Door reine trou den ruimen toom te geven?

Dan of 't meer vreugt en eer was voor een maagt,

In vryigheit heur dagen af te leven, .

Wijl elcken staat den Hemel wel behaagt. D

C



440 BRUILOFTS-D ICHTEN.

De naam deed haar aan Magdalena dencken,

Die ( zo men zeit) veel jaren eenzaam fleet,

En in een rotz een vliet van tranen kreet,

Daar drakenfpook heur iver zocht te krencken;

Daar 't fwalpend nat van de ongestuime zee

Het hardste hert door angsten krimpen dee,

En klip en berg deed sidderen en beven:

O, zeid'ze, neen dit leven is vol fchrik;

'k Vind niet een woort in 't schoonste Boek geschreven

Dat imant bind aan zulk een oogenblik.

Dies MAG DA LEE N, om 't beste deel te kiezen,

Vergaapt zich niet aan 't geen de naam vereifcht;

Noch luistert niet wat Non of Quezel prijft:

De Reden leert haar 't minst voor 't meest verliezen. -

Sy lacht hen uit die steeds met alle vlijt * - -- .

Verquiften ink en kool en koftle tijd

Om witte Trouw op 't vuilste te bevlecken:

Sy laat het oog van Waarheits-zonnefchijn

Door fwarte greins noch leugenen bedecken,

Maar keurt de Echt de nutste staat te zijn. ( * *- : '
-

-

* * * -- -- --

Dies Hy die Maas en Y door klagt ontstelde,

Maar 't stugge hert van haar niet kneden kon ,

Vint nu dat ys als door de Lente-zon " -

Ontdooit en zacht, ó groote vreugt! wie spelde

Dat zulken knuift zou worden week als was? -

Wat Wichelaar of dit te voren las,

Die op 't geschrey en vlucht van vogels achtte ?

O niemant niet: 'Maar Hy die 't al gebiet,

En vyer en wint kon met een woort verkrachten,

Die is 't alleen die d' Echt te voeren ziet.

"

-

Zo
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/

Zo wort elks deel, doch ongelijk, verkregen;

D' een David flaat eerst Goliath om veer,

Of werpt een hoop van Filistijns ter neer,

En koopt fyn Bruit met zulk een huwliks-zegen:

Een andre D A v 1 D wacht van jaar tot jaar,

En smeekt zo zoet of Ifr'els Harpenaar,

Vol vriendlikheid was in fyn tong herboren:

Doch gaat nu ook heenvegen met de buit

Die hem al lang onwetend was beschoren,

En MA GD ALEEN geniet hy tot een Bruit. .

w

Nu çiert de Trou fyn groote naam van Ko N 1 NG

Met staat en glantz en meerder WE E RDigheit ,

En MAGDA LEE N, vol deugt en wijs beleit,

Bereikt, met lof, op dezen dag de krooning,

Om Koningin van DA v1D s Rijk te zijn:

Dies houd men Feeft; men schenkt de zilvre wijn;

,, En wieze drinkt, die roept, Lang leef de K o N 1 N G,

,, En kroon het hooft des Ko N 1 N G 1 N s met heil,

, En heersch hier naar in 's hemels ruime wooning,

» Daar gulle vreugt is zonder maat of peil.

Wel S P EE L GE No o Ds, die nu, als Rijks-trauwanten,

Uw's Konings zijde en Bruilofs-difch vereert;

Indien gy óit leergierig hebt geleert,

Laat u fyn doen een les in 't herte planten. . . o

Bemin oprecht de geen die gy verkiest.

Verlies geen hoop, fehoon gy veel tyd verliest.

't Eind zal dc trouwe Minnaar kroonen. - -

De wind en 't vyer die meuken 't harde staal.

Den storm-ram kan fyn groote kracht niet toonen

Op wal of muur in d' aller eerste maal.

K k k - En
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En gy, ô N1M Fs, die vlam en vyer kond spouwen

Op 't echte bed en 't minnelyk gevley:

Swyg nu, 't is valfch, en enckel veinzery.

De zuiverheit verliest men niet door trouwen.

De Kuisheit bouwt in d' Echt heur witten throon.

De Godsdienst eifcht geen rotz of klooster-woon.

Wie eenzaam leeft wort déérlik aangevochten.

Maar die het spoor volgt van dees zoete Bruit,

Die overwint het vleefch van geile tochten,

En blufcht de brand der liefde heilzaam U Y T.

D E

POCCHEN DE KUPIDO

Ter Bruyloft van Monfieur

A BRAHAM FOUCONIER •

- En de IVaarde Juffrou -

JOHANNA van BELCAMP.

* TT7 ON oit een oude Lantman fnorken

K Hoe fiks hy pasten op fijn tijd,

Hoe hy met vlegel, fpaade en vorken,

De Lente en Ougft heeft ingewijt,

Of dorst een Schipper zich beroemen

Dat hy noit ty verlopen liet,

Of mocht een Smit of Bakker noemen

Hoe vroeg hy bedde en wijf verliet, Z

O
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Zo mach KU P 1 D' ook wel wat spreken,

Die beide in Hemel en op Aard'

Gevestigt heeft fijn zege-teeken,

Daar 't minste is al die eere waard,

Ik zy uit V EN Us fchoot geboren,

En ben de jongste van de Góón,

Nochtans moet Aarde en Hemel hooren,

En buigen onder mijn gebóôn.

'k Heb Jupiter fijn blixem-stralen,

En Hercules fijn knqas ontrooft,

'k Heb Febus doen langs d'aarde dwalen,

‘k Heb Marsden helm gerukt van 't hooft.

Ja 'k heb Neptunus vuift ontwrongen

Den drie-tant. En den helfchen God

Doen zuchten als een aardfche jongen,

Door strengen eisch van mijn gebod.

'k Heb Pan, Orfeus, en and're Goden,

Ja zelf den grooten Polyfeem,

Zo stip doen volgen mijn geboden

Dat hun de ziel by na befweem.

En wilde ik op der aarde dalen,

Of in den hollen Oceaan,

'k Zou duizent wonderen verhalen,

Die myne hand daar heeft gedaan.

'k Heb Troyen in de brand gesteken,

En Turnus 't harnas aangegort;

'k Heb Dido om myn gunst doen fineeken,

En Venus zelf tot min geport.

'k Heb Ulderik een Herderinne,

Pigmalion een Marmorbeelt,
Piramus Thisbe doen beminnen,

Leander Hero toegedeelt:

Ja 'k heb Centauren, aardfch gedrochten,

En hondert duizentander flach,

Met myne pylen zo bevochten,

Kk k 2 Dat

--
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Dat strak al 't rot verplettert lag.

Ja zeg, waar is een Hooggeleerde,

Hoe wijs en statig dat hy ziet,

Die niet myn ftale wetten eerde,

Zo dra myn mond die maar gebied?

Geen Filozoof, geen heilig Preker,

Geen Rechtsgeleerde, of Medicijn,

Geen wel-ervaren Apotheker,

Of moet my onderdanig zijn.

En wie is't die 't wil tegenspreken?

Hy opene fijn blint gezicht,

En zie het heerlik wonder-teeken

Dat KU P1D' vars heeft op-gericht.

Een fiere Jongman, rijp van jaren,

Die noit om vrouweliefde dacht;

Die niet en las als wyze blaren,

En zocht der kruiden nutte kracht;

Die met geen foort van jonge lieden

Als Trouw-verlaters om en ging;

Die al fijn hert alleenig wieden

Aan 't geen daar: eere aan hing:

Een die veel wift, nochtans dorst zeggen,

Dat hem de min niet lag om 't hert;

Dees heb ik voor my ne'er doen leggen,

En balsem eiffchen voor fijn fmert.

Syn fchoone Ap' teek met duizent kruiden

Die achten hy ftrak niet en zier;

Hy zuchte, en zey, Wat mach't beduiden,

't Is winter en ik fwel van vyer!

Twee zedige oogen, die met rechte

De naam van SC HooN zijn toegewyt,

Door die deed ik hem zo bevechten,

Dat hy ter ne'er viel in den stryd.

Straks zag m' hem woelen, draven, poogen,

En ziet, de schrand're VAL c K EN 1 ER .

Krceg
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Kreeg op fyn prooy een zoet vermogen,

En joeg dat ScHooN E VE LT vol vyer,

Nu wil ik pyl en boog wel wagen

Zo hy niet zelf rond uit en zeit,

't Is 's Winters al zo zoet te jagen

Als in de zoetsteL:

Waar zynze nu die altyds blaffen »

En fchenden KU P 1 Ds Majesteit?

Dit voorbeelt moet hun al bestraffen;

Hier blinkt op nieu myn heerlikheit:

En 'k zal die verder noch betoonen

Als ik hun hoogge-eerde Stam

Met menig fchoone Loot zal kroonen,

Naar eifch desnaams van AB AH AM.

Laat dan vry Boer en Schipper fwygen,

En Smit en Backer van fyn vlijt,

Wie zal myn roem te boven stygen?

Ik lette altyd op myn tijd.

Dits waar. Dies let wel oude en jonge,

Al gaan ik u noch wat voorby,d

Myn macht is daarom niet bedwongen;

Als 't tijd is laat ik niemant vry:

En 'kfweer ik zal het naakter toonen

Eer 't jaar fyn twaallef maanden krygt.

Pas op. En wilt de praat verschoonen.

Myn tijd is om : dies KU PID'fwygt.

Raptim.

Kkk 3 - Ter
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Ter Troutijd van

D.JOHANNES DANKERTS,

En

PETRONELLA van de PU T.

E Vrébazuyn voor gantsch Europe,

D Bromt nu de:::::: galm,

En d'aard van heldenbloet bedropen,

Geeft nu olyf en vredepalm.

Mars heeft gewislik fijn fes weken,

En 't is met hem nu zo gestelt,

Dat hy het fwaart wel op mach steken,

En komen nimmer weer te velt.

- Vulkaan, met zyn berookte knapen,

Is 't werk nu reeds al opgezeyt:

Men fmeet'er langer fwaart noch wapen,

Schoon menig piek verbroken leyt.

Wie aan Jupyn zyn deur komt kloppen

En kruyt of loot te lev'ren zoekt,

Die zietmen van de trappen schoppen,

En wort begraauwt en schier gevloekt.

VWant
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Want Bacchus beste Patervaatje,

Gevult met bloet van d'ouwen hont,

Heeft nu een fwikjen in zyn gaatjen,

En al de Goden pojen ront.

De Françen, Spaanzen, Duytzen, Schotsen,

Die fweeren nu gelycker hant,

Malkandren zo niet meer te potzen;

Daar 's nu al volks genoeg van kant.

Vrou Venus met haar Kamenieren

Die voegen haar mé aan den bak

En praten heel van andre vieren,

Die vriendlik zyn en vol gemak.

Die 't menfchdom strakjes doet herleven.

Die al 't verflagen hoopjen weer

In korte jaren weet te geven,

Al lag er noch zo veel om veer.
v'

Dus haalt zy vast een teugje binnen,

Ja pocht, als droncke wyven doen,

Zie daar, ik zal wat groots beginnen,

Sta ruym, strak wort een bedstok groen.

Mit jaagtze een Doctor in zyu darmen,

Zo heeten koorts een vreemt gewelt,

Dat hy in Petronella's armen,

Zieltogend leyt, als neergevelt.

De zoete Maagt vol mededogen,

Keek of dien baas 't gezicht al brak; En
M - In
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En kreeg een fchigt juist uyt zyne oogen,

Die haar door hert en nieren ftak,

Daar hadje 't gojen in de glazen,

De maagt was ziek, de Docter krank.

D' een raakt aan 't revelen en razen,

En d'ander fweem ftyf als een plank.n

Mocht ik nu Doctors Doéter wezen,

My dunkt ik zou dit ziecke paar,

Met een remedie t faam genezen,

Die d' een zo goet als de ander waar.

Ik zouze in eene bedstê leggen,

Gelyk in 't Gasthuis veel geschiet,

En zou dan tot haar beyde zeggen ,

Hoort, ziecke luy, men zietje niét.

Gy Doctor gy kunt Pietronelle,

Alleen in zoete stilligheit,

En zy u weer, de Biecht vertellen,

Waar dat die vreemde koorts in leyt.

Gy meugt vry Benedictie geven,

Want daar toe zyn u nu vereert,

Zo Bull' als Brieven net geschreven,

Ja zyt daar toe gepromoveert.

Gewis in vierentwintig uren,

Is 't paar genezen na haar zin,

Indien het langer komt te duren,

Zo vaart de Minnebrant daar in,



.
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En 't zal licht geen tien maanden wachten,

Of Venus zeggen wort vervult.

Wel 'k wenfch den Doctor volle krachten,

En Petronella haaft een bult. *

Dit aldus in 't ruw ontworpen.

PAPIE RE GIFT ,

Ter Bruiloft van Mouffeur >

EVERT NIEUWENHOF,

Met Juffrou

MARIA van RAVESTEIN.

En ander fchaakt een reeks van droeve Treurgezangen,E Ik laat de doode romp, n

Van d'Opper-zeevoogt T RoMP,

Met lauweren in 't graf, en God de ziel ontfangen:

En spreek in 't minste niet van d'Oorlogs-moort-autaren,

Daar 't heldenbloet op stort,

En Mars geoffert wort;

O neen: ik wil mijn Lier met zoeter snaren fnaren.

- L. l 1 Ik



45o BRUILOFTS-D I CHT E N.

Ik zing een offerhand van twé die Juno roocken,

Daar m' alle (a) bitterheyt,

Nu achter 't altaar fmyt;

En wat de maagre Nijd gebouwt heeft word verbroken.

Daar nu de liefd en Trou haar Ho F en zetel bouwen,

En teelen hemel-vreugt: -

Mids Schoonheyt, Jeugt en Deugt,

Hier eygenschappen zyn. Dats recht na wenfchen trouwen.

Gelukkig die 't geluk van voren zo kan grypen.

De grootste tegenspoet

Is dan, na wenfch, verzoet.

De Hoop' en bloeit niet meer, de min is dan aan 't rypen.

Wat deed niet Hymenae, eer hem 't Geluk wou moeten

Eer hy de zuivre fchoot,

Van fijne Bruid genoot!

Hoe moest hy in het bloet van Maagde-roovers wroeten!

Doch min die fmaakt eerst zoet, wanneer men door het bitter

Al lang gebeten heeft,

Die dan haar Minnaar geeft, -

Van fijn geknoopte Bruid te zyn een recht bezitter.

Dan fmelt de kuifche Min twé herten in malkander,

Dan gaat den oorlog aan,

Dan wil m’ een veltflag flaan,

Van kusjes : die den een te berd brengt tegen d'ander.

(a) • Als men Juno een Echt-offer fachtte, wierp men Gal

achter 't altaar; tot teeken datter in 't Huwlik geen

bittere haat moet zijn.

Dat
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\

Dat is de rechte stof tot queekkery van Steden, .

Verheug u, friffche Bruid,

Al is de Oegstmaand uit; -

U Ho F is NIEU EN groen, dien komt uw'Oegst eerst heden.

-

Dat Oegsten zal van Herfst tot in de Winter duren: -

Van Winter, in de Lent', -

a tot in Zomers end.

En zo zal d'overvloet bekroonen uwe schuren.

Dat zal die (b) Gryze kruin doenzien fijn kints-kints-kindren,

Een roem voor dat geslacht, • I

Zo deugtzaam opgebracht, :

Dat noit Erinnis gal die Stam heeft konnen hindren.

Wel aan, verknochte Twé , den Hemel geev' u,mede,

Te leven zo op aard ;

Dat gy niet eer ontpaart,

Voor dat gy u kintskint ziet 't groote Gild intreden.

Den 2,in Herff maand,
1653.

(b) Paulus van Raveftein.

/

L11 2 TER
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TER BRUILOFT

Van Momfeur

PIETER van denBERG,

En juffrou

JAKOMYNA de LANGE.

Getrouwt den 12 in Wintermaand, 1657.

Umoet d'ontsnaarde Lier noch in de trage hand,

N En zingen, op 't verzoek, de roem des Huwliksband,

Daar van den B ERGzolang verlangende natrachte:

Hy heelt nunasyn wenfch de lang geleden pyn;

Nu hy fyn LAN GE doel, de fiere JA Ko MY N,

Mach streelen na fyn lust in lange winter-nachten.

O Bruigom u geluk gaat boven myn begrip:

Gy land ter goeder reed', en zyt de barre klip,

En droogt', en al 't gevaar gelukkelig ontvaren:

Dies buigt zich ider néér en zegent uwe Trou,

Ja zelfs de Zusters van het Helikons gebou

Die juichen in uw heil, en tjukken op de fnaren,

En zingen: O nu heeft de Tyd haar tijden vol;

Terwyle d' Echtgodin die liev'ling van Apoll

-

Met
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Met zegepalmen kroont. Nu iffer vreugd' en vrede.

Nu zal de gulde zon bevalliger opstaan:

Wyl Febus gunstgenoot fyn wenfchen ziet voldaan.

Zo krygt men noch in 't eind 't geen lange was gebeden.

Wat schaat het dat de Bie nu geenen honig geeft?

Of dat de purpre Roos niet op haar standaart leeft,

Hier vloeit het zoetste zoet dat immer paar kan wenffen.

Hier zyn de Roozen die geen noorde wint verderft.

Hier is de Lufthof die een trouwe minnaar erft.

Men mint de vruchten meeft die rotten noch verflenffen.

*

Maar gy, vereende Twé, die u gewenfchte Wit

Zo wel getroffent hebt, en alle vreugt bezit,

Gedenkt de trou die geeft oock fomtijds wel wat bitters:

Maar daar de liefde blyft daar zal dat weinig roet

Vermeerderen de fmaak van 't groote Huwliks-zoet,

En deelen hemelvreugt hier aan deez' aardbezitters.

Geen Trouw en is volmaakt wie datze hier begint.

Geen Paradijs op aard daar men geen duivel vint.

Geen Bie die honig geeft of zal met d'angel steken.

Geen Roozen of fy zyn met doorenen omzet.

Zo gaat het in de Trou. Maar 'r zoet van 't Bruilofsbed

Kan angels, doorenen, en helfch nyd verbreken.

Leeflang, gelukkig Paar, in zulk een Huwliksband.

Blus steeds het minnevyer, en blaas het wéér in brand.

Zo zal uw liefd als Palm, zelf in de laften, groejen.

Leef dan in vrolikheit tot dat u tyd hier end,

En heb hier na de vreugt die noit geen eind en kent:

Zo zult gy t aller tyd in zegen overvloejen.

L ll 3 - - VER
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VE R ON T SCHULDIG IN G -

Aan de

BRUIDEGOM en BRUID.

D: schreef de trage pen ter vlug,

En gunde nauliks de gedachten

Om iets, na waarde, te betrachten;

Terwyl de tyd my bood de rug. -

Vernoeg u dan; geef my 't geluk

Dat ik geen ondank hoef te vreezen.

'k Heb op 't verzoek mijn dienst bewezen.

Vaar wel. 1k blijf Vrolijk in druk,
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De Nederdalende Liefde

Vierende het Bruilof-Feeft van deF. Bruidegom

D. PETRUS vander HAGEN,

Getrou H E R DE R. der Gemeinte JEs U CHR1 s T 1

aan den Leidfchen Dam, en namaals t' Amsterdam,

En d' E: Bruyd, Juffrou

ADRIANA van WASSENAAR.

-
. 7 ,

Tefaamen in den Eght verbonden 24. van Gras

maant, 1 663.

Den Triumfeerenden Herder.

Z A N G.

T Atheilgenaakt nu Stad en volk,

V W Dat zelfs den hemel schynt te galmen,

En Venus uit een heldre wolk

De ftaaat bestroyt met zegepalmen?

Dat nu het welig pluimgediert,

't Geen lang door koud scheen wech genomen,

Alreeds dus vrolik tiereliert

Op bladelooze lindeboomen:

En
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En dat de Ty-en Amstelgoôn

Zo vrolik langs den oever zwieren ;

En al 't geboomt zich met een kroon

Van groene blaân of bloeffem çieren:

Ja dat het aartryk haar gewaad

Metduizentbloempjes gaat borduerén;

En 't vermiljoen der dageraat

Zo schittert op de Wester-mueren?

, Wat is er gaans? 'k zie Venus Zoon

Op goude wiekjes nederdalen,

En buigen voor den koftlen Troon.

Daar drie Godinnen zedig pralen.

Zeg op, myn Muza, zwyg doch niet

Waarom deez' eer en vreugd geschiet.

T E GE NZ A N G.

Men blyf hier niet verwondert staan.

Als Wijsheit, Schoont', en Deugde paren,

Is aard en hemel aangedaan

Om vreugde noch gieraat te sparen.

De fierfte Juffer aan het Y,

Van hondert minnaars aangebeden,

Het puikje van de Maagden-ry

Komt op haar glory-troon getreden,

En fchenkt een H E R DE R nu het hert

Daar hy door tranen en gebeden,

En kermen van fyn minnefmert,

Het mededoog zocht in te kneden.

Nu hupplen heel en halve Goôn.

Nu juichen al de fchelle keeltjes.

Nu lacht vrou Venus kleine Zoon,

En groet de Bruid met haar Gefpeeltjes

De bloempjes fehieten uit der aard

Op hoop van Bruits en Speelnoods koontjes
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Te çieren: Maar men achtz'onwaart,

VVant Roozen groeijen op haar koontjes,

Ten rechte wort dan vreucht getoont

Wyl dus de Min haar Minnaar loont.

SL O T-Z A N G.

O zaalige uur, al lang verwacht,

O dag, zo menigmaal gebeden,

O zegenryeke Lente-nacht,

Wat krielt gy niet vol zoetigheden!

Die 't zuur niet proeft, verdient geen zoet.

Die licht befwykt wort noit verwinnaar.

Wie recht bemint houd altyd moet.

De Tyd geeft balsem voor den Minnaar.

Zo perftmen boter uit de Room.

Zo haktmen Libans fchoonfte Ceder

En ftarkgewafen Ekelboom

Op 't laatst noch eens, na wenfch, ter neder.

De Trou heeft roozen in de mont; *

Maar scherpe doornen aan haar kaken:

Wie na haar grypt krygt menig wond,

Op dar haar zoet zou zoeter fmaken.

De honigkorven van de Min

Die hebben altyt angels in.

II. Z A N G.

Maar hoe? een Maagt zo hoog geëert.

Een perel van de: 2

Zal die haar hert, van elk begeert,

Nu aan een HE R DE R op gaan offren?

Is fy niet van dat braaf geslacht

Van ouds in Hollant zo verheven,

VWiens wyze Vader wiert geacht

*

Mmm - Een
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Een baak voor elk in leer en leven ?

Is niet haar Broeder Phoebus Zoon

Die door de kracht van Artzenyen

Schier ryzen doet versturve doön,

Schynt broeder van Orfeus te wezen,

En zou de helfche Razerny,

En berg en rotz, door Rym belezen.

Hoe? heeft die waarde Juffer dan

De roem van haar geslacht vergeten,

Dat al deez' fchoone glory van

Een schapen-HE RD ER vºort bezeten?

VVat past een tabbaart, zacht van Sy,

Doch by een flechte Herder py?

II. 'T E G E N-Z A N G.

Wie haastig oordeelt, struikelt licht. .

VVie klein gevoelt, bedryft hier zonde,

Dees H ER DE R weegt meer in gewicht.

Als al de Herders halen konden.

VVat zyn de Hoeders van het vee?

VVat doch? als botte, luye knapen ,

Onnut voor ftad, voor lant, en zee;

Pas weinig wyzer als de schapen,

Onz HER De R is 't die lam noch geit.

Noch 't heir van vuile klonterbocken,

Maar die de Schapen Sions weit,

Geçiert met 's hemels Priester-rocken

Dees hoed hy met een heil ge staf,

Die in der eeuwigheit zal dueren:

Hier waakt, hier keert hy mede af

De Vos en V Volf van Sions mueren. -

Dus neemt hy 't ampt van HERD ER waar:

Terwyl fyn Vader, hoog ervaren,

Aan Themis strekt een stutpilaar,

, Om

»
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Om 't Recht oock zuiver te bewaren.

Een zulcken HE RD ER, schoon van ftal,

Is weerd de fierfte Maaght van al.

II, SLOT-z A N G.

Recht; zulcken HER DE R past de Bruid.

De broeder van de negen Nonnen,

Die niet als goude Verffen uitt,

Zou met: ander paren konnen.

Hy leeft in lauren, om de Nyd

Haar laftervyer daar door te ontvluchten. -

En 't Bruytje raakt haar kroontje quyt,

Doch ruylt maar bloeffem voor de vruchten,

Wel zalig Paar, den hemel zet : ' .

De sluizen van fyn zegen open; . - . .

En wil uw huis, uw difch, uw bed, ,

Uw ziel en lyf met heil bedropen.

Hy wil uw herten aan elkaar. . . .

Als was en zegellak doen kleven;

En gunnen u het Jubeljaar

Van uwe troudag te beleven. -

En als de dood uw Trouw-ring fchend,

Gy erft de Bruiloft zonder EN D'. t

j

TooN: Sofonia.
* *

I.

Ie hoe dat Cupido praalt,

Nu den avond is gedaalt, , , .

En 't groene loof VVort dorr en doof ,Het Guitjen - k, - * .

Steekt het licht in Venus schoone Tempel aan,

Mmm 2 En

>
*

e
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En wacht verlangend' daar

Dat deze Twee heur offer fmoken,

Op 't altaar,

Om daar het vyer

De herten brant, Die 't ingewant Dé koocken

T"Saam te bluffchen door een ongemenefwier.

-

•y

- -

Cupidootje, weelig kint,

Zeg hoe benje noch zo blint

Dat gy uw tyd Nu noch verflyt

In 't loeren

Op de Bruid en Bruigoms zoete kozery?

Ey kleine Guitje zeg

Kunt gy uw grillen noch niet fnoeren?

Pak u wech: - -

En is 't dat gy r

Noch meeren meerTragt grooter eerTe voeren,

Raakt her hert dan van dees zoete Maagden-Ry.

3.

Ziet de Speelgenootjes zyn.

Overdauwt met Ambrozyn,

En haar gezicht Verdooft het licht,

Der starren , -

Maar wat is 't haar hert is niet als Marmorsteen;

De pyltjes die gy fchiet,

Ontschuilen fy zeer loos van verre,

'k Raakter niet:

Sy zeggen, Neen

De Minis blint, En maar een kint; 't Zyn narren

Diezo treurig quynen om een blaauwe fcheen.
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- - - - -

* *

-

4 - - . .

Zo gy dan de glory-kroon

Dragen wilt als Venus Zoon.

ZoË een pyl In alleryl

Dat 't klatert w'

In de borst van haar die heden met u fpot; '

Op dat gy 't harer eer - *

Ook eens meugt lacchen dat het fchatert, . .

Tot een leer

Dat uw gebod , - -

Oock buigen doet De Maagdenstoet Die fnatert

Dat gyzyt een Guit, een Kint, een blinden God.

- - 5 •

Hey dan roepmen weder uit
Bruiloft! Bruiloft! hier 's de Bruit! . . -

- Dan krygt de jeucht We'er nieuwe vreucht
En reden : :

Om te zyn eens zoet en vrolik met malkaar:

Dan hoortmen d' Eng’le-zang

Der Amstel-juffers ongebeden,

Uren lang: ' . . . . . . .

Dan wort het paar " " , -- .

Te bedd geleyt, In vrolikheit, Als heden:

En dus gaat de jeucht vol vreugt haar oude gang.
-

-

-- "e

-

-
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V R EU G DE - GA LMEN

over 't Hanege van Ed Har

Myn Het - ;

AMBOSIUS BOSSCHAART,

Raad, Vroedfchap, Oud-Schepen, en Threfaurier der Stad vitrecht. -

Nevens Mevrou

AMevrou

wILMINA Co RNELIA

van ARKEL EN.

Ie kanfyn vreugde nubetonen, . .

W / Dewyl Heer Boffchaart, door den Echt,

Zich aan Mevrou Wilmina hecht, .

En 't treurkleed heden werd benomen.

't En past niet datmen lang beschreit,

** Die vrolik zyn in de eeuwigheid.

--- » - :

wel aan, laat bommen en cymbalen,

En orgel, en muziek geklank,

Nu dreunen veele dagen lank,

En nauliks hunnen aasfem halen; *

Dewyl hier paart een schoon geslacht,

- Beide in deeze eeuwe hoog geacht.

- - Het

•
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in

-

Het Sticht zal noch, na hondert jaren,

Beroemen wie dat Boffchaart was; -

Een man die elk diende op fyn pas,

By Kerken-raad en Staatspilaren:

Die aan Prins Willem heeft getoont,

Wat Vaderlander in hem woont.

Die korts geleën, was Groot-Ontfanger,

En leide zulx in glory af;

Waar door elk Amptenaar hem

Lof, eere en prys, en dankt hem langer:

Ja volgden hem ter Rechtbank in,

By Themis en haar hofgezin.

Geluk, vrou Bruit, met zulk een zegen,

Gy krygt een trouwe Threzaurier,

Die 't hert vol jeugt en liefdevyer,

Heeft uit uw kuifch gezicht gekregen,

Wat is er dat men anders wacht,

Als trouw en zorg na de eerste nacht.

Gy hebt, voor deez, van Beek, dien grooten,

Dien hooge en uitgekoren Raad,

Van Neerlands Staten, hun verlaat,

In uw hertskabinet gefloten,

Dewyl gy quaamt uit braven Stam,

Der oude Oetjens, t' Amsterdam.

Voor wien me pyle enbylen dragen,

Ja zelfs Mercuris flangen-roe,

Die zelden zyn van iver moe,

Maar Athlas zelver onderschragen,

Wat werd er dan al heil verwacht, -

Van zulk een dubbeld groot geslacht.

w",



464 BRUIL OF TS -DICHT EN.

Wat staat hier anders te vermoeden,

Als dat Mevrou van Ark' len ziet,

Dat alles tot een roem geschiet,

Om Stammen van verderf te hoeden.

Laat dan vry bommen en cymbalen,

En orgel en muziekgeklank,

Nu dreunen veele dagen lank,

En nauwlyks hunnen aasfem halen,

Wyl dit geslacht dat t famen paart,

Zyn alle lof en glory waart.

Geluk dan andermaal, Hoogwaarde,

Geluk in uw Getrouden ftaat,

D'Algever gunn' gy t'famen gaat

Het pad des Hemels op der: »

En dat uw Troudag zo beklyft, -

- Dat liefde en zegen by u blyft.

1689.

VREUGDE
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V R EU GDE-GALMEN

Op't Gewenfchte Huwelijk van d'E.Heer

en AAeefter,

WILLEM van PO ELWY K,

Der beyde Rechten Docter,

En d'E Jaffer, Mejuffer,

BEATRIX BOSSCHAART.

Efaan, hefaan, ô Feest-genoten, ,

H Strooit langs der aarde uw vreugdegalm,

Ja mengtze by de Mirth en Palm,

En Amber nieuliks uitgegoten.

Doet dreunen al de Bruilofs-zalen,

Terwijl de gantsche Stad nu waagt,

En elk ten oppersten behaagt,

Heer PoE Lw YK s loflik zegepralen.

Geluk, ò triumfante Minnaar, r

Gy hebt de groote naam al-om

Van 't puik uit Uitrechts Jufferdom

Met u te voeren als Verwinnaar.

Wie kan uw hoog geluk waardeeren?

Gy krygt die zegenrycke Maagt, b

N n n - Die
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Die zo veel deugt en schoonheit draagt; &

- Dat elk verwondert die moet eeren. -

-

Natuur, die haar geboort' verzelde,

Als Groote-moeder in haar kraam,

Droeg zorge datmen uit haar naam

Van Kintsbeen af haar gaven fpelde, "

W

Sy noemde haar*GELUK s A L1 GMAAK ST ER,

En blies haar van den aanbegin,

By fchoonte duizent gaven in,

En diende 't popje als Min en VVaakster.

Minerva poogde, uit al haar krachten,

Te hebben van dit Nimphje de eer,

En haar op te offren Schilt en Speer,

Om enkele wijsheit te betrachten.

Maar als BE A T R 1 x 't al doorlezen,

En konft en taal door-kropen had;

Dacht haar geen heerelycker schat

Als ook gepromoveert te wezen.
- R

Dies kom, ô Stichtze Juffer-reyen

Roemt P o E L w Y K haren Profeffoor;

VVilt in dees zaal, als 't hooge Choor,

Daar na 't Promocie-maal geleyen. '

D'Ontfangers Dochter, noit volprezen,

VVort in haar prille jeugt volleert,

En van Heer P o E Lw y K zo verëert

Dat zy zelfs zal Ontfanger wezen.

* Beatrix. Be
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Bekleet Sy 't ampt, zo ik wil gonnen,

Gewis dan heeft Sy binnen 't jaar •

Aan PoE L.wY Ks inkomst, glad en klaar,

Een gamtfch heel Capitaal gewonnen.

J

-

-

Dan is Heer PoE L wv K Wis Papaatje,

En ziet op zyn BEAT R 1 x schoot

Een Cupido, een lieve loot, te

Misschien een kleyn jong Advocaatje. - -

"- k tº: : - - * - * * -

Wel aan, den Hemel wil 't zo zeeg'nen,

En strenglen dit eerwaarde. Paar K.

Met liefde-zeelen aan melkaar;

En doe zyn heil steeds op haar reeg'nen: -
- - - - -

Hy doe haar lang op de aarde fmaken w . . .

Den Hemel in hunne Echten-staat,

En als Hy af-knipt defen draat,

Dat hy haar t'faam wil ZA L1 G MAKEN. *
* *- * *- - v/

Haaftig. In Uitrecht, -

den 5 Juli, 1681. -

-

->

-
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-

De Tegenwoordige Goede

TROU- TIJD,

Vertoont op de Bruyloft van den Eerfamen

J A N KL A A S Z.
van GO RICHE M,

Met d'Eerbare, Deugtoe -

JAKOMYNTJE de WAALE.

In d' Echt verzaamt den 16. Sept. 1643. in Haarlem,

v E R T o O G.

Van de

Tegenwoordige Goede Trou-tijd.

En zeyt, De Tijt is. Slecht: 't is zorglik nou te trouwen,

, Elk heeft het qmaat genoeg te raken aan de koft;

't Huyshouden heeft zo veel van doen tot onderhouwen;

En menig is getrouwt die 't beft noit had begoft.

Dus fcheltmen op de Trou, dit is 't gemeene praatjen:

Maar hoor eens wat ick zeg, dat 's uyt een ander vaatjen.

'k Be
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'k Beken de Tijt is Slecht, de winning die is kleyntjes,

't Huyshouden heeft veel in, en elk gaat gaaren mooy,

En jonge-luy voor al die hebben 't gaaren reyntjes,

En zien graag alle ding in fyn volkomen plooy:

Doch om dit altemaal te krygen en te houwen ,

Zo zeg ik is het nu de rechte Tijt tot trouwen.

Want ziet, wanneer de Tijt geeft overvloet van neering,

De Man leeft met gemak, en flendert dikwils uyt,

Hy eet en drinkt van 't best; hy maakt een goede teering;

Hy raakt aan kaart en kan; hy mint een groote fluyt,

Hy denkt, Ik win genoeg: Hy bid geen hemel-zegen;

Hy zeyt, Ik heb die al: Bid die 't niet heeft verkregen.

De Vrou hier by die ziet het mach er wel uyt vallen,

Sy pronkt haar daadlik op in alle koftlikheyt:

Juweelen, Kant, en Syd', hoe duur, 't is niet met allen,

De Man die wint genoeg, 't is doch een ruyme Tijt:

Koets, Stoelen, Tafel, Kas, en Luurmant, ja in 't korte

All' waar de pronk in leyt, mach niet een hair aan schorten:

- - , L

Die worden fy gewent. En komen dan de Tij'en ' -

Eens te veranderen, en dat de neering flyt;

Dan zietmen 't lieve paar elendelijk in lij' en, - -

En weten haar dan niet te schikken na den Tijt.

De Man is niet gewent als ruym en luy te leven, -

En 't Vrouwtjen aan de pronk den loffen toon te geven.

Hier staanze dan benart; de Man mach 't fweet niet ruycke

En 't Vrouwtjen dat en heeft het sparen niet geleert:

Hy houd zich aan de stijl van 't vegen van de kruycken;

En Sy verleert geen pronk, fchoon dat de Tijt verkeert,

N n n 3 Wel
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Wel ongeluckig dan die in die Tijt zo trouwen,

Want 't geen men is gewent daar wil men zich aan houwen.

- Y. - -

In tegendeel, wanneer twee jonge lieden trouwen,

En dat fy zien de Tijt en winnig die is slecht, zº

Elk steekt om 't feerst met vlijt de handen uyt de mouwen,

De Man, al is hy baas, noch werkt hy als een knecht:

Hy haat de straat en kroeg, het fpeelen en het fmeeren:

Hy ziet men moet veel doen die leven wil met eeren.

De Vrou die dus haar Man zo iverig ziet floven,

En merkt de winst die is zo boven-maten kleyn,

O, denktze, zullen wy noch raken wat te boven,

Zo dient er ook van my met zorg gefpaart te zijn:

Sy mijd de hoovaardy in huysraat en in kleeden,

En zeyt, De Tijt is slecht, 'k wil niets onnut besteden.

En deze spaarzaamheyt, dees zorg, dit neerstig poogen,

Gefchiet met liefd en lust, en wortelt in 't gebeent;

Sy bidden hem om hulp die zegent uyt mêdoogen,

En dancken Hem noch staag voor 't geen hy haar verleent.

Dus groeyt de winning en Godvruchtigheyt te famen,

En heeft meer duurzaamheyt als iemant kan beramen.

* *

Komt dan de Goude Tijt eens van den Hemel dalen,

En dat de neering rijft, en dat de winst vermeert,

Sy kreunen haar dit niet, fy blijven in de palen

Van matigheyt en deugt, waar in fy zijn geleert.

Zo datmen klaarlik ziet, en ider mach 't onthouwen,

De Slechte Tijt is wis de Beste Tijt tot trouwen.

Dit dacht de Bruydegom, zo rijp van zin als jaren,

Als hy dus lang aan een fijn Bruytjen heeft gevrijt
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Hy dacht, aan 't Sparen woont mijn hulp die wel zal sparen,

En daar de zedigheyt alree ten toon in leyt.

Een Bloempje zo vol cier, te Bloemendaal geboren,

Dat was 't dat hem alleen het meeste kon bekoren. "

r- - - - - -

* -

Hy reysden Oost en West, en zocht in alle hoecken,

Hy zag veel land en volk en veel verscheyde taal; -

Doch: duyzentmaal de werelt door wou zoecken, is

't Waswis dat Go R 1cHE M moest leggen by de WA AL.

Nu blijft hy van den Rijn, den Doôn, en Weyffel-baren,

En heeft alleen fijn lust dees WAAL-stroom te bevaren.

. : :

In Poolen heeft hy dik een zilver beelt gedreven

Dat iders oog bekoor: maar nu giet hy voortaan

De beeltjes daar fijn naam en wezen in zal leven,

Die met de Maker zelf ter Tempel zullen gaan,

Dies zal den Amstel-stroom, en 't vrolick-hupp'lend Sparen,

Met vreucht de vruchten zien van 't welgeluckig paren.

* * .

Wel aan, ô waarde Twee, gy die uw' hert en handen

Door rechte liefd' en trou nu strengelt in malkaar;

Vrees niet al komt de Nijt u dikwils aan te randen:

Volherd in liefd en deugt, zo mijd gy het gevaar.

Hy die u t famen bracht zal steeds uw Helper wezen:

En die den Hemel helpt, hoeft menfch noch Helte vreezen.

Zijt dan vry onbezorgt: al zijn het Slechte Tij'en,

Hy zegent die hem lieft: Sijn hant is niet verkort ,

Dies wenfch ick dat hy u hier t faam wil benedijen

En dat CH RISTI Bruyt hier en hier namaals wort.

O tienmaal zalig is 't op d' aarde wel te paren;

Maar zalig zonder eynd met hem ter Feest te varen.

ZANG
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Z A N G,

: Toon: Psalm 24 •

De Aard is onzes Gods voorwaar.

Ls JE s Us binnen Cana zat,

AEn van de Bruylofs-spyzen at,

Toen toonden hy fyn groot vermogen:

De water-druplen wierden wijn,

En JE sU s vriendelijk aanschyn

Wierp zegeningen uyt fijn oogen.

Zo doet hy noch in overvloet,

De wateren van tegenspoet

Die in het Huwlijk zyn te vreezen,

Maakt hy door fijne kracht te zijn

Zo lieffelijk als Bruylofs-wijn,

Op dat fijn naam zou zijn geprezen.

Wel Nieu-gepaarde die deez' Staat

In fijnen naam in liefd in gaat,

Zijt vry gerust, niets zal u deeren,

Den Hemel toont geen geeffel-roé,

Maar lacht u met fijn zegen toe,

“En zal u naam en ftaat vermeeren.

Hy zeggen d'arbeyt uwer hant:

w' Huysvrou, als een Wyngaart-plant,

zal om uw Huys haar tacken fpreyen,

Uw
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Uw kind'ren zullen hups en frisch,

Als Olijfplanten aan den difch,

Uw hert in zegening verbleyen.

Want die oprecht den Heere vreest,

Die zal den zegen Sions meest is

En 't goet Jeruzalems aanschouwen:

Gy zult kint en kintskindren zien,

En Is rel zal fijn vred u biên.

Wel hem die in den Heere tTOUIWCIl,

T o o N:

Oheilig zalig Bethlehem.

L. wat geschapen is op d'aard',

A: eenmaal heeft gevoel ontfangen,

Tracht t'famen om te zijn gepaart,

En zoekt fijn Weerga met verlangen.

De groote Walvisch, die doch fwemt

In 't midden van yskoude baren,

Wort van een minne-brant beklemt,

En is genegen om te paren.

De Beyr, en 't wilde Borstelfwijn,

Het Tyger-dier, en felle Leeuwen , ..

Hoe wild, hoe wreet, hoe sterk die zijn,

Men hoortze doch van minne schreeuwen

oog De
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De Mufch, de Duyf, de Nachtegaal,

En al wat vliegt, of veders dragen'
't Zy groot of klein, 't zoekt altemaal

Een Gaayken na fijn welbehagen.

Ja zelf de hooge Dadelboom,

En menig plant en kruit op aarden,

Verdwijnen als een snelle stroom

Indien men haar maar eens ontpaarden

wel heeft het vee, en 't stomme kruyd,

Als uyt Natuur, een trek tot paren 3

Veel meer gy Bruydegom en Bruyd'

Die menschen zijt, en rijp van jaren-

Wel Speelgenoodjes leer hier uyt

Natuur ook niet te wederftreven,

Doet me gelijk deez' zoete Bruyt,

Wilt aan uw Minnaars 't Ja-woort geven.

GELUKWENSCHING

Aan Momfeur -

BARENT SMIENT.

Opzijn vijftigjarige Troudag, den 17 April

1 68 4. - - ,

BV Laas op, óTritonsaan het Y,

erhef uw owfvulde longen,

- , Van
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Gyhebt weleer de lofgezongen,

Van Vader Smient zyn Jaargety.

Wanneer hy fris en sterk van leden, '

Het Seventigste jaar intrad,

En noch zo smaaklik dronk en at, de

Als iemand van zyn kindren deden

Nu werd een andre dach herdacht, -

Zyn Troudag, Vyftig jaar geleden,

Die zonder wederwaardigheden, -

Niet zyn tot zulk een top gebragt.

.

--

Geluk, Heer Smient, met dezen zegen,

Uw heil is groot en ongemeen,

VWant nau van duizent vintm' er een,

Daar dit zo heerlik is verkregen.

En wonder iffer in uw trou, -

VVant net na zes en dertig jaren, . . .

Dat gy met 't eerste lief gingt paren,

Voert gy naar 't graf die waarde Vrou.

Die vrou die u heeft Twalef kindren,

Met liefd' en fmerte voortgebragt, J -

[VVordg' een Dofijnwerker geacht, J

Dat zal, ó Smient, uw lof niet hind'ren.

- -

Nu hebt gy Kaatje vander Kuyl, - -

In dertien jaren zo belezen, -

*

Ooo 2 - - Dat
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Dat elk kan uit haar aanzicht lezen,

Dat zy noit wenscht een andre ruyl.

Dat ruylen zou oneyndig fmerten,

Dies wensch ik waarde Smient, dat gy

Noch twintig jaren zy aan zy,

Moogt flapen met gezonde herten.

En als uw trou hier eenmaal fcheit,

Dat gy te famen moogt vergaren,

Daar gy oneindig weer zult paren,

En leven in alle eeuwigheit.

MINNE-KLACHT

Vertoont in't Huwlijk van Sinjeur *

A: van LANCKOM,

Met Juffrou

E: Van V E L Z E N.

En zeyt, de Minis blint, en krachtig van vermogen:

Maar zie ik nu terecht, het een is wisgelogen,

Ik vind de Min alom zo keurelyk van oog,

Als of't een arent was die door den hemel vloog.

Sy wort zelf in 't gezicht ontfangen en geboren,

-

- Sy
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Sy keurt uyt duyzenden een tot haar uytverkoren:

En wie is 't die 't gezicht zo avrechts draayt in 't hooft,

Dat hy dit keurlyk zien der Minne niet gelooft;

Die opene nu eens fyn blind' en fcheele oogen,

En leer eerbiedlyk te kennen haar vermogen.

Hier zien wy hoe de Min, door 't oogvan A B RA HAM,

Gekropen is in 't hert, daar fy haar zetel nam,

En schoon hy fyn gezicht u gints dan daar laat dryven,

Hy wint geen zoeter plaats als hier ge-echt te blyven:

Hy zoekt, maar waar hy gaat hy vint de gaven niet,

Die hy vol lust en vreucht in fyn Beminde ziet.

Hy toetst haar als het gout, maar vint haar reyn en aardig,

En vry een grooter prys als 't gout van Ophyr waardig,

Dies acht hy niets by haar, want op haar lieve mond,

Hy al de bloempjes vint die m'oit in hoven vond.

Gen lelyen , hoe blank en guerig die oock pryken,

Die hy by 't zuyver hert kan van syn Bruyt gelyken.

En lonkt fy hem eens toe, 't is of de dageraad,

Met al haar vriendlikheyt in fyne ziel opgaat.

Hy kan het zoet gedraay van haar twee duyven-oogen

Niet aanzien, of fyn hert schynt in de brant gevlogen:

Hy twyffelt of die zyn de Spiegel van de Min,

Dan of de Minne zelf daar zit ter ftaçy in.

Hy vint haar lippen zijn als enckle honig-raten,

En fweert, de bye fwerm die heeft haar korf verlaten,

En nestelt in haar mond, want Roos en Eglantier,

Fiool en groenen Tijm en Yzop vint hy hier,

Geen Nardus, geen Civet, geen geurige Pomade,

En kunnen hem voortaan met haren reuk verzaden:

Den aasfem van haar mond vint hy zo zoet te zyn,

Als oft de waaffem was van 't hemels Ambrozyn.

Hoe? vint de Min dit al en wor,ze blint geheten? -

Voorwaar zo wort haar naam door leugens uitgekreten.

Het beelt de zuivre Min, ten hemelafgedaalt,

Kan noit wanfchape zyn, gelyk 't die ichen-tong maalt.

- ' Ooo 3 De
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De geyle drift is blint, gelyk een mol, in 't poogen;

Maar waarlik reyne Min die ziet met Argus oogen,

Geluckig is hy dan die op de glory-troon,

Mach treden, daar de Min zo heerlik zit ten toon.

Gy, waarde: gy kunt in uw Beminde

Decs wercking van de Min ten vollen ondervinden;

Gy zegepraalt in vreugt, om dat gy door de Trou

Al deze schatten vint in deez' uw Bruyt en Vrou:

Ja schatten die myn oog en pen niet kan beryken

Waar aan een fnelle Linx zich zelven blint kan kyken.

'k Roep ider tot getuig', en vraag wie had gedacht

Dat in de * V E Liz EN woont zo zoeten minnekracht?

De Rotzen hoog en barr die gaven noit Fiolen,

Noch 't Honigbytjen heeft daar nimmer in gescholen:

VVie Nardus op haar zocht, of Amber, of Civet,

Mocht in het narrenschool met reden zyn gezet:

Nochtans zo dra de Min quam in de Bruygom wonen

Begonz' aan hem terstont deez' schatten te vertoonen:

Schoon hy die noyt en zag, men ziet hy die nu vind:

Dies is de Min niet blind, maar hy die niet en mind.

Wel Vryers, die noch zyt in 't fierfte van uw jaren,

Poog, als deez'Bruydegom, die schatten te vergaren.

Doet eens uw oogen op, en ziet het zoet geslacht

Der Jufferlicke foort, zo blank, zo mals, zo zacht,

Zo vriendelyk van aart, zo aangenaam van lippen

Als of een Nectar-well quam bortlen uyt die tippen.

't Is wis, zo u de Min eens in 't gedarmte fchiet,

Gy vint wel tienmaal meer als nu het ooge ziet

Maar Juffers, fchoon gy zyt zo delicaat geschapen,

Wilt u niet, als Narcif”, aan eygen schoont vergapen:

De bloosjes van uw wang, de roosjes van uw mond,

Laat die aan hem die bid doch vriendlik zyn gejont.

Natura quam u niet met deze gaven streelen,

Als om dat gy die zoud aan andre mededeelen:

Wel, zo gy niet en stryd met Hemel en Natuur;

* Velzen in 't Hoogduits zijn Kotzen. - Ver
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Vergun den zoeten eysch van 't zuiver Minnevuur: -

En strengelt gy u eens in d'armen uw's Beminden,

De Min zal u in hem ook doen veel zoetheyt vinden:

Gy zult ook zijn vernoegt, gelijk deez zoete Bruyt,

Daar vrede, heyl en vreucht nu blinkt ten oogen uyt.

Wel aan, ó Waarde Twee, 'k wenfch dat u alle dagen

Deez dag van uwe Trou mach meer en meer behagen,

En dat gy zo veel heyl in d'Echtestaat geniet,

Dat ider gaande wort, en 't eenzaam leven vliet.

Gy Ouders, die nu ziet uw kindren dus Vergaren,

'k Wenfch gy in vreugde noch meugt leven zo veel jaren

Tot dat gy van dit Paar, dat nu ter stacy zit,

Meugt kint en kintskint zien tot in het derde lit:

En als de doot hier fcheyt dit tydelijke trouwen,

Dat gy dan met uw zaat het eeuwig Feeft meucht houwen.

STRAAT-GEVAL
& zº -

Vertelt ter Bruyloft van de E: Bruv De c om

M. o N S I E U R,

CORNELIS ROOKSEL,
is .

Ende de E: BR u v D

J. v F F R o U

ELSJEN VISSCHE RS.

Voorgevallen dem4van Loumaand 1667.

“W: 't helder weertje,

Deed' van daag my gins en weer Sl

e C11

-



489 BRUILoFT s-D1CHTEN.

Slenderen, gelijk een Heertjen,

Straatjen op en straatjen neer.

'k was de Brouwers-straat ten ende,

Maar daar wiert mijn loop gestuit:

'k wist my nergers heen te wenden,

Ider keek fijn oogen uit.

'k zag veel koppels wijve-koppen ,

Beezig by malkandren staan,

't Geen de gantfche straat dee stoppen,

Datter niemant door kon gaan.

'k Vraagden tweemaal, Mach ik deurgaan?

Maar ik kreeg noch geen gehoor 5

'k zag Trijn Melis in de deur staan,

'k zey, Mijn lieve ouwe Sloor:

Leefje noch in deze dagen;

In dees werelt vol verdriet?

Zeg men eens' ik moet het vragen,

VWars hier gaans? of weetjet niet?

Is erbrant, of zijn er dieven?

Of is 't wijve-pratery?

Swijg, zey Besje, fwijg, ey lieve

Want je raad het alle dry.

Rooks EL is in brant gesteken;

En Co RNE L 1s zal te nacht

By de achter-deur in-breken,

Tot het V 1ss cHE Rsjongft geslacht,
Dit
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Dit jaagt ider op de beenen.

Dit helpt ider op de praat.

Dit doet oog en ooren leenen.

Dit doet stoppen brugg en straat.

In mijn jeugt en jonge dagen

Was ik ook al mê zo mal;

'k. Mocht wat hooren, 'k mocht wat vragen,

Maar ik zag schier niemendal.

Zo zal 't met dit volk ook wezen;

Doch de brant wort wel geblust,

Niemant hoeft die vlam te vreezen:

Speelgenootjes, zijt gerust,

Schort u ietwes Onder-tuffchen,

Wert gy vlam of brant gewaar, .

Die zal graag u Speelgenoot bluffen;

Want hy houd fijn Brant-fpuit klaar.

'k Wed de Ratelwacht zal fwijgen,

Schoon hybrant en huisbraak zag,

Want hy zou geen Boo'n-broot krijgen

(Zey fy) als 't quam aan den dag.

Dit is't dat het volk doet kijken; -

En zo jy 't niet wel verstaat, n

Ginder komt de Bruyd aan prijken, -

Daar al dit gewoel op slaat.

Met liet ik mijn oogen weyen,

'k Sag een Bruytjen, jonk en schoon,

P pp Van
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Van haar Bruidegom geleyen

Langs de straat na Sufters woon.

Strak hing iders hooft te famen,

Elk zey, Kijk wat zoeter Paar!

Wie zou 't beter konnen ramen?

Noit geen Paar of 't lijkt malkaar.

Toen :: ik wat Besjen meenden,

Die van brand en huysbraak sprak:

Dies ik oog en ooren leenden,

En zag alles met gemak.

'k Staakten voort mijn wandlens lusten,

Mids my strak de Rijmfugt dreef:

'k Ging zo lang wat zitten rusten,

Tot ik deze wenschen fchreef ,

Leefdoch lang, ô Welgepaarde;

Sijt bevrijt van twift en kruis;

Hebt een Hemel op der aarde,

In den omtrek van u huys.

Laat de wint van tegenheden

Noit verdoven liefdens brand.

'k Wenfch de Bruyt met recht en reden is

Haast zorgt voor: Luyermant.

Nu vaarwel, ô Vlammeftichter.

Schaarffen tijd doet dat ik fluyt.

Drinkt op 't welvaart van den Dichter,

Eens een friffchen RoomerUYT.

GE
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En morr fchier tegen Godt,

(Die nochtans dient gevreeft)

Om dat mijn wond steets heelt, ennimmer heel geneest.

A

O ScHeL LIN K s , 'klegalweergemartelt van het Lot,

Als ik mijn zelfs bezie, 'k raas als een dolle raast.

Korts was ik zo verdwaaft,

Dat ik als den Thebaan,

Ten roem van uw Geboort', dacht op de Lier te slaan:

Nu schuwe en vreeze ik zelf de schaduw van mijn lijf.

Mijn kostel tijdverdrijf,

De duitsche Poëzy,

( Dat lieve troetelkint) is walgelik aan my.

Ppp 2. Mijn
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Mijn zangtijd die is uit. En d'allerzoetste klucht,

Herdenk ik met gezucht,

De lampe van mijn vreucht,

Is nu verdonkert door de rampe van mijn jeucht.

Verfchoonme dies, ô Spits, dat ik voor zegepalm,

Koom met mijn nare galm,

Benevelen den dag,

Van uw geboort', die ik in vreugt te vieren plach.

Laat het u zijn genoeg dat gy dit teken ziet,

De tolk van mijn verdriet,

Die als een bode u moett,

En uw GE Boo RTE N-D A G alweer G ED EN K EN doet.

DAG, die aan u en my plach in een oogenblik,

Te fchaffen Q U AK en Q U 1 K:

Maar die my nu genaakt,

Met ramp, en u alleen, voor twee, geluckig maakt.

Geluckig gy die nu dees dag in vreugd' besteed,

En rooze en lelien treed,

Terwyl ik in de hegg’, -

Van doorn en distelen, als by myn voedster, legg”.

,,Zo nutt den eenen't heil van fyn Geboorte-Sterr',

, En d'ander ftaat van verr', '

- » En oogt op fijn planeet,

» Die hy vol rampen ziet, en nimmer einde aan weet.

Wel ScHE LL1N G s, wyl uw fnoer gevallen is zo wel,

Dat gy met boert en fpel, U

W?
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Uw'Jaardag vyeren meugt,

En flyten met vermaak de lente van uw jeugt,

Zet nu het zeil in top, eer u die gulle tyd,

Die nimmer keert ontglyt;

En dat uw wankkelluk, -

Uitflibbert, en u smyt, als my, in 't graf van druk

Zo my 't geluk eens gunt dat ik dit droeve lot,

Mach zien tot ftof verrot;

Dan zal ik u vergoën,

Dit, dat een TE K EN is van hem die wil voldoen.

Myn troufte Spits en ik verjaarden op een dag,

Maar hy verfleette in vreugde, en ik met naar geklag.

I65 2.

R YM - Q U I K

H. sWEERTS.
WEE RD s ai wilt het u niet belgen,

Dat ik met dit vuil pampier,

U Geboortensdag vergier,

Daar gy waard zyt Lauwertelgen.

'k Had fchier Lauwerblaân koopen,

Maar 'k bedocht me daadlik weer,

Ppp 3 Kyk,
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Kyk, de Groenmart was te veer,

'k Had geen lucht daar heen te loopen.

Zacht, dat sluit niet, elleweken,

Dat verschoon is veel te blaau:

By me keel , ik ben in 't naau,

'k Heb me daar bezukt verkeken.

Dit lykt nergens na 't verkeerste

Maat, ai laatje dit voldoen :

Hoor, de Lapper had myn fchoen,

Houd ! dats kaalder als het eerfte.

Wel de Koekkoek, foei dat spytme,

Och hoe stel ik het nou beft?

Bloet van ganzen dits een nest!

Goe raad duur, het woord ontglytme.

Over wat boeg wil 'k 't wenden

'k Weet by get niet: Zeg ik mé

'k Had gien van me knapen ré:

Die ik om me klomp kon zenden,

Dat lykt hier zo veel als ginder.

Spitsbroer, weetje waar 't aan schort,

'k Had een hiel diel tijd te kort

Akkermaft dat fluit noch minder,

Want ik heb et lang 'eweten:

Dien brus heeft ook hiel gien flot, -

't Selder weken ben ik zot?

Liever zeg ik 't is vergeten.

't Stinkt
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't Stinkt al me, maar dit zal fluiten:

D'oorzaak dat 'k geen kransen stuur,

Is, dat fy me was te duur,

En ik fchey noo van me duiten.

O de:: dats verpeutert.

Had ik dit noch deur ekrapt!

'k Heb myn gad hiel braaf geschrapt,
Broek, hier staan we nou beteutert.

Foei hoe leg ik zo en hakker!

't Moeime zemers, want verfcheel,

Was niet dat het was te veel

Maar ik staaktent willems Makker

Alle gekke op een stokje,

Hier loopt onder van Sint An,

Vriendschap, hoor dit iffer van,

't Was niet eensjes zulk een drokje.

Maar ik docht, Wel stuur 'k een kroontje,

Zonder eenige Poëtery,

(Die u loofde na waardy)

Zo belacht me wis JE Roo N'T JE.

Schoon ik het al gink beginnen,

't Hooft en ftont mer hiel niet naar.

'k Trok myn zelven schier by 't haar.

Ik kon gien goed garen spinnen.

Na dat ik lang had staan futflen,

't Was te grouwelicke Vremt,

Was het al maar Stront in 't Hemt,

'k Riep van dolligheid loop hutslen.

- 'k Beet: *

w
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'k Beet van boosheid op me tangde,

'k Scheurde al 't beklap pampier,

En ik bruftent in het vier,

Daar ik 't liet tot pulver brangde,

Immers Breur, het wou niet hotten.

En de tyd ontgle me vast, -

't Had werentig wel epast, - -

Had het Lym-tuig meuge vlotten,

't Kon niet gaan met zonder krukken:

'k Docht, De myne niet elient,

'k Ben zo kreupel als het dient,

Breek jy maar den hals ontstukken.

Ik koos weer het glatste baantje,

Drollig quam ik op me fchik,

'k Spontfte met een fnirs dees QU1K,

Met ik tapte uit dat kraantje.

'k Weet het zelje wis niet bollen,

Dat ik u GE B oo R TE Ns-D A G,

Slechts verguld met mal gewach,

Van een hope Drolge ollen.

Wel al scheurde jy jou reuzel,

En al kaaude jyze klein,

't Kan voor dees tyd aars niet zyn,

Houd dees Q UAK dan voor een beuzel,

Zo 'k die niet en kan verbeetre,

Koel je moet dan wakker, Spits,

Ik zal vlak staan voor den brits,

Wil me vry de Boks opveetren.

Doch
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*- Doch verschoonme, waarde Kaartje,

Ai houd D1 cHT en LA U w ER Hoe T,

Zo 't jou blieft, aan myn te goet,

Tot het alderjongste jaartje.

W. ScHELL IN Ks.

Op Lichtmis-dag, 1654. ' , ... -
-: 4 -

E C H. o

Op de
! " ,

O_ UI I K.

Eden hebt gy u te belgen,

ScHELL 1 NK s, dat ik u papier,

Zo vol QUIK K EN en gegier,

Niet een kroon met Lauertelgen.

Kon ik nu myn fchand' verkopen,

'k Zou het doen, alfchoon ik weer ,

Noch eens op het Uitters Veer,

Zou myn Bombien stukken loopen.

't Spytme noch wel nege weken,

'k Ben van Boosheid péérs en blaau, -

Doch al kyk ik nou al naau,

't Hellept niet; het is verkeken.

Q_q q Na
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Naberouw is de verkeerfte,

want alfchoon ze wil voldoen,

En verflyten voet en fchoen,

Z' is de laatste, noit de eerste,

Ai verschoon me, want het: t

Goed berouw is nimmersbeft.

Och de angst jaagt my na 't neft.'

want de dooren die ontglytme.

Hoe zel ik myn zelfs hier wenden?

Hemel! Hemel! help me mé.

Ergens op een goede Ré,

Daar je my u hulp wilt zenden.

Maar hoe zwerf ik hier en ginder!

Spits, de reden daar 't my fchort,

Is geen tyd maar kracht te kort,

En de Study noch vry minder.

'k Was aan 't Rymen; 'k wil 't wel weten,

Maar het had zo weinig flot,

Dat 'k my zelfs fcholt voor een Sot,

En wou u Geboort' vergeten.

'k Wift wel dat het niet zou fluiten,

Dat ik gants geen teecken stuur,

Even of de tyd zo duur,

Was, dat 't aanqûam op wat Duiten.

't Mes had wel de pen gepeutert,

En de nebb'::::

Maar het brein gants ongeschrapt,

Maakte my geheel beteutert,

Foei,
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Foei, had ik, na al 't gehakker,

Eens gedeelt myn eigen fcheel;

Al een leek het fchoon niet veel,

'k Had getoont te zyn u Makker:

Maar nu loop ik zonder Stokje: i.

Arme kreupel 'k ben er van: :

Hielp nu bidden aan Sint An,

Bloed! dan zagje eerst een drokje.

'k Stuurde weer een Lauerkroontje,

Met een deel Poëtery,

Om te toonen uw waardy,

Na de plicht is van JE RooN TJ E.

'k Zou van Meta af beginnen,

En jou pryzen voor en naar,

Ja ik zou jou kort dun haair,

Noch tot goude draden fpinnen:

Maar dit hoog geachte futslen,

Is my t'eenemaal ontvremt;

Wat ik maak, 't is Stront in 't Hembd,

En stinkt meer noch door 't omhutslen.

Doch het mondje zonder tanden,

Vaart noch best van dit papier,

't Hallefblad gescheurt in vierr',

Kan meer nut doen als verbranden.

Wil u Rymen ook niet hotten,

Wel, Gebroeder, hou voor vast,

Dat het wel in 't laadje past,

Daar het poep tuig wel wil vlotten:

Q_q q 2 Foei,
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Foei, 'k zwyg ik had noch myn krukken

Verder fchier den Drek verlient,

't Is zo vuil als 't ummers dient:

'k Breek dan af: Dats glat in stukken.

Ik raak weer op 't eerste baantje.

Zagje my nou in myn schik,

Hoe ik pronk met QUAK en Q U 1K,

Vars getapt uit 't harffen-kraantje,

'k VVeet dat zouje beter bollen,

Als dat 'k u Geboortensdag,

Had geroemt met groot gewach,

w Of verëert met fnaakze ollen.

VVant het kittelt in myn Reuzel,

. En ik lachme krom en klein,

Dat er zo veel geefts kan zyn,

In een Quak, een Gril een Beuzel.

VVilje noch de QU 1 K verbeetren?

'k Zou dan barsten: Laat'et, Spits,

'k Spreekje vry van fchand en brits.

Nou meug jy jou Boks opveetren.

'k Dank u hartlik, beste Kaartje,

'k Acht u Q U 1 K een Lauerhoed.

't Geen gy weder hebt te goed,

VWacht dat op het jongste jaartje.

H: Sw E ER T s.

NA
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NA - G A L M

- Van de

E C H O.

Emel! zoud ik het mybelgen,

H Dat gy myn onwaard papier,

Met groot recht, laat zonder gier ?

Neen, het uw eyfcht Lauwer-telgen.

VVist ik zulk een krans te koopen,

Dien ik dankkelik mocht weer,

Vlechten om u trotze veer,

'k Zweer dat ik 'er om zou loopen.

VVant myn zucht is noit bezweken,

'k VVord van kou fomtyds wel blaau:

Maar myn liefde wacht zich naau,

'k Heb haar dat al of ekeken.

Ik was zeker de verkeerfte.

VVou ik nimmer fchult voldoen:

Maar daar wrong me noit de schoen:

Onmacht is het aldereerfte.

Endaarna(ha! Sw EER Ds het fpytme)

Armoe van het alderbest;

Dats de Tyd, die vliegt te nest;

Vat ik haar, och fy ontglytme:

Qqq 3 - En
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En ze wil haar nimmer wenden,

Klaag ik, ach fy lachter mé;

Dies ik mis gewenste Ré:

VVat zal ik u dan best zenden ?

Zien ik hier, of zien ik ginder,
Ik zie dat daar zo veel fchort,

Dat ik eeuwig schiet te kort, -

En u yver word noit minder.

Hoe ontroert my myn Geweten!

Die het hart vast hout in flot,

'k Maak myn zelfs schier dol en zot, *

't Is ook niet om te vergeten.

Kon ik eens nuyn Borst ontsluiten,

't Hart dat ik u nu niet stuur,

Was geenfins voor u te duur

'k Acht dat meer als gouwe duiten.

Heb ik 't oit met u verpeutert,

'k Heb myn zelfs het meest gekrapt,

Word myn fchult niet doorgeschrapt,

Zo blyf ik geheel beteutert.

Ai vergeefme myn gehakker;

Event gunstig ons verscheel,

'k Weet myn falen zyn te veel,

Wiktze noit op 't naaufte, Makker:

Maar verbrand myn kerref-stokje,

Want ik fchikker altyd van,

Kon 't voorbidden van Sint An,

My nou helpe, 't was een drokje.

Ik
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Ik zou haar een gulde kroontje,

Schenkken; en met poëtery,

Haar lof zingen na waardy,

Dat ter eeren van JE RooNT JE.

Maar wat zou ik doch beginnen?

Schryf ik wat je volgt me naar;

Ja je klooft noch elk een * haair,

'k Meen hier krygje wat te fpinnen.

Want ik zie jy zoekt het futslen,

En dat dunktme machtig vremt,

Zeper, 't is maar Stront in 't Hembt:

Luftjet ? wilt dit weer omhutslen.

Waarom toonje myn u tanden,

In u Vaarfen op papier?

Gy stookt weer op nieuws een vyer,
Dat u zelver nu komt branden.

Snaak, wat dunkje, kan dat hotten? -

Sta nou injou klomppen vast, -

Luftig, nou eens op epast,

't Rymtuig moet hier weer op vlotten.

Stap nou wech, waar zyn u krukken?

- Hebjer geen? weer aar gelient,

J'hebt het rykkelik verdient,

Want je breekt myn hooft aan stukken.

En myn Schilderachtig baantje,

Dat zo net was op fyn fchik,

Wroetje om: ik wou myn QU1K,

Had verstopt Apollos kraantje.

* Trant. 't Zou
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't Zou my vry wat beter bollen,

Had ik u: D

Recht geviert, en 't mal gewach

Maar gestaakt van al myn ollen.

Doch de kitling van u Reuzel,

En u Milt, acht ik niet klein,

'k Merk die noch getuige zyn,

Datje zin had in myn beuzel.

'k Had de O U 1K licht gaan verbeetren:

Maar ik docht, Wel barst myn Spits,

Zo zal 't Recht my met geen brits,

Maar wat aars, naa 't gat gaan veetren.

'k Zeg als voor, U E c Ho, Kaartje,

Recht verdient den Lauwerhoed:

Voor myn Q U IK is die te goed,

Vaar wel, leef noch menig jaartje.

e - - W. SC HELL IN K S.

W E E R S T UIT

Van de -

NA-G A L M.
CHE LL1N Ks, moestjet jou juist belgen?

Moeftje 't Na gebauwt papier,

Zonder Q U A K en O U IK , of gier,

Juist verzien met Lauertelgen? -

En
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En je wilt geen Lauren koopen; , ， ,

Hoe verstaan ik 't? 'k vat het weer: ,

Lauren groejen om jou Veer:

VVaarom zouje verder loopen ?
- ºm in n t İ

- - - - -"

» : " ... :

Hadden wy nu Zomer-weken, bi .

Stond de Zon aan 't Hemelsblaau, I

In de Kreeft; ik had heel naau,

Voor u na een Hoet gekeken.
* * *

"

'k Zou dan niet zijn de verkeerste, ,

Maar met blom en blad voldoen, , l'

Ja in spijt van voet en fchoen,

Maken dat ik was de eerste.

r,

Maar 't is Winter , foei dat spijtme.",

Groene Lauren gieren best. . . . .

Raak ik nou niet wel te neft?

Neem de wil; de Daad ontglytme. /.

ar: ' Al

- , ， taf

'k Zit nou vast; ik kan niet wenden, in

VVaar berg ik myn zelven mé? 5

'k Ley hier schipbreuk op een Ré,

Daar my niemand hulp kan zenden.

'k Loop al mymrend hier en ginder,

't Is een dolheid die my fchort,

Dat 'k in 't Rymen fchiet te kort:

'k Wil u eeren; ’k doe niet minder.

-

* *

En dat knaagt my zo 't Geweten,

Datmen schier het grendel-flot

R. r r Opent,
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Opent, om den dullen Zot,

Daar fijn zelfs te doen vergeten.

Hart en mond zyn nu aan't fluiten:

Maar al keek jy noch zo stuur,

'k Bid noch: (want ik heb geen duur)

D Doch ik bid niet om u Duiten. ]

Datje my die 't heb verpeutert,

Neemt, en zelf de kuit opkrapt, -

Ja vry als een Spierling schrapt,

'k Ben voor 't ftraffen niet beteutert.

Ik verdien voor mijn gehakker,

En voor d'oorzaak van 't verfcheel,

Wel (a) gevilt, en noch zo veel,

Dat 'k my noem Apollos-Makker.

Maar ik leun noch op het Stokje,

Van u gunft , raak ik daar van,

Ik bid nimmer weer Sint An:

't Is dan niet meer zulken drokje.

| | -, ... ... r"

Gun die Heks, die Weeuw geen kroontje.

Broeder, uw Poëtery,

Is te eel: zet haar waardy,

By de fchande van J E Roo N T JE.
-

gr. :

'k Wil weer by den Text beginnen.

'k Zie jou Regels achter naar,

(a) eAls Marftas, Ovid: Meta: lib. 6.

': -- 'k Weet
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'k Weet niet, is het Vlas of Haair, v

Datje my weer geeft te fpinnen?
oy - 15.

- tel, lino

't Is een werkjen om te futflen: \

Ik beken, 't en komt niet vremt,

Maar wat is het? Stront in 't Hembd, ,

Om, voor 't fchimlen, om te hutflen. " ,

-

| | | | |

'k Neem het weder op myn tanden,

't Is toch Vrede: het papier, , .
Komt voor een blad nou wel vier:

Nou meug jy wel wat verbranden.'

* g: a ride

'k Vloek Apol schier; 't wil niet hotten,

Al den Rijm die is onvast,

VVat ik pas, het is ontpaft:

'k Doe mijn best, noch wil 't niet vlotten.

En de groote stapel krukken,

(My [b] onnut) is uitgelient,

't Meestergelt is pas verdient.

Ruftje hooft, of 't been raakt stukken.

VVant ik zou op't gladde baantje,

(Zo't noch vrieft) graag zijn in schik: -
Quelme niet weer met je QUIK,

Of ik hou de duym voor 't kraantje.

-- wºod nºd

(b) Mids mijn been van daag, voor de laatfte
maal verbonden is.

R. rr 2, Wilje
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VVilje juist noch Hardebollen? . .

Als de Schildwacht voor den dag

Vreeft, zo vrees ik voor 't gewach,

Van jou Lier vol fnaakze ollen.
re

Zo je oordeelt na myn Reuzel,

Of na Milt, korts droog en kleyn,

Ik zal u onkenbaar zijn;

Looft het vry, het is geen beuzel.

'k Voel myn gantze Rif verbeetren,

Door u ollen drolge Spits;

't Sprakje vry van schand en brits,

En noch trekje aan de veetren:

Want de Ec Ho van u Kaartje,

Baauje N A. Gy wint de Hoet.

QUIK en GA LM is wonder goed.

Leef in heil van jaar tot jaartje.

H. Sw EERT s.

Den 2. Sprokkelle.

I654.

• Aan de Lezers.

Hier hiel de N A- BA U w op. De Zon die dook in 't Westen.

De Lier, door 't hard gegorr', was mat en zocht de rust.

De LEze R zie niet nau: maar duid' een faal ten bestens

En zie op korten tijd - de Rijmtrant, en de lust. »

Op't
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Op 't Verjaren

VAN

JOANNES de VOS,

Den December 165 5.

On ik nu als een Engel spreken ,

Of stryken op Apollos-lier,

Ik zou met heilig letter gier;

En lauwerblaan uw kruin befteken.

Terwyl de Faam langs straat en wallen,

Niet naar en laat met groot gewach,

De roem van uw Geboortendag,

Vol lof en eer steeds uit te brallen.

O Vos, hier staan ik opgetoogen,

En kyk zo scherp wel als ik dien',

Maar zoud' ik dit geheim doorzien.'

Voorwaar ik eyfchten * Arends oogen

Wat vos is 's winters oit geboren,

Wanneer de aard is hart als fteen'

En alsmen kan op stroomen treen?
- Dit wonder quam noit menfch ter ooren,

Kon Tullius het hooft opsteken,

En schenken my fyn goude tong:

* Of Linxen. *

Rrr 2 - Of
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Of dat ik als Orfeus zong,

Ik zou van dit geheym veel fpreken.

'k Zou Plinius ten grave uitdagen,

Alfchoon hy tienmaal was gerot,

En dan ten einde tot een:

Hem noch na deze reden vragen:

Wat land oit 's winters Voss E N teelden ?

En zweeg hy, 'k wees hem aan het Y,

En toonden hem die dan, en zey,

Ziet of gy deez'te recht verbeeldden.

Wilt gy der Vosse N aard beschryven,

Beschryftze niet meer wild, maar tam,

En dat dees Vos in Amsteldam,

Het Raadhuis met fyn pen kan styven.

Ja dat Apollo, als een vader,

Hem schenkt de geest van Poëzy,

Ga Plinius vertel dit vry,

Nu aan de fchimmen allegader.

Dank heb die fulcke Voss EN teelen.

Men wacht met finerten na de tyd,

Dat gy, ó jonge Vos, met vlyt,

Ook jonge Vos J Es fokt door 't speelen.

Vaar wel. Den hemel geve uw' haaren,

Gedurig lauweren van deugt,

En gunne u dat gy dikwils meugt,

In 't Oude jaar op nieuw VERJAREN.
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Op 't -- .

J A A R G E T Y

van , - -

JOHAN BOGAART.

Den 23 in Lentemaand, 1657.

At schaat hetof d' Oraklenfwygen,

V W / Terwyl den hemel zelver spreekt?

Wie zoekt'er Wichlaars te verkrygen,

Als hem geen vast bewys ontbreekt?

C

wat hoef ik een Sibyl te vragen,

Na 't groot geheim van dezen dag?

'k Zie hemel, aarde en zee die dragen,

Meer heil als Athlas tortzen mach. j

- ---- --

-

-

** ::

't Gevogelt dat in duiftre holen, . *

Zo fchuw voor koude en wintervocht,

Dus lang aan een zich heeft verscholen, --

Vervult de zoele Lente-locht.

Het pluimgediert wil vreucht toebringen,

En zoude ik dan, ô Bo GAART, niet

Haar helpen uit den boezem zingen,

.Uw” Jaarzang en Geboortelied!

Ik
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Ik zie de dobbrend' Amstelgoden,

En Voogden van het zwalpende Y,

Elkander tot de vreugde nooden,

En zyn door uw verjaren bly. -

- Sy flaan de golfjes met haar vinnen,

En jagen't fchuim ten oever aan;

En Triton, als berooft van zinnen, ** -

Schynt meer als iemant aan te gaan. " ?

Dan blaast dien Blaaskaak op fyn horen,

Dan gooit hy 't speeltuig over 't hooft,

Dan fchynt hy in de grond te booren,

Dan bruist hy dat : Zon verdooft. ' vºl

-

::"

Mincius plantc de Riboorden,

En had het Liz by een geschikt,

Doch toen hy dit gedommel hoorden,

Schoot op, bemoddert en beflikt

Wat port u , zeit hy, al myn werken,

O Triton, door uw' dol geraas,

Dus om te wroeten als een verken?

Of speelt gy nu alleen den Baas?

- * * ...

Ai ruft uw hooft, zey Triton weder,

Men werkt nu niet, 't is heilig dag:

En zet uw dollen toren neder,

Terwyl ik nu niet kyven mach.

Dees dag wil niet als vreucht verdragen,

Dies bidde ik, maak my 't hooft niet moe, E

Ln
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En wilje na de reden vragen?

Hier iffe; luister vinnig toe:

Parnas wist Febus nuchtre stralen,

Vol dauw en wysheit, uit de lucht.

zeer gretig in heur borst te halen,

En wiert daar door terstont bevrucht.

Dees raakten in het einde aan 't baren,

En bracht een fiere Boo GA ART voort;

Wiens:: wy nu verjaren,

Zo vrolik als gy heden hoort.

Dees BooGAART is gelaân met vruchten.

Dat zelfs de bie daar honig haalt;

En doet Pomona dikwils zuchten,

Dat heure Boogaart minder praalt.

Hier groeyen edele laurieren ,

Fiolen, en den besten tym;

Hier zietmen steeds de Muzen fwieren;

Hier krygt men lust en stof tot rym.

Hier ziet men boomen in wiens bladen,

Men 't klaar vertoog der oudheid heeft;

Hier leeftmen aller Vorsten daden;

Hier is het dat Mecenas leeft.

Zo dra Parnas dees BooGA A RT baarde,

Ontfloot vrou Flora mé heur fchoot,

En gaf een bloemparuik aan daarde,

Tot gierfel van heur Gunftgenoot,

S ff. 't Ge
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't Geboomte kreeg een lieflik wezen;

De noorde winden fchoven voort;

En Febus in de Ram gerezen,

Verblyde zich in dees geboort'.

Zie Mincius dees hemelzegen,

Word jaarliks noch met vreucht gedacht.

Een weldaat, onverdient verkregen,

Word alle danken weerd geacht.

De Voogt van 't Liz die gloorde in 't aanzicht,

En school zich tuffchen biez' en riet;

En ziende stark op 't helder maanlicht,

Zong uit de borst dit dankbaar liet:

O Luna, moeder der geboorte,

Wat lof verdient gy op dees dag!

Mijn hert roemt u met alle foorten,

Van danken die men denken mag.
,’’

Ai wilt dees Boogaart voort befproeyen,

Op dat die fiere Lootjes teelt,

Die recht en aardig mogen groeyen,

En toonen d'Oude BooGAAR T s beelt.

Gun hem in heil hier lang te leven,

Op dat men alle jaren mach,

Vol vreucht hem lof en eere geven,

En roemen fijn geboorten-dag.

Aard, water, lucht, en alle dingen,

Wat in de elementen fweeft,

Moet
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Moet vrolik Boo GAARTs Jaarzang zingen,

En bidden dat hy lange leeft.

Op 't Jaargety van A. F.

Den 22. in lVijnmaant, toe.

U fwygen al de fchelle kropjes,

N: 't Pluymgediert, dat eertijds plach,

De morgengroet van ider dag,

Te blazen langs der bergen topjes.

't Geboomt verliest paruyk en lover:

De blaadjens fladdren langs de straat 5

De Zon die vroeg te bedde gaat,

Treed nu in 't Schorpioen-pad over.

In kort, de roem van bloem en velden,

Verflenst geheel, na d'oude gang:

Nochtans zal ik mijn leven lang,

Den lof van dezen tijd vermelden.

e

Ik zal noch op myn haver-rietje,

't Geen ik te Somer, kort na Mey,

Geplukt heb aan de boort van 't Y,

Dees dag vereeren met een liedtje.

O dag, uw uren zijn gezegent, -

Om dat een kuyfche moeders schoot,

Sff 2 Op
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Op heden baarde fulk een loot,

Waar van my alle gunst bejegent.

'k Heb vrienden-raadt en gunft verloren,

En ouders liefd' ik nergens vindt,

Maar ach den Hemel geeftm een Vrint,

Daar al 't verlies is in herboren.

A'

O ondoorgrondelyken zegen!

O heyl! te groot, te menigvout,

De werelt, volgepropt van gout, - --

Kan noit dien rijkdom overwegen.

Wel Reyzers zoek niet meer te Romen,

Het oude steene Vriendschaps beelt;

't Wort u hier levend mégedeelt,

En kunt de fchets daar van bekomen.

Kom help my fijn Verjaardag vieren:

Zing fijnen lof: streng handen t faam:

Bekroon fijn hooft, en eer fijn naam,

Met eeuwigduerende laurieren. *

Bid dat den Hemel fijne jaren, -

In vreucht vermeer , en wedergeeft

Het geen fy hem ontnomen heeft,

Pas negen maanden na het paren. "J .

Ja wenfch hem alle heyl en zegen, * * *

En zo veel vreugden ider dag,

Als oit fijn boezem fwelgen mach, ,,

Of iemant heeft op de aard verkregen.

En
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En komt de Tijd mijn Vriend te dooden,

Zo haal hem 't Hemels hofgezin,

In vreucht ten blyen Hemel in:

Want ware vriendschap woont by Gode,

MO RG EN -WE K KER

•Aan -

B A C C H U S,

Op t 7 AA R-G ET r van

W. O O RT HO ORN.

Den 25. in Wijnmaand , 1655.

Liber-Pater flaapt gy noch ?

Kan Ariadne u zo bekooren,

Dat gy de tyd laat gaan verlooren,

Die nimmer wederkeert ? och och !

De Wynstok roept, Op, Bacchus, op!

Uwe Ouegft is hier: hoe kunt gy flapen?

De kuip heeft nu al lang staan gapen,

En fplyt door 't missen van uw zop.

Kom pers de druif fchenk ons de Most.

Zo zalmen u ten altaar brengen,
Sff 2 Een
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Een geile bok, en willig plengen,

Den eersten dronk by d'offerkost.

Ontwaak dan vader Dionys,

Terwyl me uwe offer aan zal vangen;

En, u ter eere, aan d'Olmen hangen,

De geitefleffchen tot een prys.

Wat denkt gy dat 'k u wakker maak,

Daar gy zo maklik lag en ronkte?

Uw vrucht is't die my zo ontfonkte,

Dat ik daar na met fmerten haak.

-

't Is waar ik heb geen gunst verdient,

Mids ik u noit te voet wou vallen,

Maar weet dat nu de Faam gaat brallen,

En blaast hetJAAR-TY van myn vrient.

Een vrient veel kosteler als gout.

Een lieveling der Zang-godinnen,
Een die:: fteeds zal beminnen,

Mids hy hem voor fyn gunstling houd. ,,

Een die den Amstel tot een eer,

In uwe Wijnmaand is geboren,

En luft 'et u maar aan te hooren,

O vader Bacchus 'k zeg noch meer.

vrou Cipris blies het eerste vyer,
En liet de minne-brandklok kleppen,

Natuur om zulk een vrucht te scheppen,

Begon het werk met groot plaizier.
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Lucyn dêde alles wat fy mocht,

En hiel, uit liefde en mede-doogen,

De zwangre moeder van 't verdroogen,

Tot fy hem uit dien kerker brocht.

Zo haast en sprong Naturas flot,

Niet op; den Hemel die ging open:

De wolken, die van zegen dropen,

Bedekten d'eene en d'andre God.

Apoll' quam af, en floot fyn brein,

In eene tulband van laurieren,

En zey, By myne Tempelieren,

Zult gy een heerlik Priester zyn.

Strak blonk hem d'edle Poëzy,

Zeer, helder uit twé brandende oogen,

Merkuur ten hemel af gevlogen,

Schonk hem de gulde pen, en zey:

Myn Schryf-konst en myn Koopmanschap,

Zy u ten dienst hier in dit leven,

Dees zullen u veel vruchten geven,

En voeren op der Eeren-trap.

De Muzen rontom by de wieg,

Die gaven heil en zegeningen,

Waar op fy t”faam ten hemel gingen,

Veel fneller als de fnelste vlieg.

Zie vader Bacchus, 't jaarliks-feest

Van zo een schepzel word begonnen,

Woud
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Zo wor

Woud gy ons nu u byzyn jonnen,

Tot vrolikmaking van den geeft,

ap

Dat waare ons wenfch. terwyl misschien

Een reeks van Goden en Godinnen,

Die fyn Geboorte-Feeft beminnen,

Haar hier mé fullen laten zien.

En gy, ó Bromius, verheugt

Door uwe vrucht de Góón en Menschen,

Geen wonder dan dat wyze wenschen,

Hier op dees dag zo vol van vreugt.

Wel, laat een kruik vol Paterwyn,

Door uf: ter Hoogtyd komen,

ons alle zorg ontnomen,

En gy zult steeds geprefen zyn.

Dan zalmen roepen, Evoë!

En 't hooft met druivenloof omhangen,

Zal u vereeren met gezangen,

En roemen over land en zee,

Den Echo zal d'Antipodes

Door galmen en gedreun doen weten,

Dat wy ter Hoogtyd zyn gezeten,

Met Bacchus tranen in de fles,

Deez'fullen roepen, O Jacché,

Leef eeuwig tufchen wyngaartbladen, ,

Toon ons ook dikwils uw' genaden,

Zo zyn wy vry van zorg en wee,

Geef
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Geef dat hy die u naam ver-eert,

Mach nu, en t' aller tyd, wel varen;

Gun hem dat hy dik mach verjaren;

Op dat uw', en fyn lof vermeert.

j-,

I65 5.

d

G. v. Eekhouts Lauwerkrans,

Gezonden aan

W. S CHE L LINGS.

Opfijn Verjarenden 2. February, 1657.

G: vriendfchap noopt mijn veder ,

Waarde Sc HEL L1 N G s , om u weder

Aan u Jaardag en u taart

- , -- Te doen denken, doch laat heden t - -

- Zw EERD s begroet zijn door u reden, *--*

Mits hy mé dees dag verjaart.

O haast en lichten 't licht, op Vrouwe Lichtmisdag,

Z 't Licht in myn oogen niet, of 't lichtelooze duister

Des nagts verdween, en dreefm'uit flapens zoete kluister

Tot rijmlust; door 't geval dat in mijn zinnen lag.

Vermits my uw Geboorte en Jaardag quam te voor, y.

Zo porde my die aan, een Lauwerkrans te vlechten,

Om u verjarend hooft en konstrijk brein ten rechten :

Te fchaad' wen: wijl 't betreed een dubbel konftig fpoor.

:-- - T t t --- -- Gy
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Gy huwt u zinrijk rijm aan 't vloejende pençeel,

En doet voor oog en oor uw verf en letters spreken:

Dies 't zangbeminnend-volk vaak om u vairsjes fmeken,

Daar in gy vrolik stof verfchaft aan fluit en keel.

Indien de tijd my nu begunstigde met tijd,

Ik zou u Konftbroer Zweerds met een wat letters stieren,

Dewijl fijn Jaarfeest mé, nu eifcht de Lauwerieren,

Maar meen dat gy met zorg daar toe al bezig zijt.

'k Sluit dan, en wens u beid 't geen ik wensaan mijn zelf,

En wenfchlikft wezen mach aan ider in 't byzonder;

Ontfang mijn stamerzang, en berg die gunstig onder

De vleug len uwer gunst, als in een vast gewelf.

W, SC HELLIN GS

- - - - Aan e- -

weerds gelijk als EEK Ho UT s veder

| | 4-4A4y vermaant, vermaan ik weder

Uw Verjaardag niet om taart.

- . . Ik verzoek, vermaant ook heden

Mé mijn vriend QUEST 1ER s; om reden

Dat hy ook van daag verjaart.

Icht mis ik Zweerds tweefins, licht mis ik opdees dag

| Te treffen't wit uw'slofs. Mijn geest is dofen duister.

't Licht mis ik in 't verstant, en fleep die noodlotskluister

. Helaas, van wieg te baar. 't is my een hard gelach. G

- y

, . . *

, 1 -
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Gy vliegt, als een Dedaal, ons wis en zeker voor:

Gy nadert Pindus top, en ziet uw Rijmkroon vlechten:

Ik val als een Icaar'- wat baat my't onderrechten?

Apoll' mijn vleugels zengt: u wijst hy't dichters spoor.

Minerv' heeft tot een pen uw vaders konft pençeel -

Herfne'en: waar door uw geeft orakelen kan spreken;

Want als gy brallend prijft, liefkoost of klaagt met fmecken,

Zo looft een ider u met hooge trant en keel.

Zie, keur”ge Letterbie, gebroeder door den tijd,

Wat Eekhout my, uit gonst, op dezen dag komt stieren:

Ik ben die eer niet waard, u paffen dees Laurieren:

Ontfangt die weer van my, als dieze waardig zijt.

Iets bidde ik, waarde. Vriend, van u, niet voor mijn zelf;

Maar voor mijn heer Queftiers, vermaant die doch byzonder,

Van onze drylingschap: stelt hem gelauwert onder

De hooftpoëten: hef fijn lof aan 't aards gewelf,

*

Den 2. February 1657.

H. z w E ER D s

:
-

Aan

D. Q UI E STI E RS.

O QUE s T 1 ER s mijn ftramme veder

Rent te poft, en zendt u weder
- Tt t 2 Deze
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Deze Lauwer , Gift of taart, »-

Eifth ik niet : gulhertigheden * - ,

Dryven my tot deze reden, -

Mits gy heden ook verjaart.

H:kan mijn zwakke Zwaan de lof van dezen dag

Uit zingen, daarzedoch verschoven zit in 't duister:

Roemwaarde vriend Quefliers, had ik uw geeft! de klui

fter

verdween haast, daar mijn brein dus lang geboeit in lag

D'onwankelbare gunst van Schellings heeft nu voor

Mijn ydel herffenvat gaan friffche Lauren vlechten:

Dees bladers, ó Quefliers, die paffen u ten rechten;

Wijl gy de Leidstar zijt; ik volger van uw fpoor.

Men toonuw groote lof door pen noch verf-pençeel;

U gåloos Helden-rijm zal zelf die beter spreken,

DatSchouburgs harde steen doet stenen, zuchten, smeeken,

Als gy 't Geveinsde hert door List trekt uit de keel,

Men noem u dan te recht de Roem van onzen tijd:

Geen wonder, want Apoll' wil zelf uw pen bestieren,

En kroont uw zinrijk rijm met eeuwige Laurieren,

Op dat uw geeft noch leef als gy gestorven zijt.

O Pronk van Helikon! de Lauwer trekt van zelf

Naar u; Aanvaart hem dan; hy past u in 't byzonder:

En gun my slechte Kraal uw lof te zingen onder

De Dichtets die uw naam doen dreunen in 't gewelf. "
- **

Den 2. February, 1657.

D. Q U E --
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D. Q. U E S T IE RS

- , Aan - - : ,

H. z WE ER D s.

Z:EER D s wat licht befchijnt u veder,

Dat de fthaduw daar van weder

Dus moet volgen ? is 't om taart ?

Neen , maar om doorluchtigheden,

Van met zout doorknede reden,

Waar megy my dus verjaart. .

Uift op de zelve uur van mijn Geboortendag,

Ontfang ik uw gedicht, dat flikkert in het duister;

Uw dicht, het welk mijn brein als floeg in eenekluister,

Zo dra ik zag wat al daar voor verborgen lag.

Hoe Eekhout stelde aan Schel’ngs, en die aan u weer voor

Den Lau'rekrans, die d eerst ging voor de twéde vlechten

Wil die u billikheid nu om mijn harffens rechten?

Neen, 'k dronk noit uit de tred van 't hoevenvochtig fpoor,

My past geen Lauwerier te voeren, noch pengeel,

Maar u, ó Febus Zoon, die bet-gerijmt kund spreken;

Wiens trant ik nu maar volg met onbevallig fmeken,

En uitt' des zellefs lof, schoon met een heefche keel,

Gebroeder door geboort': gelegentheit en tijd

Beveelen my dees Krans u weder toe te stieren;

Leeft, leeft gy eeuwiglik in deze Lauwerieren :

Ik plantze om u kruin, mits gy haar waardig zijt,

T t t 3 - Ont
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Ontzegjer echter plaats, door kleinheit in u zelf; .

Zo hefje u lof ten top. Maar wou dan wel byzonder,

Dat gyze aan Schellings zond: zo doende raakt fy onder

De hand weer die haar vlocht, om fijn vernuft gewelf.

Den 2. February, 1657.

H. S W E E R D S.

Aan

W. SC HELL IN GS.

F: Sc H ELL1N Gs fchoon u veder

- Leit en ruft, ik wekze weder

Door myn rym zo laf als taart;

VVijl dees Lauwerkrans op heden

My ontgiert, en paft met reden -

©, door konft zo hoog bejaart. •

YOch dwaalt de Laurekroon van ons Geboortedag,

Quefliers, dezoon van't Licht, die zeit hy zit in 't duister

Zoude ik dan, die steeds leef in noodlots nare kluister,

My vlijen in dit loof? zo was ik iders lag.

Een wrong van Bilzenkruid, en nietig Wier is voor

Mijn hooft het recht gieraat. Dies magmend'eerkrans vlechten

Enzenden ginsen weer, maar Schellings ô ten rechten

Past u die, vat haar aan, fy is op 't rechte spoor.

Ik neuriden wel eer de lof van uw pençeel

Op een dun haver-riet: doch zo ik nu kon spreken M

Ct
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Met Catoos goude tong, ik zou de Goden fneeken

Dat ik mocht d'echo zijn van uwe lier en keel. -

Gy, als een dapp're vrouw baard vrolik op een tijd.

Twézonen, eens van aard, die zich gedurig stieren

Om u van 't hoog Parnas te halen de Laurieren, *

D' een toont, en d'ander fpreekt wat lof gy waardig zijt.
& :

Neem dan den Lauwer aan. De zaak die fpreekt vanzelf.

De reden stemt het toe. Ontfangtze dan byzonder.

Plantze om uw geestig hooft; en leeft er eeuwig onder.

En blink, als een planeet, hier na, in 't hoog gewelf.

W. SCHELLING S

- Aan " -

G. v. E E K H o U T.

L: zie mijn veder

Is gewekt : nu koom ik weder

'U opofferen lof voor taart.

En u Krans wiens waardigheden

Gy verdient, als die in reden,

Konft en geeft, ons overjaart. - -

- * * i- & -

M. Yn tijdgenoten zijn twé sterren op een dag,

M: tot eenbaak, voor my die dwaalint duister

Haar gulde vairzen zijn volmaakt: geen armoeds klui

fter ... **

Belet hun schrand're drift. Haar Lier noit toonloos lag.

Mijn
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Mijn Leidslien zijn verleid; mijn ftallicht licht haarvoor,

Sy dwalen van haar lof, en willen t” onrecht vlechten.

Om mijn ontharffend hooft heur eerkroon; daar ten rechten

My voegt een slaapbols-krans. Sy miffen't redenfpoor.

O Eekhout, wie volprijft uw geeft en kloek pençeel?

Gy zijt een twéde Apell': Men hoort een Maro spreken

Door uw geleerde pen: dies offer ik met fmeeken

Dees Kroon weer aan u op; fy giert uw hand en keel.

fit

Aanvaard doch deze Krans, dry dobbelt na den tijd

Van onze drylingschap gestrengelt, door 't bestieren

Van ons Geboorts-goddin; men ziet dat dees Laurieren

Zich vlijen om uw hooft, mits gy haar rustpunt zijt.

O çiersel onzer eeuw! uw konstzwaan giert haar zelf,

Dies Amstels Bougoddin haar wenkt, dat ziet byzonder

Op 't Raadhuis heerlikheit; fy bruift daar ook mede onder,

Gelijkze op Bentems flot praalt onder 't zaalgewelf.

G. V. E E K H O U T

Van - -

D. Q U E S TIE R S.

O:a, -

Deze Lauwer , fchuuw voor taart *

Eygnen
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Eyg'nen aan u achtbaarheden,

Doch verfchoon myn rym en reden:

Denk, het is gantz onbejaart.

En offert my weer op dees Lauwer, schoon den dag

Myaffluyt van het licht, en dompelt in het duister

Van:"verstand; welksonverbreekb're klui

er -

My veel te lastig viel, mits ik al bandvast lag.

U rijmlicht, ô Quefiers, daar mé gy elk licht voor,

Is oorzaak dat mijn hand dees Lauwerkroon weer vlechte.

Om u volharffent hooft, vermits fy daar ten rechten

Gevestigt, elk verplicht te volgenzulk een fpoor.

Geen hand en kan de zon recht fchild' ren met pençeel ;

Is't vreemd dan dat mijn pen uw lof niet uit kan spreken?

Die zelfs de taaije fnaar doet treuren, vleijen, fmeken;

Ja strijkt de eerkroon wech des orgels, met u keel.

Ik dank de gulle gunst van Schellings nu ter tijd;

Schoon hy my onverdient dees eerkroon weer komt stieren;

Wijl onweersprekelijk dees edele Laurieren

U paffen, groote Geeft, mits gy haar eyg naar zijt.

Verzoekt gy meer bewijs? zo bid ik oordeelt zelf,

O Fenix onzer eeuw! Ik draag my in 't byzonder

Aan u, of wie gy kiest, ik stel er my steeds onder.

De waarheit pleit voor my, en is een vast gewelf

V V v D. QUE
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D. Q U E ST IE R S

Aan

G. V. E E K HOU T.

De Krans fpreekt.

N: al fol ik als een veder

In de wind vaft heen en weder,

Ongemak en is geen taart.

Huwt my andermaal, liefst heden,

Aan het voorwerp van u reden,

VWant daar leef ik noit bejaart.

Ch! nu verzendgy my, (ik treur, ja vloek den dag)

AAan een: van oordeel fchaars en duister:

C
Aan een holharffende: geketent aan een kluister

Van diep vergeten; die al lang op 't gijpen lag.

Ai neem het weer, als eerst, zo billik met my voor,

Toen gy mijn telgen quaamt voor een bequamer vlechten,

Daar was ick best besteed, daar voegden ik ten rechten;

Maar nu vervreemt gy my van 't recht gebrochtens fpoor.

Mijn bladen paffen best by pen, en konstpençeel,

Doch niet om zulk een kruin die weinig weet te spreken

Van 't geen my eigen is, maar wel die zo ken fmeken

Dat hy Apollo ftecds doet luist' ren na fijn keel.

Wel



Geboorts-Vermaaningen. 523

Wel aan, wijl 't billik is, bedenk u noch in tyd:

Haal my te rug, om voort aan die noch eens te stieren,

Die heilig is gewent te leven in laurieren;

Ai zend my weer aan hem nu gy het schuldig zijt.

Dees zake leit zo klaar, fy spreekt gelijk van zelf:

Hy heeft my recht verdient, door konften in 't byzonder:

Ik vlieg hem zelf te moet, stelt gy hem niet weer onder

Myn eeuwig duurzaam loof. Ik ben fyn eeuwgewelf.

Op de Vyf-en-twintigjarige

T R O U W D A G

Vand. E. Kapitein Monfeur

SIMON CONSTANT,

En Juffrou -

ALID A vander H EK.

't TTS vyf-en-twintig jaar, myn Broeder, nu geleden,

I:gy metALIDA in 't Trou-HEK zyt getreden.

De groote God die heeft gekroont uw Huw' lyks band.

Engy toont wederzijds in liefde u steedsCONSTANT.

Den Hemel, SIMEON, begunstig dit uw Trouwen;

Dat gy met Jezus en Simon moogt Bruiloft houwen.

Verfchenen den 9. Octob. 1694. V.

W v V 2. T E R
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T E R

VE R JA R IN G,

Van Juffr. A. Waffenaar

Anneer:: de Bloemgodin,

Haar oog langshofenbeemd' liet weyen,

En duyzent bloempjes, na haar zin,

Haar knopp'en blaatjes op zag fpreyen;

O toen verzuchte Sy, en sprak,

Wat is 't of ik nu om myn haaren,

Een tulbant van de Tulpen stak,

Een morgen fliep op Rooze-blaren:

Wat baat het of ik ider uur,

Een varffe Myter vlocht van bloemen,

Een fnerpent wintjen straf en stuur,

Kan my berooven van myn roemen:

O Hemel (zeyze) gunm' een bee,

Ik zal u noit de tweede vergen,

Geef dat ik flechts een bloem of twee,

Hier in myn aardfchen hof mach bergen!

Daar in de rechte Zuyverheyt,

Der Lely blinkt tot allen stonden,

En daar der Tulpen Schoont in leyt.

En Roozengeur wort in gevonden;

En dat gy dan die bloem de macht,

Woud geven, datze wintervlagen,

En booze ftormen, bits van kracht,

En zonnen hitte kon verdragen:

Zo stontz' onwanckelbaar gegront,

-
Schoon
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Schoon Roos en Lely dan verflenste,

Ik achtent niet; terwyl ik vond

De bloem die 'k van den Hemel wenfchte.

Wel Hemel gun de Bloemgodin,

Op haar verzoek dees eene beede,

Zo blyft de Moeder van de Min,

Verplicht in duyzent dankbaarheden.

Den Hemel vatte ftrak het woort,

En riep den breeden Raad te famen;

Elk gaf fyn stem; Jupyn zey voort,

Het weygren zoud' ons niet betamen.

Dit ftemden al de Goön in 't ront,

En men besloot, Uyt Lely-knoppen

En Roozen, in den morgenstont,

Te perffen al de zilvre droppen,

En dit te ftremmen door den dou,

Die van den hemel neér komt zygen,

Op dat doch d'Allerwaarste Vrou,

Haar lust en bede mocht verkrygen,
Pas was 't gezeyt, en strak volbracht, n

De Kupidootjes spanden-t'famen,

Die ftrak dees lieve hemelvracht,

Eerbiedig op hunn'armen namen,

En brachtze Venus in haar fchoot,

Daarz in de Roozen lag en rustten,

O Goon, ô Hemel wat genoot,

De Bloemgodin toen niet al lusten!

Z' omarmd, en druktenz' aan haar hart,

En kusten haar tien duyzent werven,

Ja was in liefde zo verwart ,

Datz' aan haar mont fcheen te besterven.

Toen dankte fy de Hemelschaar,

En zocht de Spruyt een naam te geven,

En zey, Wafch op, ó W Ass ENAAR,

Den Hemel gunn” u lang te leven:

Vv v 3 Gy
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Gy zult myn waardste Bloempje zyn,

En bey de blaatjes van uw lipjes,

zal ik met heylig Ambrozyn,

Befproeyen door * ivore klipjes;

En dit gewyde toover-nat,

Zal steeds een fwerm van jongelingen,

Verlocken, datze nimmer zat,

U, als den honigkorf, omringen.

Tot dat op 't laatst een recht bloemist,

Door koeftren, konst en fchrandre zinnen,

En vlyt, en tyt, zo nut verquift,

Een plantje van u weet te winnen,

Dan zalmen zien uw groote lof,

Op Famaas goude wiecken dryven;

Een andre Dodone vint stoff,

Om u in glory te beschryven,

Voorts wil ik, sprak de Bloemgodin,

Dat jaarliks al de stervelingen

U, als der bloemen Koningin,

Vereeren, en den lof toezingen:

Ja al wie niet uw JAARGET Y,

In vreucht op dezen dag komt vyeren,

Dic zy verschoven uyt de ry,

Van myn eerwaarde Tempelieren;

Dies raad ik al de Juffren-fchaar,

En fiere bend der Jongelingen,

Datze geduerig jaar aan jaar,

Myn W As S EN AARTJEs JAAR T Y zingen.

Wel hoog-geëerde Lente-bloem,

Verwonder u dan niet op heden,

Dat gy een hert vol vreucht en roem,

Uw fchoonen drempel ziet betreden,

Myn ziel is vrolik en verheugt,

* Tanden.

Nu
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Nu fy de JAARD AG ziet verschynen,

Van zo een Spiegel van de Deugt,

En 't rechte beelt der Cherubynen.

O Gaf den Hemel my de macht,

Dat ik uw grooten lof kon toonen, ' '

Of dat het aartryk bloemen bracht,

Om u na waarde te bekroonen,

Ik zouze met een gouden draat,

Rontom haar teedre tuytjes vlechten,

En 't vermiljoen der dageraat,

Op kaak en lipjes vast doen hechten.

Maar ach elk bloempje moet de vlag,

Voor u, ôfchoonft' der Bloemen strycken;

Want zelfs de Roosjes met een lach,

Op uwe prille kaakjes prycken,

En 't overblancke Lely-gier,

Bepeerelt al uw poefle leden,

Ay zeg wat bloempjes zouden hier,

Dan gieren uwe gierlickheden?

Wel dan, ô Waarde Nimf, verschoon,

Dat ik op uw geroemt VERJAREN,

Niet anders als wat Rym vertoon,

En u niet fluyt in bloem of blaren,

'k Weet, zod'er ietwes dient gevlecht,

Dat zullen teedre Amfteljoffren,

Tot zulk een gierfel afgerecht,

Op uw VERJAARDAG komen offren,

'k Breek af: En wensch den Hemel fluyt,

Een kroon van zegen om uw haaren,

En eer gy weder meugt verjaren,
Gy draagt het Kroontjen van de Bruyt. k,

1663.

Schul
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schuldige Dankbaarheyt

Na de

T A A R T-G I F T,

Van Monfr. J. d. K.

Erwyl ik, Waarde Spits, niet heb gedaan na plicht,

Om med' uw JAAR GET Y eerbiediglik te vyeren

En heb verzuymt uw hooft met lauerblaan te gieren,

En uw Geboorte-Feeft te eeren door myn dicht,

Zo koom ik nu met recht vol schaamten uyt de hoek,

En bid, ontschuldig hem die door veel bezigheden,

Door onkund', korten tyt, en duyzent andre reden,

Ongeerne heeft verzuymt fyn plicht en uw verzoek.

Verdenk hem niet als oft door kleyne liefde waar,

O neen myn ziel die heeft u lang tot vriend verkooren,

En heeft toen by zich zelf met hert en hand gezworen,

Dat hy u eeren zou verr' boven 's werelts schaar.

Geen wonder, want hy zag de beezige Natuur,

Hadd' in u ingestort, deugt, eer, verftant en reden,

Beleeftheyt, vriendlikheyt, en ongeveynfde zeden,

Recht stoffe tot de roem van uw Geboorte-uur.

En



Geboorts-Vermaaningen. 529

En schoon ik tegen al dees gaven had misdaan,

Noch doet gy my uw gunst zo lieflik ondervinden,

Gy nood my in den rang van veel eerwaarde vrinden,

Om met hun aan den Difch en aan den Rey te gaan.

O onverdient genot! O vriendelyk onthaal!

Waar wend ik my van schaamt', en waar van vreugde henen,

Kon ik de goude tong van Tullius nu leenen, -

Hoe vriendlik.DAN KT" ik u voor zulk een Avontmaal !

Doch wyl gy meer het hert als puyk van woorden acht?

Zo bidd'ik, neem de DAN K, die wel uyt stamerlippen,

Maar uyt een Dankbre ziel tot u komt nederglippen,

En ziet maar op de wil, en niet op kleine kracht.

Den Hemel rek de reeks van uwe jaren uyt,

En wil u met fyn heil en ryken zegen kroonen,

En gunnen my den tyt van meerder DAN K te toonen,

Als ik op heden nu in deze verfen fluyt.

Heb ik myn plicht verzuymt in 't rymen by uw Taart,

't Kan op uw Bruyloft zyn, als een der aardfche Englen,

Haar armen om uw hals, haar hert aan 't uw zal strenglen,

O dan ontwaakt den Rym, want Deugt en Liefdepaart.

Wel helpt den Hemel u eens snedig aan een wyf,

Of doet hy u op 't nieu in 't ander jaar Verjaren,

Myn pen is u ten dienst, en zal noit Rymen fparen,

Maar toonen dat ik nu vol schult uw dienaar blyf.

1663.

xx x Ter
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- Ter

VE R JA R IN G .

van juffrou

GEERTJE OSTEY,

Op Nieuwejaarsdag 1668.

ge

EH OorGEERT JE, zoete Weeu, hier komt jou ouwe

Kaar, -

Om mê, gelyk de reft, uw'Jaardag te Verjaren,

Hy paft op bang gezicht, op kyven, noch op baren,

Maar wenfcht u statelyk een Salig Nieuwejaar,

En dat ist noch niet al. Hem leyt noch vars in 't hooft,

Hoe left Compeer de dood totjouwentquam rinckincken,

En haalde uyt uw bed een huspot en twee fchincken,

En 't hachjen houd hy vast, gelyk ik had gelooft.

Dies dunkt my kynt, dat jy nou met het Nieuwejaar

In stilligheyt behoort te gaaren al jou zinnen:

En denken langer niet om fchrobben of om spinnen,

Maar peynfen nou alleen op een goet wederpaar,

't Is lang genoeg gehuylt, gepruylt, gegrimt gequylt,

O GEERTJ EN moer vat jy in jou gezegend' armen,

Dat Gerritjen, dat jou de nieren kan verwarmen,

Och dan wort al jou fnot en tranen opgefeylt.
Och
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Och help jy doch, myn kynt, die vryer aan een wyf,

Want zeker 't is no:kout, jy mocht in't bed:: D

En wie weet, door 't gekruch, 't gehoest, en al het niezen,

Ontsprong de grendel licht: kynt, van jou achterfchyf.

Jy weet, de knecht is goet; ja goet tot in fyn darm,

En, Peetje, loofjet niet, beproef hem eerst ter degen,

En alsje eens van hem de Benedictie hebt verkregen,

Jy zult hem dan wel weer karnuf'len in jou arm.

Ik wed dan om drie groot dat jy tot Mey niet wacht,

En dan, kynt, ift dat jy zult Geertjen Gerrits heeten,

Wel aan ik wensch dat jy in korten tyt meugt weten,

Hoe goet fyn kruyen zyn, enook hoe groot van fyn kracht.

Ja Peetjen, 'k wenfch dat jy fyn kruyt zo krachtig vint,

Dat alsje op Nieuwjaar zult wederom verjaren, -

Dat jy dan voor de wint meugt na de Voolwyk varen.

O dan is Gerrit vaar, en Geertjen heeft een kint.

Xxx 2 W Y
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vY GEN NA PA Assc HEN,

Opgefchotelt ter

TAART-GIFT

Van juffrou. A. van LA NKO M.

't Ad wel myn plicht geweest, Beleefde Juffermaagt,

Dat ikuw JAAR GET Y, als fommige Poëten,

Geroemt had met een Vers waar van den Amstel

• waagt,

Maar 'k heb, laas tot myn leet, uw Jaardag niet geweten,

De Faam blies't overal, ja in een andre stad,

Maar ach die goede maar verborgze voor myn ooren:

Och hadd' ik toen de geest van Doctor Faust gehad,

'k Had uw Geboort' vermaant al was 't een maant te voren.

Doch alles is gemist: dies na uw heufche geeft, -

Verschoon den armen bloet: het fmert hem zelf, och lagen,

Hy offert noch wat Ryms, en bid dat gy het leeft,

Alfchoon het inderdaat maar VY G EN zyn NA PAAss EN.

Geluckig Waarde Maagt, is uw Geboorte-stont:

'k Vertrou eens anders pen heeft die genoeg geprezen,

Ik roem dan deze uur, daar in gy ons vergont,

Ook deelgenoot aan Taart, aan Difch, en Vreugt te wezen.
- Wiens
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Wiens hert is niet verblyd in uw geboorte-uur,

Dewylz' ons zo veel kost en zo veel vreucht doet erven?

Wiens hert is nu zo dwars, zo nors, zo goor, en stuur,

Dat hy u wenfchen zou in hondert, jaaar te sterven?

Voorwaar indien 't aan ons dees Rente jaarliks bracht,

'k Wou graag (zo 't daar toe hielp) vyf Pater-nosters lezen,

En zitten voor het beelt Sint A N N' een hiele nacht,

En vasten driemaal 's daags. Dat zou devotie wezen!

*- e , - - - -- - r

: *

-

- " , . *

Doch 'k lach met al dien bras, en dank die A N NA meest,

Die ons nu stof verschaft om gulle vreucht te uytten,

Dies wie nu droomig is, of droog, of dof van geest,

Die zalmen uyt de kring van ons gezelschap fluyten. -
*- - -

'k Wenfch Juffer dat gy dik in volle vreugt verjaart,

Maar meest eer datmen ziet uw Jaardag weer genaken,

Dat gy na wenfch zo wel en zoet meugt zyn gepaart,

Dat elk mé gaande wort om in dat net te raken.

M

Zo ryft er hier en daar een nieuwe star van vreucht,

En zo wort 's werelts druk verzacht en fchier vergeten.

WelJuffrou'k wensch gy d'eerst van't hoopjen wezen meugt,

En dat u al 't geluk wort heylig toegemeten.

Al wat een trouwe ziel op uw Gebooortendag,

U voorder heeft gewenscht, hoop ik dat gy zult krygen,

En mids de tyd niet gont dat ik meer schryven mach,

Wenfch ik u alle heyl. En daar me zal ik fwygen.

I662.

Xxx 3 Op 't
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- ra Op 't ,

J A A R - G E TY

Van deHagi zesja- Juffrou

AA E - 7 U F F R O U

KATHARINA REMINGH.

PRijmers, die dus lang van Oorlog hebt gezongen,

Swijg stil, en voeg u t faam aan onzen vreugden-ry,

Wy zingen uyt: KATRIN A ES Jaargety,

Dat noit volprefen is al spraken alle tongen.

Maar glory-rijcke Maagt, wattong zal u recht roemen,

Wijl gy Welsprekender als d'oude Cato zijt?

In Vriendlikheyt en Deugt zal niemant nu ter tijt

Een and'reboven u, O Zuyv're, konnen noemen.

Ja zo den Appel noch de Schoonste wiert gegeven, -

Gewis gy kreegt die prijs, Ofchoone KATHARYN: ,

En zo Apollo weer eens mocht in 't wed-spel zijn,

Gewis gy zoud fijn Weel in toonen overstreven.

Gy lokt! gelijk Orfeus, door uw Viole-fnaren,

Al wat op Aarden leeft. En ach wie noemt het al?

U Deugden, fchoone Maagt, u Gaven zonder tal,

Zijn nimmer oit gezien by foo geringe Jaren.

Met
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Met recht mach ider dan, O Maagt, uw Jaardag vieren,

En wenschen, nevens my, dat u den Hemel geeft

Dat gy oneyndelijk in vreucht en glory leeft,

En dat men u eerlang gelijk een Bruyd mach gieren,

Op 't

J A A R GE TY

van juffrou -,

ELIZABET SWEERDS,

AlsSyin't zevenen zeventig fte Jaar haars ouderdoms verjaarde,

Den xx 1 v. van Zomermaand, c Io Io c Lx.

HaarJaardag weer te zien, en 't groote werk voldrukt,

Beide is het pas geschiet, en als na wenfchen gelukt:

Dies heeftmen tot de vreucht nu overvloet van reden.

S Owenfchte EL1z ABET, nu net een jaar geleden,

Dit wekt mijn Zangeress', die toetst de stramme fnaren,

En wenfcht met hert en ziel wat iemant wenfchen mach;

Dus eert fy 't IAA RG ET Y van uw Geboortendag,

En roemt de lange reeks van elfmaal zeven jaren.

Een andre vier dan vry dees dag Sint Jan ter eeren,

De zon van onze vreucht rijft uit een andre kuft :
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Wy zien die oude Stam verjongt in kracht en lust,

En deugden zonder tal by't jaargetal vermeeren.

Met recht komt dan de rey van kinders en kindskind'ren , .

En kroonen 't gryze hooft met vruchten, bloem enblaân,

En wenfchen dat gy noch veel jaren voort meugt gaan,

En zien uw kracht en winst verfwacken noch vermind'ren.

Dat zal uw 's kinders vreucht en 't heil der armen wezen.

Dat zal uw groote naam vergrooten zonder end.

En als de Tijt alhier uw' aardfche bloemkrans fchent,

Zal 't hemels kroonegout u zijn ten erf bewezen.

Ter Verjaring
Van Juffrou w

SUSANNA van LEEUWEN,

- Als fy in haar 18 jaar overtrad.

Voor haar Speelgenootjes gerymt, 1687.

Ewenfchte Juffer deze tijd, -

-G: ons zeer hertelijk verblijd,

Dewijl wy uw Verjaardag vyeren,

En dus met Strik en L: verçieren.

VVy wenfchen dat gy lange leeft,

En aan deeze eeuw veel lootjens geeft:
En

g'
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En toond u zo te zijn een van de Naamgenoten,

Uit Judaas Leeuwenfam, zo hoog geroemt, gesproten.

Zo gy, als een S UsAN N', dus heerlik leeft en sterft,

Zijt wis gy't Eng'le-koor der kuifche Juffren erft.

Ter

V E R J A R IN G

- - Van

D VENBERG E.
VE NB ER GE, waarde Neef, dewyl den Hemel gont,

Datwy nuzyn byeen, zo moet onspen en mont,

De aangenameuur van u Verjaardag vieren.

Verschoon my zo 't niet is met uytgeleze fwieren;

De tydsgelegentheid die laat nu niet meer toe,

Als dat ik dus in 't kort mijn hertewenfch u doe,

Dat gy , als Daniel, een voorbeelt moogt verstrekken,

Om in de goude Deugt een ider op te wekken,

Dat gy d' Afgodery en Baäls dienst verfmaat:

VVijl God, en ider Christ, die, als een gruwel, haat.

Dat gy met lof en roem, en aangenaame zeden,

In winning, en vermaak, veel jaren moogt besteden,

En zien kinds kindren ook u volgen op het spoor,

Dat gy in eer en vreugt zo vaderlijk gingt voor, * *

En als gy eens verlaat de aarde, en aardsche Schatten,

Dat gy dan 't Hemels goet met ziel en lijf moogt vatten.

Yyy Op
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Op het -

V E R“J A R EN

van den

Recht Eerwaardigen HE ER

LUCAS vander HEYDEN.

Den x 1 v. in Sprokkelmaand, cIo Io c Lxxv11.

Voor alzo Hy die geeft met rijkdom, eer, en deugt.

Hoe heerlijk gy, mijn Oom, die heden hebt verkregen,

Klinkt al de werelt door; en is 't geslacht tot vreucht.

DE kroon desouderdomsis's Hemelsgrootste zegen:

-

Verwonder u dan niet, dat gy de stramme fnaren

Van mijn verschove Lier ook ietwes klinken hoort.

Den aangenamen dag van uw gewenfcht V ER JAR EN,

Noopt ons tot dezen plicht, 't V ER MAAN EN uw 's GE

Boo R T”.

Wie zal 't geluk van u en uwe dagen noemen?

Gy, die nu feftig jaar zo rustig hebt gestreen;

En tuffchen zoet en zuur, en scherpe distelbloemen,

Hebt zediglijk gepraalt met blinkende tropheén.

Wat hebtge op 't aardsch tooneel ontmoet al gure vlagen!

Wat hebtge in Staat en Kerk al fchokkingen gezien!
Maar
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Maar hoe vreedlievend gy u alfins hebt gedragen, d

Tuygt Amstels Kerken-raad, en alle eerwaarde lien.

* * * * * - --

Den Hemel geeft dat noit dien zegen mach vermind'ren:
Maar dat : als een zon blijft rusten op uw hooft,

En fchieten stralen uyt op kindren en kints kind'ren,

En nimmer nijd of nok die vrede-glantz verdooft.

Hy gunne aan u en haar noch lang dees weelde-dagen:

En alsGodts hand eens fchud, en 't uurglas brengt tenend,

Dat Hy uw ziel vervangt, als op Elias wagen,

En haar dien Vreden geeft in dubble mate zend.

- - - -

Dan dunkt my zie ik 't heyr van Weduwen en Weezen,

Die gy, zo trou, een Man en Vader zijt geweest;

U welkom heten, daar noit armoede is te vreezen,

En zijn een Ouderling op Christi Troon en Feeft.

GE Boo RTs-v E RM AAN,

Van den Haag leerden Heer

SAMUEL COOP à GROEN.

Choon dat de vroft het aardrykfluit,

S En neemt de fleur van bloem en kruit,

En dwingt en bind veel sterke stroomen:

Nochtans de fiere Hipocreen, .

Die ebt en vloeit noch vrolik heen,

En lacht en fpot met zulke toonen.

Yyy 2 , Zie
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Zie hier een droppel van dat nat,

Pas door myn penne-neb gevat,

Om nevens veel geliefde scharen,

Met lust en vreugt ten rey te gaan,

Te vangen mé den lofzang aan,

Van: dag van uw Verjaren.

Nu wort van 't menfchelyk geslacht,

Een korte winterdag geacht,

Verr' boven 's fomers lange dagen:

Den Hemel deelt een vreucht aan 't hert,

Die d'oorlogs-vrees en winterfmert,

Gantsch uyt de boezem wech doet jagen: -

Om dat Gods Kerk gerust en wel,

Nu heeft dien grooten SAMUEL,

Die van den HEERE was gebeden,

Om eeuwig in het Sion Godts, .

Te staan gelyk een stercke rots,

En tegenstryders te vertreden.

Laat nu vry Jood en Atheïst,

En fnoode Heiden en Papist,

Zich poogen om Gods eer te rooven,

Dees rechte Boanerges zoon,

Zal met Gods hamer al dien hoon,

Verbreken, en hun roem verdooven.

O Hoe geluckig is de stad,

Daar in zo koftlen hemelfchat,

Met leer en leven steeds mach fonckren.

De ZAAN bemint hem noch met re' en,

Om
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Om datze zo veel jaar aan een,
• Hem hielt, en fcheen hem te verdronckren.

. Nu staat hy gierlik aan de kroon,

Van Hollants grootste stad ten toon,

En strekt hun burgers tot een baken: ,s -

De lamm're-kooy, hem toebetrouwt, . -, €

Wort wel gevoed en aangebouwt,

Door trouwe zorg en vlytig waken,

Wel trouwe SAMUEL leef lang,

Op datmen wolf en voffen vang, -

Die Godes weynberg steeds verderven.

Hy sterk uw dienst, op dat gy meugt

De kudde zien van deugt tot deugt,

Toenemen, en in 't quaat versterven.

* - ,

-
----

- -

En als 't hem eindlik lusten zal,

U uit dit droevig tranendal,

Te rucken, en met heil te kroonen;

Dat dan 't gedeelte van dien Geeft,

Die in u veerdig is geweest, or J

Ook in uw kinderen mach woonen.

Doch God die wil, tot roem en troost

Van Kerk, en Stam, en Vrouw en Krooft,

U lang gezont in 't leven sparen;

datmen veele jaren mach, -

w'Jaargety op dezen dag,

In 't oude jaar op nieuw verjaren.

Yyy3 T ER
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TER:VE RJ ARING,

Van myn waarde Zufter
r: 'T) ºf - , -

SUSANNA DANKERS,, ºr "foe

Op den tweeden Kersdag, 1664.

TYAsift Halleluja gezongen,

P Van 't hemelsheyr en menschendom,

Of strak zo hoortmen wederom,

Een nieuwe lofzang op de Tongen.

Op gistren vyerdemen, als heden,

Het Jaargety van Godes Soon:

Nu klinkt er noch een heldre toon,

Vry min, doch vol aanminnigheden. '
na 3: * . . . . . . .

, 2-2 r. ' - :

Een Dochter Gods is nu geboren, is

Maar zondig, en van zondig zaat,

Doch een S Us A N N' in naam en daat,

Die noit geen Boef en kon bekoren.

n "

O rechte dag van vrolikheden;

Wie spreekt de vreugt van deze uyt?

Voor my, 'k ben machtloos; dies ik fluyt

Met deze wenfch, myn Rym en Reden.

w,

Leef, ò SUs ANNA, veele jaren,

Staat, als S U SANNA, als een Rots, Blyf

* y
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Blyf t' aller tyd een dochter Gods, 5

Zo zult gy nimmer qualik varen, c ºf

-
-

-

Godts heilig heil wil u bedouwen, ,

En gun u dat gy namaals vint,

Het ware erfdeel als fyn kint,

En dat gy met Godts Soon moogt trouwen.

TeR VERJAR IN G

: , 24

Van d'Ed. Heer en Neef

CAEZAR ROOTHAAS.
*- Den 9. van wie 14,4 A--*- -- --

En voert om niet geen CAESARs naam,

D'Heer RooTHAAs boven al bequaam, ar -

Om 't zeegewelt het hooft te bieden; g.

Wierd met geschakeld Goud begroet: * *Doch dezen CAESAR * is gemoed, e

Het doodelijkgevecht t'ontvlieden,

- En stryd in 't Renperk van Kupied,

Daar hy gedurig 't doelwit fchiet.

Dus telt deze eeuw twee dappere Neeven,

Zo tot verslaan, als om te leven. .' -

Gelukkig was Mevrou Natuur,

Dat zy gezegend op elks uur,

Twee Helden heeft gebracht ter werelt,
* Zyn zoon. Men
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-

Men vyer dies recht nu 't Jaargety,

Des dappren Roo T HAA's, die zo bly,

Zyn Liefje ziet zo rond bepeerelt.

Wie weet wat helden fy brengt voort.

Twee Caesars + fchynen in::
Mach 't zijn, den hemel wil u geven

U , en uw Krooft, vol heil te leven.

+ Romulus en Remus.

r

Ter v ERJARING

e van - -

ELIAS NOLET.

Den 21. Meert 1669.

Y1gy zo heufch en vriendlik zyt,

W atgy my myn Geboorten-tyt, - -

Door tongen pen hebtdoen gedencken,

Zou't niet verfoeylik leelyk zyn,

Als ik myn Spits, myn Broer-Cosyn,

Ook niet wat leurig Rym quam fchencken?

Wel, zoete Prater, kodd' ge gas,

Gy die tot vreugt van Leysjes tas,

Op heden weer komt te Verjaren,

Kyk ik vermaanje u Geboort,

Niet om de flemp, hoewel 't foo hoort,

Maar om myn wenfch uit openbaren. k

I -
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Ik wensch dan (datje 't wel verstaat)

Dat jy noch menig jaartje gaat,

Aan 't Overtoompje om een Sootje,

En datter Rins of France wyn,

Mach altyt in uw kelder zyn,

En menig pop op Lysjes schootje.

Voorts wenfch ik u, myn ouwe Kaar,

Dat gy tot Lyf-Rent alle jaar,

Een Ton met oesters meugt ontfangen,

Daar by tien Vierndeels Cabeljau,

Acht bennen Schelvis fris en raau,

Een Tob vol Ty-bot vars gevangen.

Tien Lammerboutjes, minder niet,

Acht koppel Hoenders, die men ziet,

Dat kleyn gefpoort en wel gevoed zyn,

En 's weeks voor Lysjes murwe mont,

Tien Oly-koecken puyk en rond,

En negen wafels die wel zoet zyn.

Voorts, 's Somers alle daag wat vars,

't Zy Suycker-peeren, Bef', of Kars.

Doch zooje 't al niet kunt verteeren,

En datje buycken hebt van doen,

Nood dan maar Frans-oom of Jeroen,

Die zyn met u van eender veeren.

Sy weygren nimmer aan een Vrient,

Den dienst daar mê hy is gedient,

En weet, fy zullen ook niet falen,

Wanneer de noodt gaat aan de man,

Z zz - Om u
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Om voor u, zo veel ider kan,

Die Lyf-rent troulik op te halen.

Maar Waarde Vrientje, Jaje-maat,

Ziet hoe gelyk de zon nu gaat,

Om dag en nacht recht half te deelen:

O laat alzo de vriendschaps-waag,

By ons zyn nu en alle daag,

En nooit een aas in gunst verfcheelen.

Verjaart dan vry noch veertig jaar,

Tot gy als over-beftevaar,

Ziet kint en ook kints-kind'ren trouwen,

Is 't Weymans werk u dan ontgaan,

Zo steek een stuyvers keerslicht aan,

En noeg u 't Liewerks huys t aanschouwen.

VR I EN DE N - G R O ET

Geoffert ter Verjaringvanden zeer Eerwaarden

HE E R,

LUCASVanderHEYDEN

Als zijn E. in 't 64 jaar overtrad,

Den 14. February, 1680.

Eluk, Eerwaarde Vander HE YD EN,

Die nu het Moortjaar zyt ontgaan,

En oorloft ons te fpannen aan,

O in 't Nieu eleyden.
m u in t Nieuwe te geley Wat
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Wat woorden zullen wy u fchencken,

Om recht de vreucht van ons gemoet,

Te toonen, by de hertengroet,

Daar wy uw Jaardag me gedencken?

't Is even nu drie jaar geleden,

Dat deze gantsche Vrienden-Ry,

Vol vreugde vierden 't Jaargety,

Daar gy toen pas waart in getreden.

Doch wat al droefheit, ziekt', en qualen'

Wat nevelen, wat ramp, en kruis,

Sints heeft doormynt uw ziel en huys, 4.

Luft ons als nu niet op te halen:

Maar 't is om vrolyk te verklaren,

Hoe triomfantlyk gy alleen:

Door al die fwarte wolken heen.' * .

't Hooft hebt gebeurt vol zilver hairen, ;

Geluk dan andermaal, die heden

Nu uyt dat Moortjaar overtreed,
En met een rustig hert vergeet ?

Al't bitt re dat gy hebt geleden.

Den Hemel wil u voort zo stercken,

En gun dat ider van 't geslacht.”

Uj aï een waardig voorbeelt acht,

Van zo veel deugt en goede wercken

Leef dan noch ryklyk twintig jaren"

En als gy hier zyt afgemat.”gy ZzZ 2. Gy
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Gy dan in 's Hemels vrede-stad,

Met heilge lauren op moogt varen.

PAASC H - BR IEF

Aan myngenaamde e2Moeder

AM E- JUFF RoU

HESTERyanRAVESTEIN

Als fy in haar 66. Jaar overtrad,den 30. Maart

- 1 6 8 7. -

Doet my,schoon wars tot Rym, weertjukken op die fna

rCn.

't Is over veertig jaar, na gis, door my gefchiet;

Komt nu die luim noch eens, ai belg u dat doch niet.

't Zou wezen of de gunft, van u zo dik genoten,

En van uw Ouders huis, was uit den zin geschoten,

In welk ik nimmermeer my hope te misgaan,

Zo lang de voeten en de herffenradren gaan,

Wel aan dan, waarde Nicht, wy zien deezdag met vreugde,

Waar in ons hert en ziel zich menigmaal verheugde:

Wijl gy in 't brave fpoor noch van uwe ouders gaat,

En aan Na-Neef, en Nicht, daar van de Teekens laat.

Wie iffer die niet wenfcht dat gy veel duizend dagen,

Tot hulp van vluchteling, dit lichaam om moogt dragen,

En weet vry de gebeén, van die gy gunstig zijt,

Verzeck'ren noch een reeks van uwe levens tijd.

DEezdag, Hoogwaarde Nicht, van uw geëert Verjaren,

Wic
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-

Wie twyfelt hier doch aan? wijl 't Moortjaar is verlopen,

En ons niet anders als lang leven staat te hopen,

Wel aan, den Hemel gun dat gy't beleven meugt,

In sterkte, na den tijd, gezontheid, heil en vreugt.

In als gy't laatst rantsoen hier eindlik moet betalen,

Hy u in Englezang wil in fijn glorie halen.

Poevolatneupaashtublief.

fcijt JI)otber bitg een paagäcnú:ief

“jf jab bu lang be3uátlift iief/

&Pm bat bu 30 gott Hoop tracticrt/

lânu 30 gering boor betiariert.

alDant noe 3icn ift meer breugt te moet

alèpi Ilheume altpt bat gocblicíj bott

aPoo: al 3ol ban ijcur fieber âint

&Pat fp 30 biptfiglirij bemint

&Poâ âriegen boor fpn 39aagftenbrief

«Ein futtcl flobbring tot geritf.

#2ou uucig ba3 itij tin Šrijooltiint Ucn/

3ïf faaf irij bp rin fuart3e ijen/

“#tij luci totij iij? grijcurfam 3cin/

©at t3uig irijmit bit 25 icbeltin/

âloan itíj onb 't uuíjf t3ctn sprcn ijab /

On bie geflobbert in ong * gat

't alèag l9aagäcn; mjant boo:\u002 met 52p

$i fjaat/ onb irij mitsj ooâ Uclp.

j?ou motter / maaft boo: ctuag ig/

::tij mot mit Homen t3u bell big.

* Van de keel.

Zzz 3 Op't
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Op 't

J A A R - G E TY

Van juffrou

HESTER van RAVESTEIN,

Den 3o. Maart, 1688, oud 66.jaren.

U is de Winter heel aan 't glyen.

NDe Krolmaant is al buiten kracht,

't Geboomte knopt. De lucht verzacht.

En doet den Leeuwerk zelfs verblyen.

Wat mensch zou ook geen blydschap krygen,

Byzonder als ons maagfchap denkt, -

Dat ons de tyd ook vreugde schenkt,

Waar naar schier al de vrienden hygen?

Om dat alsdan de blyde fcharen,

Der Waarde Juffrou RA v Es TEY N,

Op dees tyd by malkander zyn,

En vrolik komen op't Verjaren.

De Joden vyeren Hesters dagen,

Toen fy Affuerus viel te voet,

Waar door fy kreeg een heilzaam goet,

Voor haar geslachte en Joodze Magen.

Zou
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Zou Sweerts ook niet om HE s T ER denken p

Die, als een moeder, zorgt en bid,

Voor 't wel zyn van zo meenig Lid,

Die fy haar hert en goet komt schenken?

Dat konnen veele beter weten.

Dies vyeren wy uw Jaargety,

En wenfchen u veel heil daar by,

Ja datze uw goetdoen noit vergeten.

Zo zullen fy, fchoon naar uw leven,

Die gy nu opvoed zo bequaam,

Ten einde, u vry grooter naam,

Als Koninginne Hefter geven.

Wel aan, den Hemel rekke uw jaren,

Noch vry veel ruime ellen uit;

En als Hy eens uw oogen fluit,

Gy in triomf moogt derwaarts varen.

GEBooRTs-vERMAAN,

Aan d’ Ed. HeerdeH EER

CAEZAR ROOTHAAS

Gezegt, Baron van den Donder.

Verjaart den 9 e Auguft. 1689.

Envyerden, over duizentjaren,

- Den Roomfchen Caezar fyn geboort,

Wiensloftrompet men heeft gehoort,

Verr'
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Verr boven al die Keizers waren:

Syndapperheid, verftant en deugt,

Was aller boozen schrik, en aller vromenvreugt.

Maar zo Pithagoras noch leefde,

VV'elk, leerde, dat eens menschen ziel,

Op 't sterven ergens weer verviel

Daar liefst fyn beelt en lust naar streefde,

'k Zou zeggen dat dees Keizers geeft,

Verhuist is, maar als noch onsterflyk is geweest.

Dit zoumen in een Caezartoonen,

VViens Jaargety nu wort gevyert,

Voor deze mede gelauriert,

Doch met geen Hulst of Steve-kroonen.

VVant die heer vanden Donder is,

Is zelfs een Iupiter op aarden dat 's gewis.

VVat eernaam Iulius kon dragen,

Van Ryk en mild aan elk te zyn,

VVelfprekend', niet geneigt tot wyn,

Maar die een keurig welbehagen,

Schept in een schoone Dame en paart,

't VWas Iulius, en hier ook Caezars aart:

Was Iulius een Vriendbeminner,

En Burgermeester menigmaal

VVat mangelt hier 't is eene taal,

VVant Caezar was altyd verwinner.

Syn krygsmacht stak elx oogen uit,

VWie': elt als hy mint, ofCaezar krygt die

ll1t.

Want
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Want Julius die plag te schryven,

Ik quam, ik zag, en ik verwon.

Dies zo dees Caezar eens begon,

Gewis hy zou niet min bedryven:

Maar toonen door fyn braaf verstant,

Tezyn een Vrouwen-Man, en Vadervan het lant.

Gelukkig wy die in deez dagen,

Een tweeden Julius Caezar zien,

Aan wien wy onze wenfchen bien,

En hopen het hem mach behagen:

Hoewel de penne minder zeit,

Als'tgeene in't Vrienden hert,dien schoonenTempellcit.

Weeft dan gegroet, ô Neef der Neven.

Den Hemel geeve u meerder fchat,

Als oit den Keizer Caezar had,

Dat is, recht Christelyk te leven.

En als gy met een Juffer paart,

Gyt'faam eenTempelbouwt, een hemel op der aard.

J A A R - TY

Van juffrou

C: S M I EN T.

As 't wel ô Juffrou te vergeven,

1 Dat ik op u Geboorts-vermaan, -

Aaaa U niet
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U niet quam wenfchen lang te leven,

En liet dat slechs zo henen gaan!

O Neen, gy zijt my als een Moeder,

Maar 't spijtme dat 'k niet ben uw zoon,

Gy toond my:: en geeft my voeder,

Zo dikwils ik betré uw woon.

Graag ik na koekjes of brandaris,

Na Rinfe of na Françe Wijn,

Ik vinde dat het altijd klaar is,

Zo'k maar de tijd kan meester zijn.
*

k: gy van Maarsen wat Patryzen,

Of Kabeljau van Schevening,

Of Pringen-wijn, met volle accyzen,

Ik speel mé als uw zuigeling.

Zeg eens, wat drommel zou my weeren,

Dat ik niet heden met een Veers,

Uw koftle Iaardag zou vereeren,

Al plakje jy 't fchoon voor jou neers ?

'k Heb eer myn rymen zien vergulden,

Ik rygze daar toe aan 't linjas,

En willen 't andere niet dulden,

Zy komender nochtans te pas.

Nu kort; om van de zaak te spreken,

Ik lees eerwaarde CAT A R Y N,

Al hebje juist geen Alm'naks teecken,

Dat jy van daag moet jarig zyn.

Wel
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Wel dan myn Vriendelycke Moertje,

Hier koom ik met myn wenfchen aan,

Al was ik Barents eige broertje,

't Kon my niet meer ter herten gaan.

-

'k Wenfch u geluk met uw Verjaren.

Ja was ik Otto Barents zelf,

Ik kom geen blydschap meer vergaren,

Om uit te schatren aan't gewelf.
a

-

Zie daar ik moet het recht uit zeggen,

Ik maak geen moortkuil van myn hert,

'k Wou dat ik u by Smient zag leggen,

Zo lang als ik wenfch by myn Swart.

* * * - 4

Heer wat bedenkt een menfch al grollen !

En dan zo wenfch ik ook daar by,

Dat jy noch tienjaar Spek met knollen, .

Eet met my, en met myn Mary.

Dat noit drie dagen gaan ten ende,

Of dat dien dapperen Sergiant, * * *

Syn piek mach Rechts of Slinksom wenden, '

In 't ruim en konftig ledikant.

En kan daar niet wat jongs van komen,

Het is genoeg, terwylje leeft,

Dat gy gulhertig zonder schroomen,

Slechts fomtyds maar een Dutmaal geeft.

'k wou zeker dan het Spit wel wenden,

Als ik maar slechs een boutjen had.

A a a a 2. En
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,

En tot verstercking van myn lenden,

Een Kanneken van 't beste nat.

In 't kort CA TR Y NTJE, mooje Besje,

Ik wenfche u als myn zelf veel heyl,

En fchreef ik al het heele resje,

Het raakte buiten maat en peil.

Daarom zo meen ik dit te enden,

En wenfch dat den hemel wert,

Geopent om u toe te zenden,

Zo veel ik wensch met al myn hert.

TeR TA A RT - GI FT

Van de d'Edele Juffrou »

M E 7 U F F R O U

CATARINA DAVELAAR.

Den 3. November, 1681.

AT R IN A vriendelyke Joffer,

Volmaakte beelt der zuiverheit,

In wien meer fchats verborgen leit,

Als peerlen in een Indisch koffer.

Ik
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Ik bid Verschoon met mededogen,

U dienaar die 't niet heeft verdient,

Dat hy nu als een waarde. Vrient,

Verfchynt voor uw eerwaarde oogen.

Indien ik had den dag geweten,

Van uw doorluchtig JAAR GET Y,

Gewis ik had door Poëzy,

Den roem daar van niet heel vergeten.

Nu koom ik noch ô Nimf u groeten,

En eere uw Volmaakte geeft,

Ja dank u, dat ik op dit feest,

Uw groote goetheit mach ontmoeten,

Volmaakte Juffer die in zeden,

En deugt het al te boven gaat,

Wiens Vriendlikheit en zoet gelaat,

Schynt van den Hemel afgebeden.

Voor my ik eer de groote gaven, -

Die u Natuur heeft Mé gedult, … -

't Zy dat gy zingt of fnaren streelt,

Gy maakt een ider tot uw flaven.

Geluckig moet den dag dan wezen,

O Juffer toen het eerste licht,

Mocht flickren in uw lief gezicht,

Wel veelgy" maar noit volprezen.

Den Hemel, bid ik, wil het geven,

Dat gy het opperheil geniet,
A aa a 3. Dat
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Dat hy oit op een sterv’ling giet,

En ik mach wezen al myn leven, &c.

Ter

vE R JA R IN G

Van Huffrou

MARIA BAART.

't TS billyk, zedige Marye,

I Wyl 't heden is uw Jaargety,

Dat ik met deze Jufferry,

Myn zegenwenfch u toe koom wyen,

De vreugde heeft het hert bevangen, -

Dewyl wy zien zo schoonen beelt, -

Tot pronk der aard'ons mé gedeelt,

Met Roos en lelien omhangen,

Uw goude deugd strekt elk te baken,

Uw heufch gemoet en zachte geeft,

Is 't boek waar in een ider leeft, *

Den honig die hem kan vermaken.

Uw lieflik Clavecimbel spelen,"

. Heeft menigmaal de ziel ontroert,

En als ten hemel opgevoert,

Als gy het oor daar me quaamt streelen.
Geen

"
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Geen wonder dan, ô puik der Juffren,

Dat ik erkenne dit gefchenk,

En dezen koftlen dag gedenk,

Met u myn herten-wenfch te offeren.

Leef, ó Maria, lange dagen,

Zyt een Marie in naam en daad,

En waar de tred uw's Voeten gaat,

Gy moogt een Kroon van zegen dragen.

Den Hemel wil u steeds geleyden.

En gunnen eergy meer verjaart.

Dat gy moogt zyn na wenfch gepaart,

En lange leven ongescheiden.
* * * *

TER V eRJ AR ING

Van

ELIAS NOLET.
Den 21. AAeert, 1674.

Met een menfch wil vrolik zyn, -

En alsdan de spys en wyn,

Voor 't bederf weet te bewaren.

J: gasje die zo garen,

Ziet uw jaardag komt nu voren,

Juift in dus een vrede-tyt, -

w Dies
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Dies ik dubbelt ben verblyt,

En wou wel myn vreugt doen horen.

Daarom 'k geefje in bedenken,

Ofje t'avond ook Jeroen,

Met fyn lang-neus hebt van doen,

Om wat spys of drank te fchenken.

Kan 't niet zyn? Patientie maatje.

'k Heb twee flempen dan te goet,

Maar 't lang borgen baart bankroet.

En dan paaitm ons met een praatje.

Om 't dan al in 't kort te melden,

Quyt u zelf na eer en eed,

Maar zo gy uw plicht vergeet,

Dan zal :: wenfch niet gelden.

'k Wenfch u leven lang mach lopen,

En dat gy 't hebt dapper drok,

Met uw maaklaars ampt en stok,

Zo in 't kopen als verkopen. "

Dat de vrede u mach geven,

Neering welvaart, overvloet,

En na 't floven en gewroet,

Gy beërft het eeuwig leven.

Dit wenfcht Jeroenu ware Vriend.

Maar maakt dat gy fijn wenfch verdient,

- ' • TE R
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TER V ERJARING

Van d'Edelgeborene Mevrou, Mevrou

A N N A M A R I A

van P A L L A A S,

Echtgenoot van de Heer J. van E G E R E N.

Op haar Hoffteede t'Alphen.
-- - -

- In 't vier-en-vijftigste uwer jaren overtreed,

Ik was uw guust onwaard, bleef deze in vergeet,

G: Mevrou, die in gezontheid heden2

En dat mijn hert u niet met wenfchen toequam treden.

De faam heeft lang met lust de werelt door geblazen,

De grootheid van uw Naam, en roem van uw geslacht,

In 't Sticht van ouds geëert, by Alphen hoog geacht;

Bekent by al de geen die Stam-Registers lazen.

Dit wist uw Echtgenoot, wanneer hy in de blaren,

Van Godgeleert en der Rechten , fleet fijn tijd:

Maar hy door u verrukt, wiert lust en studie quijt,

Zo lang hy niet met u fijn hertenlust mocht paren.

B bbb De
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De Hemel heeft dien band tot dus lang onderhouden,

En zegentze noch steeds in voorspoed op der aard,

Dies wenfch ik dat gy noch moogt leven lang gepaart,

En zijn aan Weeu en Wees een perel der Mevrouwen.

'k Wenfch Pallas als gespeel, mach Pallaas zyd' bewoonen,

En als men hier niet meer en viert uw Jaargety,

Dat gy dan stappen nieugt in 's hemels Engele ry,

Daar ANNA en MAR 1 E ontfingen laurekroonen.

1681.

A AN

A. T Y M E NS.

Den 1. January, 1686.

D": ingang van het jaar maakt dat ik aan u fchrijf,

En wenfch u zo veel heil vermaak en hemel zegen,

Als oit een sterveling op aarden heeft verkregen,

Dan hebje, by veel goeds, ook een genuchlik wijf,

Want kreegje een Alexanders schat,

En dan geen Vrou! wel wat was dat?
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GEBOORTS-VERMAAN

, - •Aan D. D.

EDUARDUS DANCKERS,

Docter in de Godheid , en Meester

der Artfenyen.

Den 6. May, 1667.

Ndien men immer aan malkaâr, -

* | | Komt wenfchen een goet Nieuwe-jaar,

Zo dunktme dat ik nu op heden,

Daar toe heb d'allermeeste reden:

't Is heden jarig op dees dag, -

Dat gy eerst 't licht des werelts zag, , **

En dat men riep in ieders ooren,

Ho! Danckers is een zoon geboren!

Toen scheen de Aard'-en Hemel-ry,

Met Vaders hert en Moeder bly,

Als ofz' alreeds te voren zagen,

Wat heil voor ider op quam dagen.

Den Hemel wist hoe gy het quaat,

Het boos gebroet van Cains zaat,

Met leer en leven zoud bestryden,

En menig ziel ten Hemel leyden. ,

De Aarde voelde hoe dat gy, r

Door welgevoegde Artzeny, t

De fmerten, ziekte, en fwacke qualen,

Zoudt weten van den menfch te halen.

Bbb b 2 Wel
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Wel aan, ik wenfch: lang aan een,

Geeft aard en hemel zulcke reën,

Dat fy met juychen, t'allen tyden,

zich noch in uw Geboort' verblyden.

En wilt gons dik in vreugde zien,

Zo wenfch ik dat gy driemaal tien,

En noch meer jaren meugt beleven •

En alle jaar een Taartgift geven.

want fluyt gy ons uyt dit vermaak,

Zo mist gy't korltje van de zaak

VRI EN D EN- VREUC HT

Over het Verjaren van de Twee

E: E: 7 U FF ROUWEN

MARGARETAvanLIMPEN,

En -

s AR A LEUPENIUS.

Den 11. December, 1 67 7.

Erwyl wy nu in vrolickheyt, 4 -

By fpyz' en wyn ons zelfs verquicken,

En schier ontelbre glaasjens flicken,

Ontdekt zich veel verborgentheyt. ,,1

+ cd Wyl
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Wyl nu de gulle MA RG AR EET:

En SARA, tot ons aller vreugde,

Zyn jarig. Elk een baak der deugde,

't Welk noit geen tyt brengt in 't vergeet.

Gelukkig is de waarde S M 1E NT,

En ons Vrient DoN cK ER , die hun dagen,

Van trouwe hulpers dus zien fchragen,

En t'famen zyn na wenfch gedient.

D' Een heeft de Kuysheyt in fyn fchoot,

En d'ander, 't Voorbeelt aller Vrouwen.

Elk wenfcht dees zegen in fyn trouwen,

Maar zelden man die 't zo genoot.

Ging eens Natuur wat uyt haar streek,

Men zag noch licht dees boomen bloeyen,

En daar aan brave vruchten groeijen,

Daar d'ouders lof en deugt in bleek.

Dan zou het dappere geslacht,

Van L1MP E N, over lang verheven,

In 't krooft LE U P E NI noch herleven,

En schittren in fyn oude kracht.

Wel brave juffrou KAT HA R Y N,

En trouwe SARA, 'k wenfch elk vinde,

Een oppervreugt in fijn Beminde,

Op d'aard een Hemel zonder leet.

Doch als de wiffe uur verschijnt,

En d'een of d'ander komt te fcheijden,

Dat wy ons t famen ook verblyden,

Daar nimmer vreugt noch blydschap E Y ND.

Bbbb 3 TER
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T ER VERJARING,

Van Moeitje -

ELIZABET DANCKERS,

Gezegt, Vander HETD EN.

Erwaarde Moeder van zo veel geëerde kindren,

Wiens Jaargety zo strak de Faam onshooren doet,

Verfchoon hem die u dus met weynig Rijm ontmoet,

Dewijl hy u niet graag zou in uw Godsdienst hindren.

Wy moeten u en ons te faam gelukkig achten,

Dat gy en wy met luft ontmoeten dezen dag,

Die zelfs den Hemel kroont met vriendelijk gelach,

En die tot voordeel strekt van duyzenden Geslachten.

Want veele kindren zijn wel uyt uw schoot geboren,

Die u zijn lief en waart en die u eer aandoen,

Maar honderden, die gy komt Christlik op te voén,

Waar van God Vader is , gy Moeder zijt gekoren.

Dies moet een yders tong uw Jaardag glory geven,

Den Hemel geef dat dees noch lang werd uytgebreyt,

Doch als u Godt eens roept tot d'eeuwige zaligheyd,

Dat wy en fy met u in Godes Weeshuys leven.

TE R
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TER VERJARING

Van Aantar

OTTO BAREN Tsz.

S M I E N T.

Den 7. July 1686. als fijn E. in 't 73.jaar

Overtrad.

Want zo ik dat niet deed, wat was er een getier !

't Zou zyn, Is dit die Vent die ik heb aangenomen,

Ouanfuis als voormyn zoon! zou die niet eensjes komen,

En zeggen, Veel geluk Papaatje op deez tyd,

Die twee en t festig jaar en tien geworden zyt.

En je! wat zou Mgma dan van Jeroen niet zeggen !

Hoe drommels Armiaans zou zy dien Text uitleggen,

En zeggen hy is Geus, maar na zyn Vrye wil

Zo blyft hy heden thuis, en houd zyn pen ook stil.

Maar holla Befte vaar; malkaår zoo niet te likken,

't Was mis en schyt gegoeit. Ik hou te veel van flikken,

Ik lieve jou ma foy, en daarom hoor Mon Peer,

Ik vin de joye aan jour, zo wel als ons Mameer,

En ben verblyd dat ik mach u Geboort' Vermanen

Want Monfeur Bacchus zweet voor ons een vat vol tranen,

dat wy recht in vreugt, eens zouden roepen dus:

Ten liefd van Vader Smient lang leef Andronicus,

“I: billikvader S M1ENT datiku Jaardag vier,

Ja
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Ja lang leef Vader Smient, de Vader van de Volken,

Die Boekverkopers zyn, of dieze doen vertolken.

En waarlik als gy sterft t dat eenmaal zal gefchiën,

Kond gy dan uit de kist met levende oogen zien,

Gy zaagt de Gildebroers, die dan uw lyk geleyen,

Oneindig, tot in 't graf, uw doode lyf beschreyen,

Doch wyl gy levend zyt, zo zeg ik, 't is een guit,

Die op 't lang leven niet een heldre glas drinkt UYT.

Ow Zoon by Adoptie.

GE B O O RT -WE R MAAN

A" Van

FRANCOIS NOLET.

Den 13. Juny, 1675.

- Komst, ô Fransje, doet mydenken,

Datik u dien wat Rym te schenken,

Om dat gy juyft op deze tyd ,

In goé gezontheyt jarig zyt,

Wel leef dus lang, hebt zo veel zegen,

Als immer iemant heeft gekregen,

Op dat u leven zy ten vreugt,

Uws Huysvrouw en uw fiere jeugt.

En dat ook Grootjen tuffchen beyen,

Zich daar in mach zo groot verblyen,

Dat haar de pens, de hut en mut,

Van vrolikheyt en lacchen fchut,

En blyf ik t ander jaar in 't leven,

Ik hoop wat meerder Rym te geven,

Want nu kan ik door haast niets doen,

Als dat ik fchryf uw Vriend JE Ro EN.

LYK
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L Y K- en

GRAF-DICHT EN,

L Y K - R E D EN E N,
Aan w

D°. LA M BE R TUS SAN DE R US,

Op 't fchielijk Affterven van juffrou

ANNA van sc H AG EN.

Syn Huisvrou. Den 27 November, 1652.

Hoe moet myn witte neb nu weer in inkt van tranen,

Zich domplen! wie, ô Neef, zal u tot troost vermanen

Nuzelfuw troost en vreugt ten grave word gebracht?

H Elaas hoe word myn rust nu van de rou verkracht!

Die vriendelyke mond, die gy zo korteling

Omarmde tot uw” Bruid; uw lust en welbehagen,

Die stikten in de wolk van Noodlots dondervlagen

Wie dacht dat aan haar kroon dees droeve parel hing?

ONoodlot al te hart! ô wreedheid al te wreed!

Wat eeuw' zal deze daad vergeten of verfchoonen,

C CC Dat
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Dat gy ons heden gaat in veertien dagen toonen

Een lyk van diezo kortsblonk in een bruilofs-kleed?

Odroeve wiffeling, daar 't vrolyke Bruids-bed

In fulk een korten tyd verandert in een doodkist !

O wiffen schutter, gy die nimmereenen fchoot mist,

Hoe hebt gy't Bruilofs-huis met tranenvliet omzet.

Wie treurt niet die dees ramp ten minsten is bekent?

Wiens hert word niet gekneust die dees' ten grafziet dragen?

Wel aan, bedroefde Neef, 'k verzel u in het klagen:

De werelt uit gejuicht teelt doch niet dan elend.

Maar matigt uwen rou, puurt uit het ongeval

Dit noch tot uwen troost: Dat diergelyke rampen

Wel eer u fier geslacht aan boort heeft derven klampen

En 't geen men meest bemind verliest men 't eerst van al.

Ja d'oudheit kent geen eeu die dus bezwangert gong,

Als deze, die zo veel van fulke rampen baarde.

Den Amstel telt al veel gepaarde strak ontpaarde.

Zelfs daar men lykgezang voor bruilofszangen zong.

God, die u t'famen bracht, misgunden u noch niet

(Alsandre ) met u Bruid op de echte koets te treden

Nu, wyl het doch moet zyn, genoeg u zelfs daar mede

En troost u voorts in 't heil dat hare ziel geniet.

Gun haar de hemelvreugt, en Christus tot een Bruid,

Daar haar een oogenblik veel meerder zoet zal teelen

Als oit deez aardze hut in jaren uit kon deelen,

Troost u dus, waarde Neef. Tydskortheyt maakt het-U 1 T

GRAF
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GRAF-SCHRIFT

Van

DIRK WYNANTSZ.

B E E T S. -

Opper-Fabrijkvan Amfterdam.

- Wen,

Rust in dees kleine plaats: maar vult een Stadt met

lof.

Syn iver, trouw en zorg ging boven elks vertrouwen,

Tot dat een droeven val dien trouwen Meester trof.

Dus quam hy, die den bouw zo konftig wist te fchikken, .

Door brand, kalk, steen en rook te pletten en te stikken.

1658. -

GRAF-S CHRIFT.
| H:: BLANKEN's zoon, die hem CAT R 1 NA

B: s, die steeds bezig was met groote Hooftgebou

baarde,

Het zieltjen leeft in vreugd', en 't lichaam rot in

d'aarde.

Drie stonden van geween hy aan fijn Moeder gaf,

Syn komst, fijn sterf-uur, en fijn dragen naar het graf.

Dees parften zo veel weén en tranen uit heure oogen,

Dat steeds den hemel ook tot schreyen wierd bewogen.

Cccc 2 TRA
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T R A N E N

Over de Doot van

D. JACOBUS HOLLEBEKIUS:

Gefort in 't volvoeren der Lijk-plicht.

Auliks had de Faam haaroog,

N:: , van tranenvloejen,

Mids fy zach de Fenix groejen,

Als des Fenix ziel vervloog.

Of terftont een droef gerucht,

Doet die blyde Maar weer stuiten,
Dies haar kaken moeten uitten,

Wee op wee, en zucht op zucht.

Wylze ziet de burgers treên,

Met een kist vol heilge leden,

Om aan d' aarde te besteden,

Voor een korten tyd te leen.

Maar ach, d' Amftelze Gemeent',

Kan haar Herder niet verlaten.

Konnen hier-de tranen baten,

Ach wat wierd er al geweent,

Doch daar daalt hy nu in 't graf.

't Schaap moet van fyn Herder scheiden,

Die
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Die haar plach tot God te leiden,

En een BEE K vol leering gaf.

't Schynt fy willen niet dat d'aard',

Deze leden zal beproppen;

Maar een BE E K van tranendroppen,

Die de liefd' uit d'oogen baart.

Ider zeit: Daar leit de mond,

Die den hemel om de Vrede,

Dik zo fmekend heeft gebeden,

En beftraft onze vuile zond'.

Moeft gy, God der wereltgoân,

HoL BE EK ons dus vroeg onthalen,

En doen in dees kercker dalen,

By de ftapel van de doin?

Droevige Gemeente, ai zeg,

Waar toe is dit tranen-plengen?

Wenfcht gy hem wel af te brengen,

Van den lieven Vreden- weg? *

Droeg den bodem dezer aard

Meerderheil, 'k zou met u zeggen,

Ach hy dient hier niet te leggen,

't Graf is zulken spys onwaard.

Maar de felheit van de dood,

Teelt een doorgang aan het leven,

Daar eene uur meer vreugt zal geven,

Als hy oit op d'aard genoot.

Cccc 3 Wel,
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Wel, misgunt hem noit die vreugt;

Laat fyn zaalge ziel vry varen,

Blylik by der Englen-fcharen,

Daar 't zich meer, als hier, verheugt.

Staak uw'tranen , zyt getroost.

Schoon een fpiegel van de vromen,

Is uit d'aardfche hut genomen,

God die zorgt noch voor fyn kroost.

Christus zal de Kerk, fyn Bruit,

Om dees Harder niet doen dwalen;

Maar noch steeds fyn heilge stralen,

Spreyden op de fyne-UIT."

Den5, van Wintermaand.

165 o.

- GR AF-SC HRIFT

Van mijn Moetjen

ELIZABET SWEERTS.

Ier ruft E L1 zAB ET in 't bed van haar Beminde,

En is veel meerverheugt dan op haar Bruylofsdag,

Maar't oog der armenfchreyt metdeerelyk geklag,

Om dat het vreeft haar hulp en troost niet meer te vinden:

Want schoonze fchier een kroon van tachtig jaren droeg,

Noch quam haar sterfdag voor den armen veel te vroeg.

&a Op 't
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Op 't Godfalig Overlyden
V A N

PAULUS Van RAVESTEYN,

Soon van

NICOLAES Van RAVESTEYN.

ona 19: jaren. Ontflapen den 26. inWijnmaand, 166o.

De groene Maagdepalm, en fiere Bruilofs-lover,

erwiffelt aan de wand Hoe drais 't Feefte-kicet

Gefchoven in de kift! Hoe ras is 't juichen over !

De Maan is fints naueensden Dwers-riem doorgegaan,

Of't zoet van vreugdewijn is roet en filt getraan.

HOEhaast is hier, helaas, het gloejende Tapeet,

De W Y NM AAN T maait alleen geen loffe bladers af, -

Maar flaat haar zeiffen ook in d'alderfchoonste bloemen;

Dejonge manschap fleeptze ontijdig maar het graf,

Hoewel't geslacht noch dacht opzulk een Loot te roemen.

Helaas de Dood en acht op Stam, noch jeugt, noch deugt.

Het naare lijkgeschrey schijnt haar de grootste vreugt.

Met recht mach's Vaders oog dan zijpen van getraan,

En meucken iders hert tot trooften en ontfarmen:

't Een kint is hem door trou pas even afgegaan,

En't ander rukt het graf beide uit fyn bedde en armen.

Een noodlot dat te hart op fwacke schouders treft,

Zo lang men zulk een flag met vleefch en bloet bezeft.

Maar die fijn oogen eens kan held'ren van getraan,

En volgen 't spoor van Hem die hier zo zalig scheide, -

O die



576 Lyk- en Graf-Dichten.

O die zal dit verlies gewillig nemen aan.

En schoon het vleefch wat treurt, de geest zal zich verblijden.

Want is het vreugt te zien een Dochter wel gepaart,

Een Zoon die zalig scheit is meerder vreugde waart.

Wat treurt gy, RA v Es T E1N, dan over 't kout gebeent?

Hy wentelt in 't vermaak: hoe wiltge dat beschreyen?

Hy leeft in 's Hemels vreugt, en zo daar wiert geweent,

Hy schreidc zelf om dat men hier beschreit fyn fcheijen.

Gy weet hy was u hier maar voor een tyt geleent:

Gyzult zelf tot hem gaan: wel waarom dan geweeet? .

Ay trooft u; en zeg elk, door 't geen u wedervaart,

Dat d'Ouders noit hun hert te veel aan kinders hangen:

En leer de Jonkheit zien dat niemant wort gefpaart,

Op dat fy, als uw' Zoon, ook sterven met verlangen.

De werelt, schoon in fchijn, is nietig in 't geheel:

Maar wie den Hemel krygt, ontfangt het beste deel.

-
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Verklaringe der TITEL-PLAAT

Eheilig'AAND AcHT, met eenyver-vyer op 't hooft,

Vest oogen, hert, en ziel op 't AvoND MAAL des
HE E RE N;

En wil door 't Starren-kleet, en open armen leeren,

Hoe graag fy was van daard'by't heir dat Gode looft:

Maarach! het vleefch blijft noch aan 's werelts kluister vast,

Die eertijds Edens-flang, vol zonden, heeft omvangen:

Doch eindiyk krijgt fy noch haar opperste verlangen,

En wort, door 's hemels hulp, van dit gewelt ontlast.

Vermids uit 's Heeren heir een dapp'ren krijgsman daalt,

Die met de wapenschilt van 't Kruislam ne' er komt rukken,

En met het fweert des Geefts deez' keten flaat in stukken:

Waar door hy dus die ziel van d' aard ten hemel haalt.

Haar waarde Zuster, en haar lieve Speelgenoot, *

Vermaken mid' lerwijl zich zelf in ZED E-ZANGEN;

En d'Engle-rey komt af, om deze te vervangen;

En vinden wederzijds haar vreugde zeer vergroot.

Hetlicht van Godesgunst doorstraalt de gantsch zaal:

Ja zelf de heilige Geest daalt neer om hier te wonen

Hy lieft de ZE D E-Z AN G op alderhande toonen;

En laakt de Godsdienst nooit alleen om toon of taal.

Wegens de Nieuwe ingevoegde Gezangen.

T Zangers, die, in liefde en daad,

Verbeeld zyt op de Tytelplaat ;

Wilt gunftig 't Nieu gefchenk ontfangen.

Bedek de feilen die gy ziet.
Het zy in Leven of in Lied. n

Maar wacht noch fijne Sw A N Ez A N G EN :

(Miffchien zeer klein) eer hy verfcheid.

En God hem voert ter zaligheid,
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Aan de

Hoogweerdige, Wyfe, zeer Godvruchtige

D°.SAMUEL COOP àGROEN,

E N

De CORNELIUS DANKERTS,

Getrouwe Verkondigers der Alder-Chrifte

likste Gereformeerde Religie ,

t A M s T ER DA M.

Hooggeleerde Heeren, en

Trouhertige Neven:

Knemeheden de vrymoedigheid van deze my

:: nevermeerderde Z1 EL-To c HT EN over 't

&: Av oN DM AA L., die flechs in weinig een

voudige Rijm-Regelen bestaan, aan UE. op

te offeren, en UE. daar neven tot Bescherm

Heeren der zelve te verzoeken. 'k Heb een gedeelte van

deze te voren zonder mynen naam uitgegeven, om dat de

geringheidmynes werks, en de viezigheid dezer eeuwemy

bekentwas: maar hebbe daar door veroorzaakt, dat waan

wyze Verbeteraars en gewinzuchtige Drukkers, dezelve

aangerant, verfoeyelik verandert, en zeer elendig gera

braakt hebben ; ja zo , datze nergens de myne komen te

Dddd 2 - ge
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gelyken: 't welk my bewogen heeft dezelve nu voor devier

demaal te vermeerderen, en aldus met Privilegie te her

drukken, op dat alzo dien quaden nadruk, die alreeds zes

malen herdrukt, en in veeler handen geraakt is, mogte ge

ftuit worden. En wetende hoe groote liefde UE. beide tot

de Poëzy zijt dragende, heb ik de vrymoedigheidgenomen

om Uwe Edelheidsdoorluchte namen, in 't voorhooft de

zer geringe Z1 EL-T o c HT EN te plaatzen, en UE.

tot beschermcrs der zelve te verzoeken: niet twijfelende

of het ontzag dat al de werelt aan zulke ziel-roerende Predi

kersfchuldig is, zal een ieder doen teruggedeizen, om de

ze Rymen weder aan te randen; 'rwelk het oogwit is van

hem die om verschoning bidt, en zichzelven met herten

ziel betuigt te zijn

Hooggeleerde Heeren, en Trouhertige

Neven,

Uwen E'. Geringste Dienaar,

HIER oNIMUs Sw EERTs.
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Op de

ZIEL-TO CHTEN
En -

zEDE ZANG EN,
- Van

HIER o N1 M Us Sw EE R T S.

Soo David-lijk te hooren fingen »

Eerbiede, Sw EERT s, uw' eerftelingen

Als Pfalmen van 't Nieuw Teftament,

Beklaag in 't Boek niet, nu 't gemein is,

En elk ter goeder uur bekent,

Dan dat foo groot en werk foo klein is,

En 't eerfte Dicht foo dicht aan 't end.

I: K, die, de Ziel-zucht ongewent

C o N ST AN T ER.

Op de

ZE D E-Z A N GEN

Van HIER oN 1 M Us Sw EERTS:

L komt de Werelt fo vol boeken,

Dat ons de walg daar al van steekt,

Soo is tot noch toe doch te foeken

Dd dd 2 Veel
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Veel goets en foets, daar 't aan ontbreekt,

Ik meen, verscheidenheit van Zangen,

Door welk elkeen, en meeft de jeugt,

Leer' fuiver houden zyne gangen,

En God dien met meer lust en vreugt.

Daar komen ja wel twintig staaltjes,

Beklad met malle deunen, uit,

(Veel ondernaam van Nachtegaaltjes,

Waar door de ziel wordt: gefluit)

Eer datter een met heil' ge stoffen.

Tot nutte stichting, komt aan 't licht. e

Gelyk al 't goe raakt aan 't versloffen,

En 't quà fo licht niet wykt of fwicht.

Hierom is deze man te prijfen, -

Die door fijn pen en pers te faam,

Dit Zangboek, ryk van stof en wyfen,

Ons meedeelt, als een volle kraam.

O jeugt , gy pleegt u te verschoonen,

In 't fingen van uw ydelheid,

Meeft met de foetheid van de Toonen,

Waar na de fang-stof is geleidt;

Maar fiet, hoe Sw E E RT s, die foete Dichter,

Uw finlikheit alhier ontmoet,

En op veel toonen, die wat lichter

En kenbaar zijn, goé zeden voed.

Heeft fingenslust u dan bevangen,

So fingt u, fonder fonde, zat,

Aan defe fchoone Zede-zangen, w

Vol geeft en merg, indien men 't vat.

Gemeenlik leert men goede Zeden,

Met moeit en arbeid aan de jeugt,

Maar, zo gy wilt zo leertfe heden

Van Sw EE R T s, al fingend en met vreugt.

W I L H E L M S L UIT E R.

Bedienaar des Euangeliums tot Eibergen.

Aan
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Zoetvloejende, Stichtelyken en Herfenryken

- Dichter

HIERONIMUS SwEERTS,

Opfijn Innerlyke Ziel-Tochten,

eAnagramma.

HIER ONI M US S WE ERTS.

U W HE RS EN-R YM IS SOET.

tv

VRi:SwEERT s, vermitsuw Rymfoet uit uw herfen

Vloeit,

Als Rym ofmorgendauw, die 'tjonge kruit besproeit,

Soo voert uw eige Naam dit vonnisu te moet,

En zeit door Letter keer, Uw HE R s EN-R YM Is SoET

Watis'erfoeter dan de Tochten van de ziel,

Door herfánrym getokt, vandaard' en 't aardfch gekriel,

Tot Jefus, dat hy voor, en aan, en na fijn disch,

Haar'feestelik onthaal, en heugelik verfritch? -

Uw HERse N-RY M Is SoET. Men fiet daarin veel weerts,

Soo datmen wortgcraakt als door de scherpt eensSW EERT $

EensSwee RT s, welkfoetenfacht ons geeft een liefde-steek,

Die d'ongevoelige ziel gevoelig maakt en week,

Ja door een heil ge tocht foo sterk bewegen doet,

Dat ieder Chriften roept ; Uw HE RS EN-R x M Is S oE T.

W. S L U I T E R.

Herder van Chriftus Gemeinte te

E1B ER GEN.

Op
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Op de

Geestelyke Gedichten

Van

HIERONYMUs swEERTS.

Zo onbefuift mishandelt en onteert,

En hen, in 't oog van ieder geschoffeert,

Noch vergt om hulpe in uw ontuchtig minnen,

Als haddenze, in bordeelen opgevoed,

Een druppel van dat geil en eerloos bloet.

eG:: die kuifche Zanggodinnen,

Komtleert van Sw EERT s, dooreedler geeft gedreven,

Geen ooren meer te fchenden door uw dicht.

Noemt geen vermaak, als 't geen ons tevens sticht

En onderwijst de plichten van het leven.

Wie anders in de Dichtkonft zich gewent,

Heeft nooit het wit der hemelgaaf gekent.

g, J. A N T o N 1 o Es

vander Go Es.
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Op de

Z I E L-T o C H T E N

E N -

ZE DE - Z A N G EN,

Van myn Vriend

H 1 E R o N v M U s S w E E R T S.

Yn aandagt, opgerukt in uwe ZEDE-ZAN GE N,

Voelt fich van lust geprangt, om u gefangt' ontfangen

Met roem endankbaarheit. Mijn geeft in de openlugt

Vanuw gedachten, 't zy, daar gy tot Gode fugt,

Of daar gy vol van hoop den Sondaar doet verblyen , - ,

Of daar gy fingt, en leert te laren fpelemeyen. r .

Wy leven in een tijt dat Godt den fchender straf, in

Die de eerste raat, en daat, tot defen gruwel gaf,

Daar elk in oreloogt of oorlog wenfcht te fingen,

Daar in elks digttrompet van moortzieke ::lingen
Van Lant ontheystery, en Stadt-fchofferen blaast,

Ja niet dan van verslaan, en Zegen-togten raast. *

Gy fingt ook Togt en Krijg, gants bloedig; en een fegen

Voor al wat leven wil, al stervende verkregen

Door die niet sterven kan. Uw konftig digt penceel

Maalt ons het Avo NDMA A L , ó! levend:

En leert ons na gebeen en opentlyk betreuren,

Van 't meer en min misdoen, het hert,geen kled'ren scheuren,

In diepe nedrigheit ten hoogen Difch te gaan, -

Daar God nu na den geeft, en toen in wezen aan

Gefeten is, en ons fijn leden maakt, door 't geven

•. E e e e Van't
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Van 't geen hy na den mensch wou, en mogt derven, 't leven,

De vreugt die Israël in de onbegrijpre pracht,

In rode en gele zijde in reiner rammen vacht,

In 't gloeyende gesteente en goude Cherubijnen

Die in de velt-kerk op de Bont kist groots verschijnen,

Het hert ontroerde, die straalt ons uit nedrigheit

En zedige ootmoet toe, daar Christus beelt in leit.

Wech met hunne ommeslag, fy schorten hare leden

Op 't Pascha, wy het hert uit aardfche besigheden.

Sy offerden, ons wert van God geoffert. God

Verandert om den menfch, in mensch, ô! liefde tot

Een onbegrijplijkheit van Seraphins geklommen,

Gy die de hemel-lien, en geeften kunt verstommen,

Verstomt my ook, en dult niet dat ik feg, dan, Hoe!

Lieft God den mensch fo sterk , ja felfs ten bloede toe ?

Vergeef my, Sw EER T s, dat ik verrukt in de gepeinfen

Van zo een wondrwerk, kom van mijn werk te deinfen.

Gy dan leert onze ziel na 't lieflijk Disch genot,

Uitroepen, Heil is u, ja heilig zyt gy God.

De luft die my't begin deed van uw werk doorbladen,

Brengt my tot daar ik oor, en ogen kan verzaden

In 't strelende gezicht, van ziel zoet Maat-gezang,

Verrukt zinnen ach! hoe zijt gy in den prang

Der Christenze Sireen, die u gehoor doet vangen.

Geen loffe zegen-zee, maar Zedige Gezangen.

Elk misdaat voelt hier straf: elk misbruik krijgt hier les.

Roemt Grieken op de deugt van hunnen Sophocles,

Die in fijn Treurfpels-vaars vol woord en krachtigheden

Het Land, de Stad, het Hof, en al de Werelt zeden

En deugden leren kon; wy zeilen hooger pijl.

En vinden hooger deugt in nederiger styl.

Geen dreun van letterklank uit konftrijk woord-schakeren,

Hoewel uw vaarfen dit, en meerder niet ontberen;

Maar faken vol van kruim verluften oor en oog.

Uw wakk' re herts-tocht is geen vals tooneel-vertoog,

Daar 't konst en kennis heet te lacchen en te weenen

By
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Byna in eene stip van tijt; Gy kunt niet stenen

Noch bly zyn dan daar u het zielen-wee of vreugt

In tranen smelten doet, of hertelijk verheugt.

Zo zucht gy om't gespot der felle laftermonden,

Door wien de Godheid van God JEs Us wert geschonden.

Zo wert Gods goetheit weer in ftofrijk zang gehoort.

Maar wijl mijn oog al dus uw ZED Ez AN G naspoort,

Verfwind mijn grage geeft in 't zoet der bygedichten,

Gedicht in eenfaamheid, op voorval, en gefichten,

Vol fintoets. Maar wijl dit geen blad bevatten kan

Daar ik myn Rym in wring, zo weet er dit noch van,

Uw Z1E L-T oc H T treft mijn ziel, en uwe ZE DE-ZAN-,

G EN »

Heb ik met lusten dank, wilt dit ook zo, ontfangen.

G. B I D L. O O.

n Op de Vermeerderde

ZE DE - ZAN G EN
VAN -

H 1eRo NY M Us Sw E e RT s.

"ZV Einiet, den grooten Confantyn,

Z VriendS we ER T s, uwgroot werk was te klyn ?

Wat deed u ongelovig zyn ?

Waarom niet uit dien zelven ader

Dien Heer voldaan, op fijn begeert',

En al 't verlangend volk vereert,

Met dit, by na de helft vermeert »

E e e e 2. VVas



Pag, 588

VWas u den aftrek zelfs geen rader?

Die hongerige zielen fpijft,

En 't fpoor tot deugt en zeden wijft,

Met zang, waar door men opwaarts reift,

Zal die fijn broodkas zo lang fluiten ? .

Neen SwEERT s, het is te lang gewacht,

't VWas beter eer uw plicht betracht,

'Uw zinrijk werk, zoo hoog geacht,

Moeft niet ter halve wegen fluiten.

Doch, welkom echter, nu 't noch komt.

'Uw pen Kwijg, als uw fpraak verftomt.

1692. Maart. D. ScHELT E.

Op de

Innerlyke Ziel-tochten
v

-

OVer 't

H. A V O NT MA A L.

In Maatzang uitgeboezemt door

HIERONYMUS swEERTs.

vr -

Yn tochtig hart, belust om 't gadelooze Feeft,

Dat Jefus al van outs heeft ingewijt, te houden,

Draaft in dit witte velt op hoogerluiten leeft

Als ooit, en trotst den stijl en regel der aalouden.

Nu kan ik, eer ik in Gods Heyligdom verschijn,

Van boven tot bene'en my fteeken in 't gesteente,

En
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En als een Konings Bruit, of aardfchen Zerafijn

Gaan zitten in den rang der zuivere gemeente.

Zo kan ik heden, aangeaasfemt door den mont

Der heil'ge Poëzy my aan Gods tafel zetten:

En als ecn levend lit van 't eeuwig Heilverbont, * *

My voeden door 't geloof met hemelsche banketten.

Dit weet ik SwEERT s, die hooge en heil’ge Dichter dank,

Zijn Avontmaal gezang, zo staatig opgezongen,

Leert my niet op te staan van 's Heeren Nachtmaalsbank,

Eer my het dankdicht uit den boezem is ontsprongen,

Op zulk een Feestgezang en Goddelyken trant, -

Zal ik het hoogtijd van mijns Heeren Nachtmaal houden,

Tot dat ik eens verschijn in 't hemels vaderlant,

Daar deze Bruiloft noit zal flyten, noch verouden.

-. * s ,

H. WAT ER Loos,

: E e e e 3 PSA LM 59:
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Ps Al M 59: 17, 18.

ZVIlt nu Jehova's eer en Jijne ferkte zingen,

En 's morgens uweftem" op maat', ten Hemel drin

gent,

Dewyl hy lang uw roem en toevlucht is geweeft,

Wanneer gy waart benauwt na lichaam of na geeft.

Steun op fijnfterke kracht. Wilt u met Zang verma

6/t,

Ja dat het buitens huis klinkt boven muur en daken.

Hy is ons hoog vertrek. En fijne goedigheid

Zal kleven aan de ziel, zo hy heeft toegezeit.

* Pf 146: 7.

1692. April - H. SW EERT S.
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ZIE L-TOCHT EN

Ontrent de Verrichtinge des

H. AVONT MA AL.

Belydenis der Zonden,

Om te gebruyken ter

Voorbereydinge voor't H.Avontmaal

& Eer Jefu, die zo lang, met een geduldig

OOp 2

::: Gezien:: al myn doen, en kent mijn o
Sº vertreden,

- Totuneem ik mijn tredt door vierige ge

-
beden,

Pf: 113-5. Die in myn ziele ziet, schoon dat gy zit omhoog.

Joa.3.29. Uw lieve Christenheid, uw aangename Bruit,

Open. 19. Isbeezig om haar zelfs in 't Bruilofskleet te kleeden,

7,8,9. Om, als geroepene, ter Feeft des Lamste treden,

Eph.4.8. Daar gy deelt zielen-heil en hemel gaven uit.

Pfal,84.
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Pfel,84.3 , En ziet, mijn hert dat trekt om mêdaarheen teg: 9.

Ioa. 6.51. Om ook die hemelsfpyz en zielen-trooft t'ontfangen:

Pf 119.59 Doch als ik overdenkmynaverechtfche gangen,

Lu. 18.13. De grouw'len van mijn ziel, zoderv'ik 't niet bestaan.
«.

Ap.zo. 12 Want, Heer, als ik het boek van mijn gewiffe opsla,

Ezzo,43 Helaas ik vind my zelfzovuil, zo boos, zo schuldig,

Neh,9. 17 Dat ik verwondert vraag, Hoe zijt gy zogeduldig?

Pf.8o.33 Hoelang fpaart gy uw roe door eeuwige gena?

2Cor. 1 1.3 Want, Heer, het brooze vleesch en 't loozeziel-fer

pent,

Mat.1 1.7 Heeft my gestuwt, gefleurt, dan hier, dan ginder henen;

Spr.7.21. Zo dat ik oor en hert de werelt heb gaan leenen,

Rom. 12.2. Schoon dat uw wille-keurmyn ziele was bekent.

Pf:86. 14. 'k Heb u mijn lieve Godt noit recht vooroog gehad:

Ier. 17.5. 'k Heb op den vleefchen arm gebouwt, en u verlaten.

Mat.1 1.3oUw jok was my een laft: Ik minde, 't geen gy haatte:

Deu.32.15 Jaik sloeg achteruit als ik wierd vet en glad.

Kla. 4. 16. Uw Priesters en haar dienst heb ik zeer klein geacht.

Ief.58,13. En, in de plaats van u op Rustdagte vereeren,

Op. 1. 1o. Was ik een dag dief van dien grooten dagdes Heeren;

Pred.6.12 Dewijl metydel doen die dik is doorgebracht.

Gen 25.34 'k Heb, als een Ezau, meer hct zonden-moesgezocht,

Heb.J 2.16 Alsom mijn kinder-recht metiver te bewaren:

Ier. 9. 3. Ja 'k ben van dag tot dag in 't quaatdoen voortgevaren,"

2 Re.21.2o Alsof ik had mijn zelf tot zondigen verkocht.

Tit. 3.
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Tit. 3. 3. D'Afgunst, en Eygenbaat die woonden in mijn hert:

Mat7.12. Diesdeed ik and'ren niet 't geen dat ik zelver wilde.

Rom.2.2 1. Ja 't quaat bedreef ik felf daar”k and'ren in bedilde,

Gen. 4.4. En voer mijn naasten wel, dat heeft my diep gesmert.

Iac.4 11. 'k Heb van mijn even-mensch een quaat gevoelgehad:

Luc. 18.9. En ik wou zijn geacht, meer als ik recht was waardig,

Kom.3.9. En laasmyn daaglixdoen was noit te regt regtvaardig,

ER; 33.31. Dewijl de win-zucht my in hert en nieren zat.

Eze. 14.3. De Gelt-God wierd by my een autaar opgerecht,

Iac. 3. 15. En d'armen deed ik, Heer, door karigheid,versmachten.

Luc. 16.19 De pracht en hovaardy bewoonde myn gedachten,

Kom. 2. 5. So dat ik heb een schat van tooren opgelegt.

1 Ioa.2.6. ,, O gefu, hadd' ik doch uw voorbeelt nagetreen,

Eph.4.30. 'k Had noit dien goeden Geest bedroeft nocht uitgedre

Ven,

Pf:131.14. Mynlichaam was uw huis, myn zieluwlust gebleven,

Iefa. 1.6. Maar nu van top tot teen is 't vol afgryslikheén.

-

Spr. 10.19. 'k Heb 'tlok-aas niet vermijd, dat nu mijn ziel ontrust.

Ro.12.21. 'k Ben iverloosgeweest in Godsdienst en gebeden.

1Pet.2.11. 'k Was vleefchelikgezint, en vol begeerlikheden,

2Tim 4.10 'Ja, dorst ik 't zeggen, Heer, de werelt wasmyn lust.

Ief'40.32 | De vleugels van geloov' en liefde ben ik quijt;

Ioan. 14.5 Hoezoud ik nutot u, ôJefu, konnen nad'ren?

Gen. 3-7, 'k Stafchandelijk voor u, en vind geen vijgeblad'ren,

Pf. 19.13. Wijlik noch boozerben alsnu mijn mont belijd.

Ffff Zep. 1.
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Zep.1.12. ,, Dies zouw fakkellicht mijn ziel eens recht doorstraalt,

Ez. 8. 6. Gy zult een zonden-poel vol duizent grouw'len vinden:

Mar15.14Gy zult myngangen zien als een dergrofste blinden,

1 Pet.2.25 Zo dat ik ben van u, mijn Heilant, afgedwaalt.

Pf31.19. ,, Dit al bekenn ik U, en ben ter dood bedroeft

Pred.1 1.9 Dat ik met lust en rust die grouwlen hebbedreven,

Pfal,95.9. Jaugetergt, mijn God, den oorspronk van mijn leven,

Pred,8.11 Enging te stouter voort, om dat uw strafvertoefd'.

Kla.5.16. Weemy dat ik zo fwaar gezondigt heb voor u?

Mat.27.19OJoden spot met my; ik, die een Chriften heette,

Deu.52.18Hebgantfch onchriftelyk mijn God mijn heil vergeten:

Mat.26,27 'k Verdien dat ider my nu ook in 't aanzicht spuw.

Iefa. 9. 5. Wel vriend'lik Vrede-Vorst, kan't met u recht be

ftaan,

Eze. 16.5. Dat mijnbemorste ziel noch aan uw difch zou treden?

Iob 42. 6. lk fchrikzelf als in zie mijn eigen vuiligheden, .

Heb.4.13. Die ik voor u gezicht, Heer Jefu, heb begaan.

Mat, 143 Ziet Jefu, lieve Heer, mijn Nardus-flefch is leeg:

Pf:38 4.6 'k Heb niet als zond' en stank te leggen aan uw voeten

Mich.6.6 Waar mede zal ik u, mijn Heilant, dan ontmoeten,

Ief:55.1 1. 't Enzy gy in my stort dat u te hagen pleeg?

Lu.24.32 | Och Iefe, steek myn hert door ootmoet in den brant!

Mich.5.1. Kom, Heerfcher van mijn ziel; laat uw genade geuren!

A4at 15.22Erberm u over my! ontsluit uw liefde-deuren!

Pf5 1. 12. Hervormmyn booze hert, gy hebt het in uw hant.

Mat, Io.
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Mat.10.46 Want, Heere, Bartimeusis noit zo blint geweest,

Ope.3.18. Als ik ben aan de ziel, maar opent gy mijn oogen,

Ier. 31.19 Datfy de leelikheit derzond aanschouwen mogen,

Mat 26.75 Op dat ik die beschrei met lichaam en met geeft.

Pfa. 51.13. Doch stoot my nimmer wegben ik niet zoo 't behoort.

Phil. 3. 9 Ik koom niet om mijn zelfrechtveerdig te betuigen,

Pfal,99,5 Maar voor uw voetfchabel ootmoedig neer te buigen,

Pl,6.9. 1o. Dewijl gyna tgefchrei van fwakke zondaars hoort.
-

Spr. 9. 6. _ Doch, Heer, ik ben bereit myn zonden af te gaan,

Pf. 16.7.8 En wil my aan uw raadgewillig overgeven,

Luc. 1o.26 Voldoende wat uw hant heeft in uw wetbeschreven,

Phil,4,13 Wanneer gymy, o Godt, met krachten by wilt staan.

Gen. 3. 7. . Want nu gy dus, o God, my d'oogen open doet,

Ezr, 9.6. Derv” ik van schrik en schaamt die niet ten hemel wen

den.

Iob 15.15 'k Ben walgelijk vooru, mijn ziel is vol elenden.

Spr,5.3.4 Och God, het zonden-zoet verkeert in zielen-roet.

Mat14,31 KomJR's U, reik de hand, op dat mijn fondens-last

Ioan. 1. 16 My niet ter hell' en drukt. O heilbron van genade,

Zach. 13.1 Laat doch mijn vuile ziel in uwe stroomenbaden,

Ope.3.2o. Enneemt my wederaan, en maak my tot uw gaft.

Ope. 19.15 , Gyimmers hebt voor my Godtstoorne-pers getreen,

Kom 5.1 o Als ik uw vyant was: zond gy my nu verstoten

Ief 55. 6 Nu ik u biddend' zoek, met droefheit overgoten;

Moa.0, 37. Zo was uw goetheit uit. Neen, lieveJE s U, neen.

Ffff 2 Klaa. 3.
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Klaa..3.24 . Ik hoop opuw gena , dewijl gy die belooft

Spr 28.13 Aan hun die met berou haar zonden recht belijden:

Han 11.23 En ik neem heilig voor, mynfwakheit te bestryden,

Ief.35.1 o Op dat uw heil, ô God, mach rusten op mijn hooft.

Pf63.3,4 Wel glorie-rijke God, wel vriendelyke Heer,

Heb.4 16 Strafmy niet dat ik dies met vryheit toe faltreden.

Rom.6.13 Ik offer u myn ziel, myn hert, en al myn leden,

Ioa. 14, 16 En wenfch dat uwen Geeft die eeuwiglijk regeer.

Spr.9.2.4. Ik ga dan naar uw difch; en bidd”, ô JEs U, daal

Pfa 34.19 In myn verflagen ziel; laat ik u daar ontfangen,

Pfal.2.12 En gun dat ik u steeds mach kuffen met verlangen,

Ope. 16.7 Tot ik u heel geniet in 't eeuwig vreugde-maal.

Eer men na des Heeren Tafelgaat.

1Cor. 11. 't IS weer de tijt, mijn ziel, van 't groot en heilig Feeft,

23. 24 1. De Bruiloft die u 't Lam5: te houden,

Op dat gy aan fijn doot en liefde dencken foude.

Pfal. 36.6 Om steeds verheugt te zyn, jadronken naden Geeft.

God zit hier felf voor-aan, en roept met luider stem,

Jef 55. 1 O al gy dorstige, komt hier, ik zal u geven

Dewateren van heil, de wijn en melk van 't leven,

Pfal. 13. 3 Dieuverquikt op reis na't fchoonJeruzalem.

Apoc. 22. wat toeft gy dan, mijn ziel, wijl God ufelver nood?

17 Is't traagheit? Neen. Is 't zond'? Recht moogt gy

dan vertoeven. - 1 Cor. 11.

"
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1 Cor. 1 1 Ozieletree niet toe, of wilt ueerst beproeven:

28.29. Want wie onweerdig eet, die eet de wiffe doot.

Luc. 5.8. OGod wat is my bang! 'k fie mijn onweerdigheit?

Mar.25.5 'k Ben , als een dwaze maagt , in zondenflaap geval

len.

Jac. 3. 2. Van tien geboden, Heer, hebb'ik niet een van allen

Gal 3,1o. Recht ongeschent bewaart: dies ismy vloek bereit.

Zoud” ik, ôJ Es U, dan noch treden aan uw Difch ?

Joa. 13.3o Zoud' ik, als Judas noch de hant ter fchotel steken

En grijpen na de beet? OHeergy zoud hetwreken:

1Gor.11.27 Wijlfulk eenaan uw bloet en lyden schuldig is.

Pfal. 5.7. Gy trekt den huichelaar het valsch mom-aansicht af.

Ier. 17.1o Gyproeft my 't hert en nier: mijn dencken, doen, en

pogen, .

Heb.4 13 Datal, ôGod, is niet verduistert voor uw'oogen,

Pf5o.21,22 Gyfwijgt en houdu stil, maar laas tot gróoter straf.

Nochtans, ógroote God, fchoon uwgerechtigheit

My blixemt voor het oog, ter straffe van de zonden;

Het schrikken evenwel blijft aan de Hoopverbonden,

Exo.34.7 Midsuwbarmhertigheit noit zondaar is onzeit.

- En als ik hier op oog, mijn ziele staat verbaeft,

Math.22. En is als radeloos waar heen fy haarfal wenden:

3. 13. Gy straftfo wel die 't Maal verzuymen, als die 't schen

den,

Jer. 18.7. En zyt tot toornen traag, maar tot vergeven haast.

Ffff 3 Pro, 23.
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Pro.2326 Dies koom ik noch, ôGod, enlegg'u't herte voor,

Luc. 13.13 Aan fiet het, groote God, metoogen der genade. X.

Pfa.42.2. Het schreeuwt gelijk een hind vanangsten overladen,

Pf:1 19.176 Om't water van u gunft, dusafgedwaalt van 't spoor.

*,

*

Pf77. 1o. Hebtgy genaad', ô God, en deelt gy die niet uyt?

Ief: 64,8. Houd gy die voor den mensch, uw maakfel, opgefloten?

Of zal mijn zonden-schult my daarvan nu verstooten ? .

Rom,5.2o Is 't deze, Heer, die my uyt uw” genade fluyt?

Ez..23.11. Gy immers hebt gezeyt, gefworen met een eed,

- Zo waarlik als ik leef, 'k wil dat geen zondaar sterve;

Waar dat hy zich bekeer, en 't eeuwig leven erve:

Du.15.21 Wel, Heer, neem my dan aan dien 't zondigen is leet.

Pf 130.32 Heer, fogy op de waag vanuw gerechtigheit

Wilt zoeken na 't gewicht van ons vervloekte zonden?

Luc.5.27 Wiezal, als Belfazar, niet zyn te licht bevonden?

Pf. 143 3. Wienzaluw vriend'lik oog niet eeuwig zijn ontzeyt?

Ephef. 2.3 zie, Heer, een kint des doots, dat felfsyn vonnis velt,

Pfal.24.8. Dat in fijn ziele voelt een afgront van misdaden,

Luc. 15.19 Dat smeekt u om pardon, om 't leven uytgenaden.

2Cor. 2. 7 Ontferm,ontfermt u Heer, wyl 't hert in tranenfmelt!
- A

Pfal. 51.9 Isu de ziel te fwart? neem, Heer, een Yfop-rank,

En dopz' in 't bloet uw 's Zoons, dat zalfe witter waf

fen

Ief. 1. 18. Als sneeuw of wolle zijn: en dan, dan zal 't my paffen

Mar,7.28. De kruymels van uw Difch tezamelen met dank.

Pf5 1.
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Pf5 1.1 1, Wenddiesuwaangezichtvan mijne zonden af,

12,13. En laat uw goeden Geest op nieuwe er in my wonen : .

2Pet.1.14 'k Zal, Vader, als een kint my voorts gehoorsaem tonen:

En maken my niet meer zo schuldigaan uw straf

Heb.4.16 | Wel, ziele toef dan niet, ga met vrymoedigheit,

Gy hebt een vriend'lik God, die 't quade niet wil wre

ken:

Ief. 42. 3. Hy zal 't gekrookte riet niet morzelen noch breken:

Eze. 18.32 Voor zondaars volberouw is dezen Difch bereit.

Ioa. 19 2o Geloof, mijn zicl, geloof dat Iefits heeft voldaan,

Matzo.22.Hy dronk de kelk van vloek, uw zonden allegader:

Diesgy geen grammen God, maar een verzoenden Va

Cr - -

2Cor,6.18 Te moet treedt, die hier zit vol liefde bovenaan.

Ga heen dan, ô mijn ziel, hyfpreyt fijn armen uyt,

Cant. 1.2. Hy zal u met een kus zeer vriendlik welkoom heten:

En als gy aan fijn Difch fult zijn ter neer gezeten,

Jef 25. 6 Zalhy met spijzen drank utoeven als fijn Bruyt.

G E B E D T

Voor 't ontfangen des H. Avontmaals.

Ioa. 1. 16. O Vriendelyke God ! óSpring-bron vangena!

Dewijl aan uwen Difch wortlaaffenis gevonden,

Mat 1 1.28 Zo komt mijn ziel tot u, beballast door de zonden,

1 Ioa. 2. 8 En zoek myn troost by dien voor wien ik fchuldig sta.

Jef 34
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Ief: 44.3. Daal nu, óHeyl' ge Geest, inzegen, op my neer,

Eph.3. 17 Gun dat ik in mijn ziel myn Iefus mach ontfangen;

Col. 2.14. En dat ik al mijn fchult mach aan fijn kruyce hangen,

1 Cor 15.55 En over hell' en doot op heden truimfeer.

Joa. 14.23 OZaligmaker kom, kom woont dus in mijn hert,

Luce 17.5 Versterk myn kranke Hoop, vermeermijn fwak Gelove:

Ontsteek mijn Liefde-vyer, en wilt de pyl'uytdoven.

Eph.6.16 Die van des duyvelsboog op mygeschoten wert.

Pfal,85.9 | OHeeretoefdoch niet, spreek vredetot mijn ziel:

1 Re: 7.16 Vultmy, uw leegekruyk, met oly der genade:

Mich.7.19 En stop den afgront toe van alle mijn misdaden,

Gal,5. 17 En denkt niet tot wat quaat dat wel myn vleesverviel.

Act.11.26 Maar denk, ô JE sU denk, wy zijn naar u genoemt,

Rom.4.11 Dies bidd'ik, reyk my toe de zegelen van 't leven:

Matt. 9.2 Zeg tot: ziel, Ozoonuw zonden zijn vergeven.

Kom. 3. 24 Behoud zo doorgena, die gy door rechtverdoemt.

Efe.36.26 , Enruk, Heer, uyt mynborst al wat er u mishaagt,

Eze.4.22. Vermoort daar d’ouden menfch, en doet dennieuwenle

- VCln,

Pfal. 73.24 Geleyt my door uw raat. Wiltmy den keursteen geven

-Apoc. 2. 17 Die ider lieveling van u, ôJ Es U, draagt.

Gundat ik eenmaal nu de zoetighedenfmaak

Ioa. 6.58 Die in dees hemel-spijs zyn heylzaam opgesloten:

Jef 61.3o Gun dat myndroeve ziel met troost wortovergoten,

En dat gyJ Es Usblyft myn glory en vermaak.

Matt,5.
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Matt. 5. 6 , Kom, Heer, verzadigt dus myn hongerige ziel:

Matt7.7. Ik koom, ik klopp', en bidd': doet in genadoch open.

Ief:55: 1. Gun dat ik nuom niet de melk en wijn mag koopen,

Jef. 1. 18. Totreyniging van 't vleefch, dat diep in zonden viel.

Wel Heere JEs U, fiet ik tree na 't Heiligdom,

Pfal,81,11 Vervultgy mijnen mont, vervrolikt gy mijn nieren,

Apo. 19.9 Gun my alhier uw heil, en laat my namaalsvieren

Ap.22.2o Uw eeuwig glory-feest. Kom Heere J Es U kom !

In'tnad'ren tot de Tafel.

Cant.2.5. MYnGod, de flaauwe ziel, hoewel niet recht be
TC1t » t

Exod. 33. Die port de voeten aan om totuw Difch te treden:

13.15. Hebb ik genaed', óGod, zo gauw aanzicht mede,

En stellemy gerust, en strem mijn treurigheit.

Pf5 1, 19. OJ e sU ziet om leeg metuwgenadige oog!

Ief: 66.2. Verbreek de beenen niet diebeevend' tot u nad' ren.

Lev. 13.45Och mijn melaatsche ziel fchreumt zelver te vergad'ren

Luc. 18.13 In 't weerdige gedrang, geheiligt van om hoog,

Mar9.12 Maar, JEs U, wijlgy zijt alleen de Medicijn,

Ief 61. 2. DeTrooster van mijn ziel, die zelver door uw Boden

Luc. 14. My tot dit heilig Feestfo vriendelyk doet nooden,

16,17. Hoefoud ik, ó mijn God, hier in noch fuynig zijn?

Gen.21.16 Nochtans mijn dorre ziel die schreit als Hagarskint:

Cant. 3.1. Ikzoek, maar kan elaes, de trooftbronncch niet vinden.

Gggg 1 Pet, 5.
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1 Pet,5.8. DeSatan poogt myn ziel door wanhoop te verslinden:

Ro. 16.20 Help JEs U, eer fijn macht mijn krachten onverwint.

Luc. 15.16 zie, een verloren foon, in 's werelts drafgevoed,

Die nadert tot uw” Difch, en brengt dees klagte mede,

Vers. 18. 'k Heb schriklik tegen u, ô Vader overtreden,

Vers zo. Maardoemy nu gena, en koomuw kint te moet.

Ief 65. 15 Och laat uw ingewand eens rommelen over my.

Ioa,2o. 19 Tree tot myn ziele in, al is die deur gesloten:

Ief. 4o. 2 Gundatse voelt de troost van uwe gunftgenooten:

Op dat ditEngleboet haar tot verquikking dy.

Col. 3. 2. | En houd de teugel-reep van mijne finnen vast,

Op dat geen aards gedagt die doet van't waardste fchei

den: .

Matt.26. Maar laatz' u uit den Hofop Golgothageleiden,

Luc22.44 Daar gy fofwomt in 't bloet,en storf door zondenslaft?

Matt. 27. . Mijnzonden, JEs U, zyn 't die daar uw heylig hooft,

Ioan.9. 18. Uw handen, voet en zijd zo deerelijk deurboorden,

AMatt.27. Mijnzonden zijn 't die u als bitfe beulen moorden,

22.23:46 Diehebben u een wijl van 's Vaders gunft berooft.

Gal. 3-13 . Noch is't u niet genoeg, òJ Es U over goet,

Mat. 28. Dat gy dit all' om ons vervloekte hebt geleden,

12, 19.2o Gy klimt niet hemelwaarts, of laat ons hierbeneden

Deteeckens daar 't geloofwort heerlik doorgevoed.

1 Cor. 11. Geef, lieve JEs U, geef dat wy die weerdiglijk

27,28. Ontfangen t'onfen troost, en vastelik gelooven h

Eph. 12.
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Eph. 13.14 Dat dit de zegels zyndat wy zo wishierboven.

Ma.26.29 Ookzullen naden Difch toe-treden in uw Rijk.

Luc.22.19 Ik tree danTafelwaart, omonder wyn enbroot

1Cor.1.2.2U, mijn gekruiste God, door rein geloof t'ontfangen:

He. 10.39 Enom: , myn Heilant, aan te hangen,

1o 2.14.15 Die my het leven gaaft wanneer gy ftorft den door.

* In 't Aanzitten.

NUzitt ik voor uw oog, óJefit, aan uw Difch:

- Och wiltmy als een gast onthalen en ontfangen!

Ha,22.13 Eh is mijn ziel niet recht met feestgewaat omhangen,

Ochbandfe daerom niet van u in duisternis. 4,

2Cor. 1 12 Ziet op de wil mijn God, Zend my niet leeg weerom,

Pfal. 34.9 Maar laat mijn droeve ziel dijn troost en goetheitfma
ken:

2Cor5.17 En wilt ons in uwZoon tot nieuwe schepsels maken.

Apo.3.2o Komhoufo Feeft met ons. Kom, lieve Jefu, kom.

Op't ontfangen des Broots.

Ioa,6 33 D: levensbroot, mijn ziel, de spijs voor Christi Bruit.

Phil. 4-4. Verheugu, gy ontfangt de trou van fijn genade:

Io. 14. 23. Hyzelfskomt tot uin en fchenkt u fijn weldaden.

Bedenkt dit heil, mijn ziel, en scheidaar nimmer uit:

Gggg 2 of
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Ofanders:

Io. zo.28. ,, Mijn Heilant! ôhoe sterkt gy mijn geloovenu!

Ioa 6.51. Gy geeft my 't levensbroot, het zegel van genade:

Ioa. 1.12 O gefu, ik omhelz uw bloedige weldaden.

Tir.2.14. Gy geeft uzelfs aanmy, ik geefme weer aan u.

Op't ontfangen des Wijns.

V:u, ô mijn ziel ! hier's wijn by'themelschebroot.

Ioa. 9. 55 Neemt, drinkt, en zijt gerustnu deez'u magbestro

mCn. -

Ioa. 4,14. Uw'Jefus is uw borg, gyfult noit dorftbekomen.an Erkent dit heyl, mijn ziel: Ga heen en melt fijn doot.

Of anders :

Mat. 13.1. O Jefu, Heilfontein, hoe vriend'lik laaft gymy !

Ioa. 6.55. Uw bloet is waarlik drank, en recht Bethesd asftroomen

Ief. 1. 18 Mijn purp're ziel wort wit. Nuhoev'ik niets te schroo

men, »

2 Cor.5.14 Mijn dootfchult is voldaan, ik leve Iefu dy.

In 't Afgaan.

Luc, 2.29 God laat nu uw knecht in vrede henen gaan,

30 Want 'k heb uw” Saligheit gefien en feifontfangen,

Cant. 1.4 Ach trek myn hert tot hem. OIefu, mijn verlangen,

'Ma. 28,2o Al ga ik van uw Difch, blyfgy by my voortaan.

DAN K
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D A NK S E G G IN G

Naar 't ontfangen des H. Avontmaals.

Ief. 6. 13. O Driemaal heil' ge God, wat dank, watprijs, wat

eer »

- Pf: 1 16.12 Zal mijn verheugt gemoet aan uwe goetheit geven?

Iea. 5.51. Gy hebt myn ziel gegunt het broot van 't eeuwig leven,

Gen. 36. Die door een appelbeet lag in de helle neer.

1Cor. 13.1 Och Iefte dat ik nu een tong der Eng'len had,

Apo. 19.1 Om u, ô Hemel-arts, 't Halleluja te zingen!

Heb.2.14 Gyred my door u doot. En geen der stervelingen

Ro. 9. 23. Verlaat gy , die u slechs maar door geloof omvat.

Tit. 3:3,4 . Want, Heer, ik ben die geen die van u zoverviel ;

- Nochtansgy deelt my toe uwgoetheid ongemeten,

Luc. 18.24 En Iefus, dieng onthiel aan Vorsten en Profeten,

Luc.2.28. Kreeg Simeon in d'arm, maar ik nu inde ziel.

Luc. 2. 13, Dies fingt myn hert van vreugt, gelijk de Engle-rey,

14. Eerzy u, groote Godt, in hemel en op aarde:

Pf: 22.7. Eer zyu, dat gy my , een wormken zonder waarde,

Phil. 3. 2o Nufchenkt het burgerschapvan 's hemels burgery.

Pf. 56. 14. Gy hebt de strik desdoots gebroken glat in twee.

Heb,6. 19. Gy hebt mijn anker vast geworpen in den hemel.

Ro. 8. 33. Geen Duivel, hel, noch doot, nochonder-aards gewe

mel, -

Jef. 9. 5. Scheid my van Iefa af, dien Vorst van alle vree.

Gggg 3 Pf. 2 1.
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Pf31.20. Hoe groot is't heil, mijn God, datgy de zondaars geeft,

Iob7. zo. Wat doen ik best tot dank, ôGroote Menschen-hoeder

Datgy dus vriend'lik my, myn fufter en myn broeder,

Ephe 2.1. Die dood: fonden zyn, brengt daar men eeuwig

leeft ! -

Pf 1 o 2.2. U dank ik, ômijn God, voor defe ziel-gena;

Ief: 43.25 En bidd'u, Denk niet meer aan mijn bedreven zonden:

Pfal. 143. Gun dat uw goeden Geeft steeds by my wert bevonden;

1o. Op dat ik my, so dwaas, niet meer te buitenga.

2.Par.3o. Mijn slordig bruilofskleet hebtgy niet aangefien:

Mat.8.8 Enfchoon ik ben onwaard, gyzijt tot my gekomen.

Luc 15.19 Ik, die als bastaartleef, ben van u aangenomen:

1 Pet. 1.14: Geefdat ik nu voortaan u als een fone dien.

Ief:54.10 . En laat de foete fmaak van deez'uw Troostfonteyn

Noit wijken van myn ziel: Maar Iefit wilt my geven

Luc. 1.75. Dat 'k hier door heiliglijk mach naar u voorbeelt leven;

Mat.7.2.1 En u, mijn: ,ftaag door weldoen dankbaar zijn.

* *

Apoc.1.5. ,, WelJ Es U, gy die my gelieft hebt en bevrijt,

* Tim. 11. U dank ik, dat gy my hebt willen zalig maken,

12. 15. En wijl gy my hiervan de zegelshebt doen fmaken,

Apo.5.12 Zozyu dank en eer van eeu tot eeuwigheyt.

*

Over
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Overdencking naar 'tontfangen des

A V O N T M A A L S.

M: zielgyzijt ter Feestby GodesZoon geweest,

Pf. 34 9. En hebt aldaar gefmaakt de vriendlikheid des Hee

TCI ,

Deutr. 8, Schey niet, of wilt u eerst recht dankbaar tot hem keeren:

10, 11. Want wie ondankbaar is, leeft erger als een beest.

Pf78. 3o, Als Ifr'el Godt vergat, die t spyfdemet het Mann',

31. Strakbrant fijn toorne-vier, en doet er deerlijk sterven.

Oziele leer hier uit, wilt gy Gods zegen erven?

Herkaaude spijs metdank, zokomtg' in Canaan.

Het fwijn en eert geen boom, als't eeckels leeft van

d'aart.

Maar d'oester die dendau deshemels heeft verkregen,

Brengt schoonepeerlen voort. O ziel zijt zo genegen.

Hebt gy Gods heilgevat, ziet datgypeerlen baart.

Pf.84.3. O Godt! mijn zielbefwijkt in 't oogen op uw heil.

Mat27 51Zon,Maan,jaberg en rotz mag fich terechtontfetten,

1Cor15.55 Datfonde,hel,noch doot uw goetheid kan beletten:

Rom,8.39. Maar datuw liefde, óGod,is zonder maat ofpeil.

2Sa. 7. 18. Wie ben ik Heere, wie? en wat 's mijn vaders stam,

Pf.8.5.6. Dat gy mijn ziele kroont met zoveel goedigheden,

Pf36.9. Gy voert my aan de beek van uw wellustigheden,

1 Pet. 1.19 Gyvoedmy met de spijs van't rechte zuiver Lam.

2 Sam.9.
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2Sam.9.8 Watwas ik Heere meer als slechts een dooden hout?

Matt. 16. Wat beter als de vrouderboofe Chanoniten?

Pfal.23.5. Nochtans gy komt mijn hooft met oly overgieten,

Pf78 25. Gygeeft my t Engle-broot vol-op in myne mont.

Luc. 15,13 Ben ik niet Heer die geen die als een booze zoon

14 Uw goed ren heb verquist in 't hoerhuis van de werelt?

Cant.3.9. Die 't fuftprieel uw 's Bruits, fogoddelik bepeerelt,

1o 1 1. Veracht heb, schoongy my daar vriendelik deed no on?

En nochtans gy onthaalt my aan uw schoonen Difch,

Ro. 8. 32 Gyfchenkt my noch uw Zoon, met alle fijn weldaden:

Pfa 103.8 Oal-vernoegfaam God! ôafgront van genaden!

Galat.9.3 Wat is 't dat u beweegt, daar in my niets en is?

Luc. 1.43 Vanwaar komt my dit, Heer, dat gy nogtot mynaert?

Luc. 7.6. Dat gy dus onder 't dak eens fondaars in wilt treden?

Luc. 1.53 Datgy die leege ziel duspropt vol goedigheden?

Ief:41.14 Dat gy de minste wormachtfoveeleere waart?

Pfal. 8. 5. Beoogt gy noch iet goets in eenig sterveling?

Tit.3.3.5. Oneen: wy weten, Heer'tis enckel welbehagen,

't Geen gy uit liefd'alleen aan ons hebt opgedragen

Eph. 14.5 Eer hemel, aard of mensch hun wezen oit ontfing.

-

Pf: 103. 1. Juigt aard' en hemel, juigt : mijn ziele looft den

Heer,
-

vers 2. Vergeet noitiet van't goet dat hy u heeft bewefen;

vers 3. Uwzonden zijn verzoent, uw wonden zijn genefen;

1 Ica. 3. 1. Gyzijt Gods eigen kint: mijn ziel wat wilt gy meer?

Pfalm 32.
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**

Pfalm 32. , Omijn verfoenden God! nu voel ik recht dat gy
1, 2. De fchulden wel verteert, maar niet de schuldenaren:

Want die ter hellen-gront van u vervallen waren,

Efth 5.2. Reikt gy den fcepter toe, en spreekt haar wedervry.
*

Endus graveert gy, Heer, in ons metaal gemoet,

Exod. 34. De filben van uw” Naam, dat gy zijtfeer genadig,

6.7. Barmhertig, goedertier, lankmoedig en weldadig,

Ief'66. 2. . Die voor een angstig hert de heilbron open doet.

Gyhebtmijn laffe zielfovriendelijk gelaaft.

Gyhebtmyn zonden al vergeten en vergeven.

Pf: 116.6,7Gy hebtmy uit de hel gevoert in 't eeuwig leven,

Gyhebt my met uw Rijk op defen dagbegaaft.

Oalvoldoende God, hoe fal mijn tong te recht

Ephef. 3. Debreette, lengd en hoogt van uwe liefd' afmalen?

18.19 Mijn ziel die fiet zich blint aan uw' genadenstralen,

Schoon fy verhemelt is door 't zalige gerecht.

Ik dank u, Heer, dat gy myn ziele voelen doet

Ief. 54.8 Dien foeten hemel-trooft van eeuwige genade.

Pfa 1 16.12 Maar, Jefu, hoe falik vergelden uw weldaden,

Dat gy dus met uw vleesch myn mag reziele voed?

Phil. 3.8 Eat gvu hebt verneert in 't diepste van de hel,

Ief. 53.5. Om my, uw boofe knecht, den hemel te verwerven?

1o. Dat gy op 't galgenvelt heb willig willen sterven,

Op dat mijn ziel verkreeg het eeuwig-durend wel?

Pfal.116 . Ik falde kelk des heils opnemen: en mijn mont

12.14: Zal in hetopenbaar"::: ô Iefn, fingen:

h
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En ik falin denrang van uwe lievelingen

Betalen d'offergift dien ik aan u verbond.

Apocal. 5. Gy hebt ons met uw'bloet uit alle volk en taal

9, 10. Vrywillig vrygekocht, en aan God opgedrage

Tot Priesters, Koningin, en Heerfchers na 6ehagen:

Iea.10.28 En lyd niet datter een uit uwe schaapskoti dwaal:

Dies alles wat op aard', in zee en hemelfweeft,

Moet eeuwig met mijn ziel verheerlicken en prijfen

Apoc.5.13 Hem die denthroon bezit: en lof en dankbdwijfen

Aan 't Lam dat fonder eind' in glants en eere leeft.

-

Maar Iefu, 'k bid, dewijl gy my dus hoog vereert,

Ioa. 15.16 En tot uw lieveling hebt onverdient verkoren,

Exod.2 1.6Och wilt doch aan de post uw 'shuis mijn oordeurboren:

Pfa. 11616 Op dat mijn ziel geen dienst als d'uwen en begeert.

Iudic, 17.4 Ofdan de werelt my, gelijk een Delila,

In heur onkuifche schoot foekt vriendlik te verstrikken,

1 Ioan. 2. Myn ziel aan u verknocht fal voor heur vleyen schrikken,

15. 17. Ë volgen 't zaligfpoor van uw bevelen na.

Rom. 8. De Vrees, de Hel, de Dood,de Droefheit,en't Gevaar,

35,39. Mach dan vry voor myn ziel heur netten open spreyen,

'k Weet, Jefu, dat my niets kan van uw liefde fcheijen:

Pf: 91. 2. Gy blijft mijn borgt, mijn doel, myn rotzsteen voor en
Ildat",

A

Pfal. 118. . Welaan dan, ô mijn ziel, maakt dat uw levenstijt

27. Aan een gefchakelt zy van waare dankbaarheden:

- Pf84.
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Pf84-8. Gaat voort van deugt tot deugt. Laat af van overtredent

He. 10.29. Op dat de Geeft niet treurt, noch Chriftuffmaatheit

leit.

ob I ijle op ob

Den 32.6 Wantzoudgy, ómynziel,fo dwaas, fogodtlooszyn,

Dat gy van Chrifihantde trou-ring zoudontfangen,

Iac.4.4. Enblyven aan uw boel, de werelt, tochtighangen,

Hof4. 12 Endryvenhoerery, bedekt met kuifchenfchyn?

2. Cor, 6. Neen, God en Belialen kan niet t' faambestaan.

15. Hebtgy uw voeten eens: bloet gewaffen.

Can. 5.3. Bezoetel die niet we erin's werelts modderplaffen,

Is d’oudenrok eens uit? wel trekzeniet weer aan?--

2. Petr 2. Hetfwijnkeert na denflyk, den hont tot fijngebraak.

20-22- Maar hebtgy eens, myn ziel, de werelt, uitgespogen?

noom Gruw voor: zielfenyn, al is't metgoutomtoogen,

Gen2,17 in 't Zyn Edensappelen, de dootvolgt opdefmaak.

Du.1 1,2o. Maarfchryfdes Heerenwet aan uwe zielportaal,

1 Cor.3.16 Gyfultfijn Tempelzyn: hyfalfteedsby u woonen;

Can. 3.11 Enfalu tot fijn Bruit op't Feest der gloryktoonen,

Apo.19.9. Wel zalig dien hy roept tot fulk een Avontmaal!

-

-

ºm aan die

- zo in debib nu

. n op u

om Hhhh 2. Z I E L
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ZIEL -VERW O N DERING

Over de Goddelijke Liefde.

Hoog,5.1. E JOevriendelyk, óGod, is nu myn ziel onthaalt!

«Sam. 14. 'k Ben, als eenJonathan, door uwehonigraten

27.29. Verquikt, en recht gestrekt. Myn geeft is uitgelaten,

Omdat uw hemelheil is in mijn ziel gedaalt.

'k Bekenn', ó goede God, en roeme zonderend,

Dat ik aan't liefde-maalmyns Heilands heb gezeten,

Pf78.25. En daar het Eng’le broot, 't verborgen Man, gegeten,

Ope.2.17 Dat niemant, als die 't krygt, ten vollen eert en kent

Han 3.16 En gy, ô Levens-vorst, ò wonderlyke God, r

Ier. 9. 5. Hoe diep drukt gy uw macht in myn amechte ziele?

Pf: 2. 12. Ik vreefd'uw toorne-vyer zou my, na schult, vernielen,

Efe. 5. 2. En fiet, uw liefde schenkt my t'allerhoogste lot.

Pf39. 8. Wat foud er langerzyn dat voorts myn ziel begeert,

Ope.7.12: Als dat ik eeuwig dank myn groote Zaligmaker,

A4at 16:24 En endloos poogte zyn myn eygen-zelfs-verzaker,

Pf: 139.2i Ja alles haat en vloek wat u niet lieft en eert.

* Ioa 1.16. ,Och Jefu, stort in my zoveel genade en deugd,

'a. zo. 36 Dat ik in 't Engle-fchoolgedurig mach verkeeren,

En daarde wonderen van uwe liefde leeren, -

Op dat uw lyden my leid tot de hoogste vreugt.

* Zoa, 3- 1 - 'k Bekenn', als ik, óGod, uw liefde recht bedenk,

Myn zielisgantsch verbaast en spoorloos opgetogen,

1 Joa. 5.
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1Ioa. 5. 7 Wylik de liefde-straal der Dryheit fie voor oogen,

- Die van all' eeuwigheitons baarde dit geschenk,

Wantalsgy, groote God, het fcheppen had in 't zin,

Pf: 1o3. 14Wist gy hoefwak den menfchzou wezen in 't vermogen:

Ier. 31. 3. Dies toonde gy uw liefd' en eeuwig mededogcn,

Eer dat het sterflikzaat had wezen of begin:

Gal. 4.4. Gynaamt een vast besluyt om uw geliefdeZoon, "

1 Tim3.16Tertyd van u bestemt, in 't vleesch te openbaren,

Ief53 5.6.7Op dat alzo de schult derarmste schuldenaren,

Mocht vrygefproken zyn ter rechtbank van uw throon.

Ioa. 17.5. En Jefus, die met u gelyke Majesteit.

Van eeuwighein befat, isfo van liefd' ontsteken

Dat uyt zyn heil gemontdeesgoude spreuk quam breke,

Hebr.107 Tot uwen wil ôGod is al myn lust bereit.

O Vader, ik verdrenk in deze liefdc-bron.

- Ach Jefu, almyn heil, waar zal ik d'oorfaak vinden,

Hoog, 8,6. Dat u het liefd-vyer zo krachtig doet verslinden,

Daar doch het zondig volk u niet vergelden kon!
- -

*

Eze. 16.6. Gy hebt d'elende van uw schepsel aangemerkt.

Her.29, 11. En fchoon't uwvyand was,noch dacht gy tot haar vrede,

Ioa,5. 13. En deze liefde trok uuyt den throonbeneden,

Mat.26.27. Daar gy, in hellen-angst, haar zaligheit bewerkt,

Myn Jefu, hoe doorboort my deez uw liefde-straal!

Spr 28.26 Geefdat ik u myn hert tot wederliefde fchencke,

Pfa,40,6. En dat ik, fonder eynd', uw goetheit overdencke,

Hoewel't een doolhof is daarin ik steeds verdwaal. '

Hhhh 2 Mat. 1 -
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Mat. 1.18 Want Iefu, zo ik slechts op uw geboorte let,

Ief. 9. 5. Ik zie den Schepper in fijn fchepfel opgesloten.

Mich.5.1 De Vorst der eeuwigheit word een dertydgenoten;

Pf. 22.7. Ja wort een man van fmert, een worm, een knecht,

een flet. " »

Tit. 8. 4. Noch is't u niet: , ô myn verliefde God!

Ioa. 15.13 Gy wilt, om onzent will', uit enkle liefde sterven,

Matt. 27. Ja zelfs de gulle gunst van uwen Vader derven,

Pro. 13, 14 . Om dat de:doot zou hol zijn en in flot.

- -

"

Op. 19.15 Doch eer de toorne-vloet van denvergrimden God

Ioa. 13.1. U flngerd' over 't hooft, en gy van hier zondfcheiden,

Luc 22.8. Doet gy het liefde-maal, 'tGedenk-feest, noch bereiden

vers15. Daar gy had na verlangt, alleen om ons genot.

Hier is umin zoteer, datgy niet fchelden kond

Eph.317. Voor gy uin ons hert doet wonderlyk begraven,

Ica.6.55. Dicsge: vleesch tot spyfe, uw bloet om ons te

- - laven, - - ,

1Car 1.25 En hechtfoaan onz'zielde zegel van 't Verbont.

» -

Ogroote Pellikaan, 'k zie m'aan uw liefde blint!

Mat.6.44 Gy spyfd eens met vyf bro'on ontrent vyf duifent men

fchen,

Joa. 6.5 1. Nu spyft gy al het heyr die 't broot des levens wenfchen,

Open7.9. Aan welk getalgeen menfch begin of einde vint.

Mat, 5,6. Myn: is, gy hebt my ook aan dien difch verzaat,

Gal.2.2o. En ik heb in myn ziel uw liefde-merk gevonden;

* Cor. 1 1. Diesdank ik u, myn God, en wil de doot verkonden

Ief 53 7. Vanu, ôheylige Lam, dat na de slachtbank gaat.

- Pf. 63.
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Pfa,63 9. ,,Myn ziel die oogtuna? maar Iefu, idertred

Die gynu verder gaat, zijn enkle liefde-treden; . .

Mat26.36Dit dringt u nadenhof, dit dwingtu tot gebeden,

AMat27.45. Waar van den hemel beeft, en de aarde fich ontfet.

Hebt. 1.6. Gy, die van 't Eng’le heyr wort heilig aangebeen,

Pfa. 22.16 Die zien ik hier in 't stof, gelyk een aardworm, wroeten,

Ief:24,23 Uw aanzigt daarde zon en maan voor fwymen moeten,

Lu.22,44. Daar langs druipt bloedigfweet,by groote droppels heen.

Ioa. 18.4. JaJefit, 'k fie gy gaat uw beulen tegemoet.

Hof. 11.4. Menbind u als een boef: maar 't zyn uw liefde zeelen

Luc.23.7. Men sleept u voor 't Gericht: doch om ons mee te deelen

Rom. 18.1. De vryfpraak die onze ziel in Gods gericht behoed.

Verliefde Jefus, fal't noch verder moeten gaan ?
• Is 't niet genoeg gestreên? wilt gy noch meer verdragen?

Lu. 18.32. Gyzyt veracht, bespot, gebonden en geslagen; -

33- Enisden grammen God hier door noch niet voldaan?

Io. 10.17. ,, Och Godhoe lieft hy ons! MynJefus, 'k fie gy gaat

Ief. 53. 4. En buigt u ouder 't kruys, ommynefchult te dragen.

Pef:22.17 Ia'k fie uopgeheist, en hoorde spyckers jagen .

Matt 15,24 Door u verliefde leen, die men aan 't dwers hout flaat.

En laas, dit tafereel is dit noch niet uitgefien -

Io. 19. 28 Gy klaagt van liefde-dorst: men laaft u, maar met galle

Maz7.34. En schoon defmert enfmaatu komt fo hard te vallen,

Lu.23.34 Noch bid gy voor het volk die u dit leet aanbien.

Ja'k fie, Heer Ieft, , eer datgy den doodsnik geeft,

Lu. 23.34 Gyfchenkt uw Koninkryk aan een dermeer",
W

:
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Uw liefde laat fijn ziel ten Paradyfevaren,

Mat 9.12 Opdat geen fondaarschrik', dieboet en hope heeft.

Maaroch hoewortuwliefd'beoorlogt, lieve Heer !

Mat27.46Uw angst die neemt vast toe. Gy schreeuwt, en 't kan

niet baten,

MynGod! myn God, waarom hebt gy my nu verlaten?

Ioa. 19.2o Endus volbrengt gy'tal, en buygthet hoofr ter neer,
de

1Ioa. 3. 1 | O God, wat liefd' is dit ? O vader, hoe kan 't zyn,

Dat gyfo hoogen dier ons wilt tot kind'ren maken,

Deu32.21 Daar wy in al ons doen u tergen en verfaken,

Mat24.12 Ja leven liefdeloos met herten vol fenyn!

Ezr. 9.6. · Waarberg ik my van schaamt, dat ik door myne fchult

Ief. 53.5. De Prins der heerlikheyt fogroulikheb doen lyden ?

Ief: 9. 5. Dat ik de Vrede-vorst dusdoe de helbestryden,

Heb.7.32 Tot dat myn trouwe Borg het alles heeft vervult.

Ioa. 4, 10 Oalvoldoende God! Oeeuwig liefde beelt.

Pf:27. 1. Ogever van myn heil, beschermer van myn leven,

Pfa. 18.2. Kom sterk my, dat ik u kanwederliefde geven,

Phil. 3. 8 En dat my ditgewin steeds in gedachten speelt.

Hoog. 5.6 Och laat uw liefd' altydin myn gedachten zyn,

1Joa.2.15 En dat de werelt-min als sneeuw en wasverteeren?

Gal.6.14. Zozal ik tot deneynd' niet wenfchen ofbegeeren

1Cor. 2.2. Als den gekruyften God, mynziele-medicyn.

- Ja laat my zyn een walg wie u niet aan en kleeft;

Hoog. 8.6. Maarvoet en vierig vier in myn verdoofde finnen,

- ** - Eph. 6,
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Erbé z4.Dat almyn pogen zy, u, Jefit, te beminnen,

Cor16.22. Dewyl hy is vervloekt die u niet lief en heeft. . .

Iob. 19.25 Myn Goël, gy diemy verloft hebt en bevryd,

Hoog. 1.2. Och laatuw liefd'altyt my troosten en verblyden?

Gal,6.14 En leer my door uw kruys de wereltfo bestryden, . . .

Ioa. 17.24. Dat ik eenstriomfeer daar gy, myn Loffer, zyt.

INNERLY KE ZUCHTEN

Van een klagende Ziel over fijne swakheyt.

* . - ,- , . . . . . A - - - --

Col.3 10. O gefu, toen ik eerst vernieuwt wiert naar uw beelt,

Pf:143.1o.\' En dat uw goeden Geest my aan uw Tafelleyde,

2Coro, 17 Toen zeyd'ik, Heer ik zal myvan de werelt fcheyden,

Pfa.40.6, Ennemen almyn luft in 't geen uw wet beveelt.

Iob.31.1. Toen dacht ik eenverbont te maken met myn leen:

Pf. 119 37. Myn oog enzou voortaan geen ydelheit bekoren,

Icf50.4 5 Myn oore zou alleen naar uwe ftemme hooren,

Joa. 1c.27 En al myn lust zou zyn u Iefunate treen.

3

* * *

Ier.6.16. .. Ik dacht, de stille rustfal woonen in myn ziel. ,,

Gen. 6. 9. 'k Zal wandelen met God, gelyk als Noach dede. "

Open.3.12.Maar Heer, hoe k nader koom, hoe myn elendigheden

18. Zyngrooter in myn oog, daar ik laastoe verviel. **

Rom.7.26 , 'k zie hoe'k dien dwingelant,de zonde, telkens dien,

Kom 7.23 Ja dat ik leg geboeyt aan fijne fnoode wetten; '

- Iiii Gal. 5.
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Gal. 5. 17 En, fchoon myn zielezich daartegen poogt te setten,

Kom 7.15 &c. Ik vind niet krachtsgenoegom fijn gewelt t'ontvlien.

Efe. 6. 12. Die vorst der duysternishoudop myn ziel de wacht;

Col. 4, 2 En laas ik ben zeerloomin't waken door gebeden.

Ro. 12:11 En zynder nu of dan in my watyv'righeden,

Luc. 8: 12 · Hy maakt haast dat myn ziel daarvan wortafgebragt.

Pf: 1 19:30 Tracht ik in aller ernst uwwetten na te treen.

Luc. 1:14 Hy foekt my datelyk door liften af te trecken, -

Rom. 7: 5 En weet in 't fwacke vleefch die tochten verwecken

Col. 3: 6 Die gy,mynGod vervloekt, en dreigt met ziel geween.

Pet. 1:7. Ja zelf die hemel-zon, het kostelyk geloof,

Luc. 8: 12 Verdryft hy uyt myn hert, of houd het fobetogen,

1Co. 18:12 Dat iku, Heer, niet zie als met verdonckerd'oogen:

open. 3, 16 Dieszyn mynbedenflaau, en uweooren doof

2Cor. 5: 2o Soek ik wat artzeny ter kerk by uw Gefant,

Luc. 8: 12. Daar hindert hy my weef; en doet my ondervinden

Efe.14:14 Dat myngedachte steeds meerfwerven als de winden: ,

Sach.7.1z En, daar elk wortbeweegt, blyv' ik als diamant.

ffa,71,25 - Self, Iefu, 't Englebroot, en kost le Liefde-wyn,

Hoog: 1.2. Verdooft hy in myn ziel. Ik zit by uwgenoode,

Kom 8.10 Maar ach ! ik blyv'als steen, ofeen onvoel'gedoode:

2 Pet 2-3. Ik eet, doch vind geen smaak: ik ben niet die ik fchyn.

::482. - Uw grootheit, groote God, verruktmy niet een zier.

Hab.3.2. Leez' ik uw driegement, 't en doet my niet verschrik
- ken.

Mat. I r.
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Mat. 11.16Denk ik, uw liefde na, 't kan my niet verquikken,

17. In 't kort, myn yzig hert voelt noit een vonkfken vier.

Pf.1991e Dus leyt hy op my toe, gelyk een oude Leeu;

1.Pet,5.8. En al myn vreezen is, hy zal my eensbespringen:

Ief. 37. 19 Doch, Heer,ik weetgy kond' hem doorubreideldwin

gen

Op. 12.12 Schoon hy iëluimbeekend raast met hongerig ge

fchreeu. -

Ier. :: Gy, Heer, die in myn hert het wiffe diep-loot schiet,

Open 2.8 Gy kent myn kleine macht, en fwevende gedachten;

Iob.zo. 12 Gy weet wattroetelzond' in myn geheim vernachten,

Gal. 5. 17 En hoe het vleefch de geeft geduerig stryd aanbied.,

Wat falik, Heere, doen tot delging van dit quaat?

Iac. 3. 2. Ik zoek ter deugt te gaan, en laas ik gly ter zyden.

Kom.7.19 Het quade, dat ik haat, kan ik niet recht vermyden:

En 't goede dat ik wil, dat is het dat ik laat.

Gen 25.22 Rebecca voelde noit zoo't stootenvanhaar kroost

Gal. 5. 17 Als ik van vleesch en geeft. Dit doet myn ziele zuchten,

Iac. 4: 7 Mits dien Verfoecker myontzeit het heenen vluchten,

Maar in :: boezem blyft, en leegt myn ziel van

tTOOit.

1Pet. 5: 8 Waar dat ik ga offta ik word vanhem verzocht.

Luc.22:31 Hy zoekt my als de tarw te fiften naar behagen.

1 Pet..3:12 Och kon hy slechts het kaf uit myne ziele jagen !

Maar laas al't goede graan wort van hem t'zoekge

brocht. * -

Iiii 2 Pf:11:
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Pf. 1 19. 25 Weemy, ô wormen-aas, dat ik zo kleev aan't stof!

Wee my dat ik voor u zo wand'le vol gebreken!

Ezra.9:6 Weemy, dat ik myn hooft niet langer op derffteken »

Tit. 1: 16 Dewyl myn ontrou hert ondeugend is en flof

2Cor. 12:9 Ogy mildadig God, gy allerfwacken kracht,

Pfal. 1o: 1. Hoe staat gy dus van verr', en fchynthet te gedogen

1ef. 12: 3 Dat ik, u teeder riet, dustelkens word bewogen,

Rom.6:12 En dat de zonde mybeheerfcht met overmacht?

Pfal 9: 1 1 Kom, vriendelyke God, die d'uwenoit verlaat,

Efe. 3: 16 Versterk my met uw macht, dat ik die felle reufen,

Efe.6: 12. Die vorsten van de hel, mach dwingen en verkneufen,

Ief 30.21 En wandelen op 't pad daaruwbeminde gaat.

Hab.3.19. Maak dat myn voeten zyn gezwind gelyk de reen,

Pft 73:17 Omtot uw Heiligdom, het:der deugt, tenad'ren.

Ief: 6: 6,7 Schryf met een vyerge kool het pit der heilige bladren,

Kem,8:26 Op myn verftaalt gemoet, en houd my ingebeen.

Hof: 5: 14 , Gy Engel des verbonts, gy Vorst van 's Heeren heir,

Pf: 144:1 Neemtmy in uw banier, en leer myyv'rig stryden,

Weeftgy mijn beuckelaar, myn fchilt aan allen zyden,

Pfa,23:4. En leidmy met uw staf door dit onstuimig meir.

Ope. 3:18 . Geefdat ik oogenkrygom klarelyk te zien

* * * 1:15. Dat gy, Heer Jefus, zyt uit 's hemels throon gekomen,

44at 9:13 Opdat denfwacken menfch zou werden aangenomen,

Dengyuw heil en hulp noch dageliks wilt bien.

Phil. 4, 3. ,, Ik snak na die gena: en bidd' verleen my kracht.

Hoog 8,5. Dat ik in al myn drukmach op die liefde leunen,

- - - En
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- En wilt doch door u Feeft myn swakheit ondersteunen,

FftAo.2. Tot dat ik u eens vind, die 'klange heb verwacht.

Pf'I19.25 Zo zal myn doode ziel noch voelen datfeleeft.

Gal. 6. 1. En, word ik onvoorfiens in 't zonde-net gevangen

Col. 2. 14 'k Zal Iefu, al die schult dan aan uw kruice hangen;

Gen.32.26 En smeecken, tot uwmont myn ziel gezegent heeft.

,"

*

2Tim4.18 Bewaar my flechs, ô God, dat nimmer wort getoont

Pf. 36. 2. Dat ik met moetwil my begevetot de fonde:

Maar dat in myngewiff' waarachtig wort bevonden

Ko.7.17,2o. Dat ik het quaat niet doe, maar 't vleesch dat in my

WOOnt, -

Mal. 4. 2 Dan zult gy, Iefu, noch de vleugels van gena

Eensover 't vuile dacht van mynefonden strecken,

Ef33.1. En zult uit medely myn smettenoverdecken,

Mat.25.33 Op dat ik als een Lam vooruin't oordeel sta.

:

z 1 E L-z U c H T EN .

Der gener die na 't ontfangen des Avontmaels

geen trooftgevoelen.

NMYnGod! een bange ziel komt heden voor u throon.

Iac.22.19 Ik ben aan uwen difch, nauwgebod, getreden,

Pf. 23. 4 De Tafel diegy: vol vreugt en vriendlikheden,

Joa. 10:1o En daar gyyder schenkt het leven in uw Zoon:

Iiii 3 - Lut, 1.
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Luc.1.46 Maar Heer, daar ider keert volvreugden en vol dank,

47. Daar schreyt mynziel van angst, daar tsidderen myn le
den,

Pf 1 16,3. Daar voelikin myn hertde hellen bangigheden,
Enben ter dood bedroeft, en aan de ziele krank.

-

Iob.13 24 O God, waarom is 't doch dat gyu aanfchynbergt?

Pfa. 77: 8 Waarom onthoud gy myuw vriendschap en genade?

Waarom wilt gymyn dorst en honger niet verzaden?

Waarom wort dus mynziel door treuren uitgemergt?

Pfal. 13.1 Hoelange Heer, hoe lang, hoelang, vergeet gy my ?

Hoe lange zal ik u, myn Trooster, moeten derven?

Hoe lange zal de druk myn teere ziel doorkerven?

Hoe lange toeft gy, Heer, te zien op myn gefchrey:

Ief49.14 Of Heere hebt gy my verlaten eeuwiglik?

Pf77.10. Isuw genaden-deur, door toorne, toegefloten ?

Ben ik, in grimmigheit, vanu, na fchult, verstoten,

Dat dus myn ziele beeft, en 't lichaam is vol schrik?

4 Ief. 63.15 O Iefu, 'kheb voordees dezoetigheit gesmaakt,

Waar fchort het, lieve God, dat ik die heden derve?

1Cor. 11.29Was ik niet recht bereit? was myn geloov'aan 't sterven?

Iof:7. 13 Wat Banverbantmy Heer die my onweerdig maakt?

Iac. 3. 2. 't Is waar ik heb zeer dwaas::fonderend,

Apo.3.16 En hebu flaau gedient, en klein geacht u zegen;

:130. 3 Maar Heer, wilt gy myn doen juist op u rechtschaal we

gen ,

Wat wacht ik dan van u als eindelooz' elend?

Pfa. 71.



z 1 EL - T o c HT E N. 6,3

Pfa.71.14 Nochtans myn ziel zal zig noch streng'len aan de hoop:

Matth. 15 En schoongyu verbergt, noch zal ik, Heer, vertrou
s" - Wen -

22...28 Dat gy dit doet op dat ik vaster aan fouhouwen,

En bet'ren myngebed, en dwaze levensloop,

Hab 2.34 Jafchoon dat ik my nu verlaten vind van troost,

. En 't zoet des Avontmaals nu heden niet kan proever;

Pfä.30.5. Noch wacht ik op u komst; gy, Heer, zult niet vertoe

- ven; *

Gyzult u eindelyk noch keeren tot uw kroost.

v r - 'V

w, - ".

Reg zo. 31 . Want, Heer, ik weet myn hert is vry van huichelry:

Pfal.26.1 Ik ben oprecht van ziel tot uwen difch getreden,

Kom,7.24 En niet uyt fleur offchyn, doch vol bedorvezeden,

25,26 Volfwakheit, daar ik, laas, verdoemelyk in zy.

-2

v'

Na

Hof.6.1.2 . En fchoon gy my hierom met pylenboogbestryd,

Ik vlieg utegemoet, waar foud ik anders loopen?

Hob.13.15 Kom, Heere, dood my vry, noch fal ik op u hopen:

Gen32.26 'k Verlaat u niet, myn God, 'k weet gy genadig zyt.

fad. 13.23 Want, Heere, fogy lust om mytedooden had,

- Gy had my heden niet tot hiertoe laten komen; -

Pfa78.25 Gy had my't Eng"le-broot wel uit de mont genomen;

Pfal. 1. 4 Gyhadmy hiervandaan doen stuiven als een blad,

- - Dies Iefu, wyl ik u noch heb ten: 9 .

Mat8.26 Zo stilt doch het tempeest van myn beroert gewiffe;

Cant. 1. 2. En laat uw liefde-straalmyn treur’ge ziel verfriffen:

Ioa. 11.44 Eentweede Lazarus zal opstaanuyt den dood.

Ver
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Verberg u langer niet: kom reddet gymyn ziel.

Lu.33.34 Gy hebt uw aangeficht niet achterwaarts getogen

Voor hun die 't fmadelyk besloegen en bespogen,

Aä.9.11. Waaromfoud gy't nu doen die biddend voor u kniel.

")
,

Gy zyt tegoet, óGod, dat gy myn ziel die treurt,

Ma.15.27 Zoud eeuwig weygeren de kruymkens der genade. -

Ma. 12.12 Gekrookte rietjes, Heer, bekroont gy met weldaden.

2Cor 4 9. Geen fwacke ziel wort oit door wanhoop heel ver
- fcheurt. - -

Iub. 1.5.9 Ik weet, Heer, wie gy zyt , hyfeylt niet die u foekt

Pfa.50.15 Gy hoort hem die in noot komt offeren fijn klachten,

Pfa. 5: 19 Want een gebroken geeft en wiltgy niet verachten:

Lu. 2343 Een moordenaar aan 't kruis is niet van u vervloekt.

2 -

Pfa. 120.6 Dies als een wachter wacht van 's nachts tot 's morgens

- vroeg, - -

Zowacht ik op u Heer; Gy zult myn ziel genezen,

Mat.28.8 Die op de golven tobt van hoop en duifent vreefen..

Cor. 12.29 Ik wacht opuwgena, en die is my genoeg:

Heb. 12.6 . Nu dan, ô Hemel-Artz, 't hert dat guyt liefde pynt,

2Cor. 12.7 Dat offer ik u op; treckt gy' eruyt de doornen, "

Pfa.51.14 Enftort daarin uw troost, de zalfder uytverkoornen:

Pfa. 16.11 Zoleeft myn ziel vol vreugt in glory zonder eynd.
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O P W E K K IN G

V O O R

T R A G E z I E L E N.

‘Die nalatig zijn om tot het Heylig Avontmaal

te komen.
-

Efe. 5. 14 P, Trage zielen, wiegy zyt,

Ief: 52. zO: eens de boejens:: VOeten:

Pf:95.1.2 Komt, gaat met ons den Kruysheer moeten.

Heb.3.7,8 Op, op nu: Heden is het tyd.

1 Kon. 18. Wathinktg' op d'een en d'andre zy?

21 Is 's werelts vreugt enydelheden

Ioa, 2. 15. De rechte God, zo volg er treden:

Maar is 't JEH ov A, blyfons by.

»

Act. 9. 18 Licht eens de vliefen van uw oog.

Gal. 3 . 1 Hoe laat gy uw zo hels betov' ren ,

Heb.3.13 En doorbedrog uw ziel verov'ren,

Col. 3. 1.2. Dat gy niet eens fiet naar omhoog?

Deu.6 21 De helfche Pharo fchynt het ryk

Efe. 2.2.3 Vanuwe zielen te bewoonen,

2 Pet.2.22 Dat gy geen Godsdienst wilt betoonen,

Maar dus blyft leggen in den flyk.

Pfa. 34. 9 Och-kondg eens proeven, laffe mensch,

1 Pet. 2.3. De zoet-en vriend'likheid des Heeren,

Kkkk Luc. 15.
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Luc. 15.16 Gyzoud geen wereltsdraf begeeren,

Pf. 40: 9. Maar CHR1s T 1 wil was al uw wenfch.

Pfä.39.7. Doch nu, helaas, gy legt en wroet

PhiI.3.19 In aardsch en vleefchelycke dingen,

Pfal. 47. En acht deesyd'le beufelingen

- Veel hooger als het hoogste goet.

Gal. 5. 24 Hoekendgy Christi eigenzyn,

2Tim2. 19 En fijn gezalfden Name dragen,

1Ioa.21.5. Die in de werelt schept behagen,

En slechszyt Christenen in schyn?

Hofz. 1,18 Gy zyt uw J E s U s tot een blaam,

Gy die zyn trou niet wilt ontfangen,

Iac. 4. 4 Maar aan des werels hoer blyft hangen,

Enuderft noemen naar zyn Naam.

1 Pet.3.12 Kom, ziet eens wat uw Iefus lyd,

Om op uw ziel fijn Naam te schryven: *

En wilt gy hier aan schuldigblyven

Ief. 57. 11 Dat gy't niet eens gedachtig zyt?

Lu22 44. Uw Zaligmaker fwemt in 't bloet,

1 Ioa.2.16 En kan met luft uyt liefde sterven;

Pf 1 16.8 Op dat gy hellen-angst foudderven,

1 Pet. 1.4 En erven'topper-eeuwig goet:

1 Cor. 1 1 En wil dat gy gedachtenis

24 25. Hier van door brood en wyn zult houden:

Op dat gy noit vergeten zoude

Hoog. 8.6 Hoe groot zyn liefde t'achten is. E

- 1,
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En is dit, menfch , is dit te veel?

Op. 19.15 Hoe! fal dien Vorst Godtswijnpers treden,

Ioa. 19.34. Dat fpeer en nag'len door fijn leden

'Mat27,29 En doornen gaan tot 't beckeneel.

Mat26,39Zal hy de kelk van vloek en wee,

Mat27.34 En gal en edik willigdrincken;

Pfa. 69.3. Zal hy tot in den afgront, zincken,

Mat1 1.28Om u te krijgen rust en vree ?

k -

Spr. 1. 24 En zult gy mensch noch weyg'rig zijn,

Ief: 17. 1o En dezen JEs Us zo vergeten,

Matth.26 Dat gy geen bete broots wilt eten,

29,27. Of nuttigen een mont vol wijn?

O fmaatheit die geen weerga kent!

Den 32.6 Is dit uw Heer met dank ontmoeten?

Heb 16.29 O neen! gy treed fijn bloet met voeten,

Luc. 1o. 16 En hoont den Vader die hem zend.

Pfz. 11.12.Wel vreest fijn gramschap, kust fijn Zoon:

1Cor. 5.7 Leer noch den zuurdeeg uyt te roeijen,

Job. 24. 6 En d'oude dwaasheit te verfoeijen,

Lu15.7.1oZo brengt gy vreugde voor Godts throon.

Spr. 9. 3 Maar laas, fchoon elk genodigt wort,

Ln. 14.18 De Trage zoekt altijd verschoning:

A4at.22.5 Een huwlijksdag, of koop van woning,

Maakt t'elkens vlijt en tijt te kort.

Ier 1.6. . En meenig zeit ; Ik ben te jong,

Her. 4. 22. Schoon oud en stout om quaat te plegen,

-
Kkkk 2 Spr,22,
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Spr.22.15 Doch is tot alles wel genegen

1 Ioa.2.16 Daar vleesch of werelt hem toe drong.

Spr.22.6 Wel jonge, wilt gy in uw Lent'

Mat.4 2.8 Voor God geen fiere bloemen dragen?

- Meint gy uw J Es Us te behagen

Iud.vs. 12. Wanneer den Herfft u fchud en fchend?

Pf: 71. 9. O neen! de winter van uw tijd

Pred. 12. 1 Is ook de winter van uw krachten.

Ier.921. En wie weet, of de dood fal wachten

Tot gy eerst oud geworden zijt.

Zoud gy wel geerne in uw jeugt,

Lu. 12,2o Als God u riep om straks te sterven,

Ioe. 3. 36 Ook graag het eeuwig leven derven?

Efr.3.5.6 Wel eet dan, dat gy leven meugt.

1Tim2.22 Prangt u de jeugt en 't vleesch te zeer,

Leer die te meer by tijts beteuglen,

Ief:40.31. Gy zult verkrijgen hemel-vleuglen,

En krachten van dien ftercken Heer.

Tit.2.2,3 En gy, ô Ouden, die 't betaamt

De jeugt te lichten door uw zeden,

Ier31.16 Ontwaak, en leer haar toe te treden,

En toon dat u dit toeven fchaamt.

- Klaag.4.8 Voelt gy niet dat uw ziel verdort,

Die zonder spyf en drank moet leven?

Gen. 21.18Staat op, en wilt haar 't voedsel geven

Ioa. 6.54, Daarfe eeuwig door behouden wort. Kom, 6,

0773, Q,
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Rom.6.16. Of zoekt gy langer slaaf te zijn,

17. En voorts te dienen de oude zonden;

Zo geeft gy J Es Us nieuwe wonden,

En schopt om verr'uw medicijn.

Weet vry, ò Trage, wie gy zijt,

Matt. 25: Die staaprig zuimt dees Difch te naken,

5...13: God fal u eenmaal wacker maken,

Wanneer gy hebt noch uur noch tijt.

Gen. 7:19 En zijt gy buiten Christi ark,

&c. Godts zundvloet zal u overstroomen;

En gy zult heul noch troost bekomen,

Als gy zijt in dit worstelperk:

- Want J Es U s zelver heeft gezeit,

Luc.14:24Al wie mijn Avontmaal verachten

Die zal ik eeuwig laten fmachten,

spr. 1:24 En stoppen't oor wanneer hy schreit.

Mat.5:29 Wel, trage mensch, ruk uit het oog,

- Dat u belet dit heil t'aanschouwen,

Iud vs.12 Kom help de Liefde maaltyt houwen,

Cor. 11.23 Van Jesus die 't beveelt zo hoog.

Gy zijt gereed ter Feest te gaan

By fondaars en by stervelingen; . -

2Cor,5.14 En zou zyn liefde u ook niet dwingen?

Zoud gy u dit bevel ontslaan?

Gen. 17:14 Die 't teecken der Besnijdenis
Voor deez' in 't oud Verbond verfmade, -

Kkkk 3 WaS.
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Was afgefneen van Gods genade.

Denkt of 't ook niet in 't Nachtmaal is?

Wel bind de vleugels van geloof

Dan aan uw logg en lode ziele:

Heb.12: 12 Strijd om uw traagheit te vernielen,

Ief 42.18 En houd u langer niet als doof.

Chr. 13.14 Maar denk, hoe Obed-Edoms huis

Door Godes Bond-kift is gezegent:

Zo zal die ziel ook zijn bejegent

Die dus gedenkt aan Chrufti kruis.

Ief. 6:12 En gy, ô Treurig menfch, die schrikt

Om aan dit heilig Feeft te treden;

Luc. 18:13Gy zucht, en steent, en stort gebeden,

Om dat gy niet zyt recht geschikt,

Heb.4:16 Kom tree maar toe: Leg al uw fchult

Alleen voor CH R 1 s T1 heilig oogen,

Heb.4:15 Gy zult ontfangen mededoogen,

Ioa. 16.30 Van hem die 't alles heeft vervult.

Matt5:4 Gewis hy zal uw treurig hert

Ioa. 1: 19. Met zyn genaad' eutrooft vervullen,

Pfa. 51. 1o Dat uwe beend'ren juichen zullen,

Ief:35:1o En zijn bevrijt van zielen-fmert.

*,

-

1 Cor. 15 Want wie dat Godts gena verheft,

1o. En zoekt zyn zelven klein te maken,

1 Pet. 5. 5. En 't al, om CH R Is T U s, te verzaken,

Mat, 16:24 Die heeft Godts wil en wit getreft. Ier. 8

er, Ö:
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Ier. 3: 22 Kom treed dan na dit Gilead, r- -

Mat.9, 12. Daar: uw Zielen-artz zult vinden:

Ief. 61: 1 Hy zal u troosten en verbinden,

Pf73. 25 En zijn uw aardsch en hemel-fchat.

Ope. 19.9 En zijt gewis, die 't Maal des Lams

Alhier met lust ootmoedig eten,

Zal JE s Us nimmermeer vergeten,

AMat.3.11 Op 't Feest van den God Abrahams.

IN N ER L Y KE

ZIE L - T O CHT EN

O P

NIEUWE- JAARS-DAG.

geeft; -

En wie weet of't niet is de laatste van uw leven?

Hy heeft u meenig jaar zo goediglijk gegeven.

Oziet nu eens ter deeg, hebt gyze ook recht beleeft ?

D: d'eersten dag van 't jaar, mijn ziel, die God u

/ .

God heeft u, als een boom, in fijnen Hofbeplant,

En heeft van jaar tot jaar gewacht na dijne vruchten;

O! zo hy nu weer komt, waar zult gyhenen vluchten?

Watbergen bergen doch voor Goduw groote schand?

Zo Hy nu't blad oplicht, en noch geen vruchten vind,

Maar ziet het ongediert genestelt in uw takken;

- - Hy
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Hy zal, in grimmigheid, u met de bijlafhakken,

En werpen in het vier dat nooit zulk hout verflint.

Denk vry, God zal tot u eenszeggen: Pinning-heer,

Komgeefnu reekenschap van all' uwdoen en laten:

En dan zal geenbedrog of heilloos hantschrift baten:

Dan eifcht hy't een talent van u met woekker weer.

Oflaap dan niet, mijn ziel: uw reis-tijd is op hand:

De schipper klopt en roept. Ontwaak en maak u vaardig!

Acht gy een korte flaap, voor lang vaarwel, meest waardig?

Let eens, hoe snel verloopt uws dagenuurglas-zant!

Het jaar vernieuwt fijn loopt. De slang die ruilt 'erhuit,

En blijft gy, ô mijn ziel, noch al in 't zelve wezen?

Het: rekenboek weet gy fiks door te lezen,

En wikt of Credit daar nu recht op Debet fluit:

Maar 't groote reekenboek vanuw bevlekt gemoet,

Odat leit in den hoek, en blijft steeds toegefloten,

Daar boort de worm door 't blad. Daar vreet de roeft de floten;

Enfchrikt voor zulk een hand die 't roert ofopen doet.

Ontsluit het eens, mijn ziel, ziet wat gyfchuldig zijt.

Helaasde debet-blaan alleen zijn dicht beschreven,

Gy hebt nau iets gedaan als God te wederftreven,

Uw booze wil gevolgt, fijn goede wil vermijdt.

En God heeft, jaar opjaar, de stroomen van fijn gunst

Qp u boos-aardige, doen overvloedig vloeijen,

Den Hemelquam u steeds met dau van heilbesproeijen,

En kroonde u op der aard met rijkdom, eer en kunst.
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Ja daar gy waartgeteeltvan grouwelijk geslacht,

Bemorst van bloet en flijm, met zout noch zalf gewreven,

Geworpen op het velt; aan d'Ongenagegeven;

En door uw walglikheid van ider een veracht;

Daar is Hy met fijn gunst by u voorby gegaan,

En zag u daar gy laagt vertreden in den bloede,

En zeide, Leeft, ja leeft ; en zwoeru te behoeden;

En heeft de deur des heils toen voor u opgedaan.

Gy daar-en-tegen zijt die vriendelyke God . De Tien

Onheilig afgegaan, en hebt fijn eer ontdragen; Geboden

Degoutklompnoemde gy uw God en welbehagen, in't kort.

En hebt des Heeren naamgantfchydelijk bespot.

De dag van rust was u maar tot gelag en en lust; -

En hebt toen knecht en maagtuw dienstwerk noch geheten :

Dedagen uw beroeps hebt gyzeer traag versleten:

Uw ouders slecht ge-eert, en steeds heur ziel ontrust.

Gy hebt uw vriend gedood, ofdoodelik benijd.

Met geilheid, dievery, en valfch getuig'nisfpreken,

Met telkensuw begeert' tot 's naastens goed te ontsteken,

Hebtgy dit jaar verquist, en meest uw levens-tijd.

Vergeld gy, dwaze ziel, vergeldgy dit uw God?

Hy die u lieft en hoed als d'appel fijner oogen;

Zult gy, door zonde opzond', die dus beoorelogen?

Wort fijnalmogentheid van u, óworm, bespot?

Weet gy niet dat een leeu de strijd eens kindsbelacht

O ! Zo:: hetrot, dat op hem t'faam derft rotten

g LIll De
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De Raden in den Raat, en spotters die steeds fpotten,

Belagchen; en in 't eind doen proeven fijne macht.

Telt dan uw dagen vry, die slechs een handbreet zijn.

Ziet gy nud'uchtent-zon? misschien fal't avondwezen

Met u, eer dat hy is aan 't middelpunt gerezen.

't Licht, dat na 't eind toe brand, heeft d'allerschoonften

fchijn.

En of gy, ô mijn ziel, al met Methusalah,

Door negen eeuwen heen, mocht leven nabegeeren;

Daar mee zoud gy, helaas, het sterven noch niet weeren.

Want nades werelts vreugt dan eifcht de dood't gelag,

* ---- --

-

Dan word de korte vreugt me lang berou betaalt.

Ofterfdan, wijl gy leeft, om stervende te leven.

Gy, ziele, zult met eer, maar beter 't lijfbegeven.

Kies noch het rechte pad, eergy teneinde dwaalt.

» - - * * *
* . -

Gelukkig die fijn lamp dan tijdlik wel voorziet,

Die gaat in de eeuw'ge vreugt by Christi Feeftgenooten,

Maar hy die flaaprig zuimt, vint deuren gunft gefloten;

De Bruidegom roept hem toe, Gaat wechikkenn'uniet,

- r

Let doch hier op, mijn ziel, en steekt u in den rou:

Beklaag uw boozen aart, dat gy dien goeden Vader,

Die vriendelijke God, die heil- en levens-ader,

Vergramt hebt met uw doen zo boosen ongetrou.

Ovalt hem in de roed', en bid hem om gena:

Sijn goedheid heeft geen eind; Hy zal zich noch erbarmen;

Het afgedwaalde schaap omhelst hy met ontfarmen,

EP 't Hemelsheir dat zingt die ziel Halleluja. Wel
Ci.
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Wel wacht dan niet, mijn ziel; fchud uit het slange-vel,
En laat de witte vacht van 't Kruislam u bedekken : -

Beloof hem, dat gy dat niet weder zult bevlekken,

Maar dat gy tot fijn wil fult willig zijn en fnel.

Belooven? hoe, mijn ziel? zoudgy opnieuwuw God

Belofte doen van deugt, en licht die strak verbreeken?

Dusdeedgy zesmaal 'sjaars, als gy fijn liefde-teeken

In 't Avontmaalontfing. Is 't niet met hem gespot? ,

'..

Gy zijt noch d'oude knecht, of eerder, min in deugt. .

Belooft gy nu weer iet, Gods toorn zal feller rooken, ,

Mits gy hem denken doet hoe dik die zijn verbrooken,

En hoe gy God verliet, en liefde daardfche vreugt.

Maar stil! gy dwaalt, mynziel, deduivel raad u dit.

God, die ons heeftgemaakt, weet zelfs wat wy vermogen: -

Hy proeft het hert, en heeft met fwakke mededogen.

Hydoemt geen doelers pyl, schoon die eens doolt van 't wit.

Hyacht de will' een daad. Schoon Simon troubelooft

Om zelfs tot in der dood fijn Meester te bewaken,

En komt hem straks daar naar onheilig te verfaken,

O! Jesus ziet noch om: fijn gunst word niet verdooft.

De sterkste Helden Godszijn niet van struiklen vry,

Vraagt David, Salomon ; en Petrus boven allen:

Dees vielen schrickelijk, maar zijn nooit heel vervallen,

Om dat deliefde Gods hem bleef ten hulpby.
&

Hun tranen van berou, hun fuchten en gebeen,

Die meukten God het hert: dies is hy afgekomen,

En heeft hen in gena melydig aangenomen,

En allen vloekvervloekt, en allen strijd volstre'en.

L. lll z - Wer
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Vertoef dan niet, mijn ziel: vernieuwt het jaar fijn gang?

Olaat ook d’ouden tred 3 en gaat mee nieuwe gangen.

Beloofenfweer uw God dit jaar wel aan te vangen,

Jarecht vernieuwt te zynuwgantfche leven lang.

En werpt de duivel u een dwarshout in den weg,

Offlibbert gy van 't fpoor; o blijf niet troostloos leggen!

Recht op de flappe knien: hy zal ook tot u zeggen,

Mijn zoon, hebt goede moet, ik neem uw zondenwech

Gedenk altijd, mijn ziel, uw Zaligmaker leeft.

Die is op dezen dag, om uwent wil, besneden; -

Die heeft de gramschap Gods en 's menschen fmaat geleden;

Die is't die al uw' schult op hemgenomen heeft.

Hyzeit: Komkoop om nier; ik ben de Heil-fontein.

Uwzonden, root als bloet, wafch ik als witte wolle.

De kelk van Godes vloek dronk ik voor u ten volle.

Kom koop nu wijn en melk, en blijfnu eeuwig rein.

Ofchrik dan niet, myn ziel; hy heeft u plaats bereit,

By hem in Godesstad, om met de Hemelingen

Het heilig koorgezang de Dryheit toe te zingen:

Daarkentmen tijd, noch strijd, maar vreugt in eeuwigheit.

1659- A M E N.

STICH
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s T 1 c H TE LY KE

O V E R DE N K IN G EN

Op ider Dag der Week:

Waar in het werk der Scheppinge ook kortelik -

gedacht wort.

Kan ook gezongenworden opde Stem van ONacht

Jalourfche Nacht:

Z o N D A G.

't TS ZoN DAG, omijnziel, bedenk dat wel ter degen:

I De Rustdag van uw God: deZoendag van uw schult.

De dag died'Opper-Heer verdubbelt heeft met zegen;

En die gy, Hem alleen, gewillig dienen zult.

Mijn ziel, beledig u danyvrig in 't betrachten

Van dezen grooten dag. Zet u geheel tot God,

Bant, al wat wereltsis, ten eind van uw gedachten.

Rustnu, en fchep uw lust in't Goddelijkgebod.

Zozal dien dobbelen drop van zegen opu droppen.

Zorg dan, myn ziel, niet meer, gelijk gy eertijds plag,

Hy zaluw'kuip vol moft, enfchuur volkoren proppen:

Engonnen u hier naar dien grooten Sabath-dag.

L11I 3 MAAN
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M A A N D A G.

Ys op, mijn logge le'en; wat zoekt gynoch te rusten,

Daarzelfde Ruftdag en de nacht al is voorby ?

Mijn ziel, let hier wel op; Verwin doch d'eerste lusten,

Indien gy wezen wilt van veele zonden vry.

Nu is het werkens tijd, hoe foud gy rusten konnen ?

Rijs op dan, en begint : Maar wilt gy zijn geraan,

Begint nooit zonder God, zo hcbt gy wel begonnen. '

Want die met God begint, heeft meer als half gedaan.

Dit is nu d' eerste dag voor ons tot werk beschoren.

De tweede dag der werk, of Maandag, zo men zeit.

De maan maakt hier geen dag: God heeft een Licht verkoren

Dat dag en nacht verdeelt. Ga voort eer 't u verwijt.

D I N G S D A G.

N Iet sneller als de tijd. Niet broffer als het leven.

Besteed de tijd van wel, mijn ziel, die gy beleeft,

Dees dag wortu van God ter rechterhand gegeven,

Gebruikt ze dan niet slinks, ten hoon van diez'u geeft.

gº A

Ziehoed'Algever zorgt; op dat gy zonder zorgen

Zoud leven, 't klein getal van deez'uw levens tijd.

Hyruft nooit: en hy laat u rusten tot den morgen,

Dies 't lastig levenu, al slapend, snel ontglijt.

En 't oog is pas ontwaakt, gy ziet de weelige aarde

Voortbrengen Vruchten Loof, tot voedsel en vermaak.

Welaan dan, o mijn ziel, houd iderdag in waarde,

En zorgt voor 't hemels goed, dat 's d'allergrootste zaak.

WO ENS
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' W O EN S D A G

-

-

- - -

-

MY: ziel, wanneer gy ziet in 't oosten, aan dekimmen

Van onzen horizont, den dageraat opgaan,

En dat gy't groote Licht, de Zon, ziet opwaarts klimmen,

Verdrijvende de nacht, verduistrende de Maan:

Denkt dan, dat uwe God dees Lichten heeft gegeven

Ten dienste van den menfch: en dankt hem dan daarvoor.

Hy geeft u noch veel meer, de ZoN van 't eeuwig leven:

Een L1 c HT voor wien de zon en Maan fijn glantz verloor.

Gods oog is Zon en Maau: hy ziet door dag en nachten.

Mijn ziel, bedenk dit wel, als u het vleefch gebiet

Tedoen wat zondig is: wilt nooit dien eisch betrachten,

Ofkiest u eerst een plaats daar God u niet en ziet,

D'O N D E R D A G.

ON: dagen zijn gelijk de wiekken van een moolen:

Zoras als d'eene valt, zo rijft ook de ander weer.

De VVoensdag is voorby. 't Gediert uit hare hoolen

Brengt God de morgengroet', en dankt dien grooten Heer.

Doet ook zo, o mijn ziel: de tijd is minst verlooren

Die g aan Gods eer besteed: alfchoon een taeje fweep,

Geduerig d'uren jaagt, God, die u wil verhooren,

Dwingt zelfs de fnelle tijd als met een teugel-reep.

Doch luyert niet, mijn ziel, om Vog'le-galm te hooren.

't Is wildzang: maar ay draagt het licht toch wat ontzags.

Denk, hoe Hieronymus nooit streelen kon fijn ooren,

Als met de donder-stem desgrooten Donderdags, -

. - V R. Y

e



64o Dageliksche Overdenkingen.

V R Y D A G.

NUkomt u, o mijn ziel, de groote dag tevoren,

- Die u zo menigwerf verheugt en weer bedroeft:

Om dat, toen de eerste menfch zo heerlik wasgeboren;

Maar die zo loflik had verbodenvrucht geproeft.

Doch numeugt gy met recht u Christelik verblijden,

Mids droefheid, zond' en fchand' van d'over-oude stam,

Verzoent isop deesdag door CH R1T 1 bitter lijden,

Diezelver, vry van schuld', uw'fchuldenop hem nam.

Verheugtudies, myn ziel, de dood is overwonnen:

Het eind van Godsbeloft' isop dees dag vervult.

Hoezoudgy, o mijn ziel, umeerbedroeven konnen?

't Is Vrydag na de week, en Vrydag van uw fchult.

S A TU RD A G.

DEVR Y HEER, dieu hals op Vrydag wou bevrijden,

Die schenkt u, o mijn ziel, nu weer een nieuwendag:

De laatste dag der week': de Sabbath in voortijden,

Toen 't Jodendom, als noch, op wet en schaduwzag.

Nu heeftGods grooteZon die schaduwen verdreven.

Verheugt u dies, mijn ziel, gy wandelt nu in 't licht.

't Licht dat ulichten zal in 't eeuwig zalig leven,

Zoras de dood verbreekt uw vleefchelijk gezicht.

Terwijl gydan,mijn ziel,hiernochlangsd'aard moetfweeven,

Verwacht van dag tot dag het eind van Gods besluit.

Wat hy ooit heeft belooft, vergat hy nooit te geven.

Gods liefd en heeft geen eind', al is de week hier.

I 654, U l T. Ver
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ZEID E-Z A N GE N.

Nodiging tot Zang.

Too N: Chere Phillis, volgens deze Muzijk, Of Psalm 27.

Godt is mijn licht. Ook: CouranteSerbande.

's Morgens in 't krieken al van den &e.

I •

R Om, vrolik hert, beluft om zoet te zingen,

Vervoeg udoch alhier aan onze zy:

Ëg Wypoogen nu de wolcken door te dringen,

& Tejuichen met des hemels Burgery;

$%, 3，9 %. Wywillen t faam met hun tenreye gaan,

En naar een kroon voor onze zielen staan: ''

Want wie op aarden dus verdient den prijs,

Die krijgt denlauwer uit Gods Paradys.

2 •

Het zingen is denmensche noit verboden, -

Het zy men blijd of treurig is van geeft, -

Maar menigmaal is 't ons belast van Gode, Ier.2o. 13.

En in den Hemel doet men 't allermeest :

De Serafynen, voor des Heeren troon,

Die zingen eeuwig met een hemel-toon:

O Heilig, Heilig, Heilig is de Heer, Jef 6.3.

De gantsche aard is vol van fijne eer.

3 •

- Bedrukte ziel, met rampen overgoten,

Kom voeg u mee by ons ter ZE DE-Z ANG;
Al
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Al zijtg' in droefheids kerker vast gefloten,

En dat de tranen rollen langs uw wang,

Gy zijt nochtans den Hemel even na,

En God flaat uw gezang en zuchten ga ;

Gy zijt de naaste aan dit schoon gewin,

Want gy bestormt en neemt den hemel in.

4•

Kom laat ons dan den Heere vrolik zingen,

En juichen t”faam den Rotzfteen van ons heil:

Sijn sterkke hand doet wonderlijcke dingen,

Sijn trouw en liefde vind geen maat noch peil:

Hy heeft voor 't menschelijk vervloekt geslacht

Een loffing uit elend te weeg gebracht,

En heeft gedacht aan 't lieffelijk verbond

Dat eenmaal ging uit fijn onfeilbre mond.

5.

Wel wech dan met de dart le minne-dichten,

Ons Zangen zijn den Heer alleen gewijt:

Al wat ons niet kan stichten moet hier fwichten,

Wy minnen niet dan 's hemels zoetigheit,

Wy volgen hier, in nedrig aardsch gewaat,

Het ware Kruis-lam waar het heenen gaat,

En zingen hier zo lang fijn lof op aart,

Tot dat hy ons zal voeren hemelwaart.

6.

O vriendelyke Jes Us, onz' verlangen,
Stoot onze zielen doch noit van u af:

Blijft gy alleen de stof van onze zangen,

En doet ons haten 's werelts vuilen draf:

QP dat wy met die zuivre maagden t faam Apoc.5:
- Ilt

W
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Ontfangen aan ons hooft Gods grooten Naam,

En zingen onder 's hemels fnaar geluit

Het nieuw gezang uw 's lofs, eeuw in, eeuw uit.

Wat Zangen tekiezen zijn.

- T o o N: Ach Amarillis.

Jonge lieden

Leer doch te vlieden -

Onkuis Gedicht en Minne-zangen,

Wijl 't strikken zijn om zielen in te vangen;

Verblyd u in den Heer,

En laat uw ziels begeer

Doch zijn om Christi eer

Alhier t'erlangen.

2 •

En gy Bedaagde,

Dien zang behaagde,
Zoek: elks oor te ftreelen,

Zo zult gy God en mensch het herte steelen:

Maar wat de werelt zinkt

Is schandig en verminkt,

En weet vry dat het stinkt

In al fijn deelen.

3.

Wie zich verheugde

In eer en deugde,

Heeft van de goede lof gekregen:

Nnnn Maat
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Maar altijt is er schand' in 't quaat gelegen

Dies al wat eerlik luit, Philip48

En uit de deugde fpruit, -

Al laakt het hoer of guit,

Dien zang heeft zegen

Wie zalder zingen

Onnutte dingen,

Of heeft dit oordeel te verwachten,

Dat men die voor verrot en vuil zal achten?

Want wat in 't herteleit, -

Wort van de mont gezeit;

wijl haar de vuiligheit

Sweeft in gedachten

Och dat onz' tongen »

En onze longen,

Ons zenuwen en pezen waren

Te faam gestrengt tot Godgewyde fnaren!

Hoe: ZOeten tOOT1

Zou, na Gods eeren-troon »

Uit onze zielen-woon,

Ten hemel varen!

- 6.

Kom, fpan den t'fame,

In JEs U s name,

En help d'onnutte zang bestrijden;

op dat gy u met de Eng len moogt verblijden,

En zingen wel bereit, -

O God vol majesteit,

Uw zy de heerlikheid,

Tot allen tijden.

De
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De Gebrekkelyke Werelt

Toon : Vulkanus Dams.

Ewerelt heeft er veelbedrogen , e

D: meenig in haar fuik getogen,

Die noch verblint zijn in haar oogen •

En zoecken hier haar luft: -

Maar ach fy doolen als de blinden,

Sy zoecken't geen niet is te vinden, * * *

En voeden haar met yd'le winden, -

Doch krijgen nimmer rust. -

Och lacy wat zal dit zijn,
Als na-berouw en pijn? -. * : • -

Wantde werelt, werelt, werelt, werelt, werelt,

werelt, werelt, werelt, werelt,

Die fchenkt maar alfemwijn.

2

Want in hun zoeken, woelen, wroeten,

Komt haar d' Elend en Ziekt' ontmoeten:

En zeit, Uw wenfch is niet te boeten,
Hier leit geen wellust thuis. i

O mensch, gy zijt van't spoor geweken; . *Want als de werelt wort bekeken, u

Het is een gasthuis vol gebreken ;

Een leemen hut vol kruis.

Uwpoogen,uw poogen, uw poogen, uwpoogen,

Uw poogen dat is om niet,
Dat is om niet, s

Want waar gy heenen ziet,

N n n n 2 A!
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Al de vreugde, vreugde, vreugde, vreugde, &c.

Die eindigt in verdriet. -

3 •

De Tiranny heeft hier haar woning,

De Nijt quelt Onderdaan en Koning;

En laas de Deugt krijgt geen belooning;

De Ryken worden arm:

D' onnoosfle worden hier verschoven ;

De booze hoortmen prijzen, loven;

De stoute zietmen veilig roven.

En flokken 't in haar darm. -

Och lacy, ochlacy, och lacy, och lacy,

Och lacy dit groot bestek,

Dit groot bestek

Vloeyt over van gebrek:

Want:deugden,deugden,deugden,deugden&c

Die treedmen op den nek. -

4

Dies wie iet weerdigs wil beminnnen,

Die haat haar vry met ziel en zinnen,

En breng zich 's hemels woon te binnen,

Daar vreugd' is, lust en rust.

De Vré heeft daar haar troon gespannen,

En Haat en Nijd, die Rijks-tirannen,

En d' Ondeugt uit haar hof gebannen,

En is geen quaat bewust.

Geen wonder, geen wonder, geen wonder, &e.

Geen wonder, want in dees woon,

Want in dees woon

Heeft J Es U sfijnen Throon; * *

Onzen fefes, Jefus, Jefus, gefus, dye.

De ware Godes Zoon.

F O JE
*
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5.

O JEs U, groote Vorst van Vrede,

Leer ons de werelt doch vertreden,

Die vol is van gebreklikheden,

En trek ons ziel tot dy.

Als kruis of krijg ons wil verkrachten,

O CH R1s T e leer ons dat verachten,

En op u den Gekruisten wachten,

Die ons blijft eeuwig by.

Foey werelt, foci werelt, foei werelt, foei werelt,

Foei werelt, want wie u kent,

Want wie u kent

Beschreit u tot fijn end:

Maarde vreugde, vreugde, vreugde, vreugde, &c.

Is in des Hemels Tent.

Lof des Geloofs.

Too N: Deerfte Karileen.

Wakke mensch,

S Tracht gy na groote gaven,

*-*Zoekt de peerle van 't Geloof;

In haar is wech geleit

De zaligheit,

En 't maakt uw oor voor alle ketters doof:

Laat uw wenfch,

Uw willen, en uw flaven, -,

Zijn om kennis in 't verftant: -

Gelooft meer als gy ziet, Ioan.2o.29.

En twijfelt niet

Nnnn 3 Aan 't
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Aan't geen Gods Geest schreef door een trouwe

Zo zult gy vinden, (hant :

Dat Gods lieve Zoon 1 Tim.1.15.

U zo beminde, · · · · ·

Dat hy uit fijn troon

Quam af,

En gaf

Zich willig, zonder fchult, '

Met gedult, -

Tot een vervloekte ftraf.

e a **

2.

Zo gy kond -

Dit warelijk Gelooven,

Zo komt u fijn dood te sta. .

Uw zonden, root als bloed,

Die zijn geboet,

En God word u een Vader door gena.

Dit verbond

Gaat allen roem te boven,

En het brengt u op den trap,

Dat gy met hem zijt t'faam

Gods erfgenaam,

Dewijl gy zijt van JEs Us broederschap.

Stelt dan uw zinnen,

Dat gy eenmaal meugt * in

't Geloove winnen,

't Pit van deugt en vreugt:
Wie dat

Bevat,

- Vind troost in fmert,

En heeft,

Wijl hy leeft, * * *

Den Hemel in fijn hert. -

En



3.

En zo gy

Voor dit Geloof moest strijden,

Vreeft geen rampen, hoeze zijn;

Aan 't einde staat de kroon ,

U tot een loon,

En gy zult krachten krijgen tot die pyn.

Wilt u vry

Verheugen en verblijden,

Zo gy weerdig wort geacht,

Te lijden voor fijn Naam

De pijnen t faam

Die oit tiran of duivel heeft bedacht. Hebr. 11.

Laat u doorzagen, -

Vreeft geen steen noch vyer,

Acht al de plagen

Minder als een zier,

Want hy

Die vry

In JEs U Naam gelooft,

Die verdooft -

Al't vyer van tiranny.

4.

Nu wel aan,

Zoekt gy't Geloof te krijgen?

Houd u vyerig in 't gebed,

God werkt het, door fijn Geest, w,

Op 't allermeeft

Die zich tot bidden en tot hooren zet.

Wilt voortaan

Uw fwakke ziele neigen

Om steeds in Gods Huis te gaan,

Daar zuiverlijk fijn Woord

WWord
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Wort aangehoort,

Naar 't voorschrift van de Godgewijde blaan.

O hy zal geven

Dat het in uw hert

Zal zijn geschreven,

Daar het nimmer werd

Gedooft

Gerooft,

Maar u zal zyn bereit

Zaligheid, -

Die in fijn Naam gelooft. Hand. 16.31.

5.

Zoo 't geviel,

Dat gy niet kond gelooven

Juist zo ftark alsAË Hebr.11.17.

O twyffelt daarom niet,

Gy fwakke riet,

Wijl J Es Us dit wel eer ten goede nam.

Zulk een ziel

Is daarom niet verfchoven,

Want Hy bluft geen lemmet uit Jef:42 3.

Schoon't weinig glimpt en pronkt,

Of nauliks vonkt;

Dewijl hy die in fijn genade fluit.

Syn goedig oogen,

Ja fijn ingewant,

Zyn door medogen

Stadig in den brand;

Hy vleit,

En zeit:

Kom, o mijn fchaapkens teer,

Ik begeer,

Kom erf de zaligheid.

Lof
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LOf der Liefde.

T o o N : Tweede Karileen.

Choon gy mensch had zulk Geloof,e

S: gy ftrak een berg in zee verschoof, ik

En dat gy

Niet en had - -

Het livry

En den fchat, -

Dat de Liefde in uw herte zat;

't Was al om niet

Wat men zièt

Dat geschiet:

En fchoon gy

U begaaft tot martlery;

Ja fchoon dat

Al uw fchat

D'armen had,

't Is al mis.

Zo de Liefde daar niet by is.

2.

Schoon gy als een Engel spraakt,

En dat gy vol hooge wysheit staakt;

Al die lof,

Hoege-eert,

Wort als ftof

Licht verteert,

Zo gy maar de Liefd'alleen ontbeert.

Gy zyt een fchel, - 1,Cor. 14 1

Oooo Of
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Of een bel,

Die wel snel

Klinkt in 't oor,

Maar niet dringt ten hemel door:

Doch het raakt

Heel volmaakt,

Wat gy naakt

Of bedrijft,

Zo de Liefd in uw boezemblijft,

3 •

Wel dan, jaagt de Liefde na, 1 Cor. 14.1.

Deze komt in alle ding te fta; -

Sy en denkt

Nimmer quaad,

Maar fy schenkt

In der daat,

Heil en vreugt die met haar omme gaat.

Al wat fy doet

Dat is zoet

Voor 't gemoet, *

Wat vergaat,

Deze is 't die altyd staat;

Want van God,

't Hoogste lot,

Daaltze tot

Ons beneen,

En zy leeft door al d'eeuwen heen.

4.

God, dat eeuwig Liefde-beelt,

Heeft fijn Zoon uit liefd' ons toegedeelt:

Deze Heer

, Van
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Van dit A1, -

Die quam neer,

In een ftal, -

Ons vervloekte menschen te geval;

En heeft de ftaf

Van Gods straf

Van ons af

Gantfch verdaan,

En op fijnen hals gelaan: - . -

Op dat wy

Los Cn vry,

Eeuwig bly

Zouden zyn, -

En bevrijd van de helfche pyn. /

5 •

Wel, o mensch, geeft Gode dank,

Kust fijn zoon uwzondig leven lank, Pf:8, 12.

Lieft hem weer

Met uw ziel,

Buigt u neer

Met gekniel,

Dankt uw JE sUs die u dus behiel

Zo zal fijn lust -

Zeer gerust

Zyn geblust,
En gy zult - f

Eeuwig leven vry van schult ,

En gewis - -

Aan den dis,

Daar God is,

Eeuwig zyn;

En genieten Gods liefde-wyn.

Oooo 2 Lof
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Lof der Hope.

Too N: Derde Karileen

A'

Ie Geloev en Liefde heeft,

Is van noode

Dat hem Gode -

Hope geeft:

Op dat hy, zo lang hy leeft?

Naar het goet van fijn lieve Jesus streeft.

Maar hier past een taai gedult,

wijl dat God dikwils traag die Hoop vervult:

Doch wie hem vertrouwt,

En op fijne woorden bouwt,

Zal in 't end - *

Zyn bekent -

Dat hy fijn beloften houd.

Doch verwacht geen aardsch genot:

Al uw Hopen,

Laat dat:n
Op uw God: n

Acht de werelt, en haar rot, -

Slyk en drek, by het zalig hemels lot.

JEs Us heeft u vreugt bereit,

Niet op aard', maar by God in eeuwigheit:

Werpt uw ankker daar,

En gewis gy zult hier naar

Vinden mee

Zulk een ree

Vry van ziel en lyfsgevaar.

Hoopt
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3.

Hoopt dan't geen gy niet en ziet.

Schoon uw wegen Kom,8.24,29.

Zijn gelegen

In 't verdriet,

En dat God geen hulp en bied,

Zo verlaat noch uw goede Hope niet.

JEs U s heeft het al voldaan;

Hoopt op hem, al uw druk zal overgaan:

Maar de tyd verbeit, -

Dien hy heeft tot hulp bereit;

En gy zult

Zien vervult

't Geen hy u heeft toegezeit.

4

Komt u eenig twyffel voor,

Dringt in yver

Daar te styver

Midden door;

Geeft geen booze geeft gehoor,

Noch en valt noit door fwakheit uyt die spoor.

Schoon de Heer u dooden wou, Iob. 13.15.

Hoopt nochtans, hy is vriendliken getrou:Ro.5.5

Want wie niet en: -

Is verdwaalt waar dat hy loopt: 1 Cor. 15.19.

l: in 't end

s't elend

Dien hy met fijn ziel bekoopt.

5.

Wel hem die fijn Hope bouwt,

En dien waarden - -

Oooo 3 Vorft
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- Vorft der aarde

Vaft vertrouwt; -

En niet steunt op hout of gout.

En zich zelfs voor onverdienstig houd;

Maar die al fijn Hope stelt

Qp dien Helt, die het al heeft meer gevelt;

Die zal eenmaal zien,

Dat het na fijn Hope fal geschien,

En fijn Borg

“Zal de zorg

Dan voor eeuwig wech doen vlien.

z I E LE -z U c H T

Tot

God om den Geeft des Gebeds.

T ooN: •Amarillimia Belle.

Ondgy, o myn ziel, noch leven?

Voelt gy uw flaauheid niet, in 't noestig
fweven

Langs de aard, die niets kan geven?

Daar gy zeer laauw in Godsdienst en Gebeden,

En, tegen alle reden,

Uw hert verstaalt. DenGever wilt vergeten?

Gy, o Vader, gy o Vader, gy o Vader
Kond het weten.
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2 •

Gy, ziel, wroet in aardfche zorgen.

Haar liefde rukt u wech, Stil in 't verborgen,

En zoekt u te verworgen. -

Dieszo gy Heer, niet kracht glykleert stryden,

Wie kan die klippen myden?

Ik ben te fwak. , myn Beden zonder krachten.

Die gy Vader, die gy Vader, die gy Vader

Noit wil achten. -

3.

Want geen laffe montgebeden

Gaan door de wolken heen, 't zyn doffereden.

Die vyerpyl daalt beneden.

Zo voel ik, Heer,: ftug en hard bevrozen ;

En kan geen zuchten loozen. -

Dies komt geen Beé tot uw genadige ooren,

Die gy Vader, die gy Vader, die gy Vader

Zoud verhooren.

4.

Hoe zult gy't myn ziel, dan maken?

Kom spanuw kragten in Leer't vleefch verzaken.

Naakt hem; Hy zal u naken. Iac.4.8.

Doorleeft fijn Woort. Hoorthem, in ootmoet,

spreken.

Hy zal u zelver smeeken. Ezech,33. 11.

Doorzoekt uw hert. Zegt wathy hebt misdreven,

Want uw Vader,want uw Vader,want uw VaderZal 't vergeven. m

e- 5.

Komt gy dus een trap te naderen;

Oziele stâniet stil.Lees Davids bladren,Pf.51,12,

v

Ziet
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Ziet op de heil'ge Vad'ren.

Biddat gy meugt den Geeft tot Bidden krygen.

Houd aan. Hy zal niet fwygen. Matt.7.7.

VVant wie dat Klopt of Biddie zal Hy hooren.

WVant uw Vader, want uw Vader, want uw

Stopt geen ooren. (Vader

6.

Kunt gy niet ten Hemel vliegen? -

zyn uwe vleuglen fwak? Laat aards bedriegen

U niet in slape wiegen. (heid.

Bid maar oprecht, na kracht, in Geest en VVaar

Weet dat d'onzienb're Klaarheid (len

Uw hert door straalt: wiens Geeft uit'sHemelsza

Van den Vader, van den Vader, van den Vader

Neer zal dalen. Luc. 11, 13.

7.

O Heer Jefu mach 't geschieden,

Als op het Pinksterfeest? zo wilt gebieden,Han.2.

Dat uwen Geeft doet zieden (3,4

Onz yzig hert; dat wy , met vyer'ge monden,

Uw krachten recht verkonden, (26.

Wy weten niet wat dat wy bidden zullen. Kom,8.

Wilt o Vader, wilto Vader, wilt o Vader,

Dat vervullen,

* 8.

Laat ons met u, JE sUs, fpreeken,

Die onz Voorbidder zyt. Siet ons gebreeken,

Ons, die vol flaauheid fteeken.

Olaat die Duiv”, uw heil'gen Geeft, eens dalen,

En ons gemoet doorstralen!

Schei
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Schei niet van ons, maar blyfby ons in 't midden.

Lieve JEs Us, lieve J E s Us, lieve JE s Us,

Leer ons bidden. Luc. 1 1,1 •

9.

En gy, Trooster, wiltons leeren. Ioan. 14.26.

Maak ons uw Temp'lent'faam,Stier onsbegeren,

De Drieheid fteeds te eeren. 1Cor.6.19.

Laat onzen geeft met uwen Geest getuigen,

Dat wy als kind'ren buigen, Rom.8.15.

En door dien Geest uitroepen al te famen,

Abba Vader, Abba Vader, Abba Vader,

Hoort ons! Amen. -

SchielykeGedachten

Doorlopende den 45. Pfalm.

TooN: Gy drinkebroers berooft van zinnen.

Yn harp is nu gefnaart, o Heere,

Te zingen u een Bruilofslied,

Myn tong en penn'ist uwer eere,

O Koning van het hoog gebied:

VWant uw'oneind'bre kracht

Regeert al 't aards geslacht,

Met macht

In overvloed;

Dat wy erven't hoogste goed,

Pppp
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2 •

3. Gy fchoone Bruigom, die in leeden

Der menschen kind'ren overtreft,

Gena vloeit op uw lippen heden,

Wijl God u eeuwiglik verheft.

VVant uw oneinb're kracht

Regeert al 't aards geslacht,

* Met macht,

In overvloed,

Dat wy erven 't hoogste goed.

3 •

4. Kom gord uw fweert dan aan uw zijde.

Vertoon, o Held, uw Majesteit.

Uw heerschappy kan niemand mijden.

Sy was en blijft in eeuwigheid.

VVant uw'oneindb're kracht

Regeert al 't aards geslacht,

Met macht - "

In overvloed,

Dat wy erven't hoogste goed. ,

4.

5. Ryd dan in uwe heerlykheden,

O groote Koning, op uw VVoord.'

Beheerfch uw Ryk in liefd' en vreden.

Uw rechterhant brengt wond'ren voort.

VVant uw oneinb're kracht -

Regeert al 't aards geslacht,

Met macht,

In overvloed, -

Dat wy erven 't hoogste goed.
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*

5.

6 Uw fcherpe pylen zullen treffen.

In 't hert', en vellen die ter neer,

Die u, o Koning, niet verheffen,

Maar zyn vyanden van uw' eer. -

Want uw oneindb're kracht

Regeert al 't aards geslacht
Met macht, n

In overvloed, 1

Dat wy erven 't hoogste goed. 1

6.

7. Uw troon, o God, zal eeuwig duren. "

Uwscepter der rechtmatigheid,

Swaait gy in liefde t’aller uren,

En haat en ftraft het valfch beleit:

VVant uw oneinb're kracht

Met macht,

In overvloed,

Dat wy erven't hoogste goed.

7.

8. Daarom is d'olie neergezegen,

O God ! op u van God gekeurt;

9. En wie zal konnen overwegen

Waaruw palleis zo lief van geurt:

Want uw oneinb're kracht

Regeert al 't aards geslacht,

Met macht,

In overvloed,

Dat wy erven 't hoogste goed.

Pppp 2 * 9. Uw
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8.

9. Uw kleederen, ó grooten Koning,

Zyn zo doorstooft met Specery,

Dat alles geurt in d' Elpe wooning,

Tot lust en vreugt der Bruilofs-Ry.

Want uw oneinb' re kracht

Regeert al 't aards geslacht,

Met macht,

In overvloed, -

Dat wy erven't hoogste goed
Q

9.

10. O Konings dochtren, Staatjuffrouwen,

Gy hebt de Koningin geciert,

Met Ophirs gout; nu zalze trouwen

Den Bruigom die al 't fchepzel viert:

Want fijn oneinb're kracht

Regeert al 't aards geslacht,

Met macht,

In overvloed,

Dat wy erven 't hoogste goed.

Io. -

11. O Dochter, ziet, en neig uw ooren,

Vergeet uw volk en 's Vaders huis:

De Koning heeft u uitgekoren,

Om dat gy schoon zyt, lief en kuis:

Want fijn oneinb're kracht

Regeert al 't aards geslacht,

Met macht,

In overvloed,

Dat wy erven 't hoogste goed.

ººg - 12. Is
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12. Is hy dan uwe Heer en Koning,

Ofchoone Bruid, zo buig u neer,

En treed verheerlykt in fijn woning,

Die gloeit en davert van fijn eer:

Want fijn oneinb're kracht

Regeert al 't aards geflacht,

Met macht,

In overvloed,

Dat wy erven't hoogste goed.

I 2.

13. Dies Tyrus dochters, ryk van schatten,

Die zullen uw fchoon aangezicht

Met fmeeken en geschenk omvatten,

Ja groeten als een morgenlicht.

Want uw oneinb're kracht

Regeert al 't aards geslacht,

Met macht,

- In overvloed ,

Dat wy erven't hoogste goed.

ar 13

14. Niets fchort'er meer aan uw cieragien,

O Konings dochter, heel in 't gout.

Hier is het einde der vryagien:

Nu is't dat u dien Koning trouwt,

Wiens onbepaalde kracht,

Regeert al 't aards geslacht

Met macht,

In overvloed

Dat wy erven't hoogste goed.

Pppp 3 15. O.
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14

15. OSpeelnoodsvan dees Bruit voldeugde,

Brengt haar in 't Koninklyk palleis,

16: Daarzingt enspringt het al van vreugde,

Dewijl dien Koning heeft fijn: p

Wiens onbepaalde kracht

Regeert al't aards geslacht

Met macht,

In overvloed,

Dat wy erven 't hoogste goed.

15.

17.O Koning't zal u niet ontbreeken,

Aan Kind'ren, Vorsten, uit uw Stam,

Die van uw glorie zullen spreeken,

Die noit begin noch ende nam,

Want uw oneinb're kracht

Regeert al 't aards geslacht

Met macht,

In overvloed,

Dat wy erven 't hoogste goed.

1 6.

18. Och! laat ons toch uw 's naams gedenken

Van ftam tot, en wel bereit,

Uit onze ziel U offer fchenken,

O Koning in alle eeuwigheid,

Want uw oneinb're kracht,

Regeert al 't aards geslacht

Met macht,

In overvloed,

Dat wy erven't hoogste goed.

BEDE
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B E D - E

Over de

JodenenNaam-Christenen.

Too N: Repicava.

Ieve JEs Us!

Sla eens uw oogen neer!

Zie hoe het Jodendom bespot uw Leer,

En lacht en fmaat op uwe fchaapkens teer.

Wilt u wenden,

En enden

Dit fchenden; -

Op dat fy niet op 't laatst, tot uwen fpot,

Uw lamm'ren plagen,

En heiloos vragen,

Waar is nu haar God ?

2 •

Ziet eens neder,

En laat haar zondenfchult

Niet waffen tot aan 't eynd' van uw gedult,

Maar, Heere, laat die uur eens zyn vervult,

Dat wy vredig te fame

Uw Name

Aanroepen, en het blinde Heydenfch Rot,

Mach voor u leggen, -

En heilig zeggen,

Gy zyt onze God,

- ' t

Maar
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3•

Maar, och lacy!

'k Weet dat gy, J Es Us, klaagt,

Dat zelf het volk dat uwen Name draagt,

Zo weinig na dyn roem en eere vraagt:

Want de broosheit,

Godloosheit,

En boosheit,

Islaas zo stout, zo veel, zoopenbaar,

Dat elk moet klagen,

En droevig vragen,

Waar is C H R 1 s T 1 fchaar?

4

Kond gy dulden,

O JE sU, overgoet, -

Dat zelfuw volk u deze fmaatheit doet,

Die gy zo trou geloft hebt door uw bloet?

Wilt bekeeren,

O Heere

Der Heeren,

Het Christen-hert, en 't Jodendom te faam,

Datz haar begeven

Alleen te leven

Naar uw waarde Naam.

Deverschove Deugt.

T o o N: Lavignone,

Ov: Deugt,

ol waarde!
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. Hoe weinig zyt gy tot een vreugt!

Gy wort gehaat, -

En zeer gesmaat,

a fchier van elk gejaagt op straat:

w luister

Schynt duister,

Door dien

De liên

Uw glantz niet zien:

Eik wort u moe;

En tot een roe,

Doen fy voor u haar oogen toe.

ey

- 4，

O dwaasheit al te groot!

Wat reden

Is 't dat u elk voor 't aanzicht stoot?

Ach anders niet,

Als datmen ziet

De werelt tuimelt in 't verdriet:

Men achter,

En trachter

Veel meer

De Heer

Van 's werelts eer:

Schoon elk wel weet,

Dat God dit leet,

Door fijn jaloersheit, niet vergeet. Exod:40 5.

3.

O werelt, legt gy dus,

In 't booze!

Zo haat ik uwe liefde-kus:

Qaqq
Ik
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Ik min de Deugt;

Wyl die verheugt

Het hert met de allergrootste vreugt:

Maar hate,

En late,

De wyn

Wiens fchyn.

Is ziel-fenyn,

Want met gerel,

En lieflik fpel,

Zo zeylt de werelt na de hel.

4•

O JEs U, geeft my dan

Een ziele

Waar in de Deugt recht wonen kan:

Dat al myn hoop,

In 's werets loop.

*

Is, dat ik deze peerle koop, Matth. 13.45.46.

Stier d'ooge

Om hooge,

Tot dat ik vat

Dien grooten schat,

Daar elk mee fpot

Want in dit lot **

Ontfang ik U, de ware God.

Tegen d'Overdaad in Gastmalen.

Too N: Dafne.

- Menfch die graag ter Gastmaal zyt,

Breng u eens te binnen hoe't dikmaal daar

gaat,

*.

*,

er

Op
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Op dat gyu, vol zorge, myd,

En nimmer moogt wezen een pleger van 't quaat.

De Heer heeft u verlof gegeven,

Te nutten fijn fchepslen al te faam;

En gunt u vrolik hier te leven,

Tot glory van fijnen grooten Naam:

Maar wie die plicht vergeet,

En gulzig drinkt of eet,

Die mach wel weten,

Dat God haar flaat,

Die drinken of eten

In overdaat.

2,

Daar by, de Pracht, dat fnode beeft,

Komt dikwilster maaltyt,fchoon't niet is genoot,

En dryft een waan in iders geeft,

Zo wel in de gasten, als die haar ontbood:

Want elk zoekt verder op te treden,

En meint hem paft noch een hooger stee;

Dewyl fijn ampt, fijn staat, en kleeden,

Dit brengen (by fijne dwaasheit) mee:

Daar nochtans 't hooge end

Behoort te zyn erkent,

Waar dat een Wyze

Of Vrome is: - v,

En niet na de fpyfe;

Of't ftaan der difch.

, ' -

3.

Maar menig is zo eigen-wys,

Dat hy derft verachten wie boven hem zit;

En knaagt fijn hert vast met de spys,

Qqqq 2 Ja
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Jafwelt al van boosheit, terwyl dat men bid,

Een ander lust wel wat te praten,

Maar 't is vol vloekens of labbery, - -

Ofvuilgesprek, als pest te haten, J

En meint dees vreugde die staat hem vry:

Daar nochtans God, die 't hoort,

Eifcht reden van elk woott, Matth.12.36,

En 't staat te zorgen,

Of hy den dag

Zal leven van morgen

Gelyk hy plach. -

4.

Als Belzazar ter maaltyt zat, Dan 5.

En toefde de Vorsten, en 't Prince-geslacht,

Terwyl-hy gulzig dronk en at,

Wiert hem van den Hemel fijn vonnis gebracht.

Hy raakt aan 't lillen, gillen, beeven;

Hy voeld'eene schrik door ziel en lyf.

Schoon hy niet wist wat daar stont geschreven,

Zo kende hy't loon van fijn bedryf:

En ziet in deze nacht een

Wiert hy ter dood gebracht

Dies dees genuchten

Die brachten voort,

De droevigste vruchten

Van wee en moort.

- 5.
w

Zo gaat het heden veeltyt noch,

Het Gaftmaal wort dikwils tot een Treurtoneel,

't Is vreugd' in 't eerst, maar och, och, och,

De rampen die komen in 't laaste deel:

En
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En wort er al geen bloet vergoten,

't Is zeker, de fchoone eetzaal zal,

Door spys en drank, te veel genoten,

Veranderen in een verkens ftal:

Mids meenig drinkt en eet

Dat hy de re'en vergeet:

En 't gaan en spreken,

Ja zin en geeft,

Hem komen t” ontbreken,

Gelyk een beest.

6.

Want schoonder komt een hooge fluit,

Ten boorde gefchonkken, een elle lank,

Hy drinktz op diens gefontheit uit, (krank.

Al zoud' hy fchoon worden fmoor dronken en

Dit weigert (zeit men) noit man met eeren:

En onder dezen verdwaasden fchyn.

Zo drinktm' om stryd, op's vriends begeeren,

Wie dat er het eerst een beest zal zyn.

En dat 's een dapper man,

Die 't meest verfwelgen kan,

En derft vergeten

Dat God het ziet,

Hoe dol en vermeten

Hy die geniet.

7.

O menfch, gy die zo zorgloos zyt,

En ook dikwils ter maaltyt dus drinkt en eet,

Ontwaak en keer, het is noch tyt,

Eer God u in fijne genade vergeet.

Den Rycken Wrekfleet dus fijn leven. Luc,26.24.

Q qqq 3 Maar
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Maar daalde ter hell', in zulcken dorst,

Dat hem geweigert wiert te geven

Een droppeltje voor fijn tong en borst;

En laas in eeuwigheit

Is hem! geen troost bereit,

Maar eindloos fmachten

Is daar fijn lot,

Wyl hy dorst verachten

Syn Heer en God.

8.

Foei lekkerny, zo vol van gal!

Foei, eeuwig te branden om fpyz en om wyn!

Heer gun, :: ik noit zo verval

Om flempers hun metgezel immer te zyn.

Zoud ik myn fmaak zo kitt'len en eeren,

Die nauliks is lank drie vingers breet,

Dat ik uw goetheit zou schofferen,

En toornig erven het eeuwig leet;

O dat verhoede God!

Maar gnn my liever 't lot,

Dat ik moet derven,

Vreugt, drank en broot,

Wanneer ik mach erven

God Abra'ms fchoot.

Kracht des Gebeds.

TooN: Gredelin. Mijn Engelis voldeugden, crc.

Z Yt vyerig in gebeden

O gy die J E s U s :ïnt,

Wort noit door tegenheden,

Vern
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Vertwyffelt of ontzint;

Want des hemels peerle deuren

Zyn noit zo geroest in 't flot,

Noch zo bezet,

Of het Gebed

VVeet die uit hun geheng te scheuren,

En te geuren voor uw Godt.

- 2.

Wie klopt , , die doet hy open,

Wie dat hem bidt , ontfangt :

Noit zal hy vrucht'loos hoopen,

Die na fijn gunst verlangt.

Wel, ó ziel, zendt uw gebeden

Dikwils dan naar 's Hemels troon ;

Strijd als een helt,

Door vry gewelt,

Gy zult alle tegen-macht vertreden ;

Door de hulpe van fijn Zoon.

3.

Zijt gy wat ongenegen,

Zijt gy wat kout en flaau ;

Wel, ziele, strydt daar tegen ,

En onderzoekt u naau ;

O gy zult haast reden vinden

Om te bidden met getraan,

Let op uw schult,

En Gods gedult,

Op J Es U s , die u bloedig minden,

En het alles heeft voldaan.

4.

Kunt gy die t'faam beoogen,

En is u 't hert noch laf,

Bid
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Bid J E s U s, om vermogen,

Die kracht tot bidden gaf:

Toeft hy wat, wacht gy te minder, -

Toont dat gy hem dient na kracht:

Bid dies te meer,

Want fijn begeer,

wort met gebrek, vol stryt en hinder,

In veel fwakheit hier volbracht. -

2 -

5 •

VVeet vry, God fluit geen ooren,

Schoon gy niet ondervint * *

Dat hy u zal verhooren,

Zo ras uw be'e begint. " -,

Neen, de kruimkens van genade, (TI

't Krachtig woort van fijnen mont,

Gaf hy wel eer -

Haar dien hy zeer

Had begrauwd', en heel onwaard verfmade, -

j:verwees gelyk een hond. Matth. 15.11: M.

-, 6. * -

Wel wacht dan op den Heere, -

Gelyk een wachter doet; Pf. 130.6.

Gy zult eens triumfeeren,

En zien uw wenfch geboet: 'A

Want Hy, die 't belooft te geven, ºf -

Is waarachtig en getrou:

Bid dan met vlyt,

En wacht uw tyt,

Zo zal uw ziel eens zyn verheven,

Daar men kent noch druk noch rouw.

* *

Laat
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7.

Laat u dan doch bekoren

Door't geen uw Heiland uitt:

Doet my uw stemme hooren.

(Zeit Hy) myn fchoone Bruit.

Zit gy in een Rotz verschoven,

Uw geroep is aangenaam:

Uw tranen hier

Zal 't liefdevyer

Meer doen branden, en niet doven:

Want ik voer uw heilbanier.

De Glorie Gods.

ZYNDE

Morgen-gedachten op den Rustdag.

Meeft getrokken uit Pf. 92 en 148.

TooN: Sylvefterin de morgenfont, Of: Van't Kluizenarinnetje.

Y1't goed is in den morgenstond

W Te loven u, ô Heere;

Te: uit des hertengrond

Des Allerhoogstens eere;

Wiens goedheid en getrouwigheid,

By dagen en by nachten,

Zo overvriendelyk zyn uit gespreit,

Aan die fijn wil betrachten.

Zo gunn', ó groote Majesteit,

Rrrr . Dat
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Dat ider dan deez dag,

Met ongemeene vyerigheid,

U heilig dienen mach.

Z.

En gy die Sions kind'ren zyt,

Kom streng uw herten t'famen:

VVant al wat leeft en fweeft, verblyd

Zich in Jehovah's Name.

Treed tot fijn heilgen Tempel in,

En laat uw tongenË:
Met fijn verhemelt Hofgezin,

Ontelb're vreuge-psalmen.

Syn grootheid heeft begin noch end.

Syn goetheid peil noch maat,

Dies waar het oog zich henen wend,

't Is Hy daar 't al door staat.

3.

OEng’len in het zalich choor!

Gy Hemelsche heyrscharen?

Koomt dryft ons aan, en gaat ons voor,

VVy willen t'famen paren;

Gy ook, ó held're Zon en Maan,

En fnelle Hemelvyeren.

Ja komt, ô Heemlen Hemel, fpan doch aan

Met ons geringe mieren.

VVy roemen d' Opper-majesteit

Van d' eenige AL in A L;

VViens aanvang is van eeuwigheid

En nimmer einden zal. Apoc.21,6.

4.

Gy wolken, die, door Gods bevel,

Dus fweeft, en zyt geschapen,

Voeg
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Voeg u by onze Zang en Spel,

Om Hemelvreugt te rapen. -

Hy heeft uw ordre vast gestelt,

Zo wel als Zon en Maan.

Geen geeft, hoe vlug, krygt dat gewelt

Een stip daar uit te gaan.

Wel menschen, gy die daard bezit,

Kom looft de werken Gods,

En doelt oneindig op dit Wit,

't Welk is dien sterken Rotz.

5.

Gy Walvisch en Zeedraken t'faam,

Vyer, Hagel, Sneeuw en VVinden,

Gy Bergen, Boomen, aangenaam,

En wat m'er op mach vinden, *

't Zy wild Gediert', of tamme Vee,

Of Vogels schoon van veeren;
Komt al her-voor en maakt u ree

Uw Schepper te vereeren.

Hy onderhoud u door fijn macht.

Hy schiep u met een woord. Gen. 1.

Komt fpan dan t'famen alle kracht,

En brengt fijn glorie voort.

6.

Gy Koningen die daard regeert,

Gy Vorsten groots en prachtig,

Gy oude en:: hoe hoog geleert,

Roemt Gode t'faam eendrachtig.

En gy, myn ziele, gy voor al, n

Sluit doch uw lippen niet,

Voor dat gy, met een lofgeschal,

Rrrr 2 Hem
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Hem fchenkt een dankbaar Lied.

Syn Majesteit fweeft hemelhoog,

Verr' boven 't aards gefpan;

Ja boven aller heemlen boog,

Meer als men denkken kan.

7. - .

Hy heeft een Hoorne ons op gericht,

Een Held uit Judaas loten;

Een Fakkel die ons eeuwig licht,

Met zeegening begoten 3

Syn lieven Zoon, de Zaligheid,

Die voor fijn Uitverkoren

Is uitgekeurt, en plaats bereit,

Dat niemant gaat verloren,

O lieve Jefus blyf ons by.

En gunn ons die gena •

Te zingen met der Englen Ry

't Eeuwig Halelu-lah.

Morgen-oefeningh 9

Naar't Ontwaken.
* * *

Too N: Pf. 2. Waaromraaft dat volk met zulken,&c.

O: op, myn ziel, den dageraat breektaan,

Watrekt gy u dus leui op logge veeren?

Slaatd'oogenop, de zon is opgegaan,

Al 't schepsel Gods zal u den arbeit leeren,

Het hemelsheir, 't gevogelt op de boomen,

Bedryft fijn werk, en roemt dien grooten Heer.

Rys
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Rysop, myn ziel, verlaat het slaap'rig droomen,

Toont dat gy zyt gefchapen tot Gods eer.

€ 2,

Welaan, ôGod, myn ziel klimt tot u op,

Terwyl ik my ten arbeid veerdig make;

En bidd', ô Heer, dat gy met heil bedrop

Al 't geen waar aan myn ving'ren mogen raken.

Dezonde heeft ons d'arbeid opgesmeten; -

Maar, Heere, door uw vriendelyk gezicht,

Verdunt den laft des arbeids, en het fweeten,

Ja alles wort door uw genade licht.

- . *
- "

ze

»
*

3• I »

Leer ons door't werk,regt zien hoe boosen quaat

Dat dit ons beelt door zonden is verdorven :

Op dat wy dus erkennen die genaad

Die gy ons weer uit liefde hebt verworven.

OGod en Vader derbarmhertigheden,

Verlicht ons door uw vriendelyk aanschyn,

'Dat wyonstyt en vlyt alleen besteden

Om naar uw wil recht werkkelyk te zyn.

- , 4 • .

LofJE sU, die het werk der zaligheit,

Die droeve wyn-pers, hebt alleen getreden;

Waar door gy ons een rust-plaats hebt bereit,

Daar 't vleefch noit wort met fmaat noch quaat

beftreden. - ,

Myn ziel zal u met lust op aarde loven,

Zo menigmaal de donck're nacht verdwynt;

Tot dat gymy zult voeren op naboven,

Daar gymyn Zon, mynJEs Us, eeuwig schynt.

Rrrr 3 Ver
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Verachting van 't Aardfchegoet,

By voorval

Op't afbranden van een huys gerijmt.

To o N: «Ay fchoone Nimf, &c,

M" ziel wat wroetgynoch om aardfega
VCn

Dewylhetwereltsgoed

Door brand vergaat, ofmott' en dief doorgraven,

En flechs is ebb en vloet?

Want watgy legt in menigjaar te boven,

Dat kan de waters-noot, of vuur,

In eenendag, ja in een uur,

Zeer licht beroven.

,,

2"

Welaan,myn ziel,verfmaat hier door het zorgen

Voor 't geen zo licht vergaat:

Zorgnoit te dwaas, dus voor den dag van morgen.

Houdt in uw zorgen maat. Math.6:25,26.

Ziet eens hoe fris de fiere leeljen bloejen,

En hoe het pluimgedierte leeft,

Dat noit en werkt nochzorgen heeft,

En 't blijft aan 't groejen.

3•

Doch zogy wilt, myn ziel, in zorgen leven,

Zo leg die hooger aan; -

s Zorg
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Zorg voor hetgoetdat Jesus hun wilgeven

: in fijn gunste staan. -

Als gy dit hebt, wilt alles vry verfoeyen, *

Wantdie dit in fijn hert gevoelt,

Zal al de rest, waar op hy doelt,

Van zelfs toevloeijen.

4

Weet vry,myn ziel,zogy eens hebt uw JE s Us

Gekregen tot uw deel,

Gy hebt meer gout,meer fchat,meerRyk alsCroe

O dat verfcheelt te veel. (fus;

Wel wilt uwzorg dan tot dit goet vertonen;

't Is zeker wie het zoekt die vint: Luc. 11:9.

Want in die ziel die J Es U s mint,

Daar wil hv woonen.

Belydenis der Zonden,

Voor 7

't H. A V ON T M A A L.

TooN: Psalm 42. Als een hert gejaagt , 3 Heere.

erwysheid, vol genaden,

D:: fchoonend: bereid, n

Om de zielen te verzaden,

Door fijn liefd' en vriendlykheid;

Maar, ôGod, wie kan bestaan ?

Wie zal aan dees Maaltytgaan?

Wyl gy weet hoe veel gebreken

Dat in onze boezems steeken. -

*

Lieve
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*

2.

Lieve J E s U s, woud gy dalen

In 't Bethesda van myn ziel, Ioan.5.4.

En dat roeren door uw ftralen,

Dat ik u in d'armen viel,

Ik zou al myn fmert en noot

Storten, J E s U, in uw schoot:

Maar, helaas, ik word bevonden

Traag tot weenen, ras tot zonden.

Mocht ik eene Be: verwerven,

'k Bad, ô J e s U s, dat ik mocht

Eeuwig denkken aan het sterven,

Dat gy hebt aan 't kruis volbrocht: Ioan. 19.2o.

'k Zou, door die gedachtenis,

Die zo groot en lieflik is,

Niet alleen uw dood verkonden,

Maar my fpeenen van de zonden.

Doch ik moet, u, #sv, klagen,

Dat ik met en tegenwil,

Een fwak lichaam ommedrage,

Dat steeds worstelt in verfchil.

'k Heb wel eens een ftond van boet ;

Maar, helaas, myn fwakke voet

Slibbert t elkens van die paden,

Schoon gy ftant houd in genaden.

5.

Ziet my aan met mededogen,

Die zo fwak ben als een riet;

En geduerig word bewogen,

Door
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Door al wie my ftryd aanbied.

'k Vind my alle daag benart,

Van myn eigen: hart,

Dat met traiters aan durft spannen,

Om my uyt Gods Ryk te bannen.

6.

* *

, Heer vergeeft myn fwakke daden, , 3

Daar ik hoog voor schuldig sta,

Troost myn ziel, met zond' beladen,

Door uw balsem van gena.

Gun my maar een droppel bloet,

Al myn zonden zyn geboet: -

Ja, Heer, 't kan noch minder wezen; *

Spreek een woort, ik ben genezen. Mat 3.8.

p- 7.

Heer, myn ziele kan niet rusten

zo fy niet uw indruk voelt:

En hoe zoud' ik my verluften,

Zo gy my niet af en spoelt?r -

'k Heb geen andere Jordaan, , . .

Als tot u, myn Bron, te gaan. . .

VVel, Heer, laat ik zyn bevonden

Afgewaffchen, rein van zonden. -

- - - - - n

8. ..

*- -
-

-

Ai volmaakte zaligmaker,

Gun niet dat 'k u langer quel! \. '

Ziet ik ben myn zelfs-verzaker :

'k Buig my voor uw voet-fchabel:

'k Weet ik ben vol zond'en schand:

Maar, Heer J E s U, reik de hant,

- Sfff Of



690 ZE DE - ZA N G. E N.

H.

Of bewenk my met uw oogen,

Dat 'k gena heb uit meedogen.

9.

Laat uw hant my ondersteunen, ,

'k Zal, Heer J E s U, vaster staan,

En niet op den rietstaf leunen

Die my door de ziel mocht gaan.

'k Zal my hoeden voor het quaad

Dat uw toorne op ons laad,

En steeds waken door gebeden,

Tot de doot bekruipt myn leden.

IO,

Wel myn Heilant, gun my heden,

Dat ik, met uw lief geslacht,

Aan uw rykken Difch mach treden,

Tot vermeerd'ring myner kracht.

Laat uw heilig Broot en VVyn,

My tot wiffe teekens zyn,

Om myn ziel den weg te wyzen,

Daar gy my zult eeuwig spyzen.

D A NK - L I E T

W.

Naar 't ontfangen des

A V ON TM A A L S.

Too N : Pfalm 24. De aard is onzes Gods voorwaar.

Elooft zyt gy, myn God en Heer,

-Datgy my hebt gedaan die eer

Vanin myn huis en hert te komen:
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Gy hebt myn arme ziel vervult,

En 't lastig pak, der zonden schult, * *

Van mynen halze wech genomen. o

2,

Gedankt zyt gy voor die gena •

Dat ik noch in uw guuste fta 3 . . .

Daar gy my mocht tot gruis vernielen.

Gy hebt my met uw heil omkleet:

Doch, op dat ik het noit vergeet,

Zo fchryf dees weldaat in myn ziele.

e 3.

Hoe heerlyk is nu, Heer, myn staat!

Ik was eens zondaars mede-maat,

Die my in haar gezin dorst meng'len,

Nu hebt gy my gezet ten Difch,

Daar J E's U s zelf de fpyfe is, is

En ik een metgezel der Englen.

*. 4• - ar

vVyk nu, 6 werelt, uit myn hert,

Dewyl 't een huis voor Jesus wert,

En ik nu wandel in den hemel.

vwyk aardfche droefheit, want de vreugt,

Die nu myn ziel en zin verheugt,

Gaat verre boven 't aardsch gewemel.

5 •

Myn ziel is nu door liefd'inbrant,
Wel, laat dit fijn een dank-off'rant,

Die u, Heer, strekt ten welbehagen. "

Sfff 2 - Het
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Het lamm're-vet, en stier, en koe, Pf5°,13.

Dat zyt gy, Heer, ten offer moe;

Maar noit een hert dus opdragen. Pf5 1.19.

6.

Geeft J Es Us, dat ik nu myn tred,

Gelyk een hemels Burger, zet;

En noit aan d'aard gekluistert blyve.

Nu ben ik uit haar flaverny.

Geeft dat ik noit weer dienstbaar zy,

Maar door uw Geeft het vleesch verdryve.

7.

Gy zyt gestorven voor de zond: . . .

Dies fweert myn ziel u dit verbont,

Dat ik er nimmer in wil leven: -

Doch glyt myn gladde voet eens uit,

Zo bidd ik, Heer, dat gyze stuit,

En my die fwakheit wilt vergeven.

8.

Schiet my uw wapenrusting aan,

Dat ik kloekmoedig kan bestaan

Voor al die my met kracht bestrijden.

Drukt uwe doot steeds in myn zin,

Dat ik de tochten overwin,

Die anders fwaarlik zyn te myden.

9.

Geef dat myn gantfche leven zy,

Een tyt waarin ik my bery

Om't Avontmaal des Laus t' ontfangen :
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r

n En als ik hier dit onderpant :: -

Geniet, zo steek myn ziel in brant,

Dat ikU door 't geloove omvange. .

I (O.

Schoon dan die schrikb're *koning komt, * de

En met fijn scherpen fikkelbromt, doot

Myn ziel zal fijn gewelt niet schroomen;

Want, J Es U, uw genaed alleen,

Verschaft ons eeuwige trofeen,

En hebt hem alle macht benomen.

Dank-zegging,

- Naar 't houden des

A v o N T M A A L s.

T ooN: Psalm 103. Mijn ziele wilt den, crc.

*.

O: Heer, ô J Es U, al myn leven,

Hoe zal ik u myn vreugt te kennen geven, **

Nugy my weerhebtaan uw Difch onthaalt?

Myn ziel is in verwond'ring opgenomen, -

Dat gy, als van den Hemel, zyt gekomen; w

En in het hert eenszondaars neergedaalt. -

2 •

Och Heere wilt uw heem'len doch niet fluiten,

Eer ik voorUmyn dankbaarheid mach uitten,

Voor 't goet dat gy hebt aan myn ziel gedaan:

Enleermy doch, : Es e , recht bedenkken,

Sfff 2. - - Wat
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ve

Wat dat ik u, myn Heilant, weer zalschenkken,

Om eeuwiglyk dus in uw gunst te staan.

3

Gyhebt, ô Heer, myn schulden uitgewreven;

Gy hebt, uitgunst, myn boosheid my vergeven;

Jagy hebt my getrokken uit de hel. *

Ik liep van u; gy zijt my nageloopen: - -

En als er geen genade fcheen te hopen, ,

Schonkt gy mynziel het eeuwigduerend wel.

4

Nu hebt gy my, ô IEs U, we'ervervangen,

En aan myn zielde zegelen gehangen,

" Dat ik verzoent zy met dien grammen God:

Dies ik geen hel noch duivel heb te vreezen,

Dewylgy wilt myn Borg en Broeder wezen,

En kroonen my met eengezaligt lot. '

5.

OZielen-artz , ik dank uvoor die zegen.

Och laat deez' spys my sterkken allerwegen,

- Dat ik niet dwaal in 's werelts doolwoestyn.

Het zondenmoes laat dat my steeds mishagen,

Maar dat ik u een dankbaar hertopdrage,

En hate't quaat, ja zelf den quaden fchyn.

6.

Terwyl gy dan in haver en in klaver

Mijn ziele weid, geef dat mijn tonge daver,
En roem uw lof, en 't herte vvert een zaal

Daarin gy wilt, Heer IE sU blijven woonen,

Tbt
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Tot dat gy my de volle vreugt zult toonen,

Die gy verleent op 't eeuwig Avontmaal.

Over de Liefde Jef Christi.

T o o N:

Pfalm 68. Staat op, Heer toont u onverfaagt.
-- ,

I E s U die mijn ziel bewoont,

En my uw vriendlikheden toont,

U zal mijn ziele loven:

Om dat gy my zo goedertier,

Doet zien hoe 't:: liefdevyer

U trok op d'aard van boven.

Dies zult gy, al mijn leven lang,

De stoffe zijn van mijn gezang,

En 't doel-wit van mijn vreugde.

GeefJe sU maar, dat ik voortaan

In dees gedachten voort mach gaan,

En kiezen t pad der deugde. -

-

2 •

De werelt kent geen grooter min,

Als toen uw hemels Hofgezin

U zag na de aarde dalen;

wijlgy, Heer Jesu, als een knecht,

Uw heerlikheid hebt afgelegt,

En bergd'uw hemelstralen: p

En hebt, door bitt're dienstbaarheit,

Uw zondig volk een weg bereit

om
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Om tot Gods troon te treden:

Dewijl gy hebt in't perk gestaan,

En al den vloek des wets voldaan,

En hun gekocht den vrede.

3

O Vrede-vorst, ô JEs u CH R1sr,

Ai zeg my eens, myn God, wat is 't

Dat u dus heeft bewogen?

Want immers al het menfchendom

Is boos en zondig om en om,

En fchandig voor uw oogen.

Ia 't volk dat gy, Heer, hebt bevrijd,

Dat wentelt zich in nijt en fpijt,

En fchend uw koft'len. Name.

Een ider valt uw jok te fwaar:

Ia schoon het noch zo lieflik waar,

Zy haten 't al te fame.

4

Gy weet, òJE sU, wie ik ben,

Hoe weinig ik uw liefd'erken,

Door fwakheid en gebreken:

Gy weet wat boosheit in my woont,

Wat tochten al mijn wandel toont,

Dat in mijn boezem steekeen.

Ja, lieve I Es U, ider een
Die strompt en struikkelt in 't gemeen, w

En meenig zietmen vallen;

Doch andre zietmen vaster staan;

Maar, Heer, om steevig voor te gaan,

Ben ik het fwakst van allen,

Is



zE DE - z A N G E N. 697

5 •

Is dan dit volk, zo broos van aart,

O Ies U, wel uw liefde waart?

Kan dit mijn ziel ook vatten?

O neen! uw liefd' en eeuwigheid,

Zijn noit voldacht, en min volzeit,

Maar't zijn oneind bre schatten.

Doch nietemin, ô Heer, vergont,

Dat ik met herte, ziel, en mont,

Die steeds mach overwegen:

Op dat mijn ziel te rechte ziet

Hoe ik uw liefd' en gunst, om niet,

Heb uit gena verkregen.

6.

O I Es U, laat doch noit voortaan

Uw groote liefde van ons gaan,

Door zonden die wy plegen:

Maar geef ons sterkte, lust en kracht,

En leer ons ziele dag en nacht

Uw liefde overwegen. --

Ia geef, dat wy den ouden menfch

Uitschudden, en, naar uwen wenfch ,

Ons met den nieuwen kleden:

Op dat wy zijn uw beelt gelyk,

En namaals in uw Koninkryk

Metuinglorie treden.

7.

O Zaligmaker, Bruidegom,

O lief Ontfermer, kom, ai kom'

Verlicht mijn ziel en zinnen;

Tt t t Geef
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Geef dat het alles t famen fpant,

Om, met een wederliefdens brant,

U eeuwig te beminnen:

En gun my hier dit zalig lot,

Dat ik u lief en loof mijn God,

En anders niet en poge

Als dat ik ider uur en dag

Van dank te famen schaak'len mach,

Tot dat ik fluit mijn oogen.

Vreugde-Liedt,

Naar 't ontfangen van 't

H. A V o N T M A A L. -

Too N: Psalm 24. De aard is onzes Gods voorwaar.

"At bint my langer aan dees'aard,

Nu gy my acht dees spijze waard?

Ai laat uw knecht nu gaan in vrede!

Hy heeft uw zaligheid gezien,

Dies zoekt hy d'aard' en 't aardfch t'ontvlien,

En recht te gaan naar d'heil'ge stede.

en

-- --

O zoete IE s U Vrede-vorst,

Gy hebt gelefcht mijn ziele-dorst,

Dewijl gy nederzijt gekomen,

En hebt met my het Avontmaal

Gehouden, in uw 's Vaders zaal,

Voor 't oog uw 's vyands, met veel vromen.

'k Heb
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3 •

'k Heb d' Af-laatbrief nu, tot een pant,'

Geteekent met uw bloet en hant,

Dat al mijn fchult is doorgeschreven.

En op dat ik in vegenheid,

Niet twijfel aan mijn zaligheid,

Is dees Godspenning my gegeven.

4.

Nu is mijn ziele recht gerust,

En schept in uwe liefd een luft:

Ach laat my maar volstandig blijven!
'p dat ik 't eeuwig Manna erf: e

En gy, Heer IE sus, als ik sterf, ( 12.

Op my uw nieuwenNaam moogt schrijven, Ap:3.

Ziel-zuchtingen tot God,

Door
v

't Gevoelen van den laft der Zonden.

T oo n: Psalm 16. Bewaart my, Heer, weeft doch mijn toeverlaat.

Lieve God, mijn ziel is gantsch benauwt,

Om dat ik voel een worm der zonden kna

- gen,

En ziet, óHeer, mijn herte dat verflauwt,

Zogy't niet komt met hulpe onderschragen.

Mijn beenen al die tsidderen en beeven;

Dies, ò mijn God, waar zal ikmybegeven?
Tt t t 2 Want
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o

•A--

Want zo ik nam de vleugels van den dag,

Ofbergde myin 't diepste van der hellen; Pf: 129.

Ja fchoon dat al 't gebergte op my lag,

Noch zou uw hant my vinden om te quellen.

O sterkke God, ontfluit uw mededogen,

Voor hem die niet kan schuilen voor uw oogen.

3•

Wel Heere, schoon ik ben vol angst en zond?

Ik val, vol hoop, mijn J Es Us aan de voeten,

Hy roeptze die, verflagen en gewond,

Niets hebben om by u te konnen boeten;

En eifcht alleen, dat wy in hem gelooven;

Maar Vader-lief, kom sterk dat doch van boven.

4.

Mijn JEs Us, die 'k met de armen van geloof

Omhelz' en kuff', weeft gy mijn Zaligmaker!

Verquik mijn ziel, en houd u niet als doof,

Ik volg u na, en ben myn zelfs-verzaker.

Is mijn geloof als Mostart-zaat in kleinheid,

Vermeerdert gy't, ô Voorbeelt aller reinheid.

5.

Och laat uw Woort my zijn en fakkelligt, Pf. 1 19

Om uit mijn ziel de wanhoop te verdrijven:

Geef dat uw Feeft my telkens sterkt en sticht,

En dat ik voel dat gy mijn borg wilt blijven:

'k Heb dan mijn lust , en ben geen ander haker,

Als naar uw komst, barmhertig Zaligmaker.

,

Ge
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Gedachten over de vierElementen,

A A R D E.

TooN: Waarom zouden wy niet mengen. Of: La Moutarde.

Anders : Petite Bourdeaux, I

Eer”, in uw bespiegelingen,

H: ik weder, uit de borst,

- LVanuw eer en glorie zingen,

Daar mijn ziele steeds naar dorst!
Wilt doch mijn gedachten heffen t g

Naar den Hemel, dat ik mach &

't Schepfelvan deez' A ARD bezeffen,

Diegy schiepden Eerstendag. n

en
auw

Grootsten Architect in 't bouwen,

Die colomm' en pedestaal • ,

Voor de Wiskonst wist t'ontfouwen,

Als uw woort schiep in eenmaal

Bergen, Rotzen, Klipp en Dalen,

Ja Éuroop en Afia, -

En die aan haar grenzen palen,

Afriq en Amercia.

3. -

Deez zijn dooruwwoord gefchapen,? Pet 2,5

En staan vast, onwankelbaar ,

En uw oog, dat noit kan slapen, Pf:12 1.4.

Stut dezelve voor gevaar.

Tt t t 2 Maar
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Maar Gy kunt ook deez gebouwen,

Heilig Schepper, door uw macht,

Tot een Niet weer t famenvouwen;

Daar Gy't hebt uit voortgebracht.

4

Eenig God van groot vermogen,

't Is wat groots waar van ik spreek:

Doch een stipken in uw oogen;

In deez' Eerften dag der week,

Maar wie zal zich niet verwond'ren,

Dat uw Woord die ftaande houd,

En van boven en van ond'ren

Op de Wat'ren is gebouwt?

5•

Gy kunt duizend werelts scheppen,

' In een aanblik, en terstont,

Zo gy wilt u lippen reppen,

Werpen daadlik weer te grond.

Wie zal dan uw kracht verblaffen,

Of 't al, met U, eeuwig was?

Welker tong gy, God zult straffen,

Daar 't uw weegschaal wikt van pas.

6

Maar 't gelieft U, eeuwig Wezen, -

't Geen gy hebt voor goet erkent, Gen. 1.31.

Dat het blijft en word geprezen

Door uw schepsels zonder end.

Laten wy, ô Heer, ook melden

Watg' ons hier op d' Aarde geeft,

Vrucht en kruiden op de velden,

Daar den mensch en 't vee door leeft.

Is
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7•

Is d' Aardbodem in uw oogen,

Als een zantjen dezer aard;

Wat zijn wy, Heer, in vermogen?

Mieren, wormen, gantfch onwaard.

En nochtans gy, God der Goden,

Hebt deez fchoonen difch bereit,

Om den mensch daar op te noden,

En te zien uw heerlikheid.

8.

Bergen, boomen, daal en bloemen,

Vruchten van verscheiden fmaak,

Geeft gy, om uw Naam te roemen,

En te nutten met vermaak.

Wilt dan onze zielen heffen

Naar den Hemel, dat elk mach

't Schepfel dezer A ARD bezeffen,

Die gy fchiep den Eersten dag.

W A T E R.

To o N: •Amaril, die door uwzoet gelaat.

Of: Toen ik was, in't bloejen van myn tijd.

d'ren,

Die in heiligheid beschouwt dit groote Rond;

Datgy hebt, dooruwoneindb're macht, van boven en van on

d'ren,

-
En

W: zal zich, ówonderlyke God, in alles niet verwon
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En aan wederzyds, op WATE REN gegrond! 2 Pet. 3. 5. -
Groote Elohim! -

Waar ik daal' of klim,

Ik vind uw macht aan Oost- of Wester-kimm'. t

2.

Want ik zie, gy fcheid, ógroote God, de WAT'R EN van

den Hemel,

En gy zet het Licht in 't gantfche Firmament.

Ja gy vult de Zeên in overvloed met Vifichen vol geweemel,

Klein en groot, in tal en name zonder end:

Want gy zeegent haar, Gen. 1. 22.

En zegt, zijt vruchtbaar,

Ja vermeerdert ider dag en jaar.

3

Dryv'ik, als een duive, door uw Geeft om Noachs Arkt'aan

fchouwen, -

'kZie het wijs beleit waar door gy 't al bestiert.

'k Zie daar * in, met wonderlijk vernuft, veel binne-kamers

bouwen,

Naar den eisch van 't vee, en vliegende gediert'.

Gy verdrenkt deez':J

Met het volk onwaard, Matth. 23. 37.

Als haar boosheid was ten top gegaart. 1 Pet. 3, 2o.

4- g"

Maar nochtans, uw vriendlijk ingewand wierd eindlijknoch

bewogen,

Als het WAT ER, al wat leefde, had verdaan.

Noach, met de fijne, en al 'tgediert, die quamen u voor oogen,

* Leeft hiervan, Goeree's Bybelfche Wijsheid, Tweede

Deel, fol, 1024 en volgens. E

n
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En een minverbond is met hen aangegaan:
-

Want uw Reegenboog, Gen 9.7., 17.

1, Toont gy noch om hoog,

Tot een liefde-teekken voor ons oog.

5.

En waargy, Heer, Water-mangel gaaft, deedg'ook fontei
nen springen, AMum.2o. I 1.

Dat het dorstigheir wierd vriendelijk claaft.

Engy kond', door uw oneindbre macht, ookal de Wat'ren

:
»

Datze zijn ten vloek, die Gy in zegen gaaft. Exo.7.192o.

Farao verdrinkt, Exod. 14.22 &c.

Die met wapens blinkt,

Maar uw Israël blijft onverminkt.

6. -

Diesuw kracht doet Wat'ren stille staan,en ook zofelbewee

Cn,

Dat haar ::en trots 't gebergt te boven gaat.

En wie is 't die ooit in fijn begrip de kennis heeft verkreegen,

Hoe dat Ebb en Vloet gedurig houd de maat.

Die gy met de Maan

Op en neer doet gaan, -

Datze nooit in 't minste ftil kan staan.

7.

JaHeer,fchoon de groote Wat'ren woén, dat uw Disciplen

VreeZCn ,

Gy flaapt zeer gerust, en stiltze met een woord. Matt.8.24

Gy betreed de Zee gelijk een straat, fy moet gehoorzaam we

WCZen.

Zelfs de winden, fchoon die brullen als verstoort.

Ja de visch in Zee, Joan. 12,6.

Die is daadlik ree,

Als gy't net door Petrus werpen dee. -

VVV V Gy
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8.

Gy dan, Heer, dieZee en water-well tot nut of vloek kond

geven

Maak datwy::sontzien uw Majesteit. Apoc. 14.7.

Dat gy moogt zijn onze Heilfontein die fpringt in 't eeuwig

- leven;

En dat dezeà:om ons uit het lichaam fpreit. Ioan.7.28.

Dat uw lief aanschijn,

Zo mach by ons zijn,

Dat ons trane-water word tot wijn. Ioan.2.9.

9. r

Maar dewijl wy groote zondaars zijn, een grouwel inuw

oogen,

Bidden wyu, Heer, licht ons die vliezen af, Pf. 146.8.

Hebt met ons, uw fchepzels die gy kent, een Vaderlijk mee

doogen, -

En laat ons ontgaan uw welverdiende straf.

Neem ons in gena. - Num.2o. 13.

Hoed ons van de scha,

Die gy toond'aan 't Water Meriba.

I O,

Gy hebt doch den dorstigen belooft de Wateren van 't le

Ven ,

Toeft doch, J Es U, niet, hier 's een Samaritaan.

Wilt hem, als dat Vrouwken aan de put, uw levende waterge

ven,

En, ô Kruisheid, wafch hem in uw bloet-Jordaan,

Maak hem los en vry,

Van de slaverny,

Die hem dwingt door helfche tiranny.

Geef
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I I •

Geef ons all', wijl wy Uw grootheid zien, dat wy u noit
IY11S.tITOUlWCn ,

Gy die Hemel, Aard en zee geschapen hebt,

En die trou, tot in der eeuwigheid, wilt aan uw schepzels

houwen;

Maar die straft het Rot dat zich tot morren rept.

Stuur ons dan, ó God, -

- Dat uw rein gebod,

Ons mach zijn een lieffelijk genot.

I 2,

En indien in dit ons Aards gezang noch mach een beede we

Zen,

Blijfons, JEs Us, by hier in dit tranendal:

Laat uwTrooster, en uw heilig Woord, verwinnen alle vree

Z€n, -

Wijl wy zien uw Kracht en Almachtover-al.

Geef, wat ons weervaart,

Hier op dezer aard,

Dat onz' ziele blijft met u gepaart.

L U C H T.

T o o N: La Cardinale,

Doorluchtig aller Vorsten Heer

O: 't alles hebt geschapen,

Om den menfche, tot uw lof en eer »

Veel vreugde te doen rapen :

Gy die d' Elementen,
V V V V 2 Do0r't
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Door 't beleit

Van uwe Majesteit,

Kond' in uw schepsels prenten.

2 •

Wy, ô Schepper, die de dunne LU cHT

In onze neuzen dragen, Aef. 2. 22.

Geef dat ook onz' herten-beed' en zucht

Mag zijn tot uw behagen.

Gy kent ons gebreeken :

Gy die schiep

Het onder-aardfche diep

Met slechs Een woord te spreeken.

3.

Zien wy 't groote Firmament eens aan,

De L U cHT en wolken dryven ,

Wie is't, die het al wil gade slaan,

Of moet U schuldig blyven ?

Alles is gegeven

Voor den menfch, . Gen. 1. 18.

Die , naar uw wil en wenfch,

Recht dankbaar hoort te leven.

4 •

Dies, ô Heer, waar wy onz'oogenflaan,

Wy zien uw wonderheden;

D'AARD' is vol met vruchten overlaan,

De L U cHT galmt naar beneden.

't Pluimgediert kan zingen,

Dat in 't land

De grootste muficant,

Sijn stem noit zo kan dwingen,

1et
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5.

Is 't niet, Heere, door uw wijs beleit?

Zijn't niet uw wonderheden,

Dat gy d'Aard en Waterwolken scheid,

En niets daalt naar beneden?

Dat wy't fwerk zien drijven,

Door wiens hand -

Is Zon en Maan geplant;

En wy verschuldigtblyven?

6.

Als wy, groote God, onz' oogen flaan,

Door d'Luc HT, en 't Stargeweemel;

Wiens hert is niet vrolijk aangedaan

Te roemen dezen Hemel? Pf;8.5.

Gy, die 't kint des menschen.

Dus bedenkt , .

En grooter gaven schenkt,

Als imant hoort te wenfchen.

Wie roemt niet d: ervan Zon en Maan,

En al de Hemel-Sterren,

Haar gewiffen op en ondergaan,

Die nimmer haar verwerren!

Gy peilt berg en water.

Gy dwingt Luc HT

En Winden vol gerucht,

Ja gy gebied, en 't staat er. Pf33 9.

- 8.

Wie zou dan, ô aller heem'len Heer,
Ook niet aan U gedenkken? e

, Vvv v 3 Daar
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Daar?t: Eng' len-tal uw eer

Een eeuwig offer fchenkken?

Wijl g uw troon kond' gieren,

Met çieraat

Die 't al te boven gaat,

Als Vorst der * Hemelvyeren.

9.

Daal dan op de vleug'len van de wind, 2Sam 22.1.

En duizend Cherubijnen; -

Komt tot ons, ó Schepper, zeer gefwind,

En laat uw glants verschijnen.

Blaast uw vyerge kolen

Dat ons hert,

In aard en flijk verwert,

Noit van Gods Stad mach doolen.

IO,

Laat, ó Heer, ons Luchtige gezang,

Door LucHT en Wolkken dringen;

En geef dat wy all'ons leven lang

Uw glorie mogen zingen:

En als wy vergaren,

In uw Naam,

Maak ons, ô Heer, bequaam

Om in uw Rijk te varen.

3f. Zon, Maan, Stérren,

W YER
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V Y E R. ，

Too N: Sylvefter in den morgenftond.

Ook: Van 't Kluizenarinnetje.

Schepper van het groot Heel-Al,

Hoe kan mijn tonge fwijgen,

Als ik hier in dit aardfche dal

Mach VY ER en Yve R krijgen,

Om groot te maken uwen Naam,

Daar 't alles voor moet fwichten;

En die myn ziel en lichaam maakt beqaam,

Te zingen lof-gedichten?

De ftomme opent: den mond, Luc. 1.64

De lett'ren spreeken hier.

Aard, Lucht en Water dat verkond

Uw eeuwig liefde VYE R.

2 •

Dies, groote God, al wat men ziet

Perelt uw wonderheden.

Uw Almacht, die 't Al fchiep uit Niet,

Is nooit genoeg beleden;

Gy schiep het V v E R door uwe macht

Maar hebt ook kracht gegeven

Dat meenig heeft de hett en vlam verkracht

Om eeuwiglijk te leeven. -

Wat baat het dan een aards-ryran,

Die 't lichaam fmaat wil doen?

Al steekt hy martel-Vyeren an,

Gy lacht met al fijn wo'en, Pf2.4.

God



z12 z E DE - ZAN GEN.

3

God is een alverteerend' Vyer,

En kan ook licht uitbluffen,

De vlam, van die geloovig hier

Sijn lieven Zone kuffen * Pf 2.12.

't Is dan niet nodig dat men schrikt,

Schoon men ons hier wou flachten;

Hy. is 't die zelf fijn Vyer'gen Engel fchikt

Op wien men vast moet wachten. Gen 22.15.

VVat beeft den menfch dan op deez' aard,

Die galg en rad aanziet? -

Een ziele die met Jefus is gepaart,

Schept vreugt, en acht het niet.

4.

Maar gy, die in Gods toorne steekt,

Schrikt vry voor fijn ontbranden. Pf: 2.12.

Sijn Majesteit verteert en wreekt,

En fchend des fchenders tranden

Een vlamme gaat uit fijnen mond, 2Sam.22.6.

En kan de booze treffen; -

Ja zelfs de Duivels in der hellengrond,

Die nooit fijn macht bezeffen. " -

Hygadertz als in buffels faam, Matt. 13.40.

En zeid, als met plaizier, Pf:2,4.Gaat heen, ófchenders van mijn naam, e

Gaat wech in't eeuwig Vye R.

5.

Sijn toorn floeg in een oogenblik,

Twee hondert vijftig needer Num.16.27.

Op dat de werelt met een schrik

Hem prijzen zou gereeder,

En
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En ook fijn Dienaars die hy zond:

Maar voor 't oproerig rot, -

Spleet d'aard', en opende haar mond,

Tot straf, en eer van God.

Zo kan fijn groote Majesteit

Al d' Elementen t'faam

Bedwingen, datze staan bereit,

Tot glorie fijner Naam,

6.

Trooft u dan, gy die vluchtig zijt,

En, door Tyranne-Vyeren,

Zijt huis en goed, en winning quijt;

Enfwerft op veel manieren: /

Hy handhaaft u, schoon gy't niet weet,

Is 's werelts goed verlooren,

Sijn Yver-Vyer dit niet vergeet,

wijl hy't u heeft gefworen. Deut. 31.6.

Kleef aan dien Gever, houd hem vast,

Mint fijn voorzienigheid,

Hy zal verzoeten alle last,

Ja tot in eeuwigheid.

-

*

7.

O Jesus Christus, lieve God,

O W Y E R der Cherubijnen,

Maak ons maar dankbaar in het lot

Waar mee g ons wilt beschijnen.

Is ons deez aarde tot een laft,

Geef wyze treen met voeten

Op dat elk als een welkom gast,

U, lieflik mach ontmoeten,

En door de Vyerge starren, die

Xxxx Uw
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Uw wijfheid heeft geplant,

Opvliegen, als wel eer Elie, 2Kon.2.1 I.

In 't vreugdig Vaderland.

In Laftering.

T o O N :

Psalm. 2. Waarom raaft dat volk met zulken, &c.

Iet nederwaarts, ô JEs U, lieve Heer,

Wat fmaat en hoön ik daaglyks moetver

dragen: -

Myn vyand tast my in mijn goed en eer,

En leit myn ziel en lyf wel duyzent lagen.

Hy gloeit fijn tong in helfche lafter-kolen.

En schiet met list fijn pylen vol fenijn,

Hy zit, gelijk een flang, in 't gras verscholen,

En dekt fijn gal met vriendelijkken fchijn.

2.

Mijn ziel smelt wech, door deze treurigheit;

Mijn kracht verfwakt; mijn aderen verdrogen:

En hy die 't ziet, is vrolijk en verblijd,

Ja lacht, en fpot, en guichelt met fijn oogen.

Gy weet, ô Heerhoe my die doornen steeken:

En immers is mijn onschult u bekent.

Het fchijnt uw vriendschap is van my geweeken,

Dat deze druk blijft duren zonder end.

Zal 't
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3

Zal 't altijd zijn, ô Heere Zebaoth,

Dat mijn vyand zo stout zal triomfeeren! -

Isdituw wil ? is dit mijn werelts lot!

Zalnoit die druk noch eens in vreugt verkeeren?

Zo bidd'ik, Vader, doe my die genade,

Dat ik gewapent zy met dat gedult ,

Daar met gy uwen Zoon hebt overladen, 34.

Wanneerhy wiert gelastert zonder fchult. Luc.7.

• 4.

O JEs U, neem my onder uw banier,

En leer my, na uw voorbeelt, zedig stryden

Geef CHR1s TE, dat ik, als een Christen, hier

Mijn zelf verwin, en willig zy tot lijden.

Gy hebt de fmaat en doornekroon gedragen,

Gy hebt de fpot en laster uitgestaan. Matt. 27.

Gy zijt beschimpt, bespogen en geslagen:

Ja, buiten schult, tot in den dood gegaaan. -

5.

Wanneer ik dit, ô JE s U, overleg,

Zo fchijnt de Trooster in myn ziel te komen:

Want al die droeve nev'len vluchten wech;

En ziet, ik ben in blydfchap opgenomen.

Mijn Heilantgun dat ik mijn kruis mag dragen

Recht achter u, tot midden in de dood:

Op dat ik eens van droefheit werd ontslagen,

En eeuwig blijf in Abra'ms vreugdenschoot.

xxxx 2. Troost -
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Troost in Lastering.

T o oN: La Ducheffe.

Erwijl dat in den hemel woont

| Die groote God,

Daar 't alles voor moet buigen,

En die kan tuigen

Hoe my ider hoont;

VVat vraag ik dan naar 't laftren veelertongen

Die stoutlikderven liegen onbedwongen?

Mijn ziel die zal 't verdragen,

Met een taai gedult ;

En voor dien Rechter klagen,

Hoe ik, vry van fchult,

Haar fmaden steeds moet hooren,

Die mijn hert en ziel doorboren.

Maar ach een rein gemoet,

Is hier het hoogste goet.

2 •

De fchen-tong heeft, van aanbegin,

Zich dol en vol -

Aan draken-fpog gezogen,

En dat gefpogen
Veeler boezems in n

Waar door de werelt heeft een haat gekreegen

Op hun die God begunstigt met fijn zegen;

Ja meenig ftrik gehangen,

Om de vroomfte ziel

Daar listig in te vangen,
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Die nooit af en viel:

Maar God heeft al hun woeden,

Eens verplettert door fijn roeden,

En op het laatst getoont,

Dat hy fijn volk verschoont.

3 •

Dit toonde God aan Daniel,

Aan Jeremie,

En Josef kuifch in zede,

En David mede,

Zoet in fnarenspel.

De laster dreigde hun van een te fcheuren;

Ja't fcheen dedood ontfloot haar donkk're deuren,

Wanneer danGod de waarheit,

Ras en onverwacht,

Met hare fonnenklaarheit;

Heeft ten toon gebracht;

. En hun, na al het lijden,

Uit genade, doen verblijden:

En heeft de ziel verhoogt,

Die treurig was verdroogt.

4

En ach! wat heeft d'Apostelfchaar,

Ja CH R 1 sT U s zelf,

Al hoon en fmaat geleden,

Die hun gebeden
-

Stortte noch voor haar: Matth.32.24.

Hoe heeft het bloed der heil'ge Martelaren,

Helaas, besprengt Gods Tempels en Altaren!

Indien wy dan niet mede,

Op deez'booze aard,

Xxxx 3 Ge
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Gehoont zijn en vertreeden,

En tot fmaat bewaart;

Wat roem zou ons bekroonen,

En wat veltlivry zou toonen,

Dat onzen Kapiteyn

Zou JE s Us CH R1sT Us zyn ?

5

Wel J Es U s, wijl dat alle ding,

Door uwe macht, -

Ons werkken moet ten goeden ;

Laat ons hun woeden

Achten zeer gering:

Op dat wy laster, hoon, en fmaat, ja flagen,

Als Christenen, geduldig leeren dragen:

Om met de Hemelingen,

Vrolijk en verblijd,

In't eind te mogen zingen

Heer nu is't de tyd,

Dat eens die ftoute woeders,

En die ons en onze broeders, Apoc. 12, 1o.

Verklaagden dag en nacht,

Zijn onder voet gebracht.

Tegen de

Lafteraars der Predikanten.

Too N: Belle Iris.

Verziekke, zonder vrucht,

Wanneer zal het u verveelen,

Der Gezanten roem te steelen, -

, * Die
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Die : port tot diep gezucht?

Hoe lang zult gy heilig fchynen,

En met uw gewaant verstant,

Op het doen en leven grijnen

Van zo meenig Predikant?

en

- -

Wat al fplinters vint gy niet,

Als een Leeraar zich laat vinden,

Op een vreugde-maal der vrinden,

Schoonder niets als goed gefchiet?

O hoe telt gy daar de droppen.

Van de wyn die hy geniet!

En vergeet 't getal der koppen,

Die gy door uw keelgat giet.

3 •

Lacht hy; 't gaat u door het hert.

Eet hy; 't fchynt uw ziel te knagen.

En noch min kunt gy verdragen -

Zo hy boert, of vrolijk wert.

Ja Ë zegt van deze dingen:

Hy's een zuiper en een vraagt;

Die met zondaars om kan springen,

En met tollenaars om gaat.

4

Niet een stap verzet fijn voet,

Niet een kleed komt hy te dragen,

Of gy schijnt het te beknagen,

Dat hy niet naar 't ampt en doet.

Heeft hy kinders, goet en zedig,

Schoon



72o Z E DE - ZA N G E N.

Schoon die leven kuifch en fyn,

Noch al relt gy gantfch onvredig,

Zo fy niet als Englen zyn.

5

Zeg, hoe is uw oog zo boos,

Dat gy dus de goede daden,

Van uw Leeraars, duid ten quaden,

En zyt zelver rot of voos?

Doen fy iets tot uw mishagen,

Denkt fy d'Euangelie-fchat

Als in brooze fleffchen dragen,

Daar de waaftem wel op vat.

6. n

Weet gy niet dat JEs Us zelf,

Met fijn trouwe Lievelingen,

t? Samen wel ter Bruiloft gingen',

En geroemt zijn door 't gewelf?

Ja wanneer hy deed verkeeren

't Water in den besten wijn,

Was't niet om de vreugt te meeren,

En van elk genutte zyn! -

» - 7

Of meint gy dat JEs us wil

Dat men steeds zal treurig leven,

En vol vreeze, zuchten, beeven,

Zitten ftadig droef en ftil!

Neen. O dient den Heer met vreugde,

Vrolikheid en is geen zond;

Als men vrolik is in deugde,

En niet lastert met de mont.

Ziet
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Ziet gy fwakheid hier of daar,

't Zy in Leeraar of ik and'ren,

Spreek noit qualijk van malkand'ren;

Maar beklaag en bid voor haar:

Denk, wy zijn alfwakke menfchen:

Die nu staat, valt morgen licht,

En zo gy iets zoekt te wenfchen,

Wenfcht den balk uit uw gezicht,

9.

Ider heeft fijn troetelzond':

Niemant is zo uitgelezen

Die niet beter hoort te wezen,

Of niet heeft en fwakke ftond:

Maar wat gy ziet, waard te laken,

Denkt, dat God u dit laat zien,

Om te dienen u ten bake,

Dat gy zoud die zonde vlien.

IO.

Och dat eens die goude tijd

Van dien lieven Hemel daalde,

Dat elk een die kroon behaalde,
-

Van te leven zonder nyd?

Dat elk zocht in grooter deugden

D” een den ander voor te gaan?

Och! den Hemel zou vol vreugde?

En de Hel gefloten staan.

II,

Vriendelijke VredeVorst,

Heersch by ons zo duizentjaren,

Dat wy in uw glorie varen,

Yyyy Daar
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Daar onz'ziele dus na dorft:

Want, ô J E s U, ons gebeden

Roepen staag, dat komen mach

Uw verheerlijkt Rijk vol vrede.

Geef ons Heer dien blijden dag.

Het Verval onder de Christenen.

To o N: \

Wanneer de Zon fijn Paarden ment.

Hoe 't niet de werelt staat,

En ofer iemant wel ter deeg

En 't pad eens Chriften gaat,

Zo zoud' ik fchier wel vragen,

Waar dat een Christen is,

Want laas in deze dagen

Treed ider't spoor zeer mis.

I Nndien ik eenmaal overweg

2

De need'righeid van C H R 1 s T 1 beeld

Die wort niet meer gezien;

De hoogmoed iders herte streelt;

Elk werkt om te gebie'en:

De pronk en pracht in kleeden,

Toont op geblazentheid:

En onder 't kleed der zeden,

Schuilt dikwils fnood beleit.

3

zachtmoedigheit houd nergens stee;

Die deugt word nu veracht: -

- Men
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Men mint den oorlog voor de vree.

Elk raapt en schraapt met kracht.

Het fnoeven en 't krakeelen,

Neemt heden d'overhand:

Elk wil de meester speelen,

Wijl elk door glorie brand.

4-

Ja d'armoed' en de lijdzaamheid,
Haat ider tot der dood:

En waar men ziet, den een benyd

Des anders daagliks brood.

Om C H R 1 s T 1 jok te dragen,

Dat lieflijk is en licht, »

Schijnt ider te vertragen,

Als was het fwaar van wicht.

5.

zo iemands naam gelastert wort, -

Strak brand fijn toornevyer: •

Maar word Gods eer gedaan te kort,

Elk acht dat niet en zier

De liefde, groot van waarde,

Die 's naastens goed vereifcht,

Woont nauliks meer op aarde,

Maar schijnt lang weeh gereift.

* 6.

De waarheid en Oprechtigheid

Houd nergens vaste woon;

De Leugen nu zo konftig pleit,
Dat fy behaalt de kroon. e

De Trou die leit verschoven. •a - -

-

Yyyy 2 Geen
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Geen man en houd fijn woort:

Als of 't van God, hier boven,

Gezien wiert noch gehoort.

7.

En laas die 't alles zeggen wou,

Hoe 't in de werelt gaat;

Waar of hy eenmaal einden zou?

Want niets houd ftaat noch maat,

De fchoonste Bruit van allen,

Is eerloos om en om:

Want niets is meer vervallen,

Als 't rechte Christendom.

8.

Gun J E s U s dat uw heil'gen Geeft

Eens daalt in iders hert;

Op dat doch elk uw beelt op 't meest

Recht gelijkformig wert.

Dat niemant hoeft te vreezen,

Voor uw gelieft aanschijn:

Maar hier, en ook na dezen,

By u in vreugde zyn.

In Neeringloosheid.

Too N: Repicava.

'k Ebb in tranen,

In zuchten en gebeen, -

Infmeeken, kermen, ja in zielgeween,

Wer
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Versleten nu veel dagen achter een ;

Wijl ik Heere

Moet leeren

Ontbeeren,

Uw zoete vriendschap, dien ik eertijds zag;

Wijl uwen zegen,

Wel eer verkregen,

Mindert dag op dag.

2.

Doch, ô Vader,

Schoon gy uw gunst ontrekt,

En my als met een wolk van droefheit dekt,

Mijn hope blijft nochtans op U gestrekt:

'k Zal vertrouwen, -

Ja bouwen »

En houwen

Aan U, ô Vader, die my dus verneert;

. En in mijn klachten

Geduldig wachten,

Tot mijn lot verkeert.

3 •

Want, ô Vader,

Schoon gy my druk bereit, :

Ik weet nochtans dat uwe goedigheid

Bestendig is tot in der eeuwigheid.

'k Neem uw woede,

En roede,

Ten goede,

Wijl gy, uit liefde, my ten besten, slaat:

Maar in 't kastijden

Hebt medelijden,

Na myn fwakken staat.

Yyyy 3 Gy

e
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Gy mijn JEs Us,

Die, als myn Advocaat,

Voor 't rein gezicht uw 's lieven Vaders staat,

Ai bid voor my, dat hy niet langer flaat.

Dek myn zonden,

Bevonden

Vol wonden:

En geef dat ik, in vreugt, myn God en Heer

Mach vrolyk zingen,

En hem toebringen

Lof, prys, dank, en eer.

In VOORSPOET.

T 0 o s: so Fo N 1 A.

•Amaril mijn Waarde Zon.

Voldoende groote God,

Oe: die ider: fijn lot,

En die het roet

In heilzaam zoet

Kond keeren; -

't Is aan ü, o Heers dat nu myn ziele kleeft:

Om dat: ider woord,

Van al myn klachten en begeeren,

Hebt::

Wijl gy my geeft

:::::::::::d,
In overvloed,

Met eeren: -

Diesmyn ziel, óGod, dooru in vreugde leeft,

Want,

-
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2 •
e

Want, ô Heer, wy zyn nu quyt

Slappe neering, diere tyd :

e koopmanschap

Staat op den trap ,

Van vreden, - -

En gy zegent my en ider gunftgenoot. t

y hebt de pest verjaagt.

Uit onze huizen; en de steden

Schoon gevaagt:

Gy hebt de dood -

In toom geleit,

Vol majesteit;

En heden

Stort gy ons uw milde gaven in den schoot.

3.

U, ò vriendelijk Heer,

Zy alleen de prys eer,

De lof en dank

Myn leven lank

Gegeven:

Maar, verleen ons ook, Ö Vader, die gena, -

Dat wy die goed'ren nooit - v.

Onnut verquisten in ons leven, *

Die gy strooit: -

Maar voor en na

Voor uwe hand,

En toornebrand,

Te beeven: -

Op dat wy zyn nu en eeuwig buiten scha.

Kers
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V

K E R S-Z A N G.

A - T o o N :

Courante la Bare; Of, Gebogen kniel ik, crc.

Yn ziel, dien grooten blijden dag

/ | | Komt weer op nieu,in zegen u te voren,

Waarin uw JEs Us is geboren ;

Q vyertze beter als gy eertyds plach:

denk eens in wat nedrigheit

Zich heeft vertoont die OpperMajesteit,

Die 't alles schiep en alles gaat te boven:

De Heer van Al, -

Hoe die verschoven

Lag in beestenstal.

2,

Doch zo gy dees gedachtenis

Recht vyeren wilt met schoone hemelzegen,

O ziel zo overweegt ter degen,

Of JE s Us ook in u geboren is?

Of gy kond zeggen, vry van fchyn,

Gy zijt de mijn, en J Es U ik ben dijn?

Ja of gy poogt d'onnoofle C H R 1 s T 1 leden,

Naar uwe macht,

Zo wel te kleeden,

Of gy't JEsUs bracht ?

3,

Ja, ziele, onderzoekt vry naau,

Of gy ook doet, gelijk dees herders deden,



ZE DE - ZANG E N. z29

Die ftraks na Bethlehem toetreden!

En of gy niet zoekt JE sUs kout en laau?

Of gy uw even-menfch ook port,

Naar 't Huis daar Jesus aangebeden word?

En of gy ook met vreugde gaat verkonden,

Wanneer dat gy

Hem hebt gevonden,

Wat van JEs Us zy?

3 •

Zo gy't Geboortefeeft dus hiel,

Gy had een Kers-tyt van de hoogste waarde:

Want Hy die hemel fchiep en aarde,

Lag dan met luft geherbergt in uw ziel.

Maar laas, het gaat heel anders toe,

Gy zijt zeer haast van dees gedachten moe :

Want al de tochten van uw hert en zinnen

Zijn meest vervult

Om veel te winnen;

En gy maakt maar fchult.

5 .

O JEs U, die myn ziele kent,

Help my dees tochten doch met kragt bevechten,

En stuur mijn gangen eens ten rechte:

Geeft dat myn fwakke vlees zich tuwaarts wend:

Ja geeft dat ziel en lichaam zy
-

De stal en kribb', ô Heer, alleen van dy:

• Dat ik de werelt, met haar ydelheden,

Daar uit verdrijf,

En stel mijn schreden,

Dat ik d'uwe blyf.

* * * *
- - - -

2 zzz Dan
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6.

Dan zal myn ziel haar leven lang

In uw geboort', ô JE su, triumfeeren,

En u, mijn Heilant, ftaag vereeren

Met d'echo van die heilig'Engle-zang,'

En zingen: Eere zy u God, Luc.2.14.

Die vrede geeft, en fmyt de hel in flot;

Gy ftrekt den menschen tot een welbehagen,

Wijl uwe min,
-

Ons opgedragen,

Voert ten hemel in.

P UN T D I G JE S

tegende Zonden.

WijlZonden't onkruit is dat God het meest ver

foeit;
-

Belet dan, ô myn ziel, dat het niet veel en groeit.

-

Geen fwaarder laft, als Zond' , en valtz' u, zon

daar, licht?

Ga naGethzemané, en leer daar haar gewicht.

Tweede Kers- zang.

T ooN: •Amarilli mia belle, cyc.

Om , ô doffe stervelingen,

Vyer heden't::,daar d'Englen

zingen,

En



zE DE - z A N G EN 231

En melden wond're dingen,

Rijs uit denflaap, en opent eensuw ooren.

Hoor, Jefus is geboren.

Ziet hier de vreugde van hemel en van aarde:

Welkom gefus, welkom Jefus, welkom gefus,

Groot van waarde. - -

e - -

2 •

Hy die, aan Godshand gezeten,

Het heir des hemels schiep, en 't al kon weten,

D'aard met een Drieling meten,

Deessterkke Held, word als een kind geboren,

Tot stilling van Gods tooren , -

En heeft den duivel fijn tajenkop vertreden:

WelkomJRSUs, welkomJEsUs, welkomJEsUs,

Vorst van vrede. - - -

3.

O Heer JEs U, vol vermogen,

Wat heeft uw Majesteit zo dier bewogen,

Dat gy, uit mededogen,

Zijt tot den mensch, dus ned'rig, neergekomen,

En 't vleefch hebt aangenomen?

Ach 't is uw liefde, die maat noch peil kan vinden,

WelkomJesus, welkom JEsUs, welkom JESUs,

Zielbeminde.

4

Komt, ó zielen fwaar beladen,

Neemt dezen J Es Us aan; hy heeft genaden,

Dat u geen hel kan schaden. v

Komt drukt dit beelt opuw verflage zielen, -

Gy zult de dood vernielen.

Zzzz 2 Kuft
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Kuft dezen Zoon, en zegt in 't kuffe-geven:

WelkomJesus, welkomJEsUs, welkom JESUS,

Al myn leven.
-

i . . - .

: - 5.

Wel Heer, wyl ons is gebleeken

Hoe lief dat wy u zyn, laat dit ontsteeken

Een wederliefdens teeken,

Dat al ons lust, ons pogen, en bezinnen,

Is, J Es Us, u te minnen:

Dat onze zielen steeds zeggen op der aarde,

Welkom IEsUs, welkom IEsUs, welkom Iesus,

Hoogste waarde.

Derde Kers-Zang
-

Toos:

t’ Sa Trompen en Trompetten, & c.
\ . .

I. 2 •

Yn ziele moet u loven, Aanbiddelyke Heere,

Zo dik deez' dag verjaart, Vol::en majesteit,

Dat gy ô God van boven Die uizent Eng leneeren,

Verkeeren komt op d'aard', Als God van eeuwigheit;

En word een menfchenkind, Hoe kuntg'uw's Vaderstroon,

Datm in de luuren wind; Zo heilig en zo fchoon,

Om te geven Dus verliezen

't Eeuwig leven, Om te kiezen w

Dat gy mint. D'aardfche vwoon! .

Ik



Z E DE - Z A N G E N.
z33

3.

Ik zie veel wonderheden,

Alsik op alles let;

De hoogste daalt beneden,

Enbuigt zichvoor de Wet:

Zodat eenzwakke Maagt

Haar eigen Schepper draagt,

En word moeder

Vanden Hoeder

Die haar fchraagt.

4

De God van eeuwigheden,

Die nooit geen oog bezag,

Komt nu in 't vleefch beneden,

En armlik voor den dag:

Zodat de grootste Heer

Leit in een kribbe neer,

Gantfch verfchoven

Vande Hoven,

T'Syner eer.

5.

ORyken, dieuw wooning

Metgout en marmer giert,

Komt ziet uw'Opperkoning

Hier: by 't gediert:

Een offe kent fijn Heer, Jef: 1.4

Maargy vergeet hem zeer,

Als uw zinnen

Dus beminnen

D'aardiche eer.

zzzz 2

-

6.

Hier pronkt geen pracht de

muuren:

Hier is noch Min noch Meit:

DeMaagt spreitzelfde luuren,

Daar:: Zooninleit:

Sy kent geen kant noch zy,

Of and're pronckery:

Van dit minnen

Zijn haar zinnen

Los en vry. '

7.

Maria, zoete moeder,

Ikziegyzoogt een kind

Datzelver is uw Voeder,

En Vader die u mint:

Diemet den Heil'gen Geeft

Bevruchter is geweest,

't Grootste wonder

Datmen onder

Zonne leeft.

8.

OJoseph, goede vader,

Hoe moet gy zijn verrukt,

Als gy deez'Levens-ader

Dusin uw armen drukt!

En ziet de Heervan Al

Verfchoven in een ftal,

Dus bewonden

Om onze zonden,

En den Wal!

-

Wel
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9.

Wel laat ons dan niet vrezen,

Maar kuffen ook dit kind; *

. Hy zal de Voorspraak wezen,

Van al wie hem bemint:

Hy heeft fijn Majesteit

Vrywillig afgeleyt,

Om fijn schapen

Te doen rapen

D'eeuwigheit.

I O,

Kom hier verstokte Ioden,

Dieuw Mefias wacht;

Hy wort u aangeboden,

Maarnedrigen veracht;

Syn Koninkrijk is niet

Van d'aarde die gy ziet ,

Maar om heden

Te vertreden

't Hels gebiedt.

I I•

Wel aan, bemorste zielen,

Neemt dezen Koningaan;

Hyzal het heir vernielen

Dat u wil tegenstaan:

Hyfwaait eenyz'ren staf,

* Pf. 2.

En morzelt haar als kaf,

Die fijn benden

Tracht te wenden,

Van hem af. "

I 2 •

OJ Es U, Heerder Heeren,

Doetmy dit te geval,

Dat 'k altyd mach verkeeren

By uwe kribb' en stal;

Enhouden my steedsby

Uw Iofeph en Mary,

Dat ik leere

My verneere

Na die rey.

13

Laat alle trotfigheden,

En wat u, Heer, misnoegt,

Zijn uit myn hert gesneden,

En geef doch't geenmyvoegt,

Op dat ik eeuwiglijk

Noit vanuw'liefde wijk':

Maar mach erven

Opmijn sterven

't Hemels Rijk.
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Optrekking der Gedachten

Over 't

Houden van Christi Pascha

Toos: Karsnacht.

Paafch-Lam laat ik nu betuigen,

Oe: myne ziele neder buigen,

Gy die voor my ten offer gaat,

'k Zie nu de Profecyen enden.

Maar, lieve God, 't zyn myn ellenden,

Waar voor gy in de breffe staat.

2 •

'k Herdenk, en ben gantsch opgetogen.

'k Zieu, mijn Jefus, als voor oogen,

Hoe gy zelf vyert het Paafchenfeest.

'k HoorU, met all'uwLievelingen, Matt.26,30.

Den Goddelijken Lofzang zingen, -

En zyt vervrolykt in den Geeft:

3 •

Daar nochtans t'allergrootste lyden,

Van tot den bloede toe te stryden,

U naakende en voorwetende was:

Daar Gy het Paafch-Lam zelf moest wezen,

En aller zielen fchuld genezen,

Van wormen die zyn stof en afch.

Ogoe
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4.

O goedertieren Heer der Heeren,

Hoe kan myn ziel genoeg waardeeren

Uw bitter lyden, om myn fchult?

. Uw bloet verlost my van 't verderven. - . .

• - Myn leven vinde ik in uw sterven: -- -

Wyl gy dus alles hebt vervult.

5.

Koom ik dit, Iefu, t'overwegen;

Hoe kan ik langer zyn:: en

Tot zonden, ik, die 't lyden zie?

Voer my doch dik ter Kruisberg heenen,

En leer myn gangen recht beweenen

Ik, die beminne, 't geen ik vlie. Rom.7.15.

6.

Maar gy, ó Ifralietfche Mannen,

Gy booze Joden en Tyrannen;

Gy kende uw eigen Pascha niet.

Gy kuft hem noch niet door 't gelooven;

Gy wilt dien grooten Heiland dooven.

En haat hem daar uw Paasch'op ziet,

7.

O menschen kond gy u bekeeren,

En kennen dezen Vorst des Heeren,

En achten geen Befmyding nut;

En u doen Doopen, als Hy dede;

Gewis uw ziele kreeg de vrede,

En gy waart voor 't verderf beschut,

Maar
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-

A:

8.

: myn ziel', wilt uverzaken:

Dit Pascha kan u zalig maken. -

Gelooft het is voor u geslacht. Tim, 1.12.

Hy heeft het groot Rantsoen verkregen.

Dien Heiland was met u verlegen,

En heeft u uit de hel gebracht.

-
9

O myn Verlofer, vol genaden,

Hoe zal ik melden de weldaden

Die gy my in uw kruis doet zien?

Och laat my nooit iets meer begeeren

Als mijn gekruisten Heerder Heeren, 1.Cor2,2.

En dat ik zulk een Paafch-Lam dien'.

-

IO.

O werelt, kon ik u verzaken,

En my dit Paasch-Lam eigen maken,

Wat vyerde ik dan een heilig Feest!

Dies geef doch, Heere Jezu, krachten,

Om dit ootmoedig te betrachten? "

Vernieuw my door uw Pinkster-Geeft!

Christi Hemelvaart.

T o o N :

Pfalm 81. Zingt den Heere bly.

Ingt een vrolyk Lied

Op de Pfalterfnaren;

Wyl die 't Al gebied,

Aaaaa Nut
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w

Nu met victorie,

In 's Hemels glorie

Heerlijk is gevaren.

2.

Want Hy quam bene'en, 1,Tim,15

Om ons te bevryden;

Dies heeft Hy geleen

Voor al de zielen

Die fwaklyk vielen,

Tot het blocd te stryden. Heb. 12.4.

3 •

Alles is volbracht. . . Ioan. 19.3o.

Nu vaart J Es Us henen,

In fijn Oppermacht,

Om, door het fcheiden, -

Plaats te bereiden Ioan. 14.2.

Die met hem vereenen:

5 .

Kerkers, kluisters t'faam,

zyn nu wechgenomen,

Roemt dan J Es Us naam ;

Pfalmzingt dien Koning, Pf47.6.

Die in fijn wooning

Heeft fijn plaats bekomen,

•' 5.

Enoch en Elie Gen.5.18.

Zijn hem voorgetogen. " 2. Keg.2.3

Doch wat waren die

Als
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Als die fijn scheiden

Hier lang als voorzeiden Jude.

Die wy zien voor ogen,(v. 14.
-

-

**

6.

Wagen Israëls! 2.Kon.2.12.

Gy zyt opgevaren,

Dies met veel gefpels

De vyer ge tippen

Van onze lippen

Wy't triomf verklaren.

7.

Wel Halleluja

Zy u, Heer, gezongen.

't Lieflik Hofianna, .

Die Lofen Beden,

,, Woone van heden,

Eeuwig op ons tongen.

Gy quaamt needrig hier,

Om ons vry te maken. "

In dit liefde-vyer

Vaart gy om hooge,

Voor iders ooge

Tot een heerlik baken.

9,

Odoorluchtig Vorst,

Needrig Lam opaarde,

- 't Hert dat naar U dorft,

Komt u ontmoeten,

1691.

x

A aaaa 2

En juichend groeten,

In uw troon vol waarde.

/

I Q.

Zytgy opgestaan?

Heer, wie zouderfchroomen

In het graf te gaan,

Daar die gedrochten,

Die onsbevochten,

Zijn hun kracht benomen.

I I.

Nuben ik gewis

Eenmaal noch te komen,

Daar mijn Jefus is,

Die 't al geleden

Heeft, en volstreden,

En is opgenomen.

I 2 .

Vriendelyke Heer!

Gun, terwijl wy leven,

Dat wy aan uw eer,

Met lofgezangen,

In dit verlangen,

Onsgantfch overgeven.

- I 3 •

Zijt gy opgestaan?

Heer, wat kan ons deeren

't Zal met ons zo gaan.

- Diesdrukt dit binnen.

In onze zinnen,

Datw' U eeuwig eeren.

Swee
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Sweevende Gedachten

over C H R I S T I

Opstandinge en Hemelvaart,

Als medeover Ezech 37.

T o o N:

O nacht, jaloerfche macht.

- , Y

Ewyl gy J Es Us zyt ten hemel opgevaren,

D: uw geliefde Bruit een: hebt bereid, 5

Naar datg' op Golgotha, als Hooft der Martelaren,

Door bloed en heilig Vyer uw kerk hebt ingeweid:

Matth. 17.5o Hand.2.3.
2,

Zo komen wy als noch, wy dooden hier beneden'

En zien u door 't geloof, die verrekyker, na.

Wy zien van 't kruis en Graf U tot die glorie treden,

Wiens Martelbloed, ô God, ons eeuwig komt te sta.

3

Gy, ô Mefias, zyt gestorven en verreezen,

Op dat men eeuwiglyk zou roemen liefd en macht;

En uit uw Godlyk woord zo worden onderweezen,

Dat gy de Helle, Dood en Duivel hebt verkracht.

-
- Dit
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- 4•

Dit kon uw Davidons, dooruwen mond, voorzeggen,Pf16.

Dit kon Ezechiel, door uwen Geeft, voorzien. Ezech.27.

Dies weet ik gy zult my in 't graf niet latenleggen,

Die u infwakheid eert, fchoon nergens door verdien.

5.

O dorre beend'ren hoort, die noch in 't lichaam leven.

Schoon u de dood al velt, en Oost en West verspreit;

Syn Geest zal u gewis zo een beroering geven,

Dat gy met zenuwen en spieren werd omleit

6.

O JEs U laat ons doch verlangen, in dit leven,

Om t'offren onze ziel aan die geoffert heeft.

Wie zoekt in keetens en in flaverny te fweeven,

Voor eeuwiglyk te zyn op Christi Bruilofsfeest?
* *

e 7.

O God, myn ziele heigt, om, als de Grieksche fwanen,

Al zingend in triomf, te reizen hier van daan;

En al de werelt, door de Opstanding aan te manen
Hoe nietig d'aard' is, of in J Es Us Ryk te gaan. w, '

8. ®

O kruisheld doet doch haast de naare graven open!

Onz ziel verlangt alreeds naar 't geen ons is bereit.

Maar geef dat onz gebeent alhier op d'aard mach loopen,

Hn: d11ft en lust naar uw zaligheid, Gen.44, 1O

'Aaaaa 3 PINK
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PINKSTER-FEEST:

Of

Gedachten over 't zenden van den

Heiligen Geest. Act, 2.

- Too N:

Pfalm 24. De aard is onzes Gods voorwaar.

Aarblyv'ik in dit Pinkster-Feeft,

W Ogroote J Es Us, daar uw Geeft

Wierdaan uw Liev’lingen gezonden?

Ik kome Geest en Tong te kort ;

Schoon die zo breed is uitgestort,

Om dit mirakel te verkonden.

2 •

Gy zend gekliefde Tongen neer,

Om u, den allergrootsten Heer,

• By duizent volken te vermelden.

Uw Majesteit moest zijn verbreid,

Zo verr' als 't Oost van 't Weste leid,

Al was't door Herdersvan de velden. Luc, 2. 15.

3•

O wonderwerk door U betoonr,

Waar in Gy uw Difcip'len kroont

Met heilig Vyer dat noit zal sterven.

Geen .
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Geen wonder dat een*Viffcher spreekt,"Petrus

En ieders oore en herte ontfteekt

Ja duizenden Gods Rijkdoet erven. Act. 2:41.

4.

Schoon dat er tongen, vol fenijn,

Ontrent dees heil’ge Bende zijn,

Die zelfs haar hert door boosheid knagen;

Enfpottende van zoeten most, vers 12,

Niet zijn van gall' en nijd verloft,

En weinig naar dien Heiland vragen.

5.

Doch koomt, Cretenz en Arabier,

Aanbid dit onverganklik Vyer,

En gy, ô Ioodsche Mannen t fame.

God heeft u lang voorheen gezeit, vs. 21.17-42.

En op fijn: tong geleit.

Gy zalig zijn kond in fijn Name.

. 6.

Verzuim deez groote gave niet.

Maar ziet, ô Mannen, wat geschiet

Door IE sUs onder u geboren. -

Gy hebt hem aan het kruis gehecht,

Daar David u lang heeft voorzegt,

Dat God fijn Heilig had verkoren.

*---

7. w

Deez tyden zien wy nu vervult,

Aan die eendrachtig met gedult,

Dien Trooster te gemoete zagen,

Wiens
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Wiensstemm'uit 's Hemelszalen quam,

En 't huis vervuld', en 't hert innam,

Om 't Euangelie voor te dragen.

8.

Hier is 't begin van Christi Kerk.

- Hier hoortmen elk geringe klerk

Met Perffen, Moor en Meeders fpreeken.

Geen wonder elk verwondert ftaat :

Hier is een Wonder zonder maat,

Dat door 't gantsch aardrijk heen zal breeken.

9.

Gelukkig is de Christenfchaar,

Die noch gedurig jaar op jaar

In heiligheid daar aan gedenkken:

En die eendrachtig in 't gebed,

Hert, ziel en zin ten Hemel zet,

Dat Hy ons ook dien Geeft wil schenkken.

1 O. -

Komt Heil'ge Geest, o koom ons by!

Op dat wy recht, van herten bly,

Het wonder der drieëenheid eeren:

En in deez' aller laatsten tyd' -

Vertoonen alle vyer en vlyt,

Te zyn dienstknechten onzes Heeren.

II.

Dan heeft de valsche tong geen macht.

Dan gaan wy voort van kracht tot kracht.

O laat die vlam doch in ons leven!

e e
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zo hebben wy de Pinkster-Geest,

De Voorsmaak van het eeuwig Feest.

Drieënig God wilt ons dat geven!

---

12.

wie zoekt er grooter Troost op aard?

Myn ziele vliegt al Hemelwaart,

Als door deez Zeilsteen aangestreeken.

Maar 't vleefch, aan de aard en zonde vast,

Moet bukken onder dezen laft,

En blyven in dien modder steeken.

I3

Kom geflt, doet dien fwadder wech;

En laat een heilig overleg

Gedurig onze ziel omringen.

O Zone Davids, groote Heer,

Gun dat wy altyd t'uwer eer

Gedurig het Hozanna zingen.

B I E C H T en BE E

Opde laatste dag van 't Jaar.

T o o N :

Psalm 25. Myn hert heff" ik tot u, Heere

Eer, myn ziel is gantfch genegen

U te dankken met: » - ,

Dat gy my, in liefd' en zegen »
y", "h: Hebt
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Hebt dit gantfche jaar behoed;

Want gy hebt my goediglyk,

Als een Vader, onderhouwen:

Dies myn God, zo mild als ryk,

U alleen zal ik betrouwen.

2 •

'k Heb gezucht, gesteent, gekreten,

Als uw' hant was fwaar op my:

Maar in 't eind deed gy my weten,

Dat uw gunst was op myn:

Als er 's morgens was verdriet,

s Avonts is'er vreugt gekomen:

Ja wat ochtent hebb ik niet

Uwe liefd op nieu vernomen ?

3

Ik, ô Vader, daar en tegen,

Heb, gelyk een booze zoon,

My gedragen, aller wegen,

Als een fchantvlek aan uw kroon;

'k Ben de werelt nagegaan;

'k Heb het vleefch gehoor gegeven,

En wie hebb' ik min voldaan,

Als de Heilbron van myn leven?

4.

Heer, ik moet myn zelfs verdoemen,

Als ik op myn zonden let:

'k Derf my nau een zoone noemen;

Maar een fchender van uw Wet.

Doch als ik myn oogen fla.

Heer op uw barmhertigheden,

't Swak
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't Swakke schaapjen krygt gena.

Schoon het dikwils mis mocht treden.

5 •

Wel, gy Koning aller Heeren, e

Die myn ziel en lichaam t'faam

Hebt geen zegen doen ontbeeren ,

'k Dank” en pryz' uw grooten naam.

Geef dat ik myn leven lang

U mach loven, lieven, eeren,

En vrywillig, zonder dwang,

My naar uw behagen keeren.

6.

Nu myn God en trouwe Vader

'k Lief u na myn kleine macht:

Kom Heer onderwys my nader,

En verleen my nieuwe kracht.

Gun dat ik den fwakken mensch

Noch van daag adieu mach zeggen:

En in 't Nieuwe jaar, na wenfch,

Een nieu heilig leven leggen.

7.

Leer my myne dagen tellen,

Die doch weinig zyn en quaat;

En my steeds voor oogen stellen,

Hoe gefwint elk jaar vergaat.

Maar, Heer, wat ik bidden mach,

Is, dat gy my doch wilt geven,

Dat dit is de laatste da

Van myn al te zondig leven.

Bbb bb 2. Als
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- 8.

Als ik morgen vroeg ontwake,

Schiet my nieuwe wapens aan;

Op dat my geen pylen naken,

p: niet kan wederftaan,

myn gefu, blyf my by!

: #'t:: zo leve

at gy my by d'Engle-rey

Wilt d'oneindb're woning geven.

Nieuwe-Jaars-Zang.

T o o N : osdoffe Peruwe.

JEs U, al myn leven,

Og: die alleen 't Begin zyt en het Ende ;

Dewyl gy ons komt geven,

Dit Nieuwejaar, en u wiltt onswaart wenden;

Zo bidden wy,

Heer blyf ons by,

En woon in onze zielen:

Op dat wy leeren,

Het vleesch met fijn begeeren,

Te vernielen.

2.

Herschep ons, naar uw wenschen;

Geef dat wy recht uw beelt, ô JEs U, dragen:

Maak ons tot nieuwe menschen,

Die heiliglyk u lieven en behagen,

Uw wille-keur

* Zy
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zy aan de deur

Van onze ziel geschreven,

Dat, uit onz' werkken,

Een ider mach bemerkken

Een nieu leven.

3

Laat d'ouden deeg der zonden, . .

En 't vuile kleet, vol ongerechtigheden,

Niet by ons zyn gevonden;

Maar dat wy zyn vernieuwt in zin en zeden

Schep allermeest, -

Een vasten geeft,

En doet onz' ingewanden,

Tot u, ô Heere,

Ons Heilant en begeeren,

Nieu ontbranden.

4e

O vriendelyke Heere,

Die, om den mensch, zyt pynelykbesneden;

Wy trachten u te eeren,

Besnyd de voorhuid onzer herte mede;

Vernieuwt daar in,

Naar uwen zin,

De liefd' en 't recht geloove;

Dat onzen handel, -

Ons burgerschap en wandel, -

Zy hier boven.

Bbb b b 3 Nieu
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Nieuwe-Jaars- Zang.

T o o N :

Pfalm 66.zingt den Heer, &c. 2. verffen voor een

En tien Geboden. Heft op uw hert.

Ook: Nereafchoonft van uwgeburen.

Of : Revellez vous »

L we'er is't oude Jaar verloopen,

Die allerkostelyken tyd,

Die nimmer weder is te hopen,

En als een schim daar henen glyt.

2.

Wy menschen zyn zeer snel gekomen

Een jaar te nader aan ons graf,

Maar 't wort van niemant waargenomen »

Hoewel hy klimmende gaat af,
-

3,

Hoe meenig zyn voor onze oogen

In 't Oude jaar gevelt ter neer,

En 't nare pad des doots getogen,

Maar niemant strekt het tot een leer.

4.

Het Nieuw' is naauliks aangevangen,

Of elk doorblaart zyn reekken-boek,

Dit uitgegeven, Dat ontfangen;

Deez man is schuldig, maar is t'foek.
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5.

En nimant brengt in fijn gedachten

Dat God dit ziet, en ook wel zeit:

,,Hoe lang zal ik betaling wachten,

, Voor 't goed aan u te koft geleit?

6.

, Hebb ik u niet uw gantfche leven

,,Bezorgt in kleeding, fpyz' en drank?

,,Hebb ik u 't alles niet gegeven?

,,En zeg eens, menfch, waar is myn dank?

7.

» Zeg, hebt gy't niet van my genoten,

,, Wat gy bezit, of wat gy ziet?

,, En schoon my 't: heeft verdroten,

, Nochtans gy, menfch, betaalt my niet.

8.

Gewis wy heffen onze zinnen h

Noit eens zo hoog uit 's werelt affch,

Dat ons dit reeck'nen komt te binnen;

Maar leven of 't voor eeuwig was.

9.

Nochtans, ô groote God, wy weten

Dat dus den menfch niet kan bestaan,

Als wy den Gever zo vergeten,

Gelyk tot noch toe is gedaan.

IO,

• Wy fchamen ons, barmhertig Heere,

Dat dus onz' jaren zyn vergaan;

En durven nauliks iets begeeren,

Dewyl wy reeds zo schuldig staan.

v

A

Den
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I I •

Den inhoud onzer herte-boekken

Is u allen oprecht bekent;

Dies zo gy wilt betaling zoekken,

Onz boedels die zyn infolvent.

12, * *

Dies neem de pen van uw genade,

En doptze in Jefus liefde-bloet,

En strykt die door onze debetbladen,

Zo zyn onz'schulden t faam geboet.

I,2,

Ay Vader wilt uw k:ren geven

Dit groot geschenk ten Nieuwe jaar.

wy zullen als vernieuwde leven,

En wy beloven 't allegaar.

Nieuwe-Jaars en Avond

maals Gedachtenis.

Den Eersten January 169o.

T O o N :

Pfalm 24. De aard is onzes Gods voor waar.

t TS Nieuwejaar en Avondmaal,

Waar blyv ik, groote God? Wat taal,

Wat reden zal ik aan u geven,

Indien gy onderzoeken wilt
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* *

Hoe ik de gaven heb verspilt,

Die gy my hebt dit Jaar gegeven?

Het Reekenboek van myn gemoet

Meld my een zeekerlyk banqu'roet,

Dat ik noit kan te boven te komen.

Het debetblad is vol van fchult:

Door uw'oneindig groot gedult.

Hoe kan ik aan 't Saldeeren komen?

3 •

'k Zie dat ik deerlik met u fta.

En fchoon ik aan uw Tafel ga,

Waar zal mijn ziele rufte vinden?

'k Zie over al een toornig God;

Dewyle ik 't vleefch, met fijn genot

Noit machtig was recht in te binden.

4

't Is Nieuwejaar; en 'k heb dus lang

Altijd gegaan den ouden gang;

Schoon ik hebb' aan uw Difch gefworen

Dat ik met Nieuwe lust voortaan

Zou in de heil'ge wegen gaan.

Van dien gy, Heer, hebt uitgekoren.

5 •

Waar blyve ik, vriendelyke God?

Mijn eed dreigt my een schiklik lot!

Maar, Heere, ik steun op uw genade!

Uw liefde en goedheid heeft geen end.

Zo ik my niet daar heenen wend

Wat macht of hulp komt my te stade?

Ccccc Drie
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6.

Drieënig God! sta my dan by.

Blyf Heere Jefus aan myn zy.

Myn Voorspraak, Bidder, en myn Broeder,

Draagm' in uw liefde-armen tot

Dien groot en langvertoornden God:

En weest myn Goël en Behoeder.

7.

Daar op ga ik ten Avondmaal,

Och weegt my in uw liefdeschaal!

En gun my't Nieuwe Jaar te leven

Recht naar uw wil; door uwen Geeft ;

Op dat myn ziel op 't eeuwig Feeft

Mach by uw lieve kind'ren fweeven.

Gods goedheid.

TooN: Psalm 3. Hoe veel is des volks.

De Lofzang AMarie, en Simeons.

Ook: Adieu verheven troon,

Aar ikmy wend'ofkeer,

Ik zie alom, ô Heer,

Uw groote vriendlykheden:

Ik zie uw wys beleit,

En dat vol vettigheid

Steeds druipen uwe treden. Pf65. 12.

en

zie ik de velden aan. ar

Die vult gy Heer vol graan,
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En çiert haar boort met bloemen:

De boomen staan vol vrucht,

Verheven in de lucht,

En fchynen U te roemen.

3

Verlaat ik 't vruchtbaar land,

En tree ik na de ftrand,

Of na rivier of beeken;

Daar zien ik hoe veel vifch

Gy geeft voor 's menschen difch, *

Dat hen niets zou ontbreeken.

4

Zie ik de Ree der ftad,

Dan zien ik wat een fchat

Gy ons geeft door dees schepen:

Wat Ooft of Westen heeft,

Wat zuyd' of Noorden geeft,

Doet gy dus t'onswaarts flepen.

5.

Zie ik den Hemel aan, Pf.8.4.

D1e staat met zon en maan,

En ftarren vol van klaarheid:

Dies waar dat ik my keer,

Ik zie al-om, ô Heer,

Uw mogentheid en waarheid.

6

O Aller-heeren Heer,

Hoe heerlik blinkt uw eer

In Hemel en op Aarde!

Ccccc 2 Gy
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"

Gy geeft het al na wensch,

Aan ons den armen menfch,

Die nietig is van waarde.

7.

Wel Heer, die 't alles geeft,

Geef ook, dat in ons leeft

Een ziel vol dankbaarheden:

Dat wy uw gaven t'faam,

Ter eeren van uw Naam ,

Met dank en lof besteden.

Mismoedige Verzuchtingen

Over 't Klein

Gevoelen van Gods gunst
To o N: Laura.

Riendelyke Zone Gods,

Die ik eertyds kon genaken,

Die myn Burcht was en myn Rotz,

Dat het klonk door muur en daken,

Tot in d'opper-hemel troon;

Zeg my, J Es U, hoe kan 't wezen,

Dat ik nu niet, als voor dezen,

In uw gunst en liefde woon?

2.

'k Voel een droefheit in myn hert,

Die geen tonge uit kan spreeken, -

- " - Wijl
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Wijl my fteeds geantwoort wert:

Jefus is van u geweeken.

En, helaas, dit droeve teeken

Voel ik kenlyk in myn ziel.

'k Vind des hemels deur gesloten;

Klopp ik; ik word wech gestoten.

Heer wift gy hoe bang 't my viel !

3 •

Doch ik weet het is myn schuld.

'k Heb myn God, dien goeden Vader,

Steeds getergt tot ongedult :

En vergeten dien Weldader:

Ja, als Judas den Verrader,

Heb ik meer het gelt bemint

Als myn Jefus, die in waarde

Overtreft al 't goed der aarde.

Och hoe was ik zo ontzint!

- 4.

Nu ben ik myn Vader quyt,

En myn Heiland is geweken;

'k Vind een God, maar nu ter tyd

Is hy Richter om te wreeken;

Jefus wil voor my niet spreeken,

En geen Engel heeft er macht:

Wel, wat staat myn ziel te hopen?

'k Zie een poel een afgront open,

Daar ik eeuwig in verfmacht.

5 •

Is een kruimken van gena,

Heer, noch overig gebleven,

Ccccc 3 Laat
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Laat dat doch, eer ik verga,

My uit liefde zyn gegeven!
Gy kunt dooden doen herleven: Ioan. 12.1.

Gy kunt werpen in de hel, 1.Sam.2.6.

En weer redden door vermogen:

Kan 't Heer weten redd' myn oogen

Ook van deze tranen-wel?

VERTROOSTING EN

Aan de voorgaande

K LEINMOED I G E.

Too N: courante la Bare. Of: Gebogen kniel &c.

Aat af, laat af, ó droeve mensch!

Wat klaagt gy, of uw Iefus waargeweeken,

Om dat gy nu fijn liefde teeken

Niet krachtig voelt in uwe ziel na wenfch:

Gy fuft en mymert in uw lot,

En denkt niet dat gy hebt een trouwe God,

Dieu eens tot fijn lieveling heeft verkoren,

En nooit toelaat

Dat een verloren

Van fijn fchaapkens gaat, Ioan, 1o.28.

2

Maar even als het fonne-licht

Betrokken wort met fwarte wolk-gordynen,

Zo weigert dikwils God te schijnen

Aan 't oog van uw beneeveld zielsgezicht;

Maar weet, zoHyu eens verliet,
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Gy waart in 't kleinste oogenblik tot niet:

Dieszyt gewis, Hy houd u noch in 't leven,

Om u, die klaagt,

In 't eind te geven,

Daar gy nu na graagt.

Zo klaagde ookeer: * Magdaleen,

Ensprak bedrukt, Myn Iefusisgeweeken,

Och wist ik waar hy was:
Mijn ziel die vloog er straks vol vreugden heen,

En ziet, fy zocht hem met geklag,

Die by haar was, fchoon dat fy hem niet zag.

zo gaat het ook met u, ó uitverkoren,

Wanneer dat gy

Hem acht verloren,

Is Hy dichte by.

4- , "

Doch kom, ôziele, stap my na,

Gy die dus klaagt van dit uw bitterlyden;
Ziet eens uw lieven Heilant stryden,

In't Hofken en op 't bloedig Golgotha:
Hier is't dat hy zelf troost behoeft, ge

En klaagt,Mynziele is ter dood,bedroeft,Mat27.

Zo dat een Engelhem moest komen sterkken,

Doch hy bereit, -

Wil voorts bewerkken

's Menschen zaligheid.

5 •

En hoor hoe hy aan 't kruice klaagt,

Myn God! myn God waarom ben ik verlaten?

* Maria Magdalena.

Dit
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Ditlyden scheurde rotz en straten, Matth,27.

En wekte dooden op, en maakte nacht, *

Ziet hier een treuren zonder ga,

't Was of hy twyffelde aan Gods gena:

Maar Hy die vader is van 't mededogen,

Heeft die verzacht, -

Dies neergebogen

zeid' Hy; 't Is volbracht.

6.

Wel troost u, gy gekrookte riet,

Blyf langer niet met deze druk bevangen.

Veeg doch de tranen van uw wangen,

En wentelt u uit dit gewaant verdriet:

Want J Es Us is de Troostfontein

Voor dorre zielen, die dus dorstig zyn:

En zyt gewis hy zal u 't water geven

Dat u verquikt,

In 't eeuwig leven,

Dat gy nooit verstikt.

o 7.

En gy, ó ziel, die hier na graagt,

Houd aan met zuchten, tranen, en gebeden,

Gewis gy zult hem 't herte kneden,

En hy zal u vertrooften die nu klaagt, Luc. 11. 10.

Want wie dus klopt word opgedaan,

En wie hem zoekt die vint hem vaardig staan ,

Hy zal de armen fijner gunft opfpreijen,

En u verheugt

In glory leijen,

Tot de volle vreugt.

* A M E, N.

'Tegen
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Tegen de Verachters

Van

Christi G ODHEID.

Too N: d' Eerfte Karileen.

Ieve God!

Kan uwe goetheid lyden,

Dat een fnô Sociniaan

De dure peerlekroon

Van uwen Zoon

Vertreed, en doet fijn Godheid fmaatheid aan ?

Zal 't gespot,

O JEs U, t'allen tijden
Op u hebben d' overhant?

zal 't helsgebroet, zo boos,

Zo stout, zo loos, -

Bederven't Christenhert door 't gantfchelant!

Zo ftaat te vreezen,

O myn God en Heer,

Dat kort na dezen

Hunn verdoemde Leer,

Haar zaat

Zo quaat

Zal strojen over al

En hun tal

Vergrooten meer en meer.

2 •

Doet haar, Heer,

De blinde oogen :ddd D
at
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Dat fy eenmaal doch verstaan,

Hoe grooten heir dat gy

Voort aan uw' zy',

Om 't heilloos volk tot morzelen te slaan:

Buig haar neer,

Die dus onzinning loopen,

En herknee haar harde hert,

Op datz' u JE s u doch

Erkennen noch

voor ware God, en 't heil der zielen fmert:

Eer gy, als Koning ,

Dyzeren fcepter voert, Pf2.7,9.

Als geen verschoning

U 't gemoet ontroet:

Wanneer

Gy heer

Haar met uw staf gefwint

In de wint

Verstrojen zult als kaf.

3

Maar doet my, ,

O JE s U, die genade,

Dat myn fwak en::" hert,

Door haar arglistigheid, .

En fnood beleit.

In hunne strikken nooit verwaart en werd'.

Heer, blijf gy

Myn Leidftar op uw paden;

Dat ik, J Es U, u erken

Voor God en Heiland t faam,

En eer' uw naam,

Zo lang ik hier in deze werelt ben.

'k Zal dan in hopen

Sly
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Slyten hier myn tyd,

En voor my open

Zien de heerlikheid,

Die gy

Zo vry

Verworf vol pyn, Dat ik,

Vry van fchrik,

Zou by myn Loffer zyn.

Wel eertyds zocht een Engle rot,

Haar aan te kanten tegen God;

Maar hunne hoogmoet wiert verneert ,

En in de: val verkeert,

Leer hier uit, gy die CH R1s T Us haat,

Eer God en menfch u beyd' verfmaat.

Opwekker der Ziele.

T O o N :

Hoefchoon licht ons de Morgen-fter.

Popmyn ziel, sta op de wacht,

O: Satan neemt gedurig acht,

En zoekt u te verstrikken,

Elendig te verstikken:

Wie niet Toeziet,

Zal het fwadder, Van deez' adder,

Licht genaken,

En fijn ziel rampzalig maken.

Ddddd 2 Dees
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2.

Dees Leugengeeft nam van't begin

Het hert van onze ouders in,

Dat wy noch, laas, betreuren:

Nu zoekt hy ook in onze tyd

Die ziel die Jesus is gewyd.

Uit fijne hand te scheuren :

Hy tracht, Met macht'

Godes wetten Te verpletten »

En 't Geloove

Uit ons hert en ziel te roven.

3

En laas, hoe menig zieltjen wort

Van hem vervoert en aangeport

Om grouw'len te bedryven!

Dees hangt de hoer aan, die den dief;

Dees heeft noch God noch ouders lief;

Dees zoekt fijn broer t” ontlyven;

Dees drinkt; Dees klinkt;

Deze fweeren; Gene fmeeren:

Ja een bende

Poogt Gods naam en dag te fchenden

4. •

O trouwe Schepper, lieve God!

Hoe kunt gy zien dat elk gebod

zo heilloos word geschonden ?

Hoe lang zal noch de peerle-kroon,

En 't dierbaar bloet van uwen Zoon,

Veracht zyn door dees zonden?

Och! och! Wilt noch,

Lieve
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Lieve Heere, Eens bekeeren

Deze zielen,

Die zo trouloos van u vielen !

O JE sU die, vol majesteit,

Die Helhoud hebt in toom geleit,

En krachtig overwonnen;

Beteugel doch fijn heerschappy,

En maak ons van fijn liften vry.

Dat wy u dienen konnen. - -

En wilt, n

Heer mild,

T'uwer eeren,

OnS Vermeeren

Het geloove,

Op dat wy nooit zyn verschoven.

Gedachten in 't alleen wandelen.

T o O N :

Karsnacht. En: Vive la Prince de Oranje.

Ynziel, watzyt gy dust' onvreden,

Om dat gy gaat alleenig treden,

Daaryder heeft fijn gunstgenoot?

Kom flauw oogen op en neder »

Beschou eens: heen en weder,

Uw fmert en blyft niet half zo groot.

In 't byzijn is wel vreugt verholen,

Maar weet, Gezelschap doet ook doolen,
Dddd d 3 - Ei
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Ei ziet eens, hoe naar Bacchus fchool,

Den eenen vrient verlokt den ander;

Daar troeft, daar fwelgt men met malkander,

Daar danstm' op 't klinkken der viool.

3•

En gy, myn ziele, die alleenig

Hier wandelt, stil, gerust en eenig,

Gy kunt veel zoeter zyn verzelt,

Gaat by den weg met JEs us fpreeken,

U fal geen stof tot praat ontbreeken,

Noch ooit met ontucht zyn gequelt.

4.

O zoete JEs Us, zielsbeminde,

Waar zoud' ik beter byzyn vinden?

In u is alles wat my luft:

Geen pad kan my die vreugde geven;

Gy zyt de Weg,deWaarheid,'t Leven, Ioan. 14.6.

En word ik moe, gy geeft my rust. Ief:28.12.

5 •

Ja word ik dorstig onderwegen,

Ik ben nooit om den drank verlegen;

Gy zyt myn Wynstok en Fontein:

Gy nood my in zeer trou en goedig,

Gy schenkt den beker overvloedig,

En geeft om met uw melk en wyn. Ief 55.1.

6.

Ja kreig ik ziekte, pyn, of wonden

'k Heb in myn JEs us strak gevonden,

Een
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Een Wond-Artz en een Medicyn: -

Hy kan verbinden en genezen,

En wil tot Troost en Toevlucht wezen J

Voor die van elk verlaten zyn.

7.

Word ik gevloekt, gehoont geschonden,

Word ik bedroeft van geeft gevonden,

Hy troost my door fijn vriendlikheid,

Ja zo ik sterf, hy is myn leven,

En wil my voor dees werelt geven

Een Ryk van alle eeuwigheid,

8.

O JEs U, vriendelyke Heere,

Laat ik uw byzijn niet ontbeeren,

Zo lang ik leev en fweev'op aard.

Wiens byzijn dat ik mach genieten,

Laat my dat, buiten u, verdrieten;

Dewyl ik ben aan u gepaart.

9.

Wech werelt, die my brengt in lijden

Ik zal uw boos gezelschap myden;

Of zoek ik hier een Mede-maat,

Ik zal my met zulk een verzellen,

Daar 'k Jesus tufchen beid mach stellen,

En met my na den Hemel gaat.

Gedachten
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Gedachten,

In't gaan na de Vroeg-Predicatie,

op den Rustdag.

Too N : Pf. 24 De aard is onzesGods voor waar.

Elyk Maria Magdaleen

Ging 's morgens vroeg vol yver heen,

Om u; ô JEs U te ontmoeten;

Zo is mijn ziel ook aangedaan,

Om in uw heilig Huys te gaan,

En u, mijn Heiland, te begroeten.

»
- -

Daal ne'er, óJ Es U van om hoog!

Vertoon u aan myn zielen-oog,

Gelyk gy eertyds aan haar dede:

Zegt, Heer, dat gy myn Broeder zijt,

En dat uw Vader t'aller tyd

Ook is myn God en Vader mede.

3.

Wel Heer, zo gy mijn Vader zijt,

Verschoon my dan, en fchel my quijt

Wat ik heb deze week misdreven;

Hebt medelijden met uw kint,

Die 't quade doet eer hy't bezint,

En bid dat gy't hem wilt vergeven.

En



z E DE - z A N G E N. zé9

4

En zo gy Vader zijt mijn God;

Zo schrik ik voor geen werelts lot,

Hoe wrang 't my ook mach overkomen.

Uw trouheid helpt my uit gevaar.

Uw goetheid zorgt dat niet een haair

Van mynen hoofde werd benomen.

5 • Q

Ja hoeft myn ziel of lichaam iet?

Van u is 't dat ik 't al geniet,

Wyl gy zijt, Heer, dien goeden Gever:

Wie dat u mint ontbreekt geen brood. '

En wie u bid, komt uit den nood ,

En overwint fijn tegenstrever.

. 6.

Hoe recht is't dan, myn God en Heer,

Datmen gedurig uwe eer

By nacht en 's morgens vroeg doet hooren!

Geef Heer, dat op deez dag van Ruft

Myn ziel zich in uw Woord verluft,

En dat uw min my mach doorboren.

7.

En gy, ô Vorst gebenedyt,

Die t'faam myn God en Broeder zyt,

U zal ik loven al myn leven,

Dewyl uw liefd' en zoeten aart,

My heeft verlost en wederbaart,

Om my uw's Vaders Ryk te geven.

E e e e e Geef
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8 •

Geef Jes U dan als 't lichaam rust,

Of als myn ziele zich verlust,

Dat het alleen zy in uw eere.

En geef dat doch myn dankbaarheid

Aan u, myn Schepper, zy geweid,

Die t'famen zyt myn God en Heere.

© 9

En : , ô Trooster, Heil'ge Geest,

Die altijd zyt mijn vreugt geweest,

Daal neer op al die dus vergaren:

Geef dat wy profeteeren t"faam,

En in 't gejuych van uwen Naam

Met d'Engle-Rey ten hemel varen.

IO.

Op dat wy in het eeuwig Ryk,

God Vader, Zoon, en Geeft gelyk,

Als uitverkore lievelingen,

Met hert en ziel in volle maat,

De Dryheid in gelykke graat,

Het eeuwig Halleluja zingen.

Tegen de Vuilfprekers.

T o o N: D' eerfte Karileen,

Enfchenkind, -

Gy die wilt Christen heeten,

Naar uw Zaligmakers naam,

Ai
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Ai zeg doch eens waarom

Gy, dwaas en dom,

By Christi volk u zelven maakt ten blaam? rº

Want gy mint

Te leven eervergeten,

En de tong die God u gaf

Tot roeme van fijn eer,

Besteed gy meer

Om Hem te tergen tot een wreede straf:
Want in uw reden •

Vind men anders niet,

Als vuiligheden

Die de eer verbied,

Daar

Zo:

By oud en jong mee pronkt,

En vonkt -

De driften door uw tong.

-»
- -

Zo gy wilt

Een ware Christen wezen,

Volg dan CH R IsT1 treden na:

Van hem is nooit gehoort

Een ydel woort, -

Dat oud', ofjong ontsticht of dede scha. -'t Chriften-gild r

Was eertyds hoog geprezen,

VVyl den zuurdeeg van het quaad

Van hun was wech gedaan,

Om na te gaan

Het ware Kruislam waar het henen gaat;

En 't heeft in zegen,

Steeds gebloeit alom

E e e e e 2 Den
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Den naam verkregen

Van Gods Priesterdom, Openb. 16.

En 't leeft,

En heeft

Als noch het merk dat fy

't Levry -

Draagt van de ware Kerk.

3

Zo gy mee

Wilt CH R1s T 1 Priesters wezen,

VVel besteed uw leden dan Kom. 2. 1.

Tot een gewied off'rand,

En altaar-brand,

Die langs der aard ten Hemel geuren kan.

Stel u ree,

Om God voortaan te vreezen,

Maak met hem een vast verbond,

En oeffent doch uw le'en

In zedighe'en,

Geen vuile reden ga uit uwen mond. Efef; 4,29.

Dat zal u geven

Op der aard' een lust,

En in dit leven

In uw ziele raft,

En 't lot,

Dat God

U voorder zend

Zal hy

Zeer bly.

Doen nemen een goed End.

Milt
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Miltdadig aan den Armen.

Toon: Lieffte gyzijt ongeftadig, Ö'c.

- Racht gy, ô mijn ziel, te leven

Recht behaaglik voor uw God?

Sluit uw handen nooit van geven,

Schoon gy hebt een mager lot:

Laat uw binnenst' ingewanden,

Door meedogentheid ontbranden;

Want het minste dat gy geeft,

Dik een rijkke looning heeft.

e

-

Ja bedenk, in goeder meening,

Wat gy hebt, 't zy gelt of eer,

Dat bezit gy maar in leening,

Door de liefde van uw Heer;

En hy zal u, na dit leven,

Eenmaal reekkening doen geven,

Hoe gy aan fijn arm geslacht

Uwe rent hebt opgebracht.

3 •

Wel dan, ò mijn arme ziele,

Legt u zelfs een fondament,

Dat de roeft nooit kan vernielen,

Noch geen mag're mor en fchent.

Wilt u tot den armen keeren:

Wat gy geeft, leent gy den Heere;

Die het wedergeeft gewis,

Als 't u meeft van noden is. -

Eee e e 3 Maar
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4.

Maar indien gy stopt uw boren; Prov. 21.13.

Als een arme tot u fchreit;

Weet vry, God zal ook niet hooren,

Als gy hem al smeekt en vleit.

Want wat hulp zoud gy verwachten,

Die uw'J EsUs laat verfwachten,

Of wat bystant is bereit,

Zo gy d'arme hulp ontzeit?

5 •

Wilt gy dan een schat besparen,

Voor u zelven, vrouw of kind?

Geef het d' arme te bewaren,

Daar het dubble woekker wind.

't Is de fchatkift uwes Heeren,

Daar het altijd zal vermeeren:

Want wat gy aan d'arme langt,

God is't die de gift ontfangt.

- 6.

Wilt gy dan veel zegen maaijen,

O myn ziele, neemt in acht,

Rijkkelijk uw brood te zaeijen, Pred. 1 1.1.

Daar gy't nimmer weer verwacht:

En gy zult een groote looning

Krygen van dien Opper-koning,

Die het duizentvout vergoed,

Wat gy aan den armen doet.

7.

O genaden-rykke Heere, -

Steek myn herte brandig aan, . •

w, Dat
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Dat ik my tot hun mach keeren,

Die gy wilt
met armoe flaan.

Doet mijn ziele altyd weten ,

Dat gy my nooit zult vergeten:

En fchoon d'armoe my verslind,

Dat ik nochtans blijf uw kind.

8.

Laat my, J Es U, steeds bedenkken,

Dat gy arm geworden zijt,

Om ons onverdiend te fchenkken

't Goed dat eeuwig ons verblijd;

Trek dies myn genegentheden

Altijd, Heere, van beneden,

Dat ik lief en eer, na wenfch,

U, mijn God, en d'armen menfch.

Op de Spreuk:

e Is alles Ydelheid
T O O N :

Zo lang is't Muysjen vry , &e.

Mensch die

't Is alles Ydelheid; -

Ayzegeens, ofgy zelf dit zeggen wel gelooft,

Terwijl gy door uw

t'elkens zeit,

doeïdees goude spreuk verdooft.

Al
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2.

Al wat de werelt mint,

Daar zijt gy toe gezint:

Gy jaagt naftaat en eer, na wellust, en na fchat,

Als of er al uw heil en zielentrooft in zat.

3 •

Gy reist langs zee en land,

En oeffent uw verstand:

Waar dat gy gaat offtaat, het zyby nacht ofdag,

Hoe gy dit goet, datgelt, ofamptbekomen mach.

4

En fchoon gy 't een al krygt,

Gy loopt, gy fwoegt, gy hygt,

En rust niet, voor dat gy het ander ook bejaagt,

En als gy dit al hebt, gy noch na grooter graagt.

5.

Terwijl gy mensch dus weid,

Langs deze Ydelheid,

En alsuw ziel en lijf dus om dit Yd'le wroet,

Ay zeg, vergeet gy niet uw God het hoogste goed.

6.

O ziel vol Ydelheid,

Hoe wort gy dus verleid,

Dat gy, zodol, zo dwaas, des werelts Niet verkiest,

Waar doorgyuwen God, het opper-Al, verliest?

7.

Keer mensch het is noch tyd,

Verdwaal niet al te wijt;

DeS
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Des wereltsstaat en eer, haar wellust, en haar roem,

Is als een waterbel, een rook, een fomerbloem.

8.

De groote roem en schat

Die Salomo bezat, -

En Alexanders winst, en Scipioos beleid,

Die zijn in hun gewicht maar enkkel Ydelheid.

9. -

-

Bestrijd dan deze drift,

Dit doodlik zielvergift:

En als gy, fwakke mensch, naar uw beroep iets doet.

Poog altijt na Gods gunst; zo krygt gy't hoogste goet.

IO,

Want fchoon gy't al bezat,

En miste dezen fchat,

Zo had gy Ydelheid; en eindlik niemendal;

Want in dien grooten God daar is het al in al.

B E ID E.

Om zegen over den arbeid.

T o o N: Balletti d’ Alkmaar.

Roote God, ôGever alles goets, die zegent uit mee

dogen,

G: die: verstant totwerk of neering geeft, . . .

Fffff Ziet
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ziet eens neer, ó vriendelyke God, metuw genadig oogen,

En verleen ons dat waar door ons lichaam leeft.

Want het vroeg opstaan,

- 't Late flapen gaan,

Is vergeefs zo gy niet by wilt staan.

-n

- 0

zegent dan den arbeid' onzer hant, ògoedertieren Vader,

En vernoeg ons doch met ons bescheiden deel.

Geefons kracht, gezontheid, en verstant, en leer ons t'clkens

nader -

Dat het kleine goet der vromen is zeer veel.

Maar die godloos gaart,

En te gierig fpaart,

Heeft fijn ziel met vloek en straf befwaart.

3 •

Geef dan Heer, dat wy Godzaliglijk de rijkke nooit benyden,

Schoon gy ons zo arm als Lazerus deed zijn:

Maar dat wy ons altijd in uw gunft recht troosten en verblyden,

En genieten zo de vreugt van uw aanschijn:

Wijl uw Woord ons leert,

Wie u dient en eert, -

Blyft in uwe handen gegraveert.

4 •

Wel óGod, bestier zoonzen gang, bedrup onsmet genade,

Laat uw wille zijn onz' ziele tot een lust.

Zijn wyd: door 's wereltslast en drang , met arbeid overla

Cn »

't Zal ons troosten dat by u is eenwge rust.

Geef dan dat ik mach

Werkken nacht en dag,

Om 't genot van dezen Sabbath-dag!

- 't Ge
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't G EN OE G EN.

T o o N :

Psalm 9. Heer ik wil u uit 's hertengrond.

Of: De Franfche Vlieger.

At baat het of ik schraap en raap,

V W En my de winzucht wiegt in:p 5

Wanneer ik niet vernoegt kan wezen,

Endien Algever wordgepreezen!

2.

Het goet en is tot weinig nut,

Als dat het slechs den menfch stut,

Om laft en leven t onderhouwen; »w

Maar niet om daar op te vertrouwen.

3,

Een wind, een brand jaagt alles wech, Iob. 1.

Wat baat dan't gierig overleg?

Waarom het niet te nutt' men,

Van die 't ons goedig toe laat komen?

4

Wat baat my doch den overvloed?

Wat baat my al het werelts goet,

Dat my in 't sterven noch in 't leven,

Niet kan een zier voldoening geven?

Fffff 2. - Kreeg'
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- - 5. * -

Kreeg ik daar voor een droppel bloed

Van u, Heer J Es U, 't was vergoed.

Maar uwe liefd' en groot vermogen,

Wil gelt noch geen verdienst gedoogen.

6.

Doch die met giften d'armen schraagt,

Die weet ik dat u, Heer, behaagt;

Wijl ONsB RooD my niet is gegeven.Matt 9.1 1.

Om flechs Alleen daar van te leven.

7.

'k Ben maar een beedelaar voor Dy.

Gunt gy my goed; Geef 't hert daar by,

Om uwe gift U zelf te leenen,

Aan haar die door hunn armoed weenen.

8.

O groote Gever, laat ons t faam,

, Verheerlijken uw grooten Naam,

En nooit ons dwaze zinnen hangen

Aan 't goed dat gy ons doet ontfangen.

9• -

Maar trek het herte hier van daan,

Op dat het macheten Hemel gaan,

Om uwe mildheid te verkonden,

Die nooit geen mensch en kan doorgronden.

IO.

Doch als ik U heb tot myn fchat,

O JE s Us, 'k heb het al om-vat.

Dies laat ons blijven eeuwig t famen,

Verhoor deeze Beede, Heere! Amen,

't Ver
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't Verduistert Gezicht.

T o o N:

Je voytoutes les muiäs. Of: Dat Jupiterfjn & c.

- , JE SU, eeuwig licht,

O?baak voor ons Gezicht,

Wanneer zult gy verklaren dit ons oog,

En trekken 't eens van d' aard af naar omhoog?

Wy wroeten, als de Mol,

Verblint in de aarde,

Van gewinzucht dol,

En zien nooit eens de hooge waarde

Van uw eeuwig Rijk,

Maarblijven in den flyk.

-

- -

Nochtans zo wy ons oog

Langs 's werelts ruime boog,

Van stad tot stad, eens yv'rig laten gaan,

Wy zien alom elk huis met kruis gelaan;

En heeft nu t geen gelach,

Wacht maar tot morgen,

't Schreit'er van ach! ach !

Want niemant is er zonder zorgen:

Ja die 't meeste heeft,

- In wreedste zorgen leeft.

3- ar

En komt er al een bood” -

Die ons ter bruiloft nood,

Fffff 3 VVat
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VVat is't helaas? men ziet er weer wel tien

Die nooden om ons by een lijk te zien.

D'elend' is over-al.

De gantfche werelt

Is een tranendal:

want geen palleis, hoe schoon bepeerelt,

Daar de bleekke dood

Niet vrylijk binnen stoot.

4

Nochtans elk, als verzot,

Die streelt'er fijn marot :

D een reist en rotst om steden te bezien;

Een ander zoekt twee werelts te gebi'en:
Eenderde hangt het hert n -

Om tyd te fpillen,

't Zy by kaart of bert;

Een vierde vleit fijn oog met grillen;

En de vyfde flyt.

By hoer of wijn fijn tijd. -

5.

Een ander mint een roos,

Een bloem, een tydeloos,

Die in fijn thuin zeer ras ter neder leit,

En daar 't mee is als of die tot hem zeid;
O vrient, op morgen zal Pf. 90.6.
Gods hand :: 'f 9

Uit dit aardfche dal.

Maar laas wie denkt er op dit plukken,

Eer de fikkel knelt,

En hem ter neder velt?

Elen



z E DE - Z A N GE N. z83

6.

Elendig die te laat

De waarheit eerst verstaat, -

En die bevind door angsten, pyn en schrik

Hoe nut hier was de minste oogenblik.

Maar die fijn dagen telt,

En ider morgen

Voor de laatste ftelt;

Die vint meer vreugt en heil verborgen,

Als die veel bezag,

En nooit dacht aan dien dag.

7.

VVant * hy die 't alles zag, * Salomon,

Zei, voor fijn laatsten ::
't Is ydelheid al wat de Zonbeschijnt, Prov. 1.

v: 't eene komt, en 't ander weer verdwijnt.

De blixem van de tyd.

Al 's werelts luister

Haaft tot afch verflyt:

En dus valt al haar glans in 't duister:

Maar 't heil-heilig Ryk

, Van God, duurt eeuwiglijk.

8.

O foei, dat noch onz' oog

Zo traag wil naar om hoog,

Maar houd zich vast gestart op stof en aard:

Als was den Hemel niet een lonkjen waard.

Foei, menfch, gy die dit weet,

Dat gy zo fchendig

Noch uw plicht vergeet, -

En maakt uw eigen ziel elendig;

Wijl
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e"

Wijl gy doelt en graagt,

Naar 't geen uw God mishaagt.

9. -

Och JEs U geef my dan

De kracht, waar door ik kan -

Al d'ydelheit, die ik ooit heb gezien 3.

Vergeten, en uit myn gedacht doen vlien:

En leer my zien wat vreugt

Dat die beërven,

Die gy Heer verheugt:

Zo zal ik leven door myn sterven,

En de dood zal mijn .

Van herten welkom zijn.

't Verkeert Gehoor.

, T o o N: 't Honigbietje. -

TElaas de mensch, vol ydelheid,

H: dik betovert door fijn ooren,

Wijl hy tracht te hooren

't Geen fijn ziel verleit;

De werelt als een zee-Sireen,

Speelt hemzo zoet door ziel en zinnen heen,

Dat hy fijn ooren leent

Aan't geen fijn hert versteent.

2

En wie, ach wie, al-ziende Heer,

zal zich hier konnen vry van roemen,

En de fchult verbloemen

Van
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*

Van fijn boos begeer?

VVaar is de menfche died'er leeft,

Die zich in 't hooren niet verzondigt heeft,

Die zal van Davids Zoon

Ontfangen eer en loon.

3 •

VVant in den schoonen Tempel Gods,

Daar Jesus uit gewiede monden,

Laat fijn vrée verkonden,

Zijn wy als een rotz:

Wy stoppen door de slaap ons oor,

En achten niet dit kostelijk gehoor,

Hier word den menfch als steen.

Help God! waar wil dit heen?

4.

Maar komt er vuile klapperny,

Of nieuwe tyding, ons te voren,

Dan zijn strak onz' ooren

Vyerig op die zy:
-

Dan schijnt de flaap zo verr' verspreit,

Als 't bloozend' oosten van het westen leit:

Ja 't allerminste woord,

VVord dan wel snel gehoort.

5 •

Of komt ons voor een yd'le zang,

Of dartel speelen op de snaren,

't Zal ons nooit befwaren,

Schoon't duurt uren lang:

Daar doch het zingen datmen hoort,

Is wint die uit een stinkkend vleesch komt voort:

Ggggg Ja
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Ja wat 's een fnaar geweest

Als dermen van een beeft ?

6.

Nochtans, ó JEs U, ik beken,

Schoon ik deez blintheid kan bemerkken,

Dat ik in myn werkken

Hier aan fchuldig ben:

Maar, Heer ik: dat gy verdooft,

Al't geen dat my van 't recht gehoor berooft,

En dat het maagden-liet , Openb. 14.5

My steeds te binnen schiet. - -

7.

Doet my, ô JE sus, die gena

Die gy wel eer een dove dede;

Raak myn'ooren heden,

En zegt, Ephphata!

Zo zult gy, ô myn Heiland, zien,

Dat ik met oor, met mond' en ziel' U dien:

Want daar gy't dus ontsluit,

Barst lof ten boezem uit. “

8.

AMarc.7.34.

Geef dat my't hooren nooit verheugt,

Van't geen waar door ik in myn leven

Zou den duivel geven

Eenig luft of vreugt.

Maar laat veel eer die schrik-trompet,

Des laatsten oordeels, zyn aan 't oor gezet:

Op dat ik in dien dag -

a Met vreugt verrijzen mag.

En
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9.

En gunt gy hier myn ziel een pand

Laat d: ::::: 5

Die uw vleefch doorboren

Aan het kruis vol fchand:

Op dat dit wonder maatgeklank,

My porren mach dat ik u JEs U dank;

En ik ten laatsten hoor,

Kom erf het vreugden-koor.

't Geprangt Gemoet.

T o o N : e

Courante la Bare. Of: Gebogen knielik, & c.

Elaas, wanneer ik overweeg

H:boozenloopvan myn ellendig leven,

Wat zonden dat ik heb bedreven,

En hoe ik ben van alle deugden leeg:

Zo beeft myn ziel waar dat ik ga,

En bid de bergen dat fy, uit gena,
My doch verbergen voor d'alziende Heere;

VVant waar dat ik

My heenen keere,

Alles baart my fchrik.

v 2.

VVend ik myn oogen achterwaart'.

Ik zie de dood die treed my op de hielen.»

En dreigt my telkens te vernielen'Ggggg & En
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En schrikt my door fijn uitgetogen fwaart.

Of zien ik voor my; ach daar staat

De groote lyft van myn bedreven quaat.

Om hoog zit een vergrinden God ter wrake.

Om leeg zien ik ,

De helftaan haken,

Na mijn laatsten fnik.

Helaas waar zal ik henen gaan?

Tot wie van al zal ik my veilig keeren:

Elk staat gereed my te verteeren,

Ja mijn Gewife bied my d'oorlog aan.

O naare kerkker van verdriet!

Myn kracht verteert in dezen angst tot niet:

De werelt is te naau om aâm te halen.

O tranendal,

Gy kriclt van qualen,

Door myn zonden al.

Nochtans in deze jammerpoel,

Daar ik dus word van hel en dood bestreden,

Zal ik in hoop tot J Es Us treden,

En klagen hem wat angsten dat ik voel:

Hy is myn berging in den nood, -

Hy is de vriendlikheid en vreugde-fchoot,

Verberg my dan, ô J Es Us, lieve Heere,

Op dat mijn lot

Eens mach verkeeren

By dien grammen God.

- 5 •

Och JEs U, fla dees bee niet af,

Weeft gy mijn scherm, mijn schild, mijn hoog ver

tTOUWen 2

Mijn
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Mijn burgt, mijn toevlucht in 't benouwen,

En troost my, JESUs, door uw stok en staf:Pf22

Gy nood de fondaars fwaarbelaân,

VVel lieve JEs U neem myn ziel dan aan,

En giet daar in uw oly van genaden;

VWant, Heer, gy weet

Dat mijn misdaden

My zijn wreet en leet.

6.

Zo zal, ik, als een nieuwe mensch,

Mijn lofzang, u ten dank, in stilheid geven,

En eeren u mijn gantfch leven, -

Tot dat ik eens verkrijg die groote wenfch

Van in uw eeuwig: -

Te dienen u mijn J Es Us eeuwiglyk,

En in triomf oneindig te verkonden,

Dat uwe macht,

Hel, dood en fonden

T" onder heeft gebracht.

't Gerust Gemoed.
\

T O ON :

De Meydie komt ons by, zeer bly.

Ie kent'er ooit een goet Zo zoet,

Als die bewoont een welgerust gemoed.

't Is zeker, wie zo leeft, -

Die heeft - - -

Opd'aard de voorsmaak van het hemels goed:
Ggggg 3 Hy

«'
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•f

Hy acht het wuft getier

Der boozen niet een zier,

En wat een leugenspreker zeid

Vliegt hem door het oor,

Dewijl dat daar voor

De waarheid pleit.

2•

Maar wie kent grooter fmert,

Voor 't hert,

Als daar de onrust in gevonden werd?

Al 't werelts goets en zoet, Is roet,

En waar hy loopt, hy blyft in 't net verwert.

Syn fchaduw baart hem schrik,

Want ider oogenblik

Taft hem dien grooten vyant aan,

En nergens is heul

Dewijl deze beul

Verdubbeld in't flaan.

3

Wel ziele houd met kracht

Dan wacht

Dat nooit dees onrust in u werd gebracht.

De booze doet altyt Sijn vlijt

Dat hy verlokt het menschelijk geslacht. Matt.623.

Dies wat u 't vleefch gebied.

Denk dat uw God het ziet;

Zo zal u zijn in eeuwigheid

Geen zonde zo zoet,

Dat zy het gemoed

Deez onrust bereid.

Kom
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4

Kom Jesu, met uw kracht,

En macht,

Versterk hier toe het menschelyk geslacht,

Blaas onze ziel voortaan Zo aan,

Dat uwe wil alleenig word betracht,

En 't quaad dat wy begaan,

Door fwakheid overlaân,

Dekt dat met uwe goedigheid;

En keer uwe ftraf

O Heer van ons af.

In eeuwigheid.

Ziele-zucht tot God.

T o o N :

Karsnacht. En: Vive la Prince de Oranje,

God, ôheilbron der genade,

Gypleeg mydaaglikst overladen,
t Door uwezegenrijke hand;

Nuhoud gy die, als toegefloten,

En fchynt my voor het hooft te stoten.
Hoe komt dat dus uw toorne brand ?

en

- 0

Zijn 't mijne zonden en gebreeken?

zijn't mijne looze en booze treeken? -

Of is't mijns ouders oude schuld, Exod.2o.5.

Die
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Die gy niet langer wilt::
Maar nu op mijnen hoofde brengen,

Om dat de maat is opgevult ?

3,

Wel Vader, wilt gy die kastijden?

Ik kan uw flaande hand niet myden,

Ja zelfs ik wilze niet ontgaan.

Ik weet, het zijn uw liefde flagen,

. Op dat 'k my als een kind zou dragen

En in uw gunste blijven staan.

4.

Maar Vader, mach u fchepsel spreeken?

En zal 't uw toorne niet ontsteeken?

Zo bidd ik, dat gy op my ziet:

En opent doch uw mededogen,

Gy kent mijn deerlik onvermogen;

Ik ben maar stof, een worm een riet. Matt.1 1.7

5.

't Is waar ik grimmel vol misdaden

En heb verdient nw ongenade:

Ja zo gy my tot gruis verdeed, Job. 12.15.

'k Zou zeggen, Heer gy zijt rechtvaardig,

'k Ben dit, en duizent rampen waardig,

En heb verdient het eeuwig leet;

6.

Maar hoe zoud' ik dan konnen roemen

Uw goetheid die niet is te noemen?

Uw liefde, die geen einde heeft?
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Uw groot ontferming en genade?

Uw hulp, die fwakke komt te stade?

En 't goed dat gy uw kind'ren geeft?

7.

Ben ik uw kind? wilt u ontfermen?

Slaat, Vader, maar wilt u erbermen,

Ik ben het maakfel uwer hand: Pf: 103.14

Ik heb uit fwakheid overtreden :

Ei Vaderlief! vergeeft het heden,

Eer gy voor my de vierschaar spant.

8.

Ben ik van lippen onbesneden, Exod,6.29.

Ben ik te vuil van lijf en leden,

Zie dan mijn ondften Broeder aan:

Hy is uw Liev'ling wel ter degen,

En die is mijner zeer genegen;

Ay neemt Hem tot mijn Borg doch aan!

»

9.

Zo zal mijn droeve ziele ruften,

En ik zal vrolik my verlusten

In't goed dat gy my, Vader, doet;

En u, ô J Es Us, zal ik roemen,

Dat gy u wilt mijn Broeder noemen, Heb.1.11.

Daar gy mijn Heer zijt die behoed.

IO,

O'Schepper, die my hebt geschapen?

Laat ik doch dees genuchte rapen,

Hhhhh Her

»
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Herfchep my nu en menigmaal;

Dat ik mijns Broeders beeld geprezen.

Hoe langs hoe meer gelijk mach wezen »

En ik nooit van fijn fpoor verdwaal.

II.

Zo zult gy my, Heer Jesu, leiden

Ter plaatzë die gy gingt bereiden Joé-14-2
Eer ik verstant of leven had.

wel laat ik in uw armen sterven!

Komt haast, Heer J Es U, doet my erven

Uw Koninkryk, uw peerle-stad.

VOORPOORT

Van de

Negen Zaaligheden.

• Matt. 5: 3 . . . . . . 11.

T o o N: Karsnacht.

JEs U, 'k wou graag zalig worden.

Wilt my dan met uw gunst omgorden,

Dat ik de leffen op den berg,

Die g uw Disciplen hebt gegeven,

Met hert en ziel ook mach beleven.

Vergeeft dat ik u zo veel verg!
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2.

Gy nóemde Negen Zaligheden.

Maar, Heere, laat ik, door gebeden,

Verkrijgen van uw Majesteit,

Dat ik die recht mach mediteeren;

En in uw school der deugden leeren,

De kern van 't geen Gy hebt gezeit.

3.

Kan 't zijn, mijn lieve God en Vader,

Beweeg mijn ziel; gun dat ik nader

Dees Trappen van uw Heiligdom.

Leer my die loon en ftraf bemerken.

En wilt my door uw Geeft versterken,

Dat ik U vreeze en dien” alom.

4. •

1. Zyn d' Arm' van geefte hoog geprezen;

o: Es U, laat:by haar::

2. Zo ook by haar die Treurig zijn.

2. 't Zachtmoedig hert geeft gy genade.

't Gantfchaardrijk komt dien menfchte stade.

Geef't my dan, groote Medicijn.

5.

4. Mocht ik dan Hongeren en Dorsten

Naar de Gerechtigheid haar borsten;

Hoe vriendlik wierde ik dan verzaad ! f

5.En konde ik dan Barmhertig wezen,

6.En Rein van herten Gode vreezen;

'k Was zalig in den hoogsten graat.

Hhhhh 2 Zijn
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6.

7. Zijn ook de Vreedfame Gods kind'ren,

8.En wiens Vervolging niet en mind'ren,

Ook fy die lijden hoon en fmaat;

9.OJ EsU, doet my't al verdragen,

Wanneer 't u strekt ten welbehagen,

En 't Zalig zijn daar door ontstaat.

7.

Doch wilt my die genade schenkken,

Dat ik in 't breed mach overdenkken,

't Geluk der Negen Zalighe'en,

Die uw gewijde lippen leerde,

Aan die de Zaligheid begeerde.

Och laat my zijn als dezer een!

8.

Maar fluit in keetenen en banden

Al mijn gefwore ziels vyanden,

En sterkt mijn zinnen en gebe'en,

Dat ik, Heer JE sU, zo mach leven,

Dat gy my wilt genadig geven

De minste van uw Zalighe'en.
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De Negen Zaligheden.

Befchreven doorden H. Euangelist Mattheus cap. 5.

Eerste Zaligheid.
Zalig [zijn] de arme van geeste: want harer is het

Koninkrijk der Hemelen.

T o o N :

Psalm 6. Wilt my nietftraffen Heere.

Zielen uitgelezen,

Oe: zalig zoekt te wezen,

En klein zijt in uw oog;

Komt hier, leer met de fcharen,

Wat J E s U s zal verklaren,

wiens waarheid blinkt zo hoog

2 •

Gaat onderzoek ter deegen,

VVaar toe gy zijt geneegen;

En of gy recht verfoeit

Al 's werelts yd'le zaken,

En zoekt tot God te maken,

Waardoor gy groeit en bloeit.

3.

O gy Arme van geeste,

God lieft ut allermeeste, - -

- Hhhhh 2 Zo
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e

Zo gy neerslachtig zyt:

Want die hoogmoedig draven,

En pochchen op haar gaven,

Zijn haar belooning quijt.

4 •

Koom lieve Zaligmaker,

Maak my een zelfs verzaker.

Vat weer den tou-fweep aan :

Drijf uit mijn Afgods tempel

Het beeld daar op g uw stempel

Niet waardig acht te slaan,

5.

Gun dat my d' aardfche zaken

Niet langer en vermaken.

Maar 't hert ten Hemel fweeft;

En ik nooit meer begeere

Als mijn gekruisten Heere, 1.Cor.2.2.

Die voor my storf en leeft.

6.

Wat zoude ik meer bedenkken,

O JE s U, die wilt fchenkken

D onëinbre zaligheid -

Al die, met need'rige oogen,

Op dit groot doelwit poogen,

En 't fwakke vleefch beschreit?

7.

O neem doch in genade

Mijn ziel, die vroeg en spade

Zucht
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Zucht in het overleg - -

Der rijkken, in wiens ooren

Gy't Wee eens zult doen hooren,

, Gy hebt uw loon al wech. Matt.16,25.

8.

Doch Heer, 'k zal mijn vertrouwen

Alleenig op U bouwen;

Geef my uw goeden Geeft,

Om dus by daag en nachten

Mijn armoe te betrachten;

Zo erve ik 't allermeest.

Tweede Zaligheid.

Zalig [zijn] die treuren, want fy zullen ver

troost worden.

To o N :

Pfalm. 13.32.en 45. Ook: Psalm 8.

Ider vers in tweëngelieft,

Groote God, ôSpring-aarvan mijn leven,

Diezondaars duld, en zonden wilt verge

ven;

Wat is er doch dat ik niet off'ren moet

Aan U, die zijt den hoorn van overvloed?

2.

Wat hebb' ik niet al goeds van u ontfangen?

En ben verschoont in averechtze gangen :

Zo
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Zo dat ik moet bekennen t aller tijd,

Dat Gy oneindig mededogend zijt. Neh.9.17.

3

Maar, lieve Heer, mocht my 't geluk gebeuren,

Dat ik by U mijn zonden mocht Betreuren,

En zien mijn zelfs, en al de werelt, aan,

Wat flinkze pa'en dat elk komt in te slaan!

4.

OGod ik moet myn hertU openbaren.'

Mijn ziele krimpt hoe zal ik 't u verklaren?

Ik ben melaats van boven tot bene'en ;

Wantgeen Gebod of 't is van my vertre'en.

5.

Och laat my doch , ô Heere, niet verzinken

In twyffelmoed, maar doet uw aanschijn blinken:

En geef datik terecht Betreuren mach

De feilen die uw alziende ooge zag.

6.

O doet doch eens mijn watersluizen open;

Wantbuiten dat hebb'ikgeen heil te hopen.

Dewijl uw mond, ô JEs Us, heeft gezeit:

,,De ziel die Treurt, die erft de Zaligheid.

7.

't Is Ubekent, 'k hebb'u over aardfche zaken

Zeer veel getreurt, maar dit kan hier niet raken:

Indien mijn ziel ook deze ydelheid,

Van heden af, niet deerelijk beschreit.

Waar
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3.

Waar vlugt'ik heen? waar zal ik trooft verwerven,

Indien ik U,myn Advocaat moet derven? 1.Io.2.1.

Die al mijn Stukken grondig zijnbekent,

Enmy alleen kundredden uit elend.

9.

Ik treur, dewijl myn zaken qualik leggen,

En dat ik niet, als fchreijend', U kan zeggen,

OJE sU koom uw fwakke riet te baat,

Dewijl gy zijt alleen mijn toeverlaat.

IO.

Verkneusmy vry, en leer my recht beschreijen

Al 't werelds doen dat my pleeg te verleijen:

op dat ik eens bereik de Zaligheid

Der Treurigen, die gy hebt toegezeit.

II.

Maar als mijne oogen fwellen dus van tranen,

Laat doch, ô Heer, denTroostermy vermanen,

Dat Gy alleen de hulp en toevlucht zijt,

En die my red uit alle nood en strijd.

12 •

Geen hels gedrocht geen aardschemoeilijkheden,

zijn nooit zo fel, oft wordden kopvertreden.

Dit weete ik. Diesik schreijende verwacht -

Uw zaligheid,Heer Jesu,dagen nagtGea 6.1 8

-

->

Iiiii Derde
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Derde Zaligheid.

Zalig [zijn] de Zachtmoedige, want fy zullen

- 'taardrijk beërven.

T o O N :

Pfalm 28. en 61. Ook Polifemus aan de framde.

Heer IEs Usg hebt gegeven,

Om te leven,

Nu en in der eeuwigheid,

Deze leff” met alle krachten

Te betrachten,

, Lieft doch de Zachtmoedigheid.

•

- •

Wel Zachtmoedig Lam, kan 't wezen,

Doet my vreezen

Dat ik nooit in toorne raak:

Strem d'opwellende gedrochten

Van mijn tochten,

En blijft gy alleen mijn Baak.

3 •

'k Weet gy hebt veel fmaat geleden,

Hier beneden,

Jº Van het Farizeeifche rot;

Die het alles wilden schikken

Tot verftrikken

Van U d' alvoldoende God.

'k Zie
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e 4.

**

'k Zieuopd'Olijfberg smeeken. Matt. 26.

'k Hoor u spreeken.

'k Zie u worstlen langs der aard.

'k Zie u zeer zachtmoedig dragen,

Geeffelflagen,

En al wat hun toorne baart.

5.

Ia Pilatus, t fijner schanden,

Ziet de handen

In uw heilig aanzicht staan.

Uw Zachtmoedigheid kan 't dulden;

Maar fijn schulden.

Heer, daar blijv’ik fchuldig aan.

6.

't Is voor my dat gy wild lijden,

En 't kaftijden

Tot de hoogste trap voldoen:

Wijl gy weet hoe ongeduldig,

En hoe fchuldig,

Ik in toorne pleeg te woe'n.

7.

Maar ô God, ô Heer der Heeren,

'k Moet my keeren,

Met een zielen-dankbaarheid,

Datg'U, Kruislam, hebt begeven,

Om te leven

Tot mijns zielen zaligheid.

Iiii i 2. Laat
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8.

Laat ik dan vry d'aarde derven, -

En beërven

U Heer I Es U s; U alleen.

Gy zijt mijn Begin en Ende. Apoc. 22.14.

Doet my wenden

Dat ik werd als met U een.

Vierde Zaligheid.

Zalig [zijn] die Hongeren en Dorsten na de

Gerechtigheid: want fy zullen verzadigt

worden.

T o o N :

Pfalm 42. Als een hert gejaagt, 6 Heere.

Ogy die wilt zalig maken,

Z: Heer JE s Us die alleen

Hong'ren, en hun zelfs verzaken,

En u fmeeken door gebeén,

Stier my dan doch door uw Geeft,

Dat ik zoeket allermeeft,

Honger, Dorst en Smaat te lyden,

Naar uw gunft mijn ziels verblijden.

2 •

'k Heb, Heer, uw Gerechtigheden

Menigmaal zeer klein geacht.

'k Heb
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'k Heb dien Honger niet beleeden

Die gy van my hebt verwacht.

'k Heb mijn vleesch in overdaad

Meer met aardfche fpijs verzaad,

Als mijn Honger te besteeden

,, Heer naar uw Gerechtigheden.

w 3

'k Moet dan Ongerechtig heeten.

'k Moet dan voelen in mijn ziel,

Dat ik my niet heb gequeten,

Zoo 't Heer Ies U u beviel.

Maar, mijn God, waar zal ik gaan,

Als door treuren en getraan

Hulp en troost by u te vinden,

Die, eer dat ik was, my minden ? Ioan. 17.1.

4. •

Gy hebt Honger, Dorst en Slagen, Mat. 27.

Gy hebt aller menschen woen,

Ia de dood aan 't kruis gedragen,

Om myn helfchult te voldoen.

O mijn God! ik schrik en beef,

Dat ik noch op d'aarde leef,

Die my levend mocht verslinden,

Wijl ik nooit kon Honger vinden.

5 •

Doch ik geef geen moed verloren,

Wijl gy door uw lieve mond -

,,Hebt den Dorstigen verkoren,

,,En die Hong'ren, fpijs gegont,

Laat dan, groote Majesteit,

Iiiii 2 - 't Hon
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't Hong'ren na Gerechtigheid

In mijn ziele zo beklijven,

Dat gy wilt mijn Trooster blijven.

6.

Och laat ik in dit verlangen

Sterven, JEs U, hier op aard,

En geef my betraande wangen, •

Zo lang gy mijn leven spaart:

Maar dat ik in mijn gemoed

Voelen mach dat Gy het doet,

Om mijn ziele te bereiden

Tot een welgezaligt fcheiden.

- 7.

'k Wacht dan, Heer, op uw genade:

Dat ik, in de ziel verblyd,

Mach gevoelen, vroeg en fpade,

Dat gy mijn Verzader zyt.

O Heer Jes U wacht niet lang!

Hier te leven valt my wrang;

Als ik recht bedenk de reden

Van uw Negen Zaligheden.

Vijfde Zaligheid.
Zalig Tzijn] de barmhertige, want haar zal

barmhertigheid geschieden.

TooN: Psalm 15. Wie is't die zal woonen eenpaar

Armhertig God, o gefu, Chrift,
Die van den berg uw Jong'ren leerde,

Hoe dat een herte vry van lift. Pf: 15,6

En
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*.

En die verfoeit krakkeel en twift

Gy dien de zaligheid vereerde.

2 -

Nu komt een fchuldige u te voor,

En offert u fijn zielgebeden. -

O JE s U geef hem doch gehoor,

En neig eens uw barmhertig oor,

Aan die gewent is 't overtreden.

3.

Wat ben ik, Heer, als daar met fmert

Een poel van onbarmhertigheden,

Een ongevoelige van hert,

Die in de strik van 't vleefch verwert,

Niet vry kan zijn van overtreden.

4

Want d'arme heeft by my gewoont.

Ik heb gezien haar nood en fchade.

'k Heb geen barmhertigheid getoont;

Hoewel ik weet dat gy het loont,

Niet door verdienst, maar uit genade.

h 5.

Barmhertig Heer dan, ander maal,

Waar blijve ik door mijn overtreden ?

Ik zie gy weet het hoe ik dwaal,

En dat ik fchrikke door 't verhaal

Van al mijn onbarmhertigheden. •

6. -

Zo gy dan niet barmhertig zijt,

O grouwel ! was ik nooit geboren;

Maar
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Maar Jefu, gy die t'fijner tijd,

Uw volk gekocht hebt en bevrijd, Joa. 17.12.

Gy lijd niet dat een gaat verloren.

- 7.

- Hebb ik dan d'arme niet gelaaft,

- Noch al haar bidden willen hooren, Prov.21,23.

Hebb ik naar aardfche schat gedraaft,

Of tegens uwe wil geflaaft;

Stop doch voor bidders nooit uw ooren.

- zo 8.
- -- Ex

Maar geef my een barmhertig hert;
Dat ik het aan die mach betoonen

Daar uwen fchat onthouden wert,

En die in armoed, kruis en fmert,

Hier zuchten en verneedert woonen,

9.

o dat ik dus het vleesch verliet,

Wat kreeg ik al barmhertigheden!

O God, :: door verdriet

Zo ik op d'aard geen straal geniet

Van 't heil datg' aan my wilt besteden,

IO.

Kom daal dan uit den Hemel neer.

Doorwroet mijn hert. Schik het van binnen,

- Gun dat ik U, ô lieve Heer,

- U, U alleenig, dien en eer,

En uw barmhertigheid mach winnen,

Zesde
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Zesde Zaligheid,

Zalig[zijn] de Reine van herten, want fyzul

len God zien. -

T o o N :

Pfalm 51. Ontferm u over my.

Reine God, en oorspronk alles goeds,

U smeek ik, met aandachtige gebeden,

Datgy uw kind, vol zondig overtreden,

Noch nu, noch nooit wilt stellen op den toets.

Uw Rein gezicht verfoeit d'onzuiverheid. -

Gy ziet en kent, Heer, dooruw alziend oogen,

Mijn nietig hert, dat tot u vleit en schreit,

En klaagt aan u fijn fwak en klein vermogen,

2. -

't Is al melaats; 't is vuil wat in my woont,

En nochtans: , Heer Jefu, hebt meedogen,

Dewijlfomtijds, door tranen mijner oogen,

Mijn vuile ziel wordklagende vertoont.

Maarhoe kan ik uw vriendlijk aanzicht zien?

Hoe kan d'onreine by dien God verkeeren;

Voor wien d'onreinejade duivelsvli'en,Jac.2.16.

Die op fijn heup de naam draagt Heerder Heeren?

- o -

., 5' -

En nochtans naak ik gefu tot uw troon. . .

Gy kent mijn kracht. Ik wou welzalig worden.

Kkkk k Maar
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Maar zo my uw genade niet omgordden,

Wat was ik doch als een onreine zoon 5

Kom zie my vry van hooft ten voeten aan;

Maar, met uw mantel der barmhertigheden,
Bedek mijn ziel, die nimmerkan bestaan.

Zo gy doorziet mijn schandig overtreden.

4. •

Laat Heere dan , laat my, uw vuile knecht, p

Eens komen voor den aanblik uwer oogen,

En word, ó God, met die gena bewogen,

Die gy den Reinen vast hebt toegezegt.

Gún dat ik doch van herten Rein mach zijn:

En hebb' ik my, Heer, in mijn plicht, vergeeten,

Berg daarom niet uw vriendelijk aanschijn,

Maar dek dat doch, als had gy't nooit geweeten.

5 •

Gyhaat het dubbelhert, en 't vuil gewiff,

En die,met voordagt, doen veel grouwel-zonden,

Die kon uw mond het droevig W EE verkonden.

Maarzoek, Heer Iefus, of dit in my is. Luc. 18.12.

Gy waart alleen de Reine hier op aard. -

Gy liet daarom donreine niet verzinkken:Ioa,8.7.

Maar strafte, die, als Farizeen geäart, (27.

Van buiten blinken en van binnen stinken. Mat.23

6.

O Spiegel Gods, ôbeeld van zuiverheid,

Voor wien dat nooit iets kan verborgen wezen ;

'k Legg in uw Waag,en ben vol angsten vrezen,

Zo Gy niet voor verborgen zonden pleit.

Laat -
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Laatmy gekrookte riet,nog blijven staan:Ief:42.

En wilt mijn glimmend wiekje niet verdoven.

Ziet al mijn struiklen mededogend aan:

- En laat mijn ziel daarom niet zyn verschoven.

7.

Doorstraalmy dan, Heer Jesu, door uw Geest,

Dat ik alhier boetvaerdig' wierd bevonden.

En't hert dat krimpt en wriemelt door fijn zonden

Ziet dat: aan,wantGybemind dat meest. Pf5 1

O neem dan mijn gequetste ziel doch aan,

En stort daarin uw heil’ge balsfemvlieten

Van't Kruisbloed,waar doorgantfchlik is voldaan

De straf die ik rechtvaardig moest genieten.

8.

Ik kleev u aan, ômijn barmhertig God!

Waarzou mijn ziel de Reinigheid ooit vinden,

Indien gy niet boetvaardige beminden

Die byu zoeken het gezaligt lot?

Laat ik dan, Heer, door u gereinigt zijn,

Op dat ik worm, zo nietig in vermogen,

Mach zien de glantz van 't Goddelijk aanschijn,

Dat eeuwig blinkt van heil en mededogen.

9•

Adieu dan werelt, 'k zeg u goeden nacht.

Mijn ankkergrond leit in dien lieven hemel.

Mijn baak is daar. Geenondermaans geweemel

Krijgt op mijn ziel voortaan zo grooten kracht.

Indien mijn oogenGod maar mogen zien, Job. 17.

Enu mijn Zaligmaker eens aanschouwen,

Kkk kk 2 Die
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Die ik, onreine, als een fwak Chriften dien'!

Op u, mijn Borg, zal ik alleen vertrouwen.

zevende Zaligheid.

Zalig [zijn] de vreedzame : want fy zullen

Godts kinderen genaamt worden.

T o o N: Pfalm. 12. en 11o.

Vredevorst die, metuw vreedfaam leven,

OUw Jongeren zijt heerlijk voor gegaan;

Gun my uw zedig voorbeeld na te sterven,

Ja dwing my doch, die wegen in te slaan.

2 •

OKoning JEs Us wilt my vreedfaam maken,

Gy die mijn feilen beter kent als ik, -

Op dat ik leer mijn eigen zelfs verzaken,

En't toornig hert my dienen mach tot fchrik.

*

3. -

De Vrede weet ik is van groot vermogen.

Maar 't heete bloed, dat in mijn aders welt,

Blinkt menigmaal uit d' aanblik mijner oogen,

En toont hoe 't hert inwendig is gestelt.

4,

Leer my, ô Kruiflam, die de martlerijen

Zo goedig en zo bloediglijk verdroegt;

Dat
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Dat ik hier ook mach recht Vreedfamig strij'en,

Wanneer een boosaard my word toegevoegt.

5.

Gyweetdog dat de werelt ligt in 't booze Ief 5.

De quaden zijn zelver veel ontmoet.

De gierige de nijdig en godlooze,

Diefpannen noch te famen als verwoedt.

6.

Geen wonder is 't dan, Heer, dat ik ook mede

Somtijds eenskoom te flibb'ren van dat pad.

Dies is alleen mijn hertenwenfch en bede:

Geef dat ik doch de Vreedfaamheid omvat.

"- 7.

Dan weet ik, ô Jehova, zal ik krijgen

Die vreugde van uw kint genaamt te zijn.

O gun my dat, zo zal mijn ziel nooit fwijgen

Te roemen, Gy zijt mijn en ik ben dijn.

8.

O Konink van het Koninkryk vol vrede,

Neem voor Soldaat my onder uw banier;

En oeffent my, ja ook kaftijd my mede,

Op dat ik stry door een geheiligt vyer.

O.

Laat dan de boozen allen fmaat verzinnen,

En doen my vry den wreeden oorlog aan,

Als ik alleen, doorVreedfaamheid mach winnen

De zaligheid, onder uw Vrede-vaan.

Kkkkk 3 Acht
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Achtste Zaligheid.

Zalig [zijn] die Vervolgt worden om der Ge

rechtigheid wille; want hareris het

Koninkrijk der Hemelen.

T o O N :

Pfalm 84. Hoe lieflik, ô Heer, en hoe rein.

W Aar zal ik, Heer, ter fchole gaan,

Indien ik, naar uw wijsvermaan,

Het Rijk des Satans leerbestrijden ;

En my manhaftig tegen stel
Byal 't gebroedzel van de hel ,

Om uwen Naam recht te belijden?

Geen mensch, fchoonhygeöeffentis,

Ofglibbert en slaat telkens mis.

2.

Hoe staan ik dan Vervolging uit?

Ik, die van booswicht;, fiel en guit,

Dan hier, dan daar, word aangevochten?

Men tast my in myn eer en goed:

Men overkropt mijn rein gemoed:

Hoe kan dan 't hert zyn zonder tochten?

Dies vreeze ik, dat my is bereit,

Het derven uwer Zaligheid.

»

En of ik deze al overwon,

Dat ik die duldig dragen kon 3
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De Satan heeft noch scherper pijlen.

Hy drijft my, door Verzoeking aan,

Op dat mijn Godsdienst stil zou staan,

En krijgt my in dat net fomwijlen.

Dit 's, JEs U, d'alderfwaarste strijd,

Wijl hier de ziele schade lyd.

4. •

Kan 't zijn, verlost my van dit pak.Mat6 12.

Of sterk my , die nu ben zo fwak. w

Wilt my dien troost in 't herte geven,

Dat ik bedenk, dat hier in strijdMarc. 10.30.

De mensche veel Vervolging lijd.

Als fy Godzalig willen leven. 2.Tim. 3. 12. .

En of dan fchoon de booze vloekt,

Dat gy God zijt die 't onderzoekt.

5.

Mijn strijd is niets in 't worstelperk,

Zo ik niet J Es Us roem bemerk,

En mijnes Gods gerechtigheden:

Die gy mijn Heiland hebt voldaan,

En al t vervolgen uitgestaan,

Ja voor die booze noch gebeden. ,, Luc,23 34.

Och laat dit my ten voorbeeld zijn,

En willig lijden fmaat en pijn.

6.

Zo my dan een Tyran aanrand,

Die met de Duivelt'famenspant,

Om my en al uw kerk te schenden:

Gecfkracht” en sterkt aan ider lit,

Op dat wy blijven in 't bezit

Van
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Van 't volk dat gy voor d'uwe erkenden

Zo dwaalt er niet een schaapjen af, Ion. 17.12.

Die gy, ô God, uw Zone gaf.

7.

Laat dan d'onchriftelyksche Tyran,

Door helhonden een eedgefpan,

Vry moorden, blaken, en fchoffieren;

Ja voeren galg en rad en kruis,

De Kruisheld komt eens eindlik thuis,

En schaft fijn Kerk ook vreugdevyercn.

O zalig dan die heeft gel'een,

Die zullen 't Koninkrijk betre'en.

- 8.

Vertrooft u dan , ô Chriftenfchaar!

Lijd gy hier fmert; gy zult hier naar

Met Christus vrolik triomfeeren:

Als Hy zal doppen fijnen voet

In al fijner vyanden bloed,

En zeggen; Ik ben Heer der Heeren.

Ja ploffen d'Antichrift met fmaat,

Ter poel daar niemand uit en gaat.

9 • (

Want van dat booze flangenzaat Matt.23.32

Is JEs Us al te veel gefmaat,

Zo in fijn leven als nae 't sterven:

Dies is fijn volk de Zaligheid,

En 't Wee aan hun vast toegezeid.

En't is gewis fy zullen 't erven.

Daar zult gy Richters zijn te faam,

Voor 't bloed fijns knechten en fijn Naam.

Maar
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IO.

Maar word'er iemand fwak, ó God,

Die niet kan wederstaan dat lot,

Gun die een Vrystad om te vluchten.

Gy kloof wel steenrotzen van een,

En bergd'uw tortelduifjens kleen,

Van waar gy noch verhoort haar zuchten.

Doch als het lyden U behaagt,

Geeft sterkt als den Tiran haar plaagt:

II,

Op dat door fwakheid niet gebeurt

Dat haar Verbondbrief word gescheurt,

En fy ten Afgods-offer treden.

Ja geven Christi Kerk de schop,

En eten dien Verloffer op,

Die haren mond eerst heeft beleeden.

Van wien Hy zeid: Deez was noit mijn

Of zou by my gebleven zijn. 1.Ioa,2.19

I2.

O Gy, die zijt het hoogste Goed!

Geef doch die vreugde in ons gemoed,

Dat wy zijn uwe Huisgenoten; Ioa. 14.2,3

En dat ons ziele bid met vlijt,

't Zy in vervloging, fmaat of strijd,

G'ons van uw Geeft nooit wilt ontbloten:

Maar in 't gezaligt choor, vol eer,

Te bidden, Uw Rijk kome, ô Heer! Mat 6.

Lun - Negende
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Negende Zaligheid.

Zalig zijt gy als u [de menschen]Smaden, en

de Vervolgen, ende liegende alle quaad

tegenufpreken, om mynent wille.

T O o N :

Psalm 130. Uit de diepten, s Heere.

Of Pfalm 128. Zalig is hy bevonden.

Ook: Wilhelmus van Naffouwen.

Omt u, mijn ziel, te voren,

Dat u een zondaar Smaat,

Hoort dat, doch strem uw toren,

En pleeg met J Es Us raad.

Hy zal tot fijnen tijden

Eens toonen wie gy zyt,

En helpen uit het lijden

Die voor fijn eere strijd.

2.

Wie Christi naam wil voeren,

Die tree fijn Kruiskerk in.

Doch wilt u niet beroeren

Aan 's werelts boos gezin.

Wie u fchelt, wilt haar zeeg nen.

Wie laftert; voor haar bid.

Zo zal u 't heil bejeeg'nen

Dat eenig ziel bezit,

Luc,6,28. -

't Uit
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*

r 3•

't Uitvaagfel van de werelt

Draagt niet als deugdenschijn.

Hoe schoon het is bepeerelt,

t Zal nooit in Christo zijn.

Wilt dan, ó ziel, niet zuchte,

Die door eer en oneer 2.Cor.6.8.

Door goed en quaat geruchte

Moet strijden voor uw Heer.

4

Dit:: en quaat fpreken,

't Vervolgen en de fmaat,

Dat zal hy eenmaal wreken,

Als hy ter Rechtbank gaat.

Maar wilt u vry verblijden,

Die waardig word geacht Rom.5.3.

Om fijnen Naam te lijden,

Wiens Zaligheid gy wacht.

5.

Wel, ziele, wilt dan rusten

Op dezen trouwen Borg:

De Bron van 's Hemels luften:

En werpt daar op uw zorg;

Gewis Hy zal het maken Pf:27.5.

Dat u in dezen strijd

Geen vyands pijlen raken,

Maar dat gy blijft bevryd.

6.

Sy zullen, die hem hoonen,

Zijn, als Jerusalem;

Lllll 2 Wiens
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Wiens Tempel geen verschonen

Kreeg, noch geen kinderstem.

Hy zal haar aan de muren

verpletteren tot stof,

En ider doen bezuren

't Verkleinen van fijn lof.

vv, * 7.

zo ook die hier recht wandelt,

En van het vuil gebroet

Gefmaat word en mishandelt,

Om aardfche fchat en goed:

Die: en bedriegen »

En u doen fmaatheid aan,

Of trachten u te wiegen

Om flapend te vergaan:

8.

Die zal uw Heiland teeknen

Als met een fwarte kool

En namaals eens bereeknen

Haar gruwelyken dool.

Latenz u vry vervolgen

Van d' een tot d'ander stad;

Gods toorn word meer verbolgen,

Ja tot een grooter fchat. Rom.2.5.

- 9.

Want hy peilt haar gedachten;

Die zelver hun gemoet Ier. 17. 16.

Verftokken en verkrachten.

En noemen 't quade goet. Ief5.2o.

Maar namaals zal eens wroegen

'tVer
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't Versteende en valsche hert,

Wanneerze op 't doodbed fwoegen,

Vol schrik in angst en fmert.

p

IO,

Wat zal dan't Liegen baten,

'En't fchachcherend gewin,

Als fy 't al moeten laten,

Sy en haar huisgezin ?

» Want wat gy mijn beminden Mat,25.40.

,,(Zegt JE sus) hebt gedaan,

,, Dat zal ik aan u vinden,

» Als gingt mijn zelven aan.

I I .

O ziele wilt dan strijden

Voor Je sUs, en uw naam;

Wie Hem, in uw benijden,

En die Hem zijn ten blaam,

Die zal hy eens verpletten

Met fijnen ys'ren staf,

En al 't gewelt verzetten.

Dat u de werelt gaf.

I 2.

Wel laat ons, t'fijner eeren,

Dan worftlend klimmen op,

Om eens te triomfeeren

Over der boozen kop:

En fchitterend als zonnen,

Te zingen: ,,O Lam Gods Open, 6.1o.

, Gy hebt haar al verwonnen;

» Gy, ô mijn sterke Rotz.

Lllll 2 . Brui
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Bruilofs - Zang.

To o N :

. Pf:24.De aard is onzesGods voorovaar,

Ls JEs Us binnen Cana zat,

En van de Bruilofsspijzen at,

Toen toonde hy fijn grootvermogen:

De waterdrupp'len wierden wijn,

En Jesus vriendelijk aanschijn

Wierp zegeningen uit fijn oogen.

ap

- -

Zo doet Hy noch in overvloet.

De wateren van tegenspoet,

Die in het huwlijk zijn te vreezen,

Maakt hy, door fijne kracht, te zijn

Zo lieffelijk als Bruilofs-wijn,

Op dat fijn naam zou zijn geprezen.

3.

Wel Nieuw-gepaarde, die dees Staat

In fijnen Naam door liefd' ingaat?

Zijt vry gerust , niets zal u deeren,

Den Hemel toont geen geeffel-roe,

Maar lacht u met fijn zegen toe,

En zal uw naam en staat vermeeren.



4

Hy zegen d'arbeid uwer hant.

Uw'huifvrou, als een wijngaart-plant,

<Zal om uw huis haar takken fpreijen:

Uw kind'ren zullen hups en frisch,

Als olijfplanten, aan den difch

Uw hert in zegening verblijen.

5 -

Want wie oprecht den Heere vreeft,

Die zal den zegen Sions meeft,

En 't goed Jeruzalems, aanschouwen:

Gy zult kind en kinds-kind'ren zien,

En Ifr'el zal fijn vreed' ubie'n.

Wel hem die in den Heere trouwen.

Kerk-Plicht.

T O o N :

Psalm 138. Ik danke u Heer.

Of: O heilig zalig Bethlehem.

- Yn ziel, als gyter tempel treed,

M:uwenJEs Us te vereeren.

ziet dat gy nooituwplicht vergeet,

En 't offervyer mocht verteeren.

De wijzen, die wel eer in 't oost

Sijn blinkende geboortftar zagen,

En
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En by hem zochten heul en troost ,

Die brachten giften na behagen.

3 •

Sy quamen met een brandend”hert,

En offerden, by haar gebeden,

Goud, Mirrhe, Wierook, en wat wert

Geacht voor groote koftlikheden.

4.

Doet ook zo, mijn verlegen ziel,

Wilt gy uw 's Heilants lof verkonden,

Verschijnt ootmoedig met gekniel

In 't Huis daar JEs Us word gevonden.

5.

Gaat offert hem uw hert en ziel: Pf:54.

Stort voor hem tranen en gebeden.

Gelooft dat dit hem meer beviel,

Als Mirrhe, Goud, en Koftlikheden.

6.

Het aardfche goet en eifcht hy niet, Pf40.

Hy heeft noch gout noch schat van noden ;

't Is't fijne wat gy weet of ziet .

En't komt en gaat na fijn geboden,

7.

Zijt gy voorzien met goed of gelt,

En kunt gy ruim en rijklijk leven;

Hy
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Hy heeft fijn armen hier gestelt,

Dat gy die, in fijn plaats, zoud geven.

8.

Verzekert u, mijn ziele vry,

Wat gy haar doet, zal hy :nen:

En dits de schoonste specery,

Die gy ten offer kond vertoonen.

9.

Doch zo gy mist het aardfche goed,

Blijf aan uw God in 't bidden hangen;

Treed hem in 't Heiligdom te moet,

Gy zult noch eindlik troost ontfangen.

IO.

Het Cananeefche Vrouken bad, Matt.15.26.

Doch Jesus stopte een wijl fijn ooren;

Maar ging niet wech of kreeg dien schat ,

Van haar in 't eind noch te verhooren.

II. -

Wel, ziel, houd ook gestadig aan,

Met dus uw Schepper te vereeren:

Gy zult nooit na den Tempel gaan,

Of steeds in zegen weder keeren.

I 2 •

En zijt gewis, zo gy dit pad

Blijft in geloove te betreden,

Gy zult in d' eeuw'ge Vrede-stad

Verkrijgen't geen gy hebt gebeden,

Mmmmm - Vo
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Vojagie des Werelds.

To o N :

• Uit mymes hertfen gronde.

Mensch die hier beneden

O: uw Vojagie zijt,

En weinig denkt op heden

De kortheid van uw tijd

Hoe Wind en Ty u noopt

Om u op reis te geven,

Eer dat de wind voor 't fteven,

En vloed u tegen loopt.

2

Wilt gy, met ernst, bezeilen

De Kaap * van Goede Hoop; * de Bon Efperance.
Leert wel de diepte peilen; hn

Let op der Sterren loop.

Ziet of aan 't Want iets feilt.

Wilt doch uw Graadboog houwen

Den Hemel steeds t'aanfchouwen,

Daar uw Compas op zeilt.

3

Wil Jesus 't Roer dan dwingen,

Of uw Convojer zijn;

Schoon dat Sireenen zingen,

Door Circes toverwijn,



Z E DE - Z A N G E N. 817

Gy raakt in 't Heilig Land.

De Stad Gods zult gy vinden:

Wijl J Es Us, die u minden,

Heeft al 't gespuis vermant. '

4.•

Dies kan geen Turk u schaden,

Noch bulderend getier.

Geen Schurk kan u verraden,

Noch 's werelts blixemvyer.

Den aardboom draait of rust,

Gy zijt aan 't Vojageeren,

Gods * Paskaart zal u leeren * Bijbel.

De rechte plaats van lust.

5.

Wijl wy in 't Schip dan fweven,

Weeft Gy ons Kapitein.

Geef dat we ons overgeven,

Wy ouden, groot en klein,

Om onder uwe macht,

Heer J Es Us, ons te dragen,

Dat wy, tot uw behagen,

Uw scheeps-volk zijn geächt.

6. - "

En komen wy te missen,

Door fwakheid, hier of daar,

De Vyerbaak van ons giffen;

Zo laat, in 't openbaar,

Ons liever voor de Maft,

Door uwe hand kastijden,

Mmmmm 2 - Als
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Als fchipbreuk hier te lijden

Met d'allerdierfte Laft.

7.

Bescherm ons voor 't verdwalen.

Doet ons't hoogmoedig zeil

Straks leeren in te halen,

En blijven onder Peil.

Laat weer en wind voortaan.

Ons sterkken onder 't hopen,

Dat wy ter haven lopen

Van uwe vredevaan.

1 69 1.

Op mijne Reize naar Zeeland.

Biddags-Bede. 1672.

T o o N:

Pfalm 51. Ontfermt u over my.

Groote God, ô vriendelijke Heer,

O: eind'loos zijt in uw barmhertigheden,

Hoort eenmaal nog de klagten en gebeden

Vandie zo wrang geworpen zijn ter neer.

't Is waar ô God onze ziel is fwart van fchuld,

Wijl 't heele lyfdoor zondig overtreeden,

Den Epha van uw gramschap heeft gevult,

Enuw gedult getergt en dwaas bestreeden.

Dies
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2

Dies weten wy, dat gy uw hand ten straf

Rechtveerdiglijk op onshebt uitgetogen,

Zodatgy fluit het vaderlijk meedogen,

En keert uw” oog en oore van ons af.

Gy wett het fweert desoorlogs op ons aan,

Gydoet het hert der Vorstent' samen spannen,

Om dit uw volk ten grond toe te verslaan,

En 't Ifr'el Gods elendig t overmannen.

3. *

Uw toorne-vyer steekt huiz' en hofaan brand.

Onz' erfdeel word denvyand ingegeven.

De neering sterft, die ons wel eer deed keven.

De watervloed bederft het gantfche land.

En 't schijnt als of het hert der helden fmelt.

Den een is niet geöeffent om te strijden,

Den ander buigt fijn hert voor 't zondiggelt,

Ofzoekt, door schrik, fijn vyand te vermijden.

O God! is't dan met onzzogantfch gedaan?

Is 't onverzettelijk by U befloten,

Dat gy ons wilt verteeren en verstoten,

En zonder meelij schandig doen vergaan?

Och Heere! zal uw lieve Bruit dan zyn

De fnode boel van zulk een zondig rover?

Zal dan deez'onbesneden Philistijn

Uw tortelduif ontfchaken van haar lover. .

5. -

Of zal den wijngaart die gy hebt geplant,

Aan 't wild' gediert nu zijn ten roofgegeven?

Mmmmm 2

w

Zal
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Zal 't volk, waaropgy haduw Naam geschreven,

Dus zijn vernielt door een tiranne hant?

Zal 't Heiligdom, waarin men uwen Naam

Metzielgebe'en, en psalmen, pleegte vyeren,

Nustrekken u, ôJ Es U, tot een blaam, -

En zijn betre'en van Roomfche tempelieren?

6. r

Oneen; ik weet dat lijd uw Godheit niet:

Wel Heere fla dan eens uw mededogen

Op ons, die gy elendig voor uw oogen

In hoogste nood van elk verlaten ziet.

't Is waar, wy zijn geen medelijden waard;

Dies wat gy doet is eeuwiglijk te::
Maar, mach het zijn, aifteek het glinstrendfwaard

VVe'er in de fchee, en wilt genâ bewijzen!

7.

Of zo het noch ter slachting is gevaagt,

Gunt dat ook eens uw volk mach triumfeeren,

: gy, na fchult, zoleeg hebt doen verneeren.

n 't geen aanu zo bitter biden klaagt.

Sterk tot dien eind''t beleit van onzen VoRST,

Maak hem bequaam om uwen strijd te strijden;

Verkoel het hert des * Konings dat zo dorst,

En wilt, ò Heer, uw Zions muur bevrijden.

3,

Och Jesu ! mocht het eenmaal noch geschi'en,

Dat uwe fchaar, in hun gewelt gevallen,

Gelijkkerhand mochtuwen lofuitbrallen,

En hun verlost van deze plagen zien:

• Leni, zw. VVy
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VVy zouden t'faam, met hert en ziel verblijd,

U, groote God, met zang en dank vereeren,

Die ons, na schuld, uit liefd', hebt gekastijt,

Maar nimmerwild' in toorne gantfch verteeren.

D E

Geveinsde en Oprechte.

T o o N: La Ducheffe.

- Hooggeachte Christenfchaar,

* Die in Gods Huis,

Na fijn bevel , komt treden,

En u gebeden
Offert op 't altaar : - M.

Och wilt u nooit als Farizeen vertoonen; w

Daar in de schijn, en niet de Deugt, zou woonen,

Die als de Schriftgeleerden, Matth, 22.

Swetten met veel fchijn,

En die van elk begeerden

Hoog gegroet te zijn,

En: Rabbi ::en,

En aan 't Hoog eind zijn gezeten,

En daar nochtans, verwert,

De Werelt lag in 't hert.

2 •

Hoor eens hoe Jesus daar van fpreekt,

Wanneer dat Hy

Zo yvrig tot de scharen,

En



832 z E DE - ZA N GE N.

En die daar waren,

Wyze leffen preekt. Matt. 22.

Och laat ons doch dit grootfermoen wel achten,

Om ons voor 't huichelen te leeren wachten:

Want God kan 't al doorgronden

Wat verborgen leit,

En wreekt tot allen ftonden,

Die fijn Majesteit,

Als geen Alziender, kennen,

En haar eigen hert gewennen,

Of Hy niet hoorde en zag

Wat veinzend in haar lag.

3.

Daarom heeft JEs Us menigmaal

Het Wee op Wee,

Over dien hoop gesproken

Die fijn gedoken

Met veel Schriftsverhaal

D'eenvoudigen het oog zo veel verblindden,

Daar in hun hert geen Godsdienst was te vinden

En die dus and're quellen,

Dat fy door dien fchijn,

Zelf kinderen der hellen,

Ja wel dubbelt zijn.

Maar fy die hun verlaten

En die scheindeugt bitter haten,

En dienen God oprecht,

Is vreugde toegezegt.

-

4

Kom dan, gy die voert Christi naam,

Wiens zegel gy

Wilt
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Wilt op uw voorhooft dragen,

Schep uw behagen ,

Bind de herten t'faam

Om dezen Bruigom ongeveinst t'ontmoeten,

En gunnen hem uw ziele te doorwroeten.

Komt Hyu fwak te vinden,

En oprecht van hert;

Gy blijft door fijn beminden

Hy geneeft uw fmert;

En zal fijn schaapkens schragen,

En op fijne schoudren dragen,

Want nooit en dwaalde een af Joan.

Die Hem fijn Vader gaf

5 •

O J E s U, laat uw goeden Geeft,

Met alle kracht, -

Dan in onze zielen werken,

En zo versterken,

Dat wy, onbevreeft,

Uw Naam alhier beleven en belyden,

Om Ridderlijk na den triomf te stryden,

- En houden, in ons poogen,

't Zy in Kerk of Huis,

Dien Goël rein voor oogen

Die eens ftorf aan 't kruis, -

En die de veinzeryen

Met veel wapens kon bestryen;

En aan de Farizeen

Gedreigt heeft duizend Weën.

Maar ô, wat heil, wat zielenvreugt,

Is zulk een volk,

d

Nnnnn In
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* In Gode toebefchoren,

VViens hert en ooren

Zoeken na die deugt,

Om ongeveinst in liefde te verkeeren,

't Zy in ons ampt , of in het Huis des Heeren!

VVel laten wy dan streng'len,

Hert en zielen t faam ,

En ons gebeden meng'len,

Dat wy aangenaam

By Hem tot allen stonden

VVerden ongeveinst bevonden,

En , uit genaden-loon,

Ontfangen 's Hemelskroon.

D E

Strafder Godloozen

To o N :

Gefwinde Bode van de Min.

Menfch , gy die uw ziel verheugt :

Met een aardsch genot, r

En mijd met vlijd het pad der deugt,

Tot een schimp van God;

Die gerust, -

En met luft,

Schijnt te gaan -

Langs de baan

Zeer glad,

Die u leid na Vrede-stad;

Die
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Die geen hemel kent,

Als deez' aardfche tent,

Daar gy nu in leeft,

En uw vleefch fijn wellust geeft.

2.

Bedenk de kortheid van uw tijd,

Die zeer snel vergaat; - -

Miffchien gy haast ten einde zijt,

En 't berou te laat: f"

Of indien r

't Mocht geschien, - '

Dat de Heer

U noch meer

Hier liet .. -

Licht was 't al tot uw verdriet: * *

VVant het is gewis, -

VWie hier godloos is, -

En fijn grim ontsteekt, .

Dat Hy nu of namaals wreekt.

3

Als God de boozen hier kastijd,

Al fijn scheps'lent'faam

Die gorden zich dan tot den strijd

Voor fijn grooten Naam:

Slang en luis,

Rups en muis, -

Vorfch en worm,

Stroom en storm,

Zeer wreed, -

Knagen hem door huid en kleet:

Alles plaagt hem hier;

N n n n n 2 Ha
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Hagel, fneeuw en vyer;

En 't gene eene fpaart,

Sleept het ander van der aard.

4

Maar weet, de deugt van Daniel

Sloot des leeuwen muil;

Doch, laas, elk goddeloos gezel

Beleef er in den kuil. -

En wel eer

Liet een beer

Gods Gezant

Door het land

Heen gaan,

Die de boozen heeft verdaan.

God is't die altijd

Sijne fchaar bevrijd,

Doch heeft meenig knecht

Die het godloos heir bevecht.

5.

VVel eer heeft hy het booze rot

Dat hem tegen stond,

Elendig in haar doen bespot,

En den vloek verkond:

Ja fijn macht

Heeft gebracht

Dit geslacht
Onverwacht

Te grond, -

Daar het nooit fijn vriendschap vond.

Daar het eeuwig zucht,

Met een naar gerucht,
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En bevint wat pijn

Dat het is van God te zyn.

6.

O aldervriendelykste Heer,

Steek mijn ziel doch aan,

Dat ik nooit by het volk verkeer

Die uw weg niet gaan.

Houd mijn gang

Doch in bedwang,

En mijn tred

Naar uw wet,

Op dat -

Ik nooit flibber van uw pad.

Want ik weet gewis

Waar de booze is

Dat hy stadig loert

En de goede dik vervoert.

7.

Mijn ziele, waar gy gaat of staat,

Let op haar fenijn;

Zit nooit in der godloozen raat » Pf. 2.

Of daar spotters zijn?

Vlied de kroeg,

Laat en vroeg;

En het fchool:

Daar 't viool

Staag klinkt, e

Daar menydel danst en sprinkt:

Daar de hoer u vleit,

En haar netten fpreit,

En verstrikt die geen »

Die haar zondig pad betre'en,

Nnnnn 3 De
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8.

De Deugt, die droef en zedig schijnt,

Geeft een koft'le kroon,

Maar d'Ondeugt al haar minnaars pijnt

Met een schandig loon.

Geef dan, Heer,

Dat ik keer -

Tot de Deugt, * * * * *

Die haar vreugt * * * *

Hier toont,

En in de eeuwigheit bekroont.

Dat ik u geniet, ** * *

En al 't aardfch verdriet “

Voor gering erken ,

Wijl ik CH R1s T1 eigen ben." * *
. . .

't GelukderRechtveerdige.

Too N: - $ -

Phaebus is lang over Zee. T

Ofte: Liefhebbers die de Zee bemint.

P, ómensch, omhelsde deugt,

Treed de wereltonder voeten,

Maak uzelfin God verheugt,

Zo zal u fijn heil ontmoeten: " .

Maar al wie de deugt verlaat, '

En het pad des werelts gaat,

Die word van hem gehaat.

Wie -
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2.

Wie den Heere vreeft en dient.

Hoeft noch hel noch doot te schromen:

Want hy heeft die Vorst te vrient,

Die den Satan kon betomen,

Ja de gantfche Eng’le rey

Nemen hem in haar geley,

En staan hem dienstig by.

3•

Al wat ooit den Schepper fchiep,

Is tot nut van die hem vreezen;

't Zy het schuilt in 't grondloos diep,

Of in lucht of aard' mach wezen.

Vyer noch staal en heeft geen kracht;

Geen Tiran, hoe groot van macht,

Vernielt fijn lief geslacht.

4,

Hy stopt zelf de muilen toe

Van verwoede leeuw' en beeren.

't Geen aan and'ren ftrekt een roe,

Zal nochtans fijn schaar niet deeren.

Blixem, donder, hagel, wint,

Die fijn boden zijn gezwint,

Verschonen die Hy mint.

5 -

Welgelukkig zijn die geen

Die hier dus met God verkeeren;

Sy zijn Vorsten, en met een,

Priesters van den Heer der Heeren;

<-
-

/
Die
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Die in 's hemels ruime woon,

zullen zitten op den throon,

Met J Es Us Davids Zoon.

6.

Hier zal Jes Us ten Gericht

Twaalif oude Stammen tellen,

En voor iders aangezicht,

Door haar mond, het oordeel vellen.

O hoe zalig zijnz'al t faam

Die de Heere maakt bequaam,

Tot zulk een erfgenaam!

7.

Geef, ô JEs U, dat ik hier

My, gelijk uw kint, mach dragen:

Dat ik onder uw banier.

Strijde naar uw welbehagen;

Op dat ik mach zijn uw Bruit,

Als gy hier mijn oogen fluit.

En blaast mijn leven uit.

De Gelt-fchrapers.

T o o N: Granida Princefje.

Ie fijn oog laat weyen

Langs de kloot der aarde, .
Zietzig zelf aan't woeste woelen blint:

@ Yder wil iets vleijen, -

Met
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t

Met de hoogste waarde,

Schoonhyweet hoe hem fijn plicht verbint.

Elkboet fijn lust. De zot mint zijn marot:

Al zou 't fomtijds gedyen tot een hoon en fmaet

van God. -

2.

Onder deze blinden,

Die zo droevig dwalen,

Komen meeft Geltzuchtige ter baan:

Deze kunt gy vinden

Eer Aurora's stralen,

Of de Zon ten bedd uit zijn gegaan.

Elk wroet om't feerft', en dat 's de beste man

Die door fijn gierig flaven eerst de goutmijn vin

den kan. -

3.

Vraagt gy deze lieden,

Wat haar dus doet pogen ?

,,'t Is, Me-vrient, ik doe't doorhooge noot 5

,'k Zoud 't wel graag ontvlieden,

,, En wel ruften mogen,

, Deed ik 't niet om't dagelijkse brood:

,,Want ziet de Schrift geeft dit getuigenis,

,,Wie niet fijn huis verzorgt dat hy als een Heiden

1S.

4.

N

Dus, in fchijn van deugde,

Zuipen fy, met luften,

Weeuw en Wees, en arme lieden uit:

Ja deez dwaze vreugde

Gunt haar nooit te rusten,

Ooooo Voor
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Voor hun kas veel geltengoet besluit:

En niemant denkt, dat ookmet zulken fchat,

De schat vanGodestooren wortte famen opgevat.

5

Achab was vol treuren,

Had geen lust tot eten,

Mids hy was door qua' begeerte graag:

Maar als 't hem mocht beuren

Nabots dood te weten, -

Konder wel een wijnberg in fijn maag:

Doch Godes vloek kreeg hy zo by ditgoet,

Dat ook de grage honden zich daar laafden met

fijn bloet. -

6.

Als den Rijkaart zeide,

Zijt gerust, mijn ziele,

Eet en drinkt, gy hebt genoegvergaart;

Toen moest hy verscheiden,

En zag 't goet vernielen

Van die geen daar 't niet voor was gespaart:

Zo schraapt als noch elk Rijkke met deesluit,

Maar eer hy::avera: , zijgt hy in het grafte

TUlit. -

7. *

Och kon elk gevoelen

Wat hy heeft verkregen,

Die alhier vernoegt is met fijn lot!

Ider een zou woelen,

Om des Heeren zegen, .

En verfmaân den drek der Ronde god;
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Ja zijn gewis, dat noch die Almacht leeft,

Die hem wou 't leven geven, dat hy ook het voed

zel geeft.

8.

Vriendelijkke Heere,

Doet ons dan toch haten

't Gierig zijn, wijl't is afgodery.

Geef, dat wy ons leeren

Gantfch op u verlaten,

En staat Gy ons in onz'fwakheidby.

Opdat wyzo beërven opons end

De volheid van uw goed'ren, die de roest noch

mot en fchend.

De Stryd Christi in't

Hofken.

Too N : Courante la Bare.

Olmaakte Heiland, groote Held,

W / Gy die intfidd'ren, tranen en gebeden,

Alleen de wijnpers hebt getreden,

Op Golgotha, dat bloedigoorlogs-velt;

Ai gun mijn ziele dit geschenk,

Dat ik uw lyden telkens overdenk:

Op dat ik u in dit elendig leven,

Met hert en mont,

Mach eere geven,

En vermy de zond'.

O oo o o 2, Ik
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- -

Ik zie, ô Schepper van het licht,

Dat gy voor drie van uwer Jong'ren oogen

Tot angst en droefheid word bewogen,

En werpt u zelf op't heilig aangezicht;

Wat helfche pijn doorsnijd uw hert,

Dat gy dus angstig en zo beevend werd?

Gy zijt de Leeu uit Juda's stam gefproten,

En legt gy, Heer,

Met angst omgotcn;

Als een worm ter neer?

3.

Gy zijt bedroeft tot in der dood;

Gy::uw Jong'ren, maar't enkan niet baten;

Het fchijnt dat God u heeft verlaten,

Hoewel uw angst onlydelijk vergroot.

Gy valt uw Vader wel te voet,

En fweet door angst zeer groote dropp'len bloet,

Doch Hy, die is 't oneindig mededogen,

Verbergt fijn hert,

En fluit fijn oogen

Voor uw bitt're fmert.

4.

O Vader zou 't niet mooglijk zijn

Dees beeker van uw lieven Zoon te keeren ?

Of, wilt gy hem tot gruis verteeren,

En gantfch verdrenkken in uw toorne-wijn?

Aanschouwt medogend fijn verdriet,

Dochhoort, hybid, dat uwen will' gefchiet:

Kan't dan bestaan met uw gerechtigheden,

Ver
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Verdunt fijn fmert,

En toond hem heden

't Vaderlyke hert.

5.

O lieve JE sU hoe zal 't gaan?

Deez'lasten kondgy langer niet verdragen:

Schoon d'Engel u komt onderschragen,

Het pak, helaas, blijft op uw hals gelaân.

O hellen-angst! O ziele-pijn

Hoe kan het licht hier van aanschouwer zijn?

De Goetheid zelf die lijd hier al het quade:

Die nooit misdeed,

Draagt ongenade,

En het hoogste leet.

6.

Geen wonder dat gy JE sU klaagt,

Uw fchouders tortzen al des werelts zonden;

De vloek des wets, te fwaar bevonden,

Die is't, ô Lam, die gy alleenig draagt.

Gy kant u tegen 't helfche rot,

En voert den stryd met een vergrimden God. - ,

Gytreed de Dood, de bitt're Vorst, met voeten;

En Godes eysch

Die wilt gy boeten,

Met den diersten prijs.

7. h -

Wel hoe, mijn ziele, fweet gy niet?

Laat gy op d'aard geen bloed'ge tranen vallen,

Als gy de grootste Heer van allen

Ooooo 2 Om
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Om uwent wil dus angstig lyden ziet?

Gedenkt, als gy fijn klachten hoort,

Dat gy hem dus de ziele hebt doorboort.

Doch dat hy 't al uit liefde heeft gedragen,

Dat gy zoud zijn

Gods welbehagen,

En bevryd van pyn.

8.

O stoute zondaars, wie gy zijt,

Die t' elkkens noch uw booze lust wilt boeten; -

Komt hier, en ziet eens J Es Us wroeten,

En wat hy al om 's werelts zonden lyd.

Laat noch het quade, doet het goet.

Valt dezen Je s Us om gena te voet:

Gewis fijn lyden zal uw ziel bevryden:

Maar wie het laat,

Zal hy kaftyden

Met fijn bitt'ren haat.

9.

Doch u, ô J Es Us, dankt myn hert,

Dat gy voor my zo bloedig hebt gebeden,

En in den Hof den stryd volstreden,

Die my bevryd van d'eindelooze fmert.

Geef dat altijd uw angst en pijn

Myn ziel tot boet en ware troost mach zyn,

En hier door leer de zonden te vermyden,

Ja die niet doe

Voor dat ik stryde

Tot den bloede toe. - -

IO

Dan weet ik, vriendelyke God,

Dat ik noch hel , noch duivel heb te vreezen,

- Maar
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Maar dat ik u zal eigen wezen,

En erven 't allerhoogste zielen-lot.

Wel lieve JEs U sta my by,

Dat ik alhier in 't hof van Eden stry,

Op dat ik mach uit uwe lippen hooren,

Ontfangt den prijs,

U toebefchooren

In Gods Paradijs.

Het AardschGewoel

T o o N :

Pfalm 24, en 113.

Ls ik aanzie het groot gewelt,

A Dat ider doet, om goed en gelt,

Die aardschefchatten, te vergaren;

Hoeider woelt, en loopt, en wroet, en draaft;

Jafwoegt, enfweet, en wroet, en flaaft,

Om 't minst te meerd'ren en bewaren.

•y

- -

Dan denk ik, groote God, wat vlijd

Doet dydle mensch in deze tyd

Om flechs een hand vol kaf te schrapen!

Hoe licht verkropt hy al het roet,

Dat hem in dit gewoel ontmoet,

Als hy maar gelt by een mach rapen!

. - Daar
e
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3 •

Daar hy, ach arme, niet en weet

Hoe blint hy vlijt en tijd besteed,

Hoe ras fijn leven is ten ende;

Ja dat fijn rijkdom en bezit,

Miffchien niet komt aan 't derde lit,

Maar op een volk dat hy nooit kende.

4.

'En, laas! hoe klein acht hy den schat

Die d'akker uwes Woords bevat,

Enom die Peerldes heils te koopen: Matt.2340,

Daar hy, die flechs vernoegzaam leeft,

Het grootste goed op aarden heeft,

En door fijn dank heeft meer te hopen.

5.

O vriendelyke God en Heer,

Zend uwen goeden Geeft doch neer,

TEn onderwijst die dwaze zielen;

Op dat fy niet, door weelde zat,

Van u, den Geever dezer fchat,

Of van uw Woord en heil vervielen,

6.

Regeer, ô JE su, myn gemoed,

Dat ik, vernoegt met weinig goed,

Mijn pad , in zegen mach volloopen,

En als hier d'arme tot my schreit,

Dat ik geev uit barmhertigheid,

En fluite 's hemels poort dus open.

- , Vrou
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Vrouwen - Lof

T o o N :

Pater het zal uw gezontheid wezen.

'k Wouwel graag eens uw Planeeten lee

Zen;

En ik meen de Teckkens zo te vinden,

Dat gy blyven kond Gods Langbeminde.

-H: eens lieveVrouwtjens hooggeprezen,

2. •

Gy lijkt byfter slecht in 't aardsche wapen,

Want gy zijt totMannenhulp geschapen.Gen.2.18

Maar geen Adam kan uw val verwijten,

Wijl hy zelf in d'appel ook ging byten.

3•

Nochtans lieve Vrouwtjens gy gaat heenen,

En moet dik eenNabals doenbewenen; 1.Sam.25,

Ja zo geen Abigails leefd op aarde,

Wie weet wat der mannen-twist al baarde ?

4. •

Mochtmen Vrouwen tot Goe Mannen kiezen,

Wis, de broek zou 't meenigmaal verliezen.

Wijlde Mans kaar glorie dapper achten,

En de roem der Vrouwen steeds verkrachten,

Ppppp
Als
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5.

Als fy op de bierbank zijn gezeeten,

Vol van wijn, toebak, en fmaaklik eten ,

Dan kan elk fijn eigen lof vermelden,

Daar het Vrou en Kinders moet ontgelden.

6.

'k Mach u, Mannen, nu niet conterfeiten.

Duizent Vrouwen zullen 't u verwijten,

Hoe gy u als lafaarts hebt gedragen,

Als fy stad en staat noch hielpen schragen.

7.

Salomon, dien allerwijsten Koning,

Van wiens tong droop wijze melk en honing.

Heeft de Vrouwen in een hoogen top verheven,

En haarroem zeer kragtiglik beschreven.Pro. 12.4.

8.

'k Hoef van geen Sibillen nu te melden.

Hier zijn Amazonen, die, als Helden,

Huis en kinders dapper onderschragen,Pro.11.16.

Als de mans het all' licht durven wagen.

- Q.

Noemtmen u juist al geen Margareten

Nochtans moogt gy dierbre Paarlen heeten;

Daar flampampers en waanwijfe Mannen

Niets zijn als gehate Vrouws-tyrannen.

1 O.

Gy zijt Koninginnen op der aarde. 1 Pet.2.9.

Weinig kennen uwe groote waarde,

At
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Als die u uit rechte liefde trouwen,

En met u een aardfchen hemel bouwen.

I I.

Efdras heeftuwgroote magt beschreven Cap 4.

Syrach heeft de goede zeer verheven.

Want de vriendschap uwer mond en oogen

Heeft eenSamson, ja ook David zelf, bewogen.

I 2 •

Maar lof moetw: brave Mannen dragen,

Zo gy zoekt uw Vrouwtjens t'onderschragen,

En uit liefde zo sterkt in 't geloven - -

Datfy Sara verre gaan te beven. Heb.1 1.1 1.

I 3.

Zo gy wilt op Vrouwen mediteeren,

O gedenkt doch aan de Moeder onzes Heeren 3

En aan Hester, en zo veel Heldinnen, »

Die de gunst des Heeren konden winnen.

I4

En 't Samaries Vrouken dat voor dezen,

Placht eens anders bedgenoot te wezen,

Kan, door J Es Us vriendelijk ontfarmen,

Heen gaan met d'olijf-tak in haar armen.

IS .

O Heer Jes Us wilt doch zalig maken

Al die door 't geloove naar u haken.

Zegt tot haar, Gy'uitverkoren Vrouwen,

Uw geloove alleen heeft u behouwen,Luc.7,50.

Ppppp 2 Tegen
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Tegen

D'alte-zindelykeVroukens.

T o o N:

't Windeken daarden Bos afdrilt.

- Iere Vroukens, net en kuis,

F Krachtig prachtig in uw huis,

- Die uw' eere

Wilt vermeeren,

Om by 't vrouwelijk geslacht

Voor net en rein te zyn geacht.

2.

Ei wat maaktg u zelven moe, v

En legt al uw yver toe,

Al uw flaven, -

Al uw draven,

Om te winnen deze Niet,

Datmen uw huis recht zindlijk ziet.

3.

's Morgens eer de zon op gaat,

Zijtg' in huis of op de straat

Aan het fchuuren,

Balk en muuren;

* En het fnijd u door het hert,

Zo maar uw vloer bezoetelt werd.

- Alles
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4. •

Alles waar g” uw voeten zet,

Moet zijn puntig, rein en net: ·

Niet een stofje,

Niet een lofje,

Niet een waasfem dult uw zin ,

Op al uw koper, blik of tin.

5

Komt dan de Mey-tijd voor de hand,

Alles moet weer van de wand:

Dan aan 't ragen,

Schuuren, vagen.

Seg wat is die woelery

Anders als dolle razerny?

6.

Ofwakke Vrouwtjens had gy tijd,

En een weinig lust en vlijt,

Om in 't woelen,

Eens te voelen,

Hoe uw ziel vervuilt en dort,

Daar het niet eensjes Mey-tijd word.

g
- 7.

zo gy uw eigen ziel eens zaagt,

Die dus lang niet is gevaagt »

Gy zoud grouwen,

En schier fpouwen,
Ja gelooven voor gewis, t

Datze nooit schoon te krijgen is.

Ppppp 3 Waar

\
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8 •

w

Waarje zit, of waarje staat, -

Watje denkt; of watje praat,

Heele uuren

Is 't van fchuuren,

En van uw zielen-vuiligheid,

Word in een jaar geen woord gezeid,

9 •

Zeg, hoeverzuimje dus, tot schand,Dit uw allerdierfte pand? e

Daar op aarde - -

Niets in waarde -

Kan bereikken 't minste deel

Van dit zeer kostelijk juweel.

IO,

Weet vry dat uw best cieraat

In een reine ziel bestaat:

Zijt dan matig,

Net en statig,

Pronkt u met de goude deugt,

Dat geeft aan d': een vreugt.

II.

En God, die in den hemel woont,

En der zielen kuisheid kroont,

D'Opper-koning

Eert die woning;

Dies hy met fijn Hofgezin

Zellef komt tot die zieltjens in.

Wel



z E DE - Z A N GE N. 855

I 2.

Wel fiere Vrouwtjens, teer geslacht

Toom uw woelery en pracht;
Leer na dezen

Puntig wezen

Op uw ziel vol vuiligheid,
Meer als op 's werelts ydelheid. e

I 3.

zindlikheid en is niet quaat,

Als men houd de middelmaat,
En uw Heere

Krijgt fijn eere:

Maar 't is quaat 2. fchoon't ider prijft,

Als'er uw God alleen voor yft.

I4.

Kiest dan, met Maria, 't best.

Dat gy hooren meugt op 't left:

Komt, mijn fchoone,

's Hemels woone

Heb ik voor u toebereid,

Leeft daar met my in eeuwigheid,

't Vrouwe
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't Vrouwe-Verdriet.

T O o N: -

Valencienne; of: La Lande.

Ls d' Opperkoning -

Door fijn onbepaalde macht,

't Heele aardrijk gaf ten wooning

Aan het menschelijk geslacht;

Gaf hy aan den Man daar by

Veele macht en heerschappy,

Dies hy, door des hooge krooning

Als een Heer te achten zy•

2.

Maar veele Mannen

Leven in dees Heeren ftaat

Niet veel beter als Tirannen,

Buiten alle re'en en maat ;

Want de fwakheid van de Vrou;

Die hun macht verstrekken zou,

Word misbruykt en ingespannen,

Tot berou van liefd' en trou.

3.

Want al hun vreugde

Word gedragen in de kroeg,

Daar de wijn het hert verheugde,

's Avonds laat en 's morgens vroeg:

Daar
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Daarmen, met een yd'le praat,

Elk bedilt in staat en daad;

En Gods Huis, het school der deugde,

Word van hun het meest gehaat.

4

Hier valt geen scheiden

Eer de wijn haar heeft verhit,

Schoon de Vrou in deze tyden

Schier in duizent angsten zit;

Die uit liefd' en zoeten aart,

Dik de minste duit bespaart;

Daar de Man, aan allen zyden,

't Gelt acht niet een mispel waart.

5 -

Want ziet hem woelen ,

Wat hy zeid, is, Tap en Schaf;

Lang Toebak, wilt Glazen spoelen,

Loop doch haastig op een draf:

Verfche Oesters, Caviaart,

En al 't goetje van dien aart,

Moet fijn heete lust verkoelen:

Dan aan Tiktak-bort of Kaart.

6.

O droeve dagen,

Daar in datmen alle daag,

Nu zo meenig Vrou hoort klagen

Van de kanker dezer plaag;

En, helaas, daar 't echtebed,

Door den dronk, dik word besmet;

Qqqqq Wijl
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Wijl een dronkaart fijn behagen,

Meest op and're vrouwen zet,

7.

En ziet fijn grillen:

want zo ras hy komt in huis,

Zal hy 't minste zier bedillen.

En bezuchten noch fijn kruis. . *

't Vrouwtje krygt zeer licht een graau,

En de meid het nagebaau,

En 't verwijt van veel verspillen,

Schoon fy't sparen noch zo naau.

8.

O wreede Mannen,

Die zo vreemde gangen gaat,

Zijt gy beter als Tirannen,

Datg uw eigen vleesch dus haat?

Dronkke Nabals als gy zijt,

Die de heilig echt ontwijt,

't Schijnt uw mensheid is verbannen,

Dat gy leeft uw Vrouw tot fpijt.
\.

9,

Is dit de liefde

Die natuur en plicht gebied,

Die gy zei dat u doorgriefde,

Eer gy haar bracht in 't verdriet?

Is dit heerfchen met verftand?

Is dit bieden haar de hand?

Foei die 't vrouwenhert dus kliefde,

Zijn maar monsters van het land.

-,

O lieve
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IO.

O lieve Vader, -

Die oneindig zijt in macht,

Raak die zielen doch eens nader,

Door uw hemelvyer en kracht:

Leer haar eens het groot gewicht,

Van uw wil, en haren plicht:

Ja Heer trek 'er allegader

Doch die schellen van 't gezicht.

*. II .

Gy kond de herten

Neigen als een waterbeek,

En haar ziel, vol flinkfe perten,

Maken door veel tranen week.

Gy bliest wel uw zoete min

Tot een wreede Paulus in;

Wel, ô Heer, verhoed haar fmerten,

En blijft gy doch haar gewin.

Aan een Kroeglooper.

Jan Slemp,diet al verslempt, wil'twijfeen Scheydbrief geven,

Om datze t'elkens knort, dat fnijt hem door het hert.

MaarJanbuur, ik weet raat: Gyzultin vrede leven,

zogyeen Scheydbrief geeft aan kroeg, aan kaart, aan bert,

Q q q qq 2 Medi
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Meditatie voor de Dienstboden.

T o o N : Karsnacht.

Eerheerlijk is 't Catechizeeren, n

Z Om Gods woord in den grond te leeren; -

-1 Maar die dit niet gebeuren mach,

't Zy door onkund', of dienstbaarheden,

Die leere doch den tijd besteeden

In 't geen men doen kan nacht en dag

-

--

Kom Mediteert dan't geen voor dezen

U is gepreekt, of hebt geleezen,

En drukt dien zegel opuw hert. Cant.8.6.

Kond gy niet in den Tempel komen,

Wel mensch, wat hoeft gy des te fchroomen?

Uw Heiland weet waar aan 't u fmert.

an

o •

Dog weet, gy moet gants niet verlaten Heb.1o.

Gods Huis, om eldersheen te praten; * (25.

Maar als u word de tijd gegont,

Gy zijt verplicht ter Kerk te komen,

De Zedeplaats, de Merkt der vromen,

En horen'tWoord als uitGods mond,Luc.10.19

4

Komt iemand u dit heil beletten;

Wilt u tot Mediteeren zetten.

De werelt is een Tempel Gods, Ioan 4.23,24

Alom
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Alom kund gy Hem dienen, eeren,

Met by u zelf te Mediteeren

De grootheid van dien sterkken Rotz.

5 •

Zie : in 't huis vol beezigheden ;

Word gy wat hardelijk bestreden;

Gehoorzaamt, en leef met gedult; .

volbrengtuw pligt aan wrede en goede, 1 Pez 18

Denkt, God geeft fomtijds wel een roede

Tot loon van langverdiende schult.

6.

Want nooit en kond gy Mediteeren,

Zo gy vervalt tot murmureeren,

En vraagt, Wat ben ik min als dien ?

De Pottebakker lyd geen vragen. Kom 6.20,21

Hy vormde u na fijn welbehagen.

íDankt dan uw God: wilt Hem ontzien.

7.
f

Mort nooit: Hem of aardfche Goden.

Het laftren is elk mensch verboden,

En is een grouwel in Gods oog- -

Onthoud u dan van qualik spreken'. Efef 4,3"

En achterklap, want Hy zal 't wreken -

Die hert en nier peilt van om hoog

8.

Kom Mediteeren wy dan t'fame,
Op Godes schepslen, eert fijn Name.

Het minste kruidjen geeft ons stof,

Qaqqq 3 Geen
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Geen mier, geen dier, hoe klein 't mach wezen,

Gy kunt daar t'aller tijd in lezen

Des grooten Scheppers macht en lof.

9.

En zo g u wend tot Mediteeren;

De keukenfpijs die zal't u leeren,

't Zy Moes, Kool, Rapen, of Patrijs,

De Heere heeft het al gegeven

Tot onderhoud van 's menfchen leven,

't Zy Burgerkost of Heerenfpijs.

I O.

Zie dan dº Algever na fijn handen,

En dank Hem dat gy noch uw tanden

In 't vette fijnes aardrijks zet,

Zijn 't geen Kapoenen of Pasteijen;

Verheug u, en wilt u beleijen

In't mager lot, zo wel als 't vet.

II.

Schuuw ook het dertel Spijsverquisten,

Terwijl het nimmermeer en misten,

Of deze zijn tot arremoe,

Door Gods rechtveerdigheid gekomen,

En hebben op het eind vernomen,

Gebrek van alles, tot Gods roe.

I 2,

Maar gy, fchoon klein van aards vermogen,

Zijt Sions dochters in Gods oogen,

Zo gy uw dienst te recht bekleed,

D'A1
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D'Alziender ziet door muur en daken,

En wil u tot fijn Tempel maken,

Zo gy hem lieft en niet vergeet.

I 3 -

Wel groote Schepper, vol vermogen,

Trek gy onze aardfche en nietige oogen

Van 't tranendal ten hemelwaart.

Geef dat wy recht uw werk aanschouwen,

En op u stellen ons betrouwen,

Gy die elks lot hier geeft op aard.

Aan d' Amsterdammers

Op de zeer hooge Watervloet, aldaar

voorgevallen, op Saturdagnacht,

den 2o. October, 1669.

Too N:

O nacht, jaloerfche macht.

- Mensch gy staat ontstelt, Omdat de waterstroomen

O: fwellen, dat het bruift tot overdam en fluis:

Wel schrik vry, en gedenk datGod heeftvoorgenomen

Om uhet zonden-loon dus eens te brengen thuis.
-

Des
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2.

Dees watershebben u, uit Oosten en uit Westen,

Mildadig toegebracht al watGods hant daar gaf;

En gy hebt die besteed om uwen romp te mesten,

Zie nu, nalanggedult, staat God eens op tot straf.

3 •

G'hebt langgenoeg gejuicht met dart'le vreugdegalmen,

En dus met jacht en sloep haargolven doorgefne'en;

Nu wil Hy dat gy eens zult zingen zulke Psalmen,

Als Ifr'els treurig volk aan Babels stroomen de en.

4,

Helaas, hoe onlangs fwol uw hert noch vanbegeeren,

Gelijk een krankke die gantsch waterzuchtig is!

Enwat gy wou, het kon ugoutzucht niet verteeren,

Enmet den rijkken Vrek waart gy steeds over difch.

5.

Hoe klein was uwen drift, daar doorgy wiert gedreven,

Om op den Sabbath in 't Bethesda Gods te zijn!

Hoe weinig dorste gynawateren van 't leven,

Schoon JEsus die belooft te maken eenfontein!

6. -

Bedenk hoe zelden fmeetg'uw aalmoes-broot èp 't water!

Hoefchaars hebt gy't getraander armen afgedroogt!

Ofgaaft gy iets aan haar, 't wasmet trompetgeklater

• Opdatuw naam en daad van elk zou zijn verhoogt.

7.

,, Nukomtdie groot God u onvoorziensbespringen; -

njaagt een watervloet op Sabbath door het lant 5
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En wilu dus tot rust, tot rou, en tranen dringen,

En toonen dat uw pracht en goed is in fijn hand.

8.

Ziet nu, ómensch, uw huisen kelders zijn vol water;

Alflapend' is uw goed bedorven door den vloet:

Wilt gy dit zien vergoet, verlaat de zond' en haat'er;

Zendt uit uw zielen-huis een watervloet vanboet.

9.

Zo zal die lieve God u flapend' wedergeven,

Dat gy een dubbelen stroom van zegen krijgen meugt;
En:U s zal hier naar u 't levend water geven,

Enftelpen uw getraan door eindelooze vreugt.

De Gelykenis

Van -

Lazarus en de Rykeman.

Met voordacht aldus gerijmt, om te toonen, datmen op de allerdartel

fte vois wel een Zedig liet kan maken.

T o O N :

Cocquin du vin, du vin a boire.

El eertijds leefde hier een Rijke,

VW In wrekheid niemant fijns gelijke,

Dieprachtig at, en krachtig dronk,
Rr rrr En

-
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En nooit iets anders zocht te hooren,

Als dat hem steeds in d'ooren klonk

Verfé du vin, duvin a boire, Aboire, a boir, a boire.

2.

En ziet, een Lazarus vol fweeren,

Die steeds moest fpijz en drank ontbeeren,

Bad om de kruimels van fijn difch :

Maar laas hier stopten hy fijn' ooren,

En at en fwolg noch even frisch.

En riep, Coquin, du vin a boire, a boir, a boir, a boire.

3 •

Sijn honden hadden meer meedogen,

Deez quamen noch fijn wonden drogen,

En zuiverden die door haar tong:

Maar geen meelijden quamen te voren.

Wijl d'Arme bad, de Rijkke zong,

Tiré du vin, du vin a boire, a boir, a boir, a boire.

4

Doch nazeer weinig dezerdagen,

Wierd Lazarusde ziel ontdragen,

En straks gevoert in Abrams fchoot;

Terwijl de Rijke noch , als voren,

Niet eens gedacht aan fijne dood,

Maarzon#met vreugde noch a boire, a boir, a boir,

4 t/0/7'e,

5.

Doch in dit slempen en dit braffen,

Quam hem de doodzeer fnel verraffen,

En
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Enjoeghem strak naar 't helfchevyer,

Enzei, Deez' plaats heeft God beschoren,

Voor u , die dus lang met plaizier

Gezongen hebt du vin a boire, a boir, a boir, a boire.

6.

Hier sloeg hy d'oogen na den hemel,

En zag, by 't zalige gewemel,

Den armen Laaz'rus in Gods schoot,

VViens bidden hy nooit wilde hooren;

Dies riep hy; Vader 'k ben in noot,

Enfmagt in vlam,en mis a boire,a boir,a boir, a boire.

7.

Dies zend doch Lazarus beneden,

Dat hy de punt fijns vingers heden

Eens in het koude water dopp”,

En lave my , die ga verloren,

Och Vader gun maar eenen drop

Opmyne tong van't koel a boire,aboir,aboir,a boire.

8.

Maar Abram zei: Spaart uw verlangen,

Gy hebt voor dezen 't goed ontfangen,

En d'arme Lazarus het quaat : ,

Hy bad, maar 't hert was u bevroren,

Gy at en dronkt in overdaat,

Enzongt niet anders als a boire, a boir, aboir, a boire.

9.

Ziet nu word Lazarus verheven,

Die gy uw kruimkens niet woudgeven,

Rrrrr 2
En
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En heeft het eeuwig hemels goet;

Nu zingt hy met der Engle-Koren,

En gy moet fmachten in den gloet,

Om dat gy altyd zongt, a boire, a boir, a boir, a boire.

IO,

Nu mogen al de Slempers weten,

Die d'armen hier zo licht vergeten,

VVat dat haar loon is en haar lot;

Dat God ook stoppen zal fijn ooren;

Terwijl de Duivels, haar ten fpot,

Nochzullen zingen van a boire a boir, a boir, a boire.

MatigheidinSpyzeenWijn.

To o N :

Fijtje Floris, mijn Speelmeisje.

Rienden wilje vrolijk wezen,

V Wilje nutten Spijz'en Wijn,

Laat het toch gematigt zijn.

Vrolikheid word nooit misprezen,

Als gy niet, door overdaad,

Uwen plicht te buiten gaat.

Want uw Schepper heeft geschapen

't Vee op duizendbergen heen, Pf:5o.To.

Viffchen, vogels groot en kleen,
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Om daarvoedzel door te rapen:

Zelf de Wijnstok is geplant,

En gezegent door Gods hand.

3 •

Komt u dies opweg te voren Ier,65,8.

Een bos druiven; treedze niet;

Want fijn mond het u verbied.

Stort dan ook geen drop verloren.

Laatze nooit ter keele ingaan,

Als het quiftend werd gedaan.

am

4.

Maar verfoeit de volle glazen;

Die de menfchen overlaan,

Datze nau op voeten staan. -

't VVee is over zulke bazen,

Daar het zonned is gestelt, -

En wijnfwelgen als een held. Jef 5.22.

5.

Noach, die de VVijnstok plante,

Heeft het leet daar van gehad.

Lot, die zich door VVijn vergat, Gen. 39.24.

Nabal met fijn Slok-trawanten,

Leeren ons, hoe in den VWijn

Ook is vyerig draakfenijn. Deut.32.33.

6.

VVilt gy aan een Vriend gedenken,

Houd de wet der Meeden vaft, Eft, 1.8.

Rrrrr 2 Elk
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Elk drinkt maar zo veel hem past,

Dat het mach geen zinnen krenken,

Maar weeft vrolijk, en ziet toe,

Dat gy krijgt geen Nabalz'roe. 1.Sam.25.28.

* 7.

JEs Us, de die Bruiloft eerde

Binnen Cana Galileen, Joan.2.1o.

Ging er met fijn Moeder heen,

Daar hy al de gasten leerde

Dat de Feeft is zonder vreugt

Als geen VVijn het hert verheugt.

8.

Timothé, enfwakke magen, 1 Tim.5. 13.

Zijn verordend goede VVijn,

Tot een dierbaar medicijn

Om hun fwakheid te onderschragen.

Dankt Hem dies voor Wijn altijd,

Wijl fy God en mensch verblijd.

9.

Jofef, met fijn Broeders t' samen

Dronken wijn in vrolikheid;

Nooit is daar van fmaat gezeit. Gem,43.34.

Zou 't dan ons ook niet betamen,

Broeders, Zusters, die hier zyn,

Om te nutten Spijze en Wijn!

IO.

Zoud gy planten wijngaart-ranken,

En niet eten van de vrucht? 1,Cor6.7.

Zoud
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Zoud g altijd, met diep gezucht,

Treuren, en geen Schepper dankken,

Die het alles heeft bereid,

Zo tot lof als vrolikheid ?

II.

Doch wilt ook den Gever hooren

Die de druif-tak zelver fnyd Pf76.13.

Van den Wijnberg, t fijner tijd,

En die plettert in fijn tooren; Ap. 14.18,19.

Maak dat dien Wijngaardenier

U niet uitwerpt door fijn vyer,

I 2.

Maar Heer JE s U wilt ons t?

Wijl gy zelf de Wijnstok zijt, 1.goa. 15.5

Dat wy nu en t aller tijd

In u, Heer, als Ranken kleven;

En dat nooit onz herte graagt,

Als naar 't geene u recht behaagt.

- - , I 3.

Ja, Heer, bann' uitonzgedichten

Alle lust tot Spijze en Wijn; -

En hun flikkerend aanfchijn. Prov,22.31.

Laat dat nooit uw wil verkrachten :

Maar dat wy, ons leven lank:

Eeren Gode in Spijs en Drank.

-

I4.

Laat ons Spijze en Wijn verstrekken,

Als gy die onz lippen gont,

Dat
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Dat wy met een dankb're mond

Onze zielen mogen wekken,

Op dat wy, nu, en hier na,

Zingen het Halleluja.

Aan de Dronkaarts.

T o O N :

Je voy toutes les nuits.

Of: Ik drink de nieuwe moft.

Minnaars van de VVijn,

O Die altyd poogt te zyn

By Bacchus ton, en met de bek in't nat,

Als of daar heil en zaligheid in zat;

Gy maakt gedurig werk,

De Kroeg te kiezen,

In de plaats der Kerk,

En meent, gy zoud veel tijd verliezen »

So het Hemels VVoort,

Wiert maar een uur gehoort.

2 •

Hier preekt gy als een Sant,

En oordeelt elks verftant,

Terwijl gy zit en fmookt en rookt zo fel :

Als of uw keel een fchoorsteen was der hel;

Hier komt gy niet van daan,

Voor dat uw beenen

Nauliks konnen gaan,
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En wie u ziet u moet beweenen;

Wijl gy't heil-pad mist,

En 's hemels gaven quift.

3

O dwaze die dus dwaalt,

En uw gemoet verstaalt,

VVat legt gy dus en zuipt en fmookt enfwelgt,

Aan't geen waar door gy lijf en ziel verdelgt?

Staat op, ô mensch, en toont

Dat noch de reden

In uw boezem woont;

Vervalt doch nooit zo uit de zeden,

Dat: dwaas van geeft,

Leeft erger als een:

4. •

VVant weet, dit is uw lot:

Een Dronkaart walgt voor God,

En waar hy zit, of waar hy gaat of staat,

Hy word al-om van d'Engte-rey verfmaat.

Ook fchuuwt de deugt hem sterk,

En alle menschen

Strekt hy tot een merk.

Ja wie zou fijn gezelschap wenfchen?

Want het hels gespuis

Vermaalt hem zelf tot gruis,

5 •

De Dronkenschap is niet

Als moeder van verdriet : -

Dies is 't gewis, daar zal een weedom zijn,

Voor hun die helden zijn ontrent de wijn.

Sffff God
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God heeft de wijn gegont,

Tot's menschen vreugde,

En vermaak der mont, -

Maar nooit tot hinderpaal der deugde:

Dies het misbruik zal

God straffen zonder tal.

6.

Keer, kroege-loopers, keer:

Of alsg'er zijt, zo leer, -

Wanneer dat gy uw roemer ziet geveegt,

Dat ook uw uurglas weder is geleegt.

En drinkt gy daar toebak,

- Uw lekker fmookje,

Zo gedenk ook strak:

Wat is mijn leven als een rookje

Dat zeer licht vergaat,

En vuilen, ftank na-laat.

7.

En als de waart 't gelach

Bereekkent, zo hy plach,

Denkt dan, ómenfch, dat God ook telt de wijn,

Van hun die hier, als in fijn herberg, zijn ,

En dat hy eenmaal zal

U doen betalen

Dit uw fwelgen al:

Maar zal met heil en gunst bestralen,

Dien die 't heeft gemist,

En straffen die 't verquift,

8.

Doch wilt gy zijn gera'en,

Zo vang op heden aan,
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Terwijl noch duurt uw broffe levens-tijt,

En telt met God hoe veel gy schuldig zijt:

En komt gy gelt te kort,

Zo bid uw JEs Us g

Dat hy borge wort: -

Want hier en gelt geen gelt van Croefus,

Maar geloof en boet,

En werkking van het goed. -

9•

O struikelende menfch,

zijt wis gy krijgt uw wenfch,

Zo gy dus kond' uit zonden-slaap opstaan,

En uit dees werelt, als uw herberg, gaan.

Uw J Es Us dronk den dronk

Der bitt're beker,

Op dat hy u schonk

Gena voor straf, zijt hier op zeker;

En wie dit gelooft, -

Krijgt 's hemels kroon op 't hooft.

Wie dat de gulde Middelmaat

Behoud in fpijze, drank en praat,

Die hoed fijn ziele voor veel zonden:

En zal, als God fijn rechtbank ::",

Van veele feylen, zond' en fchand,

Zijn, boven andre, vry gevonden.

sffff 2 . Nieu
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Nieuwe-Jaars-Zang.

T o o N: D’eerfte Karileen.

Om mijn ziel

ge K Ontgefp de taje banden

Die de werelt heeft geleit,

Daar in het vleezig hart

Zo is verwart,

Dat nooit uw God te recht word dank gezeit.

Kniel, ay kniel,

En breng uw God off'randen,

Die u het voorleden Jaar

Heeft Vaderlijk gevoed

En trou behoed

Voor duivels strikken, vol van ziel-gevaar, n

En die u heden

't Nieuwe Jaar laat zien,

En vriendlikheden

Aan u noch wil bien,

Zo

U :
Van zonden houd,

En doet,

Voorts het goet,

Ten toon het quaad u rouwt.

2.

Too N : De Tweede Karileen.

Eer dan, oogen goddeloos,

Die met luft de zond' ten doelwit koos,

En 't gebod,

Van
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Van u Heer, hebt befpot,

Langs zo meer » ,

En gevollegt Satans boos begeer

Keer, keer u af,

Eer Gods straf,

U als kaf

Hier verstrooit »

En in 't eeuwig pijnbed gooit;

Daar 't gewag ,

Van 't geklag ,

Nacht noch dag,

Nimmer eind; -

Maar altoos ziel en lichaam pijnt,

3.

Too s: De Derde Karileen.

El & Goddelyke Geeft,

- Laat uw stralen

Op hem dalen ,

Die bevreeft -

Zich hier voor u neder spreid,

En fijn schult voor uw Godheid open leid.

Heer, ik breng mijn vonnis mee.'

'k Heb verdient van u 't eeuwig herten-Wee 3

Maar beroepe my

Van 't rechtveerdig recht van dy,

Tot de Troon

Van uw Zoon,

Vol genaad en medely

Sffff 3
Schie
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Schielyke Meditatien,

Als myn Avond:

Kaars in de Pijp brandde.

T o oN:

Pfalm. 9. Heer ik wil u uit 's herten grond.

Als ook: De France Vlieger.

Ie daar de kaars verdunt fijn licht,

En scheemert maar voor mijn gezicht:

Het eind komt in de pijp te zinken,

En zal in 't uitgaan dapper stinkken:

2.

't En zy dat ik het nu belet,

Al eer ik drijvend ga te bed;

En dat de ftank, die elk doet fchroomen,

Voor't flapen, van my word benomen.

3

Laat dit, Heer, zyn een Zinnebeeld,

En gun dat hier mijn hert op speelt,

Op dat ik dit mach overweegen,

Als ik ter bedde zy geleegen.

4. •

Myn dagen zyn geklommen hoog 64-jaren.

'k Heb maar een fcheemer-licht aan 't oog. -

Mijn
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Mijn kaers komt in de pijp te branden.

Schei ik met stank, ik fchei met schanden.

5.

Nochtans, ik fluit mijne oogen toe,

Die 'k nooit misschien weer open doe.

Och laat ik met geen stank verscheiden!

Help JEs U, die my pleeg te leiden!

6.

- Ik geve my dan, Heer, te rust:

En bidd' dat gy mijn lamp niet bluft,

Eer ik, voor 't einden van myn leven,

Noch koome een goeden reuk te geven:

7.

Op dat ik weete, en elk belijd,

Dat gy, Heer, mijn Verlofer zyt;

En de voldoening mijner zonden

In u alleenig werd gevonden.

8.

O neem my dan vry tot u op!

Ik geef de werelt graag de fchop,

Zo ik u, Je s Us, eerst mach moeten,

En balsem storten aan uw voeten. Ioa. 12.2.
a

9.

Gaan ik dan, als een kaarslicht, uit;

Gy zult nochtans my, by uw Bruit,

In uwe binnenzaal ontfangen.

O kom, Heer JE sU s, mijn verlangen!

- i

Aan
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AaneenigeZang-Berifpers.

T oos: Lieftokffers van de Aan

Pachters van de vreugt'

- En Sluikers voor Gods oogen,

Die veinst en niet en deugt,

En schijnt van groot vermogen?

Siet hoe wy aardsche Rot'

Met Liederen en Psalmen,

De roem van onzen God

Ten Hemel durven galmen.

Gy laakt Gezang en Spel,

Al zou 't van David wezen,

Het Zingen baart gequel,

zegt gy, als meer doorleezen:

Ja't Instruments geraas,

En 't lieflikt'famenspreeken,

Acht gy voor dol en dwaas,

En Achterklappers tecken.

3.

Maar gy, ô Farizeen,

Wiens naam ik fchrik te melden;

Gy treed als pauwen heen,

En durft uw broeders schelden,

Daar gy zelfs in der daad,

Schuuw voor het recht verwijten,

1Het
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Het pad der deugden haat,

En zyt maar Hypocryten. w

4.

Gy laakt Tiktak en Kaart;

Ja Damm en Schake-speelen

Dat noemt gy, Do B B ELL-AART ,

En fchijnt u te verveelen :

Maar 't fwelgen van de Wijn,

D'oneindige Toebakjes,

Mach wel uw Afgod zijn,

Maar nooit Kaart of Tiktakjes.

5

Teenpluizers, wie gy zijt,

Of fchalken van vermogen,

Maak u den balk eerst quijt,

De Splinters mijner oogen

Kunt gy dan trekken uit,

Wijl 't recht gebruik van 't speelen,

Word nimmer zo misduid

Als 't fwelgen van de keelen.

6.

Schoon ik geen Speeler ben,

En 't my nooit kon vermaken,

Zo zegg ik, en bekenn',

Ik wil u liever laken :

Wijl gy met kan en Kroes,

En 't stoppen van veel pypen

Gedurig zegt, A v. o U s,

En 't eerlik Spel wilt nypen,

Tt t t t Hier
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7. -

\

Hier houd gy snood gesprek,

Verdraaijingen van Schriften,

Ja acht een ider gek,

En roemt uw eigen driften: * -

Maar wat uw tong uit flaat!

Lust my niet te beschryven,

Wijl d' eerbaarheid het raad

Achter 't gordijn te blyven.

8.

't Moet hier twaalf pijpjens zijn,

En een toe op het lefte;

Want deez Toebak is fijn,

En alles is ten befte.

Dan, naar een vriends begrijp,

Noch eene. En op het fcheiden,

Nu noch een Mantelpijp,

Die zal ons thuis geleiden.

9.

Doch eerst uit 's hertengrond

Wat wijn naar 't hert gestoken;

Want met een natte mond

Is 't zeer plaizierig rooken.

Dan noch wat Brandewijn,

Een Sakkertjen, op 't eeten

Wie zou in zulken schijn

Niet Zang en Spel vergeten?

I O.

Geveinsde! T' elker ftond

Zie ik u aan als Mooren,

Die



ZE DE - Z A N GE N. 883

Die wit zijn in de mond,

Maar voorts heel fwart geboren:

Of als Laôdiceen,

Die laau en flaau in 't leven,

Noch wild aan ider een

Een scheindeugts heekel geven.

II.

Apoc.3. 15.

't Is hier niet, zingt den Heer Exod. 15.21.

Gy hemelsche Heirscharen,

Hier wilmen Godes eer

Met zingen niet verklaren.

Hier duldmen geen Nieu Lied

Van fijne wonderheden,

En acht het dol verdriet

Sijn tijd dus te besteeden.

• I2

O Koningin, staat op,

Gy Princen, groots en prachtig,

Verlaat uw aardfche pop.

Zingt Gode t' faam eendrachtig.

Vorst David gaat u voor

Op Schiggajon met maten.

Kom volg uw beurt in 't choor,

En proef fijn honig raten.

I 3 -

Gy need'rige in den rang,

Komt laat ons t famen paren:

Wy, die hier, om den Zang

Der Zeden, dus vergaren.

Ttttt 2

Apoc. 14.3

Pf7.1,

Ezra 3. 1 1 •

Hier
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*,

Hier word Toebak en Wijn,

En 't Speelen, gantfch verschoven;

Maar daar wy beezig zijn

Onz Heiland fteeds te loven.

MeditatienopdenRustdag,

In myn van huis zyn. 1 69 1.

Speelende op Matth. Cap. 6: 19 .... 34

T O o N :

Wilhelmus van Naffouwen. Als ook: Pf1 3e. -

Uit de diepten o Heere. Of Pfalm 128.

Erwijl ik ben versteeken, .

- | Om in Gods Huis tegaan,

- Hoor ik u, J Es Us, preeken

Tot ider onderdaan:

Wat schatten te vergaren,

En welk te mijden zijn,

Om zielen te bewaren

Voor 't allerfwaarst'fenijn.

2•

God, met fyn Hemelfchatten,

Kan by geen Mammon staan.

Die d'eene wil omvatten,

Laat wis den ander gaan:

Dewijl hun heerschappyen
g Vçel
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Veel meer in geur en macht

Als Aard' en Hemel strijen, . *

Voor 't menschelyk geslacht.

* 3 •

De kommer dezer aarde,

En 's levens onderhoud,

Is van geringe waarde,

Voor die op God betrouwt.

Het zorgen kan niet geven,

Wijl d'Albezorger leeft,

Die zelf het vee doet leven

Dat aan den Hemel fweeft.

4-- --

Ja die de Leliebloemen,
En 't veld zo fchoon bekleet,

Dat Salomon mach roemen;

Doch hy haar glants niet weet.

Wat zorgen wy, als dieren,

Als Heidens hier op aard, .
Als rustelooze mieren, - t

Ons Vaders zorg onwaard.

5 •

Komt werpt uw zorg op Gode.

Zoekt eerst fijn Koninkrijk:

En wat gy hebt van noode'

Werd u vast toegezeit.

O laat ons dan niet zorgen

Voor deez' of d'and're dag:

Want licht den dag van morgen

Geeft kommer of geklag.

Tt t tt 3 Wel
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6. d

Wel ziele, laat dit preeken,

Van J Es Us heilge mond,

Door 's werelds breffen breekcn,

En flaan u wond op wond.

Hy is d'alziende VVaarheid.

Hy peilt uw hert en nier.

Vleit Hem, en mint de klaarheid

Van fijn geheiligt Vyer.

De Geeffel des werelts

T o o N :

Pater het zal uw gezondheid wezen.

Inleyding.

rRienden , al de werelt is aan 't hollen,

Ider even dol aan 't fuizebollen;

Wantop d'aardfche lompe fchoutonelen

Poogt nu elk om 't best fijn rol te speelen.

2. -

Hier krygt elk een staaltjen van het laken.

Maat wee die aan 't heele Lapjen raken:

Want het kost gewis een hand vol duiten,

Die wech blyven schoonze noch zo stuiten.

- - 3.

Doch om 't beste van die hoop te kiezen,

Licht uw duistere oogen van de vliezen:
Want
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Want het koopen van die schoone leuren 2

Zouje dik in eeuwigheid betreuren.

4

Hovaardy.

Hovaardy komt eerst voor aangetreden,

Met haar lange hals en mooje kleeden;

't Is Mevrou van de allerhoogste stacie:

Maak ruim baan, haar Paauwestaart heeft gracie.

5 -

Fontainge-draagsters.

Pronkkepintjes, jongof oud vanjaren,

zet Fontainges op uw fwarte hairen:

Draagtze vry na d'aderhoogte Mode,

Want veel tronies hebben 't wel van noode.

6.

Weeft doch zeer voorzichtig, 't werdgebeden,

Alsje wilt ter Kerk of Schouburg treden:

Bukt doch wat ter ingang van de deuren.

Anders stootje af die schoone leuren,

7.

Kijkt doch statig, wijl het hoort te wezens

Want men kan de zeden uit uw Kapzelleezen.

Maar had u den Hemel zo geschapen,

Jee! wat waarje wonderlyke apen!

Labbe
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8.

Labbekakken. -

Groote Labbekakken by de buren,

'k woumyntong niet graag aan uverhuren;

VVant ze zou wel tien jaar eer verflyten,

Of door al het kaak'len zeker fplyten.

9.

Kerk-loopsters.

Quezels, Kerrik-loopsters al te fame »

Na de brave Mannen groot van name:

Maar die zeekerlijk wel mogen weten,

Dat fy slappe en laauwe Christens heeten.

. IO,

Slaaprig in 't gehoor en 't Woord teleezen.

In de Schriften weinig onderwezen.

Die haar zelven dapperlyk verkloeken,

Zoze pas de Text maar konnen zoeken.

- II.

4 k

Die alleen om fleur ter Kerke treden;

Niet om 't Woord, maar om het zien der kleden,

Wylz een Kapzcl of een Kleed zou maken

Na de mood', en dat is fwaar te raken.

I 2.

Maar noch beter in dit Huis gezeten

Als ter Schouburg daarom gelt versleten,

'tEen
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't Een kan noch de ziel tot aandacht wekken,

't Ander die, na d'aard van 't Hemels trekken,

I3*

Pronkkers.

Groote Jonkkers, die in Poppekleeren

Zoeken veele Juffers te braveeren,

En haar zinnen zo ten pronk opspannen ,

Datze flechs zyn als verwyfde Mannen.

I4.

Kroeg-loopers.

Groote Spelbeminners, wakk're bazen,

Die u roemt in 't lichten van de glazen;

En door wyntje, Tryntje en Tiktakken,

Gelt en tyd u deerlik laat ontzakken.

I5'.

Konje u zelfs eens in de spiegel kyken;

Wie weet wat figuur gy zoud gelyken?

D'eene een druil-oor op fyn platte fchyven,

D'ander vrolyk by syn Boeltjen blyven.

- 16.

Misbruikers van Thee, en Koffie

drinkers.

Dolle Koffie-drinkers, Thee-bachchanten,

Mugge-zifters, Spreeuwen en Pedanten,

vvvvv Die
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Die door 't rooken by de Nouvelliften,

Uwe Beurs, en Beurs-tyd veel vergiften.

17.

Zerke-treeders.

Strate-flijpers luye Zerke-treders,

Minder waard ale lichte Donze-veeders;

Want die schynen 't Hemels nochtegroeten,

Maar gy treed alleen slechsd' aard met voeten.

18.

Kondgy in dit treden eens bezeffen,

En uw loode ziel ten Hemel heffen;

Gyzoudhaaft tot hooger trap geraken,

En dit luye en vadzigflend'ren staken.

I9. *

Rijmers.

Maar ik moest mijn foort ook niet vergeten,

Laffe Liedje-makers , Leurpoëten,

Dieeens anders fauten konnen zeggen,

Enhunn eyrenbuiten 'tneft zelfleggen.

2O

't Geeflen heeft de werelt meer van nooden,

Als het bidden voor de kouwe dooden:

Want aldus kan d' een den ander leeren.

En ik wil'm ook met die zalf wel fmeeren.

Dronke
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2 I.

Dronke Wijven.

Dronke Wijven, vuile fmulle-baarden,

Sweven nu met riftjes: der aarden;

Dies fy zouden 't achten schier voor zonde,

Zo men haar hier ook geen plaats en gonde.

2.2 •

Mannen doen 't, al is 't verboden;

Want die roepen mede al, 't Is de Mode.

Waarom zoud 't haar wijven niet betamen?

Want dan zijn ze een nobel paar te famen.

2 3.

Want de pacht van 't lieve morgen zoopje

Sloeg wel hallef af op ider stoopje:

Want de Koopmanschap van Groente of Fruiten,

Kan deez' makelaar daar nooit uit fluiten.

Jonge Luyaarts.

24 •

Vunffe Luyaarts dienen niet vergeten,

Die niet werkken durven, maar wel eeten.

En die zinnen, tijd en vlijt verhuren,

Om de Schouburgs drempels glad te schuren.

25.

Godsdienst mijden, Operaas te zingen,

Voisjes leeren; dat zyn mooje dingen.

VV y WW 2, Maar
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Maar voor 't einden van haar jonge dagen,
zullen fy gescheurde kled'ren dragen. Prov,23 ,2 I

26.

Befluit.

Dat deez famen eens de huik omkeerde,

En in elk een and're Geeft regeerde;

D'Aarde zou in 't Paradys verand' ren:

Deugt en Ondeugt scheide van malkand'ren.

27.

'k zal dan mee van al dit hoopjen fcheiden.

'k Wenfch den Hemel haar doch wil geleiden,

En haar zulke wijze zinnen geven,

Datze doelen naar een beeter leven

Aan de Bloemisten.

Too N: Semi la Tormenti.

Of: Ik hoorde dees dagen Een maagdeken klagen.

Dief'al weet te noemen. En aardige bladen,

O: der Bloemen Die duizendenzaden,

En geuren, Kunt garen;

En kleuren En fparen

Te roemen; In laden,
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2.

Gyzyt niet te laken

In dit uw vermaken,

Wijl 't zinnen

Tot minnen

Doet blaken:

Zo gy met gedachten

Terecht kuntbetrachten

Want hier by,

Aan uw zy,

Is t’achten.

3.

Kom hier Astrologen,

Dieftaag peilt met oogen

De fterren

Van verren

Met bogen;

Die van 's hemels klaarheid

Zozelden spreekt waarheid:

Uw giffen

Is miffen,

Vol naarheid.

4.

Maar zo ik de bloemen

Eenssterren wou noemen,

Wat hater

Wat prater

Zou 't doemen?

't Zijn sterren van d' aarde,

Die moeder ons baarde;

Gehouden |

By d'ouden

In waarde.

5- -

Ik prijs niet de narren

Die in deze starren

Hun winnen

En zinnen

Verwarren;

Maar die in de bladen,

Haar tooi en cieraden,

Nau mogen

Haar oogen

Verzaden:

6.

Dewijl fy bemerkken

De Godlyke werkken,

Die bladen

En zaden

Kan fterkken;

En cierlik doorweven,

Met ad'ren en leven,

Ja geuren,

En kleuren

Kan geven.

Dees konnen % leeren

U zelf te verneeren,

Wijl 't cierfel

En fwierfel

Moet keeren.

Haar fchoonheid is teeder,

En leit haaft ter neder.

Noch flenffen

Wy menschen

Gereeder. w

V vvv v 3 Dies



394 ZE DE - Z A N GE N.

*

8.

Dies Heere der Heeren,

Laat ons hier uit leeren,

Uw krachtig

En machtig

Verkeeren.

Wat hier komt te vallen,

En wort niet met allen.

Doet gy weer,

Tot uw eer,

Zeer brallen.

9,

Kan't bloempje verryzen

't Moet aan ons bewijzen
Uw eere; n

O Heere,

Te prijzen.

Dies wek ons te fame,

Tot roem uwer name

Wilt geven

't Herleven.

Ja. Amen.

De zeemelknoopers

T o o N :

De France Vlieger. Of: Pfalm 9.

E lust tot zingen my nu quelt,

D Al had ik heden brood noch gelt.

Het luft my eerlyk te vermaken,

Spijt al de viesäarts die het laken.

Is 't juist niet na haar zin of keur,

Ik zeg, je fitis votre Serviteur,

En ga my by dat volkje voegen,

Daar Vreugt en Zeden zich vernoegen:

Alwaar
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3 •

Alwaar men J Es Us name noemt,

En Hem voor fijne gaven roemt,

En die zich daar in wil verheugen,

Ay zeg, wie dit niet doen zou meugen?

4

Want die steeds queezelt, knyft en mort,

Die doet fijn eigen lyf te kort.

God heeft fijn goed aan ons gegeven

Om dankbaar vrolik van te leven.

5.

Een Filozoof die niet eens -

Die word by my zeer klein geacht.

En die veel lacchen en veel praten,

Die myde ik zeer, doch zonder haten.

6.

Want die veel praat, ook veel ontvliegt,

En 't is gewis hy dikwils liegt.

Ja veeltyds flaat hy tong en tanden,

Om iders fauten aan te randen.

7.

Dat leven staat my gantfch niet aan.

Dies moet is by mijn volkje gaan;

Daar ider ongeveinst mach fpreeken,

Enfwygen anderer gebrecken.

Komt
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3.

Komt daar een viezerik my voor,

En prevelt my zo wat aan 't oor,

Ik wil niet in fijn vyerschaar leggen. -

Ik vall' of sta na 's Heeren zeggen. Kom, 14 4

9.

Natuur heeft zelver vreugt geleit,

In teelen en in werkzaamheid:

Dies wie zich wil op d'aard' erneeren,

Werkt vrolik, en wilt God vereeren.

IQ,

De vrolikheid is altyt goed,

Zo gy de plicht en maat voldoet.

't Zal u zelf tot gezontheid sterkken.

De geeft fomwijl eens op te wekken.

II,

Indien gy nutt' een medicyn,

Gy neemt die in met zoet of wijn,

Zo kan ook, onder 't vrolijk zingen,

En balfem tot de ziel'indringen.

I 2.

Des Heeren jok is zoet en zacht.

Hy ziet graag dat gy dankt en lacht.

Maar datg als kampioens zult strijden,

Om alle misbruik wel te mijden.

PtKorts
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I3 -

't Kortswijlig leven fchaat gantfch niet;

Als d'Ondeugt daar niet by en fchiet:

En wy als rechte Christ'nen leven, .

Wiens naam is op ons hooft geschreven, Apoc.3. 12

I 4. . -

Oorlof Bet-weeters al te faam,

Of Quakers, of van and're naam;

Ik zal mijn vreugt daarom niet enden,

Al leev'ik juist niet in uw Benden.

1 69 1.

In Tegenfpoet.

Too N: Semi la Tormenti.

of: Ik hoorde dees dagen Een maagdeken klagen,

En't is uw behagen. In al deez elenden,

"I Eg, Heer, verslagen waar kan ik my wenden

Uw roede Als d'ooge

En woede Om hooge

Te dragen. Te zenden:

'k Voel my aangegreepen Gy hebt medicynen

Met angsten en neepen, Voor rampen en Pynen,
Die 't lichaam * , Die 't alles e

Die 't lichaam , Die 't alles

Wech fleepen. Doen dwijnen,

Xxxxx De
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3 • 4--

De God der genaden Wel dan, in myn zuchten

Zend duizend weldaden Zal 't geven veel vruchten,

Aan 't herte Daar henen

Met fmerte Met weenen

Te vluchten.

Maar sterv' ik vol beeven,

Wilt my niet begeven,

O JEs U,

- O Je SU »

Mijn leven!

Beladen.

Zyn 't ziekten of zonden,

Sy werden verbonden

Door J Es Us,

Door JEs Us

Sijn wonden.

G E D A C H T E N

Over

De Ydelheid des Levens.

T o o N:

Het glas van myngeneugt is afgeloopen.

"77"At baat het ofik hier

/ Bewoon deez' aarde;

En nutt al haar plaizier,

Geschat vol waarde ?

Ik weete dat ik zal doch eenmaal sterven.

En hoe ik langer leef,

Hoe 'k meer aan de aarde kleef,

Die 'k eens moet derven.
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2. •

Hoe zoet het leven is,

't Is doch vol zonden.

Dees kerfstok word gewis

Steeds meer bevonden. -

Nochtans wat menfch kan hier het leven haten?

Hy waagt graag huit om huit, Job. 2. 4.

Eer hy die schoone buit

Zoekt te verlaten.

3 •

Doch die het leven eens

Wil overdenken,

't Is vol geweens en steens,

En 't kan niet fchenken, -

Als voor een korte vreugt veel ongenoegen,

Die u, naar al 't genot,

Op 't laatste, tot een lot;

N: komt te wroegen.

4•

Omhels dan vry de Dood

Lang voor uw sterven.

Uw ballingschap is groot

Langs d'aard te fwerven.

Daar gy, als vreemdeling, gedrukt van qualen,

Verloft word van het vleefch,

Dat steeds, met moeite en vrees,

Moet adem halen.

5.

Wy zyn in slaverny,

Dies moetmen pogen

* XXXXX 2 Te
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Te worden los en vry

Van aards vermogen:

Enmet een lust, vol hoop, onzzinneafpannen

Om nooit van 't hemels goed,

Als menschen, dol verwoed,

Te zyn verbannen.

6.

Wie kan het groot verdriet.

Des levens tellen?

En waar hy rend of vlied

't Zal u verzellen;

Want deze Lotery geeft duizend N 1E TEN,

Slechs tegens eene WA T;

Maar die Gods liefd' omvat,

Zal PR Ys genieten.

7.

Die opgehangen Prys

Van 't eeuwig leven;

Hebtg' op een wond're wys

Uw volk gegeven,

Dies:: en fnakt te zijn ontbonden;

Te leven met fijn God,

Waar in dit hoogste Lot Phil, 1,21.23.

Recht word gevonden.

8.

't Verdroot uw Harpenaar

Hier te verkeeren;

Maar heigde in 't openbaar

Nae 't huis des Heeren,
En zei: O Heer hoe lang zult gy vertoeven,Pf42.

Dat
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Dat ik moet ftille ftaan

In't Heiligdom te gaan, er

En trooft behoeven?

9.

O gefu wilt ons ook

Die vleuglen geven;

Dat wy des werelts rook
Te boven fweven, n

En komen op 't muzyk der Engle-scharen,

Waar dat al d'uwe t faam

De glorie van uw Naam

Met roem verklaren.

ziel-zuchten,

Om ontbonden te zyn.

T o o N:

O fchoonfte Perfomagie.

O:van 't verschrikken, Job. 18.14.

Moet ik, eilaas, zolang nauverlangen? -

Philip.2,23

'k Wenfch u all' oogenblikken -

Met herte en arm te mogen eens omVangene

Nochtans, ô God, .

Een zegen-lot

Wilt gy den menfch opdragen,

Xxxxx 2 Als
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Als g hem komt geven Deut.30.19,2e

Dat hy hier mach beleven

Lange dagen

2.

Maar als wy overdenkken

Het kruis en fmert van onze leemen wooning'

wat droefheid fy komt fchenkken
Twist, nyd en stryd, en bittere belooning.

Hoe elk bedriegt,

En schraapt en liegt,

Of God was zonder oogen: Jer. 16.17.

Wiens ziel' op 't ende, -

Zich deerlik, door ellende,

Vind bedroogen.

3.

Wie zal eens konnen tellen

Al d'arremoed en rampen van dit leven?

Het Huwlyk kan ons quellen,

Of kind'ren die de Heer ons heeft gegeven,

Of dat den staat

Ten acht'ren gaat

En tegen wind en stroomen.

Men steeds moet zeilen

En zien het doelwit feilen,

In 't bekomen.

4.

Hoe laat zich ider vleijen

Van d'Ydelheid, die hoere aller hoeren?

Wie kanze niet verleijen,

Ja hand aan hand, als in triomf, omvoeren?

'Wat
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Wat ftormend weer

Vliegt op en neer

Door straten en door menschen?

Wie kan dan laken

Steeds na de Dood te haken,

En te wenfchen

5 •

Wy reizen in bosschagie; . . -

wy dwalen, wyl wy Godes stad niet dinden.

Och was, onze pelgrimagie

Allen tot JEs Us onze zielbeminde !

Daar ons de dood

Syn liefde-fchoot

Vol vreugde doet genieten,

Wie zou niet fmachten

Alleen in dit verwachten

Door't verdrieten! - 4 dk

6.

Wie zal niet quijnend kloppen

Aan 's Hemels deur', om eens verlost te wezen?

wy die d'ellend verkroppen,

Enaltyd dobb'ren tusschen hoop en vreezen.

Och JEs Us fchiet,

Daar't niemand ziet,

Uw pylen t’allen stonden;

Öp dat wy sterven,

En 't eeuwig leven erven,

Vry van zonden.

* - -

7.

Quetst dus, ô::
Myn magre ziel, die tot u komt met schreyen.

Maar
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Maak my een zelfsverzaker,

En laat ik in 't verlang niet langer beijen!

Myn liefde is groot,

Maar ach de Dood -

Laat my, gequetste, fwerven.

Gy haalt wel heden

Myn ziele op, maar beneden

Is geen fterven. -

8.
-

O Bron-äar van mijn leven!

Hoe is't dat ik niet werden mach ontbonden; -

En ik op 't laatst moet geven

Aan u een lichaam overmast van zonden?

O vyerbaak Gods!

Ofterkke Rotz!

O Kruisheld vol van glorie!

Geef ons 't verblyden,

Om moediglyk te stryden

Tot victorie.

6.

O Lieveling des Heeren! Mat.3.17.

Gunn'onsde Dood, door liefde als opgenomen;

Geen werelt kan ons deeren,

WatË: edik ons mach overkomen.

e Dood is niet,

Hoe bang hy ziet,

Als flechs een weg naar 't leven. 1.Cor, 15.53 cyc.
O laat ons rusten - -

En wilt dit bed, vol lusten,

Ons doch geven.

Ver
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IO,

Verlaat dan vry de weerelt

O gy myn ziel, met al haar lomperyen;

Hoe fchoon fy is bepeerelt,

Haarglants engloor kan noit tot vreugt gedyen.

Haar rykdoms-jacht -

Verliest haar kracht,

Hoe zeer fy hen verhitten:

Maar die op aarde,

Steeds sterft, zal 's Hemels waarde

Recht bezitten,

II.

En moet ik, J Es U, stryden

Noch op deez' aard, gun dat ik uw banieren

Recht volge, zonder myden, -

En my verzeng in uwe liefde-vyeren.

Want die quetsuur,

Zo hoog en duur,

Zal worden wel genezen;

Als gy wilt gonnen

Gileads balfembronnen,

Als voor dezen.

Yyyyy B E
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B E D E,

Om een Zalig Einde.

T o o N:

Psalm 77. Ik heb myn ftem opgeheven.

En .

Psalm 86. O Heeropent myuw ooren.

Roote Schepper van myn leven.

( Die my hebt uw heil gegeven,

- En verquikt myn levenlank,

Hoort doch nu myn lof en dank.

Eere zy uw Naam gezongen,

Zo van aarrdfch als hemel tongen,

En myn ziele zal altyd,

Door uwe goedheid, zyn verblyd.

2 • .

Maar, Heer, koom ik t overwegen,

Hoe ik midden in uw zegen

Heb gestruikelt en misgaan,

Och dan moet ik fchaamroot staan.

Heer ik zie myn dagen flyten,

En 't gemoet komt my verwyten

Dat ik groflik heb gedwaalt,

En uw weldoen nooit betaalt.

Doch
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3 •

Doch wilt met myn ziel op heden

Niet na recht ter vyerschaar treden,

Want ik moest van uw aanschijn

Eeuwig dan verstooten zyn.

Wilt my, door genaad', ontfarmen.

Gryp my in uw liefde-armen ,

Op dat al het volk bekent

Dat gy goet zyt zonder endt.

Heer, de geest is wel #: een
Om te wand'len in uw wegen ;

Maar het vleesch: tot mijner schand

Neemt gedurig d' overhand

Hoe lang zal ik zyn gebonden

Aan dit booze vleesch der-zonden,

Dat myn goede wil bespot,

En beoorlogt u myn God?

5.

Daalt doch neder in mijn ziele,

Dat ik heilig leer vernielen

Alles wat u tegen-streeft,

En uw ziele walg voor heeft.

En zo ik iets mach verwerven,

Blyft doch by my op myn sterven,

En als my de dood bestryd,

Toont dat gy myn leven zyt.

6.

Als myn tong wortfwaar in 't spreken,

Als 't gezicht begint te breken,

Als het al befwykt in my,

Staat my dan, Heer Jefu by.

Och laat dan uw bitter lyden

Yyyyy 2 My
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My vertroosten en bevryden,

En door uw gezegent bloet ,

Voelen al mijn schult geboet.

7.

Heb ik niet genoeg gestreden,

Of niet wakende gebeden, .

Gunt my d'overwinnings-kroon

Uit genade, niet na loon,

Wilt uw schepfel zo niet haten

Dat gy't eeuwig zoud verlaten

Om fijn zonden, die gy weet

Dat hem zyn van herten leet.

8.

Doch terwyl ik hier noch leve,

Wilt my die genade geven

Dat ik alle dagen fterf,

Om te leven in uw erff.

Leer my 's wereltsydelheden,

Ider tred, op nieuvertreden ,

Door 't herdenken van uw Ryk,

En uw goetheid te gelyk.

Q.

O Heer gefu, groote Koning,

Wy verlangen naar uw wooning,

Komt ontbint ons, toef niet lang,

Want dit leven valt ons bang,

Waar dat wy ons henen wenden

't Is vol moeiten en elenden,

Dies onz' Bede is eerst en laaft,

Komt, Heer lefu, komt doch haaft.

E IN DE der ZED E-ZANG E N,

En des geheelen Werks,

BL. A D
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D E R.

zEDEZANGEN.

A.

't Vrouwe verdriet.

ALsd'Opper-koning.
•' Bruilofzang.

Als Jesus binnen Cana zat- »r' ,

Het aardsz-.

Als ik aanzie het groot gewelt

Nieuwe jaarszang

Alweer is't Oude jaar verlooPen

B.

Vyfde Zaligheid.

Barmhertig God'

D.

De Zeemelknopers

De lust tot zingen my nu "
De gebrekelyke werelt.

De werelt heeft er veel bedrog"

A- - Yyyyy 3

ô J Es U Chrift.
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806

894

651
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Voor 't H. Avondmaal.

D'Opperwysheid vol genaden. 687

Chrifi Opftandinge en Hemelvaart.

Dewijlgy, Jesu, zyt ten Hemel opgevaren. 740

F.

Tegen d'alte-zindelyke Vrouwkens.

Fiere Vroukens, net en kuis. 852

- G.

Gedachten in 't gaan nade Vroegpredicatie.

Gelyk Maria Magdaleen. 768

Dank-lied naar 't Avondmaal.

Gelooft zyt gy, myn God en Heer, 690

Bede, om zegen over den arbeid.

Groote God, ô Gever alles goeds. 777

Bede, om een zalig einde.

Groote Schepper van myn leven. 906

H.

In Neeringloosheid.

'k Hebb' in tranen. . . 724

Over 't Element der A A RD E.

Heer, in uw bespiegelingen. - 7or

Biecht en Bé op 't laatft van 't Iaar.

Heer, myn ziel is gantfch genegen. 745

l

't Ver
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- 't Verkeert gehoor.

Helaas de mensch, volydelheid. 784

't Geprangt gemoet.

Helaas wanneer ik overweeg. 787

- Vrouwenlof.

Hooreens lieve Vrouwtjens, hooggeprezen 848

I. .

't Verval der chriftenen.

Indien ik eenmaal overweeg. 722.

Nieuwejaars gedachten,

't Is Nieuwejaar en Avontmaal. 752

K. - -

Nieuwejaars-zang. Tweede Wers.

Keer dan, oogen goddeloos. 876

Nieuwejaars-Zang. -

Kom, mijn ziel, ontgefp de taaje banden. 876

Kerszang.

Kom, ô doffe stervelingen. 73o

Negende Zaligheid.

Komt u, ò myn ziel, te voren. 8 18

Nodiding tot Zang

Kom vrolyk hert, belustom zoet te zingen. 647

Zucht, om den Geeft desgebeds.

Kond gy, ô myn ziel, noch leven? 662.

Trooft
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L.

- Trooft aan de kleinmoedige.

Laat af, laat af, ódroeve mensch. 758

In tegenfpoed.

'k Leg, Heere, verflagen. . 897

Tegen de Socinianen.

Lieve God! kan uwegoedheidlyden. 761

Bede, over de Ioden en Naam-Chriftenen.

Lieve Jesus! 671

M.

Gedachten over den45. Pfalm.

Myn harp is nu gefnaart, ô Heere. 665

Tegen de Vuilfprekers.

Menschen kint. 77o

Kerk-plicht.

Myn ziel, als gyter Tempeltreed. 822

Kerszang.

Mynziel, dien grootenblydendag. 728

Kersvang,

Myn ziele moet u loven. 732,

Verachting van 't aardfche goet.

Myn ziel, wat wroet gy noch. 686

Gedachten in 't alleen wandelen.

Myn ziel, wat zijt gy dust'onvreden, 765

't Element
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't Element des LUCH Ts.

O doorluchtig aller Vorsten Heer. 707

-

'Zielezucht tot God.

O God, ô Heilbron der genaden. 79 1

Tweede Zaligheid.

Ogroote God, ô Spring-aar van myn leven. 799

Biddags Bede. - -

O Groote God, ô vriendelyke Heer. 828

Derde Zaligheid.

O Heer Jefu, g hebt gegeven, 8oz

Geveinfde en Oprechte.

O hooggeachte Christen schaar. 83 1

Nieuwejaars zang. -

O Jefu, al myn leven. 748

- Over de liefde chrifti.

O Jesu, die myn ziel bewoont, 695

't Verduiftert Gezicht.

O Jefu, eeuwig Licht. 78 1

Voorpoort der Negen Zaligheden.

O Jefu, 'k wou graag Zalig worden. 794

Wat Kangen te kiezen zyn.

O jonge lieden. w 649

-

Zielzucht om ontbonden te zyn.

O Koning van 't verschrikken. 9o I

n De verfchove Deugt. - -

O kostelyke Deugt. 972

Dankzeggingenaar 't Avontmaal.

Olieve Heer, óJefu, al myn leven. 693

Tegen d' Overdaad in Gaftmalen.

O menfch die graag ter Gaftmaal zyt. 682

Op de Spreuk: 't Is alles rdelheid.
O menfch, die t elkens zeit. 775

Vojagie des Werelts.

O mensch gy die uw ziel verheugt. 834

Zzzz Z
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De ftraf der Godloozen.

O mensch gy die uw ziel verheugt. 834

Aan d'Amfterdammers, op de hooge watervloed.

O menfch, gy staat onstelt. 863

Aan de Bloemiften.

O Minnaars der Bloemen. 892

Aan de Dronkkaarts.

O Minnaars van de wyn. 852

't Houden van Chrifti Pafcha,

O Paafchlam, laat ik nu betuigen, 735

Aan eenige Zangberifpers. -

O Pachters van de Vreugt. '88o

Opwekkers der zielen. -

Op op, myn ziel, sta op de wacht. 763

't Geluk der rechtveerdige.

Op, ò mensch omhels de deugt. 838

Ziel-zuchtingen tot God.

O lieve god, myn ziel is gantsch benaut. 699

Morgen oefening.

Opop, myn ziel, de dageraad breekt aan, 684

Zefde Zaligheid.

O Reine God, en oorspronk alles goeds. 809
't Element des V YE R s.

O Schepper van het groot Heel-Al. · · 711

In Voorfpooet.

O Voldoende groote Göd. 726

Zevende Zaligheid.

OVrede Vorst, die, metuw vreedfaam leven.8 12

Eerfte Zaligheid.

O zielen uitgelezen. 797

S.

Lof der Liefde.

Schoon gy, mensch, had zulk Geloof. 657

Lof
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Lof de gelooft.

T.

- Trooft in laftering.

Terwyl dat in den hemel woont.

Meditatie op den Ruftdag.

Terwyl ik ben versteken.

AMildadig aan den armen.

Tracht gy, ô mijn ziel te leven.

V.

Christi stryd in 't Hofken.

Volmaakte Heiland, groote Held.

:: verzuchtingen.

Vriendelyke zone Gods. --:

Geeffel des, werelts.

Vrienden al de werelt is aan 't hollen.

Matigheid in Spyz en drank,

Vrienden wilje vrolyk wezen.

W

Gedachten over 't Pinksterfeest.

Waar blyv ik in dit Pinksterfeest.

Gods goedheid.

Waar ik my wend of keer.

- e-Achïte Zaligheid.

Waar zal ik, Heer, ter schole gaan.

't Genoegen. -

Wat baat het of ik schraap en raap.

d'1delheid des Levens.

Swakke mensch.

Watbaat het of ik hier bewoon deez' aarde.

Vreugdelied naar 't Avondmaal. .

Wat bind my langer aan deez' aard.

ZZZZZ 2.

653

716

884

773

756

868

868

74%

754

814
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898
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*

- Van Lazarus en de Rykke man.

Wel eertyds leefde hier een Rykke.

Nieuwejaarszang: derde Vers.

Wel, ô Goddelyke Geest.

Lof der Hope.

Wie Geloov en Liefde heeft.

- 't Geruft gemoet.

Wie kent er ooit en goet.

't Element des WAT ER S.

Wie zal zich, ô wonderlyke God.

De Geldfchrapers.

Wie fijn oog laat weijen. '

Morgengedachten op den Ruftdag.

Wijl 't goed is in den Morgenstond.

Y.

Tegen de Lafteraars der Predikanten,

Yverziekke zonder vrucht.

Z.

Mrditatie voor de dienftboden.

Zeer heerlik is 't Chatechizeeren.

Meditatie op d'Avondkaars.

Zie daar de kaars verdunt fijn licht.

In Lafering.

Ziet nederwaarts, ô Jefu, lieve Heer.

- Chrifit bemelvaart.

Zingt een vrolyk Lied.

Vierde Zaligheid,

Zo gy die wilt zalig maken.

- Kracht des Gebeds,

Zyt vyerig in gebeden.
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Ch Amarillis. 649

A Adieuverheven throon. . 754 -

Ai fchoone. - - 686

Amaril, die door uw zoet gelaat. 7o3

Amarilli mia belle. . 662, 72o

Amaril, myn waarde zon. Sofonia. 726

Balletti d'Alkmaar. 777

Belle Iris. - M 7 18

Cocquindu vin, du vin aboire. 865

Chere Phillis. - -647

Courante laBare. Gebogen knielik. 728, 758,

787, 843

Dafne, 682.

Dat ik een honigbytje waar. 784

Dat Iupiter fijn throon. 781

De Mey die komt onsby, zeer bly. 789

Fijtje Floris myn speelmeisje. 868

France Vlieger. 779, 878, 894
Gezwindebode van de Min. 834

Granida Princeffe. 84O

Gredelin. Myn Engel is vol deugden. 686

Gebogen kniclik. OfCourante la Bare. 728,758,

- - 787,842

Gydrinkebroers berooft van zinnen. 665

Het glasvan myn geneugt is afgelopen. 898

Hoe schoon licht ons de morgenster. 763

Ik drink de nieuwe moft. 872

Ik hoorde dces dagen. OfSimillitormenti.892,897
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Karileen. De Eerste 653, 761,770,87%

Tweede. 657,876

De Derde. 66o,877

Karsnacht. 735,765, 791,794,86°

La Cardinale. 7o7

LaDucheffe. 716,83!

La Lande, of Valencienne. - 856

La Vingone. - 672

Laura zat left by debeek. - 756
Liefloksters van de Min. 88o

Liefste gy zyt ongeftadig . 773

Lofzang Mariae, en Zimeonis, 754

N:van uw geburen. 75o

O Nacht, jalourfche nacht. 740,863

Ofchoonfte Personagie. 748, 9o 1

O heilig zalig Bethlehem, enPf. 138. . 823

Pater het zaluw gezontheid wezen. 849, 886

Petite Bordeaux. La Moutarde. 7e 1

Phoebusis lang over zee, 838
Polyfemus aan de strande. 8oz

Psalm 2. Waarom raast dat volk. 684714

Pfalm 3. Hoe veells des volks, Heer.

Pfalm 6. Wilt my niet straffen, Heere. - 754

Pfam 9. Heerik wilu. Of, France Vlieger. 779,878,

S94

Pfalm 12. Doet ons bystant. En Pf. 1 1o. - 812

Pfalm 24. De aard is onzes Gods. 660, 698,742,

. , , , 752, 768,822, 847
Psalm 15. Wie is 't die zal wonen. 8o6

Psalm 16. Bewaarmy, Hcer. 699

Pfalm 18. en 144. 799

Pfalm 25. Myn hert heffe ik tot u Heere. 745

Psalm 27. God is mynlicht , 647

Psalm 32. Wel hemdie fijn misdaad. 799

Pfalm 38.
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Psalm 28. Wilt in uwen toorn. En Pf61. 8oz

Pfalm 42. Als een hert ::" 687,804

Pfalm 45. Myn hert wil nu. 799

Psalm 51. Ontfermt u over my. ' 806,809, 828

Pfalm68. Staat op, Heer, toont u. , 695

Pfalm77. Ik heb mynftem opgeheven. , 90%

Psalm 81 Zingt den Heere bly. 737

Psalm 84. Hoe lieflik, óHeer, en hoe rein. 8 14

Pfalm 103 Myn ziele wilt den Heer. 693

Pfalm 1 1o. De Heer heeft gesproken. 8 12

Pfalm 113. Gy kind'ren die den Heer. 847

Pfalm 123. Zalig is hy. En 13o. OokWilhelmus van

Naffouwen. 818, 884

Pfalm 138. Of, O heilig zalig Bethlehem. 823

Repicava. · · 671, 724

Revelje vous. OfAveren. Pa 46 en 1o.Geboden.750

't SaTrompen en Trompetten. T :-73--

Sylvester in de morgenstond. 688,7 | 1

Tien Geboden. . . . . . 75o

Toen ik was in't bloeijen van myn tyd. Amaril, die.

- - 70

Valencienne, of La Lande. - ;

Vive la Prince de Oranje. Of Karsnacht. 791

Vulkanus Dans. , i . 65 1

Uit mynes hertsen gronde. - 826

Waaromzouden wy niet meugen. OfLaMontarde.

O I

Wanneer de zon fijn paarden ment. ::
Wilhelmusvan Naffouwen. En Pfalm 128, 13o.

818, 8 84.

't Windeken daar den bofch af drilt. 85 2.

Zolang is 't Muisje vry. 775
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soR TEERINGEN,
Die by

coRNELIs swEERTs
Zyn te bekomen.

-

Lle de Gedichten van H1e RoN v M Us Swe er ts,
A 1n 4 •

P. LA Cou RT s Zinryke Fabulen 4.

M. U NT IN G 1 :: Brittannica. 4.

H. Sw EERTs Zieltochten en Vermeelaatste druk 8. rderde Zedezangen,

Idem Zieltochten apart 8.

Koddige Opschriften. 8. in 4 deelen.

Mengelzangen en Zinnebeelden 8.
- Idem tweede deel.

How E Ls Gemeenzame Brieven 8.

Mithridates Treurfpel. 8.

Kyvagien der Schepfelen 12.

Nieuwe Boertige Minnezangen. 8.
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