
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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Z O N D A A R S.,

Inkeer tot hem zelven.

Toon: La Ducheſe, &c.

I.

SO GE zoºge müner zalighepd

§AW Aen't herte lepd/

§ k Ben zeer daer mee bevangen!

ZAF All min berlangen/

- Zuchten/ ſmeekenfg/

Dat ik doo? uwen Geeſt mag zijn herboren !

äw dierbaer beeid3oo ſchandelſk verloren/

Än mpherſteld magzijn/hervoºmtdoozuwen Geeſt/

TDatt een ander 3p als 'kvoozmaels ben geweeſt,

GEn ik niet meer mag ihzin/

IWAaer ik mag Gad gelijk 3jn

In zupve hepligheyd/

TDe baen ter heerlikhepd.

I I.

(Te voren was ik heel geruſt/

Doo? 't bleeſch gezuſt/ «

"h MDas zonder zog of vzeſe/ -

Moet oohÄ Weſe -

"t W.Zet WHU ziele ſtaet? - - - -



E D I S C H E

egk onderzogt nogonverdogt min ſtaet net/,

Hoeſnoof ik was tk kende dog mijn quaed niet/ *

Zºu is münooggewendnabinnen? Ach th ſchalk !

Zoo zondig is münztel/ enzoo verdoemeith!

ILjn hert dat is verſagen

En mijn tong doet niet danklagen/ - -

HMijn oog beweent mijn ſtaet/

Perloren / Pſlji ga I f -

Izet leven der natuurhebt gp -

IAet reden mp ---

TFoven't gediert geſchonken/ -

TPat ligt dts Vonken

En voldoen mp miet:

Ägerwoºd in my mog luſt/ wog ruft gebonden/

Zoo lang iſt mog ben in den ſtaet der ſonden/

En iſt der goddelijker natuur niet en 3P

Tjeelagtig 7 en het geeſt'lhkhennes leben mP

GDntb2eekt/ben tk verloren/

SPk was beter nopt geboren/

Gfdat fk was geweeſt

Een wo2m/ of Ander an,beeſt!

Het lighaem had münzo?g voozheen/

52a 't geen beneen .

Is/ was dog allmünpoogen/

Ek floeg mün oogen

Gp 't geen dat niet is:

Änziel münkotieziel hoehoog vanwaerde!

Jeeël meerder waerd dan all'hetgeen op aerºe

Sevandenwoºd datdterenkoſ'likeuwº
Heb iſt verwaerlooſt/ en verzupmt het beſte dee/

Tèat groot/ beftendig We3en

2Bereyt voo2 die U bze3en,

Een niet een rook eenwind

Jolerd van münztelhemind, V s



vo o R - z AN G. ;
V.

Sk dagt nfet eens aen d'eeuwighepd

HAet regt beſchept/ «

Mijn oog was op het ziemlijk/

JAiet op 't geen dienljk -

MDas ter zalighepd: - - - - - - -

All wat ik dogt / of zogt metal mijn klagten

WDas naehettegenwoo2dige/ al mijn trachten

HAge "tgeen datts/ en niet dat altjds we3enzal/

Maer Godzpdank/täben netmeerzoo bot/zoo mal

'k Zie verder met mijn oogen/

IWAaer nae boven is mijn Poogen

CDm welte zijn berepd

(Tegens de Eeuwighepd.

V H.

MDeg wereld *k geef u nu de ſchop/

SIk zeg U op -

HAijn dienſt/ 'k wil wap begeven!

Ähdenkte leben/ Gp een andere wüs/

Sº laet mp in u boeſen niet meer klupſtren/

k Zalna u fleemen voo?taennlet meer lupſtºren/

*k Schepheden ban u af/ ik hies een and'ren Heer

"h Derlaetboo?taende aerd / den hemel zoek ik weer:

Maaer wilt mp dog berſterken/

WAet goede in mp werken/

"k Ben ban naturen dood/

Dank?agten gantſch ºy

Wºerſchept dam en vernieuwt 6 Heer

IMp meer en meer!

2Bekeer! bekeer en trekt mp

Tot u/ verwekt mp/ Cer Godzafghepd;

Doo2 uwen Geeſt zoo hepligt dogdten Sonder

Ikzupſt/ dodet dog mijn vleeſch/en b?engthetonder

Taet mm net ruſten voo: ik dind met zeherhepd

TP? Wiſſe blijken van mijn ºs 3alighey'I/ (TE

- - Z 2



6 E D I SCHE

Cem epnºe van mijn leven/

Ach Heer wilt mp dan geben

Tee zoon der Beerlikhept

TPso? Ch?iſtum wap berept.

K IN DE R - GE ZA N G.

Zaun: Noyt zag ik nijn leven geen droeviger dag.

G. klepne Lieſlingen

Alzütge mog teer/

Gp klepne Lieflingen

Alzütge nog teer/

MPilt b2deg opzingen

#Ä vanÄ
Klepne Liefungen

WDilt ſteets opzingen

Sets tot 3jner

HLaet b2deg uwe keien

TDen Heer toegewept/

JLaet v2deg uwe kelen

TDen Heer toegewepd/

Gods lof Uptquelen

MDaer dat gp ook zit:

JCaet ſteets uwe helen

Gods of uptquelen/

Jupcht den als

Het is in de Pſalmen -

Pan u li'en boo2ſepd/ –

2et is in de Pſalmen

Pan u lien boo2ſepd/

Dat gp Uptgalmen

Zoud niet aengenaemhepd

ZÜn of pptgalmen.

#.Net



V O O R-Z AN G. #

-

-

Met Tied en Pſalmen/2Zoud 3jn "FF U/

Gedenkt Hoe de tongen

Der tind’ren wel eer/

Gedenkt hoe de tongen

Der tind'ren wel eer

't Hoſanna zongen/

IToennende hem 3eer/

Gedenkt hoe haer tongen

Än haer ontſpzongen/

Muldende den ºr

De d2onkaerts haer repen

Lºaer bzoljk gezang/

Dedzonkaerts baer repen/

Naer bpolijk gezang

MBilt dtt beſchzepen/

JMet een natte Wang/

WPAer 3angen en Lepen

WDilt die beſchgepen /

jeduwetenang.
V I

t skerer beſchonken

Den Heere te zijn/

"t Is beter beſchonken

Den Meere te zijn/

En 3ijns Geeſt dzonken

Jupchende te zijn/

't Isbeter beſchonken/

Enzins Geeſt dzonken/
TPatts eng

neft op dangeſpruptjens
B heldere ſtem/

ºeft op dan gp ſpzuptjensP

Dä heldere ſtem zinst



E D Is C H E

Zingtoverluptjens . . .
(Ter-eeren van hem/“ “

Gp tedere ſpzuptjens

Zingt overlupfjens:

Let U 30ete º
- II.

Hp heeft ze geſchapen

Ents Meer dger van

Epheef ze geſchapen -
Ents Meer daer van . .

Bp klepne Schapen,

Looft en püfthem dan/ “
Gp Klepne Schapen

Peeft hp ze geſchapen/ -

Zem konnt vºr van. .

X.

De Heer die wtl wonen

Gnder 't ofgeſchal/ -

TDe Zeer die wall wonen . . . -

Gnder 't lof-geſchal/ -

HWAet zegen k2onen zalz

Die hem zingen ſal:

De Zeer öle wil wonen/

INet zegen h2onen/ ---

Zingt hem over al. -

Team zult gp vzoeg leeren

Tºet Hemels lAuſük/

Tean ult gp bzoeg leeren

Bet Jemels WRuſſjä/

TDen Heere der Zeeren

Dnophoudeljk/

HILDeto' Engelen leeren

Steets te vereeren

EWig! ensº
.

-

Als gp eens zultzingen - Ire

- - - -



V O OR - ZA N G. y

:

HMet Hemelſchen toon/

Als gp eens zult ſingen

Ret d'Memrlingen

Doo2 des Heeren (T2oon/

Als gp eens zultzingen

Met d'Zeuelingen

’t Zalejuja ſchoon.

A POC, XXII. 16.

Ik ben de blinkende Morgen-Ster.

Teen: Hoe ſchoou lichtet de Morgen-Ster.
I.

DÄ heldze Mo?gen-Ster!

Als "h met mßn oogheſchouw van ver

BäW' flonkerende lupſter

Al's werelds glooz hoe 3eer s- ook ſchijnd/

Raer glans en heerlikhepd verdwünd/

Enwoºd bp uw ligt dupſter/

Perdooft/

Berooft .

Panſchijn ſchdonhepd/

Die ten toon epd

Gnº te tokken -

't 2ert des aerdlingste vºllen

@ heerlik! Geplig zemels Tigt:

(Pneindig g2oot! die het gezigt - - - - >

Pan alle met u klaerhepd

Beſtraelt/ tot overtupging toe;

IWAaer hde dGOzdzingent / innig hoe

Ziel-3aligend dooz u waerhepd

ZSchijnt gp?

TP2ingt vzp -

Zelfs tot binnen
A s Yt Aert

W



IQ E D 1 s c He

't zert en zinnen

Met u ſtralen/

GEn doet 'themek-licht Fººn.

C9! 3.upb.2e Ste-de 3onderſtnet

MAet geen onzupberhepd Omzet

Zijt/ 3ondereenige blecken !

Mºm/zupnerhepdgautſch zupber ls

Hºwligt is zonder vupfernts/

MW' klaerherdzander plecken --

P -

t'Eeniger ſtonden

Derontrepntgt -

Gfdooz Fondlijkhepd Fºr ligf.

G! Pronk-Ster! voldoozlugtighept !olſchitterende Majeſtept ! p

Moe heeft in u geblonken

TDen lupſter uwer Gadlijkhepd/

't Afſchinzel van Gods heerlikhepd/

3WPaer meed gp waert beſchonken!

Zooze er. -

't Schijnt Weer.

Uwe klaerhepd

TDat in waerhepd

d'Engelen odgen/

Zelf dien lupfter mietgºon

G! Jacobs Ster in u geboot!

MDat glans ontſ 2oot met u herboot!

Hw' menſchepd blonk in Tupfer/

IHoeſchittererende ban gloo? U Teer -

Doe blonken uw Mirakelen Heer?

-

-

-

- - -

E>ie



VO OR ZAN G. In

Die gp miet in het dupſter

W92ogt/maer

2Leerfºlger

GPnbed2ogen

Po02 de Oogen

Aller menſchen

ZWDie hat meerder nay. Wenſchen

MDat glimp ban deugt en heplighepdWºigt-ſchijnende godſaltghepd/ plighepd/

Zag men van uafſtralen

JZiet een Ster/maer gp waert weleer

Een koſte 3amen-ſtezring eer/

Gp hadſe altemalrnt

Ezoe helº

DJoe fel?

t’2Zaena mee eenen / MBft leenen

Alle deugden

KTot des Menſchennº'º

Bºde blonk gp fn dotmoedighepd .

Su liefd' en tapoÄ”
Sn 't heruels te betragten - A

Sn willige gehoozſaemhepd. -

Entedze wededogenehepd .

In t bidden hele nagten!

'k Permann

GEen blan/

d'Iver-vonken

Steets uptblonken

SIn u leben/

Doo2 den pver-geeſtFºº

Der wiſſen Ster die wüſt onDat Sacobs Ster tsÄ ggt

En glorp-rijk vernomen A

G! zae



A2. E D I S., C H E

D zaeige lang verbepdetüd! - - - - -

Än welke gp zoo heuglijk zijt

Poo2 ons in 't vleeſch gekoomen: -

Ep zingt -

TDat 't dºingt -

Doo? de wolken/

All' gp volken/ -

MBild met d'Engelen -

Alb0 lofzangen nu vºn ºn

TDAer 's nU dfen hemezoetendag

-

TDie Ab?aham van veyre zag

GEn zig zoo in verheugde!

Den bader enzoo zeer begeert/ -

Dan d'Engelen met lof vereert.

Hºünzel 3üt nu vol vzeugde! -

Ep zit - - - -

Perblijt ! s

9ert en telent . .
HLaet uptquelen v,

Dzeugde Pſalmen

3W9ilt met vºn sºfºrt Uptgalmen.

T9e nagt die heeft zig nti gewendt/

TDe ſchaduwennemen een endt/

TDen dag is nu boo?handen/

Net EUangelt lfgt b?eekt d062

TDedupſternis die zwigt daer voo2/

Zelfs in der Zepdenen landen: -

JDu zal/ TDie wal/ -

TDie daer ſchepde

Iood en Uzepde

WBeggenonnen

WBoyden/ die twee tot könneN.

samt Mogen-Sier komt beeht dog gen!
kºmmt mºrgens "sºn on
- -



V O OR - Z AN G. 13
WDilt in mijnherte dog opgaen!

Plw'llgt laet in mp dalen!

Berd?ift dog mime dupſternis/

Zupverthet geen datonrepn ts/

TPoo? uwe Lepne ſtralen/ -

Pe?rikt

Perquikt - .

HAp in naerhepd

TDooz u klaerhepd -- .

Än mijn pijnen/

Taet u trooft-ligt mp beſchijnen.

H OO GL. IV. 2.

Gyzijt eenbeſloten Hof öSuſter ö Bruyd!

Toon: Courante la Bare.
- - - -

I.

MÄ zfel was eertjds een woeſtijn/

Een wildernfs/ een onbehouwde aerde/ -

Neol pupns/en giftige wo?tlen/ die niets baerde

TDan w?angen bittere bzugten / volfenßn/ -

- Een aerd' die gantſchntet goets end?oeg/

Mlaaer enk'le doozn en diftelen opfloeg/

TPfe "top en 't op bewaſſen met onkzupt was/

Eenbaren d2ieſch/

- TDie vol van hzupt was/

TDaer niet goets enwh

Maer ach! gep2ezen 3p de Heer/

TDiemp vooy 's werelds gzondingafgeſchepden/

GEn in de tijd ging berepden

Cot zijnen Hof/ die quade aerde weer -

Derboºmt heeft in een goedengzont/ - -

Methemels zaet bezapt aldaer in 't rond

2Sepoot met koſt'lüke genade planten/

Seyoon rük ennet - Wen



14 E D I S C H E
Alen alle kanten - -

methepkzupt omzet.

I I I.

Zoo dat min Ziele nu gelikt

Eenhoſtºlijken tupn vol ſchoonhepd entleragie

Gelijk een luftige plantagie/ - - -

HAet ſpecerien alleſins ve2rükt!

TDte ook mijn herte deuren deur

Pervullen met een lieffelijken geur/

En ook uptwendig hären reuik verſp?epden/

Met aengenaemhepd -

Alzins verbºepden -

Ware zoetighepd
I W. - -

Wheer geeft dat ik dien koſt'liken ºdf

5aier ledig iiggen laet maer ſteeds bebouwe!

En dat minoog vlietig beſchouble -- *

Meat daerte doenzp! dan zalth veel ſtof

Dan arbepts vinden voo? en nae;

Doet mp het münom ſpitten met de ſpaa . .

Tºes weis7 op dat dit rotzig land mag 3agt 3ßnz

(Tottederhepd -

Dan mp geb?aegt zijn/

En tot murwighepd. -

V.

De meſt van u genae verbont

A TDierbare beloften doet mp dauekeh -

GBp 't hert/ en doo? 't geloof uptrucken

3Deel vettighepds/ tot meſting bandfen gYont/

TDa: fk hem van ſtemen zupo'ren mag?

Benatte met mijn tranen dag bp dag!

Boo? alle met's evens water veel befpzdepen!

Op dat "t geplant

MBeeld?ig mag gzoepen

Schoon Aen alle kant. VI. Tee



VOO R-Z AN G. 15

V I.

De ſelt die langs de Aerde kzuppt/

Leer ſchadeljk de tedere plantjes op-eet/

Wat datter uptſp?upt weder op vºeet;

De Mol der aertsgezinthepd die ſteets ſvppt

En vzoet in d'Aerd/ dat boos gedtert/

De wom der boſer luſten die nter viert/

Doet mp 3ozgouldig upt mijn herte Weeren

Alle ’t geen verderft -

Dog daer upt keeren/

GBp dat niets vºrerſy II

Edat ik ook in mßnzielen-hof

Deel dierbaare genade plante pote!

Endte vervul met edele lote/

TDie wezen mogen tot Gods eer en lsf!

De Uedzige Tamil Waer doo?

*k Map alzins laag houd / Goden Menſch beko07/

Deltefde-Wo?tel die Vol 3oetighepds ts/ -

En bepd na God

En Menſch verſpzept fs/

Bºet all' van 't gebodt.

VI II.

De Marduſ van vernoeg3aemhepd/

Die mp in all' wat God doet te Wyee 3ijn/

GEn Gods wil ook demjn doet mee zijn

Ende in all nae Gods behagen lept

Dit ſchoone Hemels plant waer mit

IAtets hebbend' egter in all' bezit!

Netguldo munthºnpt dat op 't bed der armen

Gepoot moet 3ijn/ -

Cn doo2 ontfermen

Sºaren wood demjn.

I X.

De zupbºe kupſche Telp-ſp?upt/

WBaer doozmen blankenÄn genndet s/

Sen oprecht hert dat repnen goet is/ Daer
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TPaer bp gevoegt 3p het Patientie-kznpt/

TD2 klimboon die nae boven ſtigt/

TP2 Aerd veragt / en na den gemel hijgt/

Mºet H1Noſtert-zaetje des geloOfF/den Wijngaert

Dan hemei D2eugt/

TDie dok nae 3ihn aert

God en WAenſch verbºg

Daer zpook Heer wä datter zy!

Een plantjen iſſer / laet dat niet ontbzeken/ -

Mijn ziel 3p daer van niet ontſteeken/

Den Boom des lebens plant die dag in mpl

MBiens bzugt all' maenden nieuw en veel

Zeer dierbaer zijn/en uptermaten eel!

Tat ik mp zelfsdaer daegljksmetverzade/
Als ik bezwik ..

IWAet zond beläden/

'k Flºp daer meed vºr,

Dat koo den Hofnaawheurig war.
MDat onk?upt daer in opſtaet blßtig toeſie/

Zoo haeſt het opkomt neerſttguptwie/

Danpupnenqueek hem3upperhouden klaer -

Den Bºandnetel van too?nighepd/ -

Het booſe Ähtkzuptvan afgunſttghepd/

jetſchaediziden Säeiquetſidevede/
’t Snode Pepns-k?upt

Dat ik dat mede -

Fop ten herten lupt. X I

Beſchijnt mp met de ſtraelen zeer ,

Der vierige liefde ! doet mp die gevoelen/

MBilt d'aertſche htt daer doo2 verkdelen/

TDe d2upp’len van uw goddelijke leer

2Bed?uppen daeglijks mijnen g2ond/

En bogens uwe Boºſt genae verbond

-

- -

-

-

-

- - -

ZWDilt
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MBilt met de wind des Geeſt mijn Zof doo?twapen/

CDp dat ik ſtaeg

Heer als een frapen

LHof/beel bzugten d2aeg.

–r 1 joh. 3: 1.

Over de aenneminge tot Kinderen:

Toon: Leſtmael in't rijſen van eenkoelen morgen.

I.

B. mhertige God / wat liefd' heeft U bewogen?

TDat gp ons tot u kinderen neemtaen/ -

Ach Heer wat liefd'heeft ä bevaen/

Dat gp uhepl enzegen-rikeoogen/

GP ons onWeerdigenog n teſläen,

Ih was eenkinddestoons Heer vannaturen

GEen hellewigt/dat had verdient tezijn/

SIn pſſelijke helſche phn/ - -

TPfe endeloos zou hebben mdetenduren/

Sºndien g' B niet entfernt aber mjn.

Gezegentzp de Paderonſes Heeren/ .

TDie ons vero2dent heeft ban eeuwighepd/

Eer 's werelds gYonden zijn gelepd - . ."

2Beſlootons methetkindſchapte bereeren/

En's gemelserfenis bºt toeberepd,

Gep2eſen zy Gods Soon die ons verwozden – '

EAeeft 'trecht der kinderen/en inde tijt -

23eneen op aerd gehomen zijt/ -

Jazelfseen ſchandelijkedoodgeſtonven/

Ö Lief0 die alle liefde archiv

God DepºgenGeeſtwatoſ zulien wägevens
Datgpk2ächtdadelhkons Fºt - Än -

s



18 E DIS C H E

sInſtszt een kinderlijken aerd/ -

Er on3 als regte Tinderen doet leben/ - -

JUNetonſen Geeſtons ang. Gods verklaerd.

SIch woºd ve2ruckt ! ö wonder! Heer eenzonder! -

Gennleteltng met zulk een heerlijkhepd

(C kºonen l & wat weerdighepd !

MDat koſter zaek wat gºooter eere konder

An ons öſnodewº er.“ -

Een Pader die daerts der Pioningen Koning/

Onepndig rijk/ die alles voo! onsheeft/

Gn?pndig g2oot / daer "tall“ boo2 beeft/

Glepndig goet die tedermet verſchontng

De zwakheen van zijnzÄn Vergeeft.

Achdat ik B. mijn Dader vierig minne !

En onverwzikkelijk vaſt aenkleef/ }

IlAijn hert alleenig aen u geef/

TDat’h meffens uop Aerde niets beſinne/ - -

JLaer in een b?and ban t’Uwaerts leef.

Gelijk een Lilnd zün Paderpoogt teeeren/

Enzin verſtnading in zijng?cotſtepijn/

Taet tk H zooter eeren zijn !

INetwoo2den werkp doet mp die vermeeren/

TDatik inpvervooz leerÄrawn.

Sto:tin mijnzieleen kinderlijkeveeſe

TDat ik doo2 liefde doo2 een diepontſag

Poo? U / en u woc2d beven nag/ -

Jafet trotſelijk enzonvigenadeſen/

JIA) guaed beween net zºfen naer geklag.

Mit ä gelikenſſein mp dzukken/ -

Datik doo'tdºagen vanu Replig 2seeld Betoon



Betdon ban H te zijn geteelt/

WPittSatans g?ouwſaem beeltensuptrukken/

Gat mijn gedaent vanÄr niet verſcheelt.

Als een gehoo!ſaem bindje doet mp leven/

Aenſtands gereed wat dat gp ook gebiet/

Gewillig laet wat gp onthlet/

Dp uwen oogen-wenk zelfs blieg/ en ſtrebe

Allegte doen zonder sº nº

2Behaegt het Huw kindjete kaſtiſden/

TDat iſt niet hik / of kik wanneer gp ſlaet/

JPiet kno2 of mo? Heer in het quaet/ …

HNaer mag geheptgt worden boo2 het lüden/

TDan 3al het mijn nietzin ºgas ten baet.

X1

Zßt gpmijn lot / Hetdee Heer müner erven/

BNetg?oot gewigt der eeuw'ge heerltkhepd

(Ten erf u kind'ren toegelepd/

TLaet namijn ſterpen Mpdat goet verwerven/

U kind-be-erven d'eeuw'ge zaliglepd.

ZOETIGHEYD VAN JESUS,

Toon: Mijnzoete Engelin, of Prins Robert.

I.

MÄ ziel hügt uptermaten zeer -

Als een amegtig Zert/ -

En zugt ziel-rtgtend na u Heer/

Dat is mijn g2ootſte ſmert

Als 'k àmis/hheb nog luſt/ nog ruſt/

Htan zonder U. nfet zijn/

Als 'k B heb wo?d mijn hert geſuſt

'k Poel dan geen ſmertenÄ

2.
11.Eeen
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Begeerig/ Wonder zoet

I I. -

Geen Homing is zoozoet voo? mp/

Geen EMan zoo ſmaekelük/

Al 's werelds zoet/ is roet daer bp/

'k Pind ntet zoo haeteljk/ .

All' 't geen dat aen U is/is zeer

Hoeth meerder aen u pepnshoe 'k meer

ZSmaek Van U dem ſ -,

Geen HUNuſjk ook hoe zoet Hetzp

Htan ftrelen min gehoo?

(Cen 3p onder die melodp

Jeſus klinkt in mijn Go2/

TPan geeft de zoethept aan 't gezank

Als Jeſns wozd gemeld/ -

Mijn dunkt fh hoo! een Hemels klank

Als 't Jeſus lof verteld.

I V.

&k ſchep geen b?eugt in eenig ding

TDaar in ik Feſus mis / - -

All' aertſche vzeugt ts te gering

-

Teaer Jeſus nfet in is/ ------- - T

h keur die maer voo2 kaf/ en daf/

ls 'k hem daer ntet in ſmaek

't Js voo2 mijn ziele veel te laf/ -.

Bºp is all' mün vºrmal,

Main gepl-Fontepn/ mjn Dzeugde-Son/

IAin ruft / mijn D?ede-Bo?ſt / * -

HUNiins evens Kots/ Genade-252on

TDie ſliſt all' mijnen dozſt/

HPet's levens wat’ren mp verquikt/

MDanweer Gods too?ne-gloet

IPin zie amegrig ſchier verſtikt/ .

CDntlaſt hp mijn geNoet. -

V.,
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V I.

Mijn trouwen Herder in de mood

Ilºhn ſchut/ mhn ſcherm/ mhn ſchild/

Hºhn trooft in leven entn dood/

Die mp zaligen wild / . . - -

Mijn Toſſer die met dieren pjjs

ILyn randzoen heeft voldaen/

En op een hard en w?ede wijs

H ſelfs om mp ltet ſah -

Sa ſelfs u koſt'lijk herten-bloed

Gm mijnen wil vergoot/

ö Tiefd! ö liefde wonder 30et!

Poo2 mp gingt gpter doot/

Ö Lief d! ö liefde wonder groot!

ILeet helſche ſmerte en pijn/ -

Gmmhnte redden upt den noot/

MDoud gp daer 3elfs Ä ſº

ö Zoete Jeſu houd tk U.

Zoo fieben als ik mOft !

En als iks wou / dat th 00h nU

B 30o weer minnen koſt/

SIk min B veel te wepnig Neer/

All' mün liefd' züt gp weert/

CDntſteekt mijn liefde-gloetzoo zeer

TDat "h daar do02 Wo?dÄr

GEn wat lk heb/ en wat ik zp/

MDeer aan u obergeef/

HAet 't hert/ en mond/ en 'tal ban mp -

A Heer ter eeren leef /

GBp dat ik ſterbende u ſterf/

Altoos bp B mag Zijn/ -

Endoo: u 't eeuwig hepl be-erf/

2Bevºüd van alie pün. - *

2s 3 ZIEL
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-

-

-

Z I E L - ZU GT,

Van een verlegen Chriſten om Gods

genadenrijke Vertrooſtingen.

Op de Stemme van den 77. Pſalm.

I. 4

ser noch/ D g! or ontfarmer/

Js'er bo: een nare karmer/

Do02 een ſchzeper noch gehoo? k

Is'er noch een open oo? !

Dag een mand ve, vult met zonden/

Waageenziel verbuplt met wonden/

TDie ban-etter bloepen/ mag

TDie usch upeten ar geklag?
-

tan 't erbarmelijke Wreemen/.

Häan het tngehºopte ſteenen/

Dan een ganºſch vºrb?hſelt hart/

't WPelk gedurig ſmart op ſmart

Pan uw' händ wozd in geſchorken/

THat ſchier d2onken / ja verd?onkert/

PLept in ſoo een tranen-bloed/

Z?Ich vermut º gemoed ?

STs'er/ Heer / woch eenig hopen?

Staet de deux uws goedhepd Open

1Boo2 een zandaer/ die demeeſt

PLicht van allen is geweeſt?

Wilje zijn geſchºep noch dulden,

Die voo2 ſoo veel dupſentſchulden

MBp u aengerekent is

Schenk f' bemº vergifferts?

Oſboot op met doode oorew
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TDie nu roepen/ die ntet hooren/

WBoud uw Goddeljke ften/

Als gp / tot ſin beſten hem/

Hpt zin zonden-ſlaep woud wekken/

Gaet gp met ſija beed nu gekken:

Spotten in zijn Ziel-verderf/

(Tot dat hp vanºanber ſterf?

't Zp hoe 'tzp mijn d?oeve Gogen/

Laet ubw' ſpying-b2on nopt berd?ogen/

zoud / van ſchºepel nimmer mat

Steeds mijn wangen leger nat?

MDahher nu / gewoone klachten/

- Pergeſelſchapt heele machten/

Heele dagen mijn getreur/

(Tot mijni hart s",ſtukken ſcheur.

Ss mijn God noch te bewegen?

Wºemel wat een gºooten 3egen/

Zoo maer d'alderminſte ſtrael

Gan zijn liefde t'mpwaerts dael!

Of moet ik zijn gunſt noch derven/

't Sal mp trooftlik zijn te ſterben

Poo? de boeten ban mijn Teer/

Sterkt het zjner eer.

t As noch altijt ſoette ſteenen/

ſtºs noch ſoette eggen weenen/

SJetſte Jeſu aen uw ſchoot/

En aldaer zijn ziele-moot/

„En adaer zijn ſtoute ſonden

Goſaek van die harte wonden/

Upt teſto2ten. 't Licht het hart/

JA0ch een ber zijn ſmart.

Immersik wil ºder treuren

B 4 WIfe
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TieVer ja mijn harte ſcheuren/

Lieber in mijn eentghepd

H1Net een ſoete bitterhepd/

MÜne zond vooz God beſchºepen/

- En hem met män tramen viepen

GPm een ſchuld ergiffenis:

TD002 een emºntes:

Als van aerdſche vzeugde-d2onken/

- En in werelt-luft verſonken/

2Bupten al’ gevoel van pijn/

IWHet de werelt vºalijizin

(Cranen van verſagen Zielen

Altit beter mün bevtelen

- TPan des wer'its veriſte vzeugt/

TDie geen amergVerheugt,

CDP dan/op mijn treurig harte/

Hälaeg Ubo' God uw d?oeve ſmarte/

HEAooglik dat uw pijn wat ſtelpt !

Altoos 't klagen ſelfs dat helpt:

Håaar, Zer ºf mogt u eerft welvagen/

WPaar mee ſal iſt komen klagen

MDaer mee komik u te voo??

Dat u alderminſtFºtº

Zal mijn tong met fammer-Pſalmen

übWen Jemel doen weer-galmen;

HLRaar die tong heeft meenigmael

TB0N? een baſs onmut berhael/

TBSC? zoo mcenig pd'le wso den

TBfè U ö mijn God / verſtoo?den/

- TD.do? een onbeſonnen p?aat/

- AP versagen haet,

- -4 I s -

- Och de tong die Keeds moeſt ſpeken
.

-
- -

. § ..

-

*- -

-
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N

Hbwen lof/ die was ontſtehen

Pan de Zel/ en ſtak vooytaen

't Tad Van umjn geboo2te aen.

En ik/ die met open monde -

Hwe waarhepd moeſt verkonden/

'É Neb mijn tong B wel ontzept/

En geleent tot pbelhept.

X II I. -

Och! die tong die ſoud utergen.

Salth 't dan mijn oogen vergen/

TDatſe doo? een naer getraen

Ilàßne klagten doen berſtaen ?

IPeer / 3oud gP die oogen dzoogen/

Zhn het niet de ſelve oogen,

Die/ met dert'le ſpijt vervult/

(Trotſen ubm' msºn gedult?

Sal 't dan zwijgend' zonder ſchºepen

d'Hand ontrent het herte lepen/ T

Hitloppend op een doode vo2ſt

TDie geen woo?den upten do2ſt? -

Bepd' helaes! en harten handen/

CDber-bol ban zond en ſchanden/

MBerktupg ban verboden doen/ - - -

ZSouden vºrnºſ 30en. - -

Depl'ge God/ hde zal 'k dan nad’ren -

HW trooſt-rijke vzeugden-ad’ren ! - -

Daer nogrong, mog hand, nogoog,

Iligt Verheffen derft om hoog ?

TPaar het hart met zoo veel zonden .

Oberſtoipt/ bolzeer gewonden/

IAietdan ſtinkend Offer-werk -

2BAengenhan tot# ich
- V 6. -

MDas ik nu een Kavens jonge/

- - MB 5 d - - De
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-

TDie met redenlooſe tonge/

zaer geroep kan doen verſtaen/

En tot in den zemei gaen?

Alsſe fn haer bakſen ouden

390elt het liefde-vler verkouden/

GPm dat upt haer teeren hupt

Jupſt geensºgºrº ſp?Upt.

V d

Evenwelſk mset het wagen/

't Ga ſoo 't wfl / tk zal noch klagen.

CDch mijn ltev' endzoebe Ziel/

Poo! den Heere meder kniel:

'k zoop fk zal die Gsº noch loven.

Ga ik dannfet berte boben.

Dupſent ravens en noch meer/

TDie vºrtº.Wº Än den leer .

Heer/ wit gp mp eeuwfg haten !

Sult gp mpaltoos verlaen?

ZSalaltoes uw' ſtraffe hand

25liven tegen mp gekant?

Och! waer blifft dan al 't ontfarmen?

All dat zufſen / datom-armen/

AI dat teffelikt gelag

TDataw' Da gen plag!

CIs dat nu geheel verºweenen? -

Zün die Tiefe vonken heenen? -

MDoºd dst_pfer ſoo uptgebluſt !

es 't nu lang genoeg gekuſt?

2Flüfter niet voo: mp dan zutrrzten ?

Zal fknopt een zoeter uur zien?

Zalder nopt een Debe-wood

WBozden totmº gehoot?

Webtar teer vergeten
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Hoe gp voo?maels plagte heten ?

CDf ents uw epgen Naem

U ntet langer aengenaenn

Heer die nnp nu ſchijnt te doemen/

Webb' ik u niet hooren noennen

God vol van Barmhertigheyd,

Rijk van sº ºdes“
I

"h zeb/ "t is waer/ welgsf geſondigt:

Maer hebt gp mp nfet verkondigt:

Danubo' Sone, die dezoen

Mean des werelts zond ſoud doen ?

lºejoſmet uw Gjeheven/
Ais een die ban trooſt te geben

Aen eenziel die tot hemklaegt

Zelver zijnen Äºast“

STs uw' epgen Naem, me waerdig,

S3 uw' Soon voor ons rechtvaerdig. -

Soo uw' Geeſt den Trooſter is

Tot der d?oeben aefferts: ---

MDaer aen mag het dan nogfalen/

TPät wp naulijks adem halen -

Upt een afgeſch!eeuw.de mond

Dan uw goedhepd werd gejont: -

X X [II. -

Hitomt dat al van mijne ſonden

MDel maer / Heere de geſonden *

93even dt? de HUMedicijn?

WD3er paft baſem dan bp pijn?

HUNäer ſal't bloed ban ubnen Sone

Beter tochzjn k!achten toonen

En behalven g2ooter eer/

TDan inzos werettert zeer?

XX IV
-

En bergurt uv' joote goedhepd " -

Eelle
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Eene die vooz u te hoet lept/

Dat hp met een vºp geklag

Zhne reden upten mag:

Azeere zoo woud ihn wel v?agen/

MDaer toe mag het u behagen

Dat ik roep maer geen gehoo?:

Gch wat hebtÄ mp boo? ?

Gaet gp ſoo mijn Ziel beſtrüden/

GBp dat ſp dan ſoud belijden/

Dat gp tog berwinner zijt

Jn uw' oo?deel aller thd?

MAaer waer toe toch ſoo begonnen:

ä Geef/ ik geef het ä gewonnen:

Ja gp wint het ſterke Heer:

"h Leg boo?nºns NLLC.

"kt Sal dat alleſins getupgen/

"h Mail mp onder H wel bupgen.

Gp zñt Heerſcher. Ak üw' kinech

WDien gponder hebt gelegt. „“

ga ſchoon gp my woud verdoemen/

Hochſal ik u billik noemen;

Meant tk mp ſulás weerdig ken/

Soode Sondaer als ihben.
XXVII.

Haaer gedenk gedenk doch Heere/

ZSaldat ſtrekken tuwer eere

Dat gp ſoo een riet verwint?

Pechten Helden meteen kind?

Sal God/ als hp is verbogen

TSzooge ſtoppels gaen vervolgen ?

Ashet dan voo? u noch wat/

Te verbºjſelen een blad?
XXVIII.

Js een menſchdoch Gods gelüke?

Y

-
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Of beoogje dat dan blijke

dEer vanuw regtvaerdighept/

Als mijn ziel ind'Ezelle leptº

Noet mijn dood uw of verkonden/

WBül mijn leben bol van zonden

à onteerd'/ min naeſt ontſtigt

Schaft die dupſternis dat licht?

XXI X. -

Zal/ en moetenwiſt ook dzagen.

Haegt het u / 't moet mp niet hagen.

'k Zegen meen het: Ep doetwel/

ZSchoon gp wterpt mp inde hel.

't Is welhart: maer’ttsrechtvaerdig

SIk ben ſchand/ Gp eere waerdig,

2Kijt gp met mijn doem gedient.

2Zoek ubo' eer x. ’t verdient,

Zoo een ſchuldig menſche echter

Sp?eken mochte tot 3hn Kechter/

MBenſcht' ik dat dtt eenig wooºt

Eerft noch ban A wierd gehoozt

Mitan lk u wel opt betalen ?

GPch ! wat eer zult Gp behalen

Als gp mp gevangen 3tet ?

'k Lüd wel/maer voldoe untet. *
- XXXI. e

Ilºoet nochtans u recht betaet zijn?

JlMaar/ Peer / zoud gp dan verdwalt zijn/

Als gp 3onder mpte doon/ -

ZSocht betaling bpubw' Zoon

Geen gewln is in mim ABloet/en

WBil hp voo2 münzonden boeten/

ºp is 't die 't beralen kan:

Zeg watſchade lijd g'H dan?

XXX It I.

Sa / Peer/ dan 3al ik B. roemen

-

- -

GEn
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En niet ſechs Techtbaerdtg noemen.

HAaer te ſamen ſtrafen zoet/

Hart en zacht / geſtrengen goed.

Dubbel ſult gp zijn gep2eſen:

TPubbel ſal dan d'inkomſt Neſen

Pan um' g?oote heerlijkhepd/

TPaer al"t werktoch henen ept.

XXX1 l I.

Maer ik blßf baſt in mijn ſmarte.

l?eer hoe mgg 't u ban uw' harte/ .

Dan dat Paderlijke hart/

TDat het mijn, ſoo lang benart/

Soo vol ſchilken / ſoo veel zogen/

MDan den abond tot den m02gen/

SIn ſoo kommerliken ſtaer

(Trooſteloos daer heenen gaet . .

XXX. V.

Zoetſte Seſu/mijn vertroudven ,

SIn dit bitterſte benoutpen/

LPeugt u dannier langer Hße/

Gp ooft boozmaels waert te Inde/

(Coen die Häeik / B ingeſchonkign/

Cot het g2ond-zop toe gedzonken/ : ,

En (al was 'tugzoote Pijn) -

Evenwel geleegt mºeſt 3hn? :

XXXV

Ss 't R niet geheel pergeten - - - - - -

TPat gp mat / ja uttg k?eten/

Afgemattet in den Mof -

Laegt al wzijmelend in 't ſtof?

"Is unogntet heel vergeten - -

All dat klam ja bloedlg zBeten/

(Coen gp in ſoo bangen noot.

Laegt en wo?ſfeld' net de dood?

XX XVI. -

Ss uniet geheel vergeten/ - -

-

-

Wºoe
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/

LHo? gp aen hei Hä?ups geſmieten/

itaegdet ſchier als büpten raet/

MDaerom of m? God verlaet?

TDenhje noch aen allen defen.

TDenk dan hoe 'tmet my mag weſen/

JAu mijn teeren 3Wak gemoet

't Zelve zopje dzinken moet.

XXXVI I.

Den dan troubve Menſchen Goeder/

TDenk aen uw geringer Bageder/

TPenh in uwe vzeugt aen mp/

TPfe dit bitter lijden p.

Deere Jeſu boer mp nader

(Cot den Th2oon van uwen 3Pader:

Lºonºmmºn beſchºepde eet:

Coon hem tgeengp voomaeiseet.

XXXVI . . . . . . .

2egthen / 30ete Boozſp?aekfzegt hem/ -

En met reden ondezregt Hem 2

Dat de reden niet en dukt/

Dubbee ſtraffe voo een ſchult.

Ämmed Oppenreden,

Boo de Bozg heeft firafgeleden/ .

Äsdan niet den ſchuldenaer

Zelver bupten sº geväer? #

XXXI K. T . - * * *.

Coond de Pader dan de roede/ -

Jºog geberft met uwen bloede: - >

Coon hem uw' geh?oonde höoft/

Wºat nu wede gans verdooft
Pan de alderklaerſte klaerhept/

Maer dat eerſt in dulſter naerhept/

MDas met doo?nen-tuig gehult/

En met bloedig zweet verbutt.

X L. "º

KLoon den Los-bziefu gegeven/ -5

.

-

/
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T-T

Die met martel-inkt beſch?evrn

GBp ſoo ſchoon ſpier-Wºlt Satyn/

B kam tot getUpge Zhn/

zDatuw leader heeft beleden/

T9oo2 het geengp hebt geleden/

Ziginalste zünvoldaen;

Bid dandatbmºa JäLM.

zeere/woudgphem dat 3eggen?

WHaerme zoud hp t Wederleggen

Häoſthptoonen in die beed

Jets dat tegen reden ſtreed?

Señer God die is regtberdig:

Hietonbillüh: eer me Waerdtg;

Jºimmer epſcht hp/alte ſtraf/

P002 eensºººº ſtraf. - -

II

Ditzal voo2 eeniederklaer3ün. -

Een vanbepden moet dan wäer zün/

Gfdat ’t genetk nu lp

Epgenübgeenſtraſſe 3 :

Gfdat Chiſtus niet geleden -

WZeeft danvooz zünregte leden/- -

Die in't Boek des Lebens ſtaen :

Maervao: mpniet heeft voldaen.
X L 1 II . . .

Soud dan'tgeenik liid indeſen/

Geen vervloekte ſtraffe weſen

Dan unhn Gods regtbaerd'gehant/

G?immig tegen mp gekant?

Gaet den Heer mp ſoo bedzoeben/

Slegts maerom mpte bep20eben/

Gf ik hemnog hange aen

Alshp vanmpſchintte gaen?
X LIV.

we/ ſoowtlünemeer ſehzoomen
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XL IV. - - " - -

Wel/zoo wiltkntet meer ſchonnen/ - -

Taet dan/ laet vºp alles homen/

MDatter komen Wil of kan:

'k Pºeesernietveel hindervan.

Diebepºoevingzalmp ſterken

In gedult. Gedult zälwerken.

Onderbindtng. TDtedan weer

Paſte hooptop God den geer.

XL V. - -

Daſte hoopzantet beſeamen:

Gods belöft' is Ja en Amen. ;

Enzijn liefd' geſto2t in't hart

Zalften zagt daer alle ſmart. .

Dch! koſtik dat maergekoven! -

h GMuamdan alles lichtte boven. - - -

Geen verdziet mphter verdztet/ ..

ÄLijd ih'tinFºsºm niet. - --

Gfben fk geen uptwerkooren? - -

Zoud'k God nlettoebehooren: . . .

Ch?iſtt / Hw vergoten bloed

SIs dat voo? mpaltegoed ?

Dat/och! dattsalmijn dugten/

Almijn ſteenen/ al mijn ſugten;

Sadat is den gantſchen dag/

d'Go2ſaek ban mijn naer geklag. - -

XL VII, - -

Soo veelafgetreurdeuuren/

<Inmijns hupsbeſlooten muuren/ -

En mijn matte legerftee/ / -

Aiin getupgen Vandat wee. - - -

Als tk / tmgekeert ng binne/

Alles evenbwel beſimme

En mijn zaken oberloop.

"thnog een bMepni s - - -shºpp g G pnig Hoop XLVIII,
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-

- v - XL V II I. - -

GEn ik wil in dit benoubven/

- Cegen hoop op hoop betrou Weſ,

( Hemel geeft dat ik ntets mis)

. . THat mijn naem getekent ls

- Jndery van die ten leben,

. . d'Heme teerheeft opgeſchehen

- Äsie hp na't vernleuwd 2eel al/

GEensmeteº.ºn 3al.

HyMaat mijn oog verichtet Weſel/

Fä MBiſt noch in mün harte leſen

- Eenig ſchzift van uwe hand/

TDat gp my tot onderPand

3Pan uw' gunſte hebt gelaten:

: Toen wp in mijn kamer Zaten/

* . En mp van uw zoete mont

- PBierdeenuºus gejoMf. . .

(Toen iſt aen B hals bleef Hangen /

GEn met mat betraende Wangen/

(Tºog van vzeugd) met blüder Cong

Ät een Lied der liefbezong: -

(Toenik rep. mijn Godmün leben/

Daer's min hart dat 's u gegeben./

"h Bandaer heelde wereld Upt/

kites mijn ziel mºtº ubw' B2Upd

Toen gp weder / volontfarmen /

IMp zoo lieflik gingt omermen/.

znſſen/ſtreelenf vlepen ach!

Jaetdien alderſoetſte lach …

TDie "h min leven heb vernommen

TPfe nopt upt min hart zal komen/

Aoo ik denig heugenis . . .

Lou van 't geen verleden s.

-

L II
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- L II. -

Coengptst minztelezepdet/

kom min Bºurömptoeberepdet/

ignºmin Liefſtegpzijt mijn/

Enik zalde uwe zijn.

Eeuw'geliefd' verbindons bepden:

TDood noch leben magons ſchepden.

Weetgp hebt mp welgeſint

JAGLL kiuºſ º bemtnt.
[ II.

Ziejenochnfetbandte liefde

TDie gptoentn't härteg?iefde

Eenkgoverbijfſel Heer

Ziedger geene lettersmeer"

TDte gp zelber hebt geſchºeven ?

SIs daer alles upgewzepen/

Engeen fndzuk vanom Hoogt

Self voozunºQIn Oog ?

Bindfedaergeeniefdeºandene -

Schouwtdantoch uw'epgenhanden.

Daerbliftalles.onverzeert

Daer's mijn Damegegnaveert.

Äs’t niet waer/ volfkand'ge Minnerk

Och/ Apkntkt. Ik blijfverwinner/

Goede God / geeft mp noch recht

vergamº Van uw knecht.

Itan mñntranen nietbedbbingen/

Zp beletten mphetzingen/

Zp beſtolpen het gelupt;

Alte balenletzt niet upt.

Begnu MBereld. ABeliom Hemel/

'k Boelik weet nietwat gewemel

Än mijn zielboo? deſendogt/

CDch! die vzeugdism (I20Ot,

2. Lvi,
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L VI.

Chzfſtus komt met al zijn gaven/

Om 't verſagen hert te laven/

Och! hp ſchenkt mp Eng'len wijn;

Weere dit moet JRectar zijn.

En op dat ik booz münſterven/

JAtet weer kIm dees vzeugdte derven/

MDenſcht' ik dat het u bevfel

JAu 't ontkarkeren mijn ziel.

Ja komt Heere Jeſu, Amen. -

H. Wir z.

L 1 E F DE - L 1 E D.

Op de wijſe van den 103 Pſalm.

- I.

- in Jeſus zoud lä u voo?taen nfet minnen/

Metaldekzachtvan ingeſpanne zinnen/

TDaerth uw heb in't Yepligdomaenſchont/

Gelijk een Son van heplig helderheden/

Een 32on van trooſt/ een 2eebanzaligheden/

Een edelpart van'tban Hemol gout.

B Sthoongaetdat van Abſalomte boven/

B glans komt die ban Salomon verdoben/ -

32erſchijnt/ verblinkt/ verbleektal watoptblonk/

JAoptquam bp 'toogzoo zoeteltefdeſtralen/

Geenhusen mag bpubwekuſſen halen/

Daer ubve gunſt mpwºg mee beſchonk.

Webwijl ik dan uv llefdeheb genooten/

Zooplotſling in mijn herte uot-gegooten/

ºn't midden bandebote oeffening/

TOewül müngeeſt metheplig innigheden/

-
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Sig losten in Godbztºchtigegebeden/ -

Enzoogevoelt H zoete jºng >

Ochmochtiknuaenuwe voeten leggen/

En ſneekende Vaft zoRderzeggen/ zeggen/

Bºoedtep uw mtn mijn zielzpingepzent!

Gch wasſeieeg om met de min te vullen/

CPfober volvanefoe omte bullen/

Pan hem die hp veelmº heNt.

Mijn Zert/?t zijn geen herteloſe woo?den/

Än zupveretrou methegteilefdekoo?den/

WDllik aen Ige-egt zijn engehegt;

MDatmoetik doen ofliden / hoemp d?agen

CDmdoo? bewijs vanliefde H te behagen?

Sp2eekt lieve Heer / wy ze lk benuw knecht.

SIk hebgeenwil/ s'isaen uw wil gebonden/

Geenzinlijkhepd / 's in uto zin verſonden/

s' Is zoet / s' is goet / watgp gebiet/ of doet:

2Bep?oeft mp maer hetzp indoen of hden/

Än b?eugt of d2uß / in d20efhepd of Verbljden/

ZSoo 'tubv belieft/ 'k s welgemoet.

Zijt Ap"tniet Heer die mp eerſt komt te binnen/

Als in den ſlaep mijn opgewehte zinnen/

Zien't mozgen-rood der verſcher bageraet?

Zijt gp 'took nfet waer in ik und verluſte/

Desavontslaetop 't Beddeminer ruſe/

MDanneer mijn zielzooh ºpen JäLT.

Als ik den trepn van mijn devotepligten/

Den gantſchendag na H bebel begrigten/

2Ziet dan mijnoog geſtadig miet op Hbw ? - -

't Asal mijn Inſttedoen uw weibehagen/

Ban ergens inmünzelvente mis-dzagen/

- C 3 -“ v Ben

-
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2Grulkeplaes uptgomtmºtºren ſchuw.

SÄndten nochtans mün vleeſches ſnode b2ooshepd/

Gfdupvels liſt of's vleeſehesſnodebooshepd

Cenvalvezruktdoo qmade toeverſigt/

SIk heb geenruſt voo2dattkaen uw voeten

JAyn miswal koom net hete tranen boeten;

Het wzoegenthert wertdageerſt recht verligt.

IEAaer zoo apnoguhö’sgunſtesliefdeſtralen

Terugge houd / enntet laet nederdalen/

Plaenſchinsligt op't knagende gemoet/

„Soo is’t gelük de MBNuplofsätnderen treuren/

Ashungefigt des Baupdgoms nietmagbeuren/

JUNjnzlei in ſchik in ang º helle gioet.

TDogzoo Wanneerde d?oeve zielten troofte/

TDat lieflik ilgt weer daget upt den goſten/

Endatik flechteenſchitteringdaerban/

Eenglimp / een bilk ban vermagaenſten können/

Dan isſer gen mijndzoebe zielgeen fromen/

En ntet datzoo mijn Es ºrmalen kan.

'k Benechterzoo geſetnietop dezºethepd/

Ofth wil nºch wanmeer B wüſe goethepd/.

HAp die ontrektmet H tebzede zñn:

Äamin veel eer den Gewer dan't gegeven/

GEn hoe Gp’t maekt 't tsmp baftom't even/

Als flimaer Weet gp 3. ſ demjn.

Enſchzan iſ datooh nimmer hier zou weten/

BootsnoTransmünzfelmetlefd'beſeten/

Dät ik uw punrom Rwent wtl bemin/

Alyoud'tknoptuw goethepd/zoethepdſmaken/

Aizoudtknopttotuwgenot geraten/

Ep3fs bedientom uwentwibemint.

XIV.
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XIV. ">---

Cen moeſt nietzijnmijnluſt/min ruſt/mijnvzeugde/Äa Gºdook niet on dat hp mp verheugde/ Ug

En3aligde/dat was epgen intreft: -

ºder God als Godvan zelfszoo overheerljk/

Enbanhem zelften uyterften degeerlijk/

Soozupverlühte ºngºts beſt.

CDch kondik almijn zinnen zamenhouwen/

Omä in uw volmaehthepd aente ſchouwen/

Endatuw G8eſt in diebeſpiegeling/

zetoudemijn ten vollequamoneleeren/

Ennaer het beeld uwshoplighepdsfo2meeren/

JIAijn God Hoe lief war ermºto

Teamzoud' ihmp om uwentwilheminnen/

GEn bißd' zijn hier op Aarden hier mijnzinnen:

gets vonden 'tgeen uwltefdeweerdigts/

TEen ziele die doo? 'taenſehinuwer waerhepd

En weſenthepd van klaerhepd/ wozd totklaerhepd
3Derandert/ naer UW ebenbged.

- V II.

Dan zoudikvootsuw liebling gunſtbewjſen/

U haters/ zünmüng?sutwelijk afg?iſen/

Jkbender WDerelden die aenmpgekzupft/

FAaer almünluſtzaltotden vzoome weſen/

MBaer infk uw gelijkenis kan leſen

Enzten het Beelduvs gepltghepds gehupft.

H. wir z.

C 4 ERNsr
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E R N ST der Z I E LE,

Omde Heerſchappyder Sonde geheelijkaf

te zweeren, en die van den Heere

JE s Us alleenlik aan te nemen.

Stemme: Pſalm 77,

I.

? WBildeleſt mijn herre-d?iften

\. Eens Van't vleeſch'lijk afgaenſchiften/

Jºder th had'zulks nauw begeert/

Of th werd' te rug gekeert/

Doo? een gamtſche zwerm ban luften/

Die mp ſtreelden / die mp kuften;

Sa mijn vleeſch, metal zijnk?acht

Kiep daer tegen/ z Zacht/ 3acht,

HAp zoo Iteven Dziend te derven!

Zepd' het/ mp zoo afte ſterven!

Gnte ſchoppen met de boet!

Die u zooveelbgolßkgoed

Zoo geruft hebt doengenieten/.

II)p zog haeſtnn op te ſchieten! - -

Ach! uypopſetts niet goet/

TDenk eerſt ras w gp doet.

JRoehtsns al dat liſtig flemen -

Hzon die luſt mp miet benemen; -

’t WDas te Vaſt bp tmp geſet/ -

Gnn zoo tcht te zijn belet. A

'k Zep / ik ben genoeg bed2ogen/

Too2 uw Helſche toover-oogen/ -

Inset eenszünenkwiler deur/
- Ik
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--

-

- Jk Blhfom u gerne,

Stoft gp van'tbewisvan Äs ! -

Bat mpban het haregoedlept/

SIs dat goedhepd | houd'dievyp:

'. Ach'et maer we2raderp:

MBflt gp dasr doo2 mp verbinden?

WPech/ wech/ wech met zulke vzinden

'k Benzoo blint niet/ als wel eer/

G2ueltmp daerom doch niet meer.

V

Bebeen andergêeagevonden
Als ubm'helſchegoed der 3onden/

TPatnietgnders dzepgt als bloek.

’t Js wat beters/dat ik zoek:

2&ouw 'kdan noch uw flennen hooren?

Zwijgt/?tts alles doch verlooren/

Hoep! mp/ dat ik nimmermeer -

IU erkentheb vº nahn Heer. -

kHebmünziel-deurnuontfloten

Dmmet H2acht daeruptte ſtooten

-

H / metal Ubb’ helſch gebzoedt -

En't bolmaekte Hemelſch-Goed

Snuw'plaetgdaer in teflupten/ -

’h Zal ook noptdatzoeken ſtupten/

Doo? uw bitterſtepartp/

Än uw'plaetſe mºtºr 3P. -

"HMeen H / Jeſu, analleene -

Zult mijn Heer zijn/ anders geene/

v--

'k Zweer bannuafuw. mijn troubv/

'k WDilgeen ander: Saal wou

Zeiſs den Hemelmetde Aerde

ZDoo2 mp zijn: 'tis niet van waerde:

k Acht Jat alles voozaeen goed/

C5 als
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-

- «

Als ik lnogÄſ moet.

tweetomamin Etter-bupen

Biend'ikwetſchferte ſchupen;

Durbºtkniettgzsndig wfcht

zomen onder ubo' gefcht .

ga ik durve / want uw Weenden

Zinde MBalſern boo! nim fönden;

'k Weet/ dat gp geenzlei Berſtodt/

TDie3jnºº in UW'dotd.

Als ihmaerin Ägelsve,

Dzomthalmjn quaedte bove:

kWBerpop mtemandook/ 6 zeer!

Als op H / mijnztekeneer,

Sterkmpmser immthn vertrsuwen/

Houdmp vaſt töpdat fh honwe;

TGooddog in my vlseſchen blsed/

TDat mpames DOst.

h Soehmpzelfnitärteſterben/

Dm uw' Levente verwerven:

Ikommaer Jeſu, inmijn Hert/

Ofmin Beefchfcheontöonigwert:

"k Achtzijnblegen mögzijneferen;

'k WDilnuonder Uwe Barriere

'k Benniet langer op mjndzeef/

200 tkznºt leef.

Sie dan/ Heer/ dºer fstsinharte

HAeem'etaen/ dan durf ff tarten

Aldfeiuffen/ die/ weleer/

HAp zoowferPén spenmeer/

Gmmy van tKº afternkken:

tSahaernuntetmeer zoolukken.

2Bupgt er ſchlkt gp na uw ſin/

i

sef
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'k Geef H ’tsanº Eijk nu in.

'k Milrin nimmer ban H ſchepden/

'k ään Gok ntet; Gºmeugt mp epden/

Zoo 'tu goed dunkt / 'tis mp wel;

"h Dolg B 3elf tot in de hel.

Gmgeen Göoºn-of Diſtel-ſtraten

Zalik H / min God verlaten,

JDeen / Unhn Jeſus is getroubv/

TDat“k hemnºrm zouW.

"kt WBeet ook / als ik H. zoo Houbwe/

TDanzal't Vleeſch van zelf verflouwen/

Enverquijnen meeren meer;

CPfve2roerthet 3ig eens weer/

'k Zalmp / metzoo hardeſkeken/

Panzijn bööſe parten wMeken/ -

TDatik t / oftmpfchoon watquelt/

Echterhouw z y Jewelt.

. Fuks! herupt dan Ziel-verderver,

HBelkorn / jefe, Heyl-verwerver.

MDech verbloekte Sonden-luſt:

Jeſus is alleen mün Kuſt,

Jeſus zalikaltidroemen/

En mp zjnendienſt-änecht ntemen;

äAchtet voo? münhoogſte Izzoon/

TDat 'k een Slaefben van Gods Soon.

Een Chriſten Vallende en Opflaende

Dº nopten ſtond/ viel nimmermeer.

º-Dienimmer viel ve?reesnopt weer:

WBei heim/ die t3p hp, valt/ of ſtaet/

J?och 302g/ noch troöſtloosheenen gaet.

- G. SALDE NUs.

- DE
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GoDDELYKE VIERSCHAAR,

D E -

Geſpannen tot -

GE RIGTS-HANDELING,

Tegen en voor de Gemeente in Recht

vaerdigheyd en Genade.

Stem: O droevigongeval.

Satan Ankläger.

egtvgerdfg Kigter! rigt - -

TPit overſpeelig WBigt / - - -

Aen uwem Zoon / dooy heilig' Egt/ verpllgt/

Tdie zp verbzak in uw en Zün ge5igt:

39el gen/ wetaen ſpzeeh 't CP02deel Upt

Peroo2deel dog deez troubalooze B2Upd;

Gntſegg haer 't regt van's Lebens eeuwig wel/

Enddem haer tot de tweede Dood/ de hel.

I I.

d'Overſpeelige Bruyd de Gemeente.

't Zp verr' / ö ätgter Heer!

Teat ik min zelf verweer/

Perbloemde misdacd maekt de ſchuld noch meer/

Faßnepgen hert verdoemd mº alte zeer! -

Feng / gena/ Barmhertighepd - -

Pooz die hier äen uw Kigtbank ſchuldig lepd/

Tree met mp niet in uw geſtreng Gºrgt/

noezeer ik öok na waerhepd ben betigt.

I- 1 I. -

sº God den Vader, de Rigter. - -
oſchandelöhe Douw: s

GD ſchend
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- D ſchendſter van u trouw/
-

- CDnwaerdtg. dat uw man uw weer aenſchouw/

Pergeefs is uvm verſoek berouw / en rouw/

Daer legt myn WBet en bloet / ubw ſchuld

Mijn heplig recht diend ongek?enkt vervuld;

HWAp zelfs om u ik niet verſaken kan/

'k WHoet regt doen WAp/ en tä/en Ubven Man.

I V.
-

God den Zoon, de voorſpraek.

Gedugte Pader Heer!

ºk zoek op 't hoögſt ubo eer/

JAogtans is ook mijn hert ontrent haer teer/

Dergun u Zoon alleen dan/ dit begeer. -

Baer hepl/ uw eer / zijn bepd'/ mijn 30g/

Äk ſtel in ubo Gerigt mp boo? Haer bo?g;

Jk neem op mp en zal boldoen haer ſchuld/

Zoo werd haer hepl/ ubo Liogt en eer Verduld.

V.

God den Vader, tot zijn Zoon.

Sk neem B aenbodaen/

't tan met wahn recht beſtaen/

Als gp hebt mijn geregtighepd voldaen;

JAeem fk haer tot uſw troubve 23?upd weer aen/

SIk houd / op haer nog haet nog wYok

Bekleed met uw Geregtighepd en Kok/

'k Bergeef haer ſchuld/ en–ſehenk haer wederon

Majn gunft en't Leven in haer MBAUpdegom.

V I.

- De Bruyd.

MAijn ziel wel eer gebukt - -

TPoo2 dzoefhepd neer ged7ukt/ Tigt
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:--

-

-

Ltgt 'thoofd weerop vanblijaſciap woggerukt:

'i Gelaobenauwhet geenth ſegelukt.

JAeemt Gp mp weer aen tot uw D2ouw/

52hn B2vpdgom maek mp doo?u rouw/getrouw/

Schenkwpuw Geeſttothepligonderpand/

En Bege van onSeetbºg' Egte WHand.

VIM.

Rey der Engelen.

CD wonder wüs belepd - -

3Pan GodesÄ
Tatepaerd genademet Tegtbaerdighepd/

Eeuw Eeuwfg fs uweeren waerdighepd.

MBp zullen in Uw zemeiſch Hof/

gneeuwighepd uptgalmen uwen lof

Enuwe menſchen liefd'onsnu behend

JMetuw'gerechtighepd roemen ſonder end.

Zanggeſmeck, ombckeering, Heylig

making, en Verheerljking.

Stem: Pſalm 42.

zalignakerbände mºnien
Die haer dood nieten begeert/

Doet mp tot à man in wenſchen

Eenmael woºdenrecht beheert. -

Ach wanneer zult werken

Wºert berandertng aen my

Eer ents mijn ſtaet niet beplig

ambles nºmbre 1.

epligmaker der bekee de.Rep - WHel
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MDelker aenwag uwe v?eugt

MDaekt nºy dog een overheerde

ià wer Zepilghept en Deugt.

Ach Wanneer 3al alles repn

SIn myn Zielen Lichaem zijn

Latzoo lange blifik deerlik
Lºepligt mp/ Wilt gpmp)bei.

Heerlik-maker van de Kepen

Die 't begonnen werkvolent

CDpent mp dog de Go2dijnen

Dan uw zalige Hemel-Cent

Ach wanneer zal ik hebben zit -

„Polle heerlijkhepds beſt!

$. Dijn ziel kan in hare luften - -

ZSonderheerljkhepd niet ruſten.

Dorville Vlaardinge.

–-

T O E V L U GT,

Tot deu gekruyſten Jeſum.

ºde wize: N Kersnagt ſchoonder dandedagen, &c.

GPf: Achdatmijnhert, &c. Pf : Moet dan't begintſel.

I.

W 3al ik in 3do beel elenden

Flºp armen 3ondaer Henen wenden

Ziefk de WDet des Meerengen/

Dm boo2 münzte daer ruftte zseken/

ZP3a rechtbeerdig mp vervloeken/

MBijl the niet en hebsºn - - -

Perleff min gemoedna boven
Met Keden vind' tk mp verſchoben
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Dan "ton-toegankeljke Licht:

Mahn zonden eene ſchepding maken/

Zoo dat tk God niet derf genahen/

MDant hp verbergt v reich

Gp AEerdekan mp niemand helpen:

MDie zal dan mijne d?oefhepd ſtelpen ?

(Tot u; ö Chriſti / wil fk gaen!

'k MBtl doo2 ’t geloov' uw Hä2ups aenſchott wer/

En net een kinderlik bertroubven -

Daer bp ſteeds vaketen ſtaen.

WBant als lk tot ua 12Uwce nader/

Aenmerk tk/ hde gp uwen Bader

HMet ons weerte vze'en geſtelt:

Het Zand-ſchift/ dat ons deed verklaren/

geht gp.aen 't Häupce vaſt geſlagen/ .

Zoo dat geenaenklacht meeren gelt.

- V.

Gpnepgt na't Izzups uw hoofd gebogen/

En heud uw bloedig hoofd gebogen/ -

Als of gp mp een kus aen-bood:.

CBp rekt uw händen en ubw armett/

Als of gp wildet op münkermen/ : -

zlapkomen helpen in º :

Gp byzingt uw baft-geboox.de vdeten/ -

CDm mp met v2eugt en hepl t'ontmoeten :

Ezet bloet / dat upt uw wonden bloePt/ *

(Toont dat gp macht hebt te verloſſen/ . . . >

TDewijl 't als ſap van TDupve-troſſen

Heeft uwe kled'ren s ºp. -

MOie iſſer die mp ſa'verdoemen ! -

'k Meil in geen andze dingen roemen

Als in Het Ltzupce Seſu maer/ S -
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MDaer doo? de Mereld (dte boo2 deſen

Zoo aengenaem mp plagte weſen)

HMP is gehzupetgt / en ih haer.

D E N

Z I E LE N - T R O O ST,

In 7 E & U

K RUY S-D o o D.

- I. -

aer is den Op/ ADünen Balzem -

W Poo? Zielen, die haer wee als Azem

2<Zoo bangen bitter is/

Als leed en dNoeffents/

Het herte ſlaet met wonden

In ſmert geraekt om Zonden?

--- 1 .

Om Zonden leert mijn hert zig ſcheuren/

En dan eens meer tot Teſts beuren -

Zoo heeft het Glp / MDjn/ -- . ,

En Balzem / dm te zijn

Derquikt/ vertroöſt/ verbonden/

En B / Soon Gods, sºn

Gevonden heb fk dat Unſterben

Endo? H Dood H Zep verwerben/

Uw äup3-bloed/dat ap hect .

En ZSaift/ en Sterkt/en Sel:

HDijn Ziel/ gp waerer oder . . . .

En hielp U met dat Wonder. - -

: 1 V,

Dat Wonder meer als alle Wonder . .,
- D #p/

l
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Dºp/ die met Blirem/ Sto2m/ en Donder -

TDe MBereid beven dset /

Etng pflijk in zijn Bloed:

Dat is geb2oöken herten

Een Balzem in haer sº

Haer ſmerten/ net doo? TD2upven-tranen

Ce ſtelpen van Samaritanen -

2Zhn Boed moet zupver WDijn

En Zielen-Op zin

Poo: pder d2oef gewonde

Poo2 ongeſonde zonde.

Suchtingen tot den Geeſt

JE SU C H RI ST I,

Om zijne Leydinge.

Stem: Pſalm 77.
/

I.

detſte Trooſter, hert-verſterker

Trouwe zalighepds uptwerker/

WDeg bereyder/Alelen-band/

Bemel-Zegel onderpand:

Pepligmaker / Levend' water,

Ziel-geneſer/ zonden-hater/ -

Herr Getuyge, die 't gemoet

Abba Vader roepen ". -

I.

Komt van boven in mp meder;

Leyd my ſachtkens heen en weder

Stier mº in dat rechte Pad

JZa die vaſt bemuurde Stad
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à

Geber des Geloofs verlicht mp/

Coon my Jeſum , onderricht mp/

Loeth in geloof aenwaſſ"

En mjn Heyland "; º.
l

Leert mp recht de ſonden haten

Dereld/ vleeſch en al beraten:

Doet mp recht de Wer verſtaen/

En in Uwe wegen gaen:

HAaek mp vierig in die plichten

TDie mp 't hert ma boven richten:

Mepd mp al mijn leben lang

Än een repnensºz

Wat mp ook boo: omgeukken/

Höpt of ramp/ of angſt mogt dºukken

Trooſt mp/ ſteun' mp/ en vervut

„IJasp/bertrouwen en gedult

Leer nnp 't waare voorſchrift kennen

TPaer ik mp aen moet gewennen

Dan ubw epdfng' / dit gewis/

Koodtg/ krachtig ºtz s.

Als gp mp lepd han ik roemen

TDat geen Wet mp kan berdoennen/

TDat tk ben in Erfen Lot/ .

Ende voorſorgban mijn God. » /

'k WDilmfet meer na’t vleeſch gaen leben/

Of mijn driften zoo toegeben/

't Pinde dat ik daer verſmoo2

En maer dezen Sºz verlcor.

Y

h MDacht alleen dat Gp mp leydet:

'k Wil zin daer g' u Kuddeweydet:

'k MDll u Werktng in mijn voén,

Zeg mp maar wätzal Ä“
- - Z

- -

"h Wil
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't MBtl U mahn hert verfºerken,

En met blijdſchap alles werken:

IHF begin d0g eerſt in mp/

Dat it ſteeds aen.'t werken zy.

- V | I.

MAet U kanlk b2p wat hand’len/

Achter, voor, en met God wand'len/

Wijs, en net 3ijn/ groeyen aen».

FIpzig in de deugd voortgaen.

Alles zijt Gp mp in allen: *

Ilèet u kan fk noyt afwallen:

HENet Uzal ih ter dood gaen:

H1Net u 3al ik weer opſtaen,

oP DEN HEYLIGEN GEEST.

Stemme : Pſalm 77.

I.

-K omt/ 6 Geeſt/ van boven dalen/

Komtons in u WBoozd beſtralen:

Acmen Bader/ komt verijk

M.Net u gaven ons gelijk.

Komt ö ware TIteht der zerten/

2Beſte Trooſter in mijnſmerten/

Zielen-gaſt / minvzeugt/ mijnluſt/

Wºert-berquikker/ wa u.

2Salig licht / Amachtig (Trooſter/

Maekt inons herten een Klooſter/

Daer gp woont/enik udien/ -

TDaerg" np / tk u hanzfen. . .

Sonter u zñnntet danzonden

WBaft dat bupl is / heet de MDonden/

Sp?oept dat dzoog s/koeſtert mp/ CEe

E
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Eerik gantſch vºrſº 3P.

BUpgt dat ſtijf is/ recht dat kºom is/

Sterkt dat zwak is / leert dat dom ts/

Geeft dat Aeplig ſevental/

Pan H gaven / ja het Al/

Alen u lieve Gumſtelingen;

Geefons hier van vzeugt te zingen/

Endger na der TDeugde-Hä?son

't Eeuwlg wel zijn/ tot een Loon.

E E N S AM E ZIE L.

Stemme: Petit Bordeux. Of, Laet naer defen,

I.

OPt genodt ik beter leben/

TDan in ſtille eenſaemhepd/

" HiTan de gzsotſte blijdſchap geben/

Schoon bervult met treurfghepd/

Äk verban dan't Aerdſch gewemel/

Plpt mijn Aerdſch genepgt berſtand/

En leef in den hoogſten Hemel
( WAHw verwachtend“ Dºlan) f

Eenſaem kam ik hlachten upten

Alen hem / die na klachten hooºt/

En mijn bpand hevig ſtupten/

Die mijn hert veelthts doo?boo?t.

Eenſaem kan ik traenen zaepen/

Als het zaet van God hennint/

Traenen doen mp v?eugde maepen/

Màaken mp tot God o

Eenſaem kan ik Gode ſmeeken

CDm nahn zonds vergiffenis/

TD 3 GEn



54 A AN HAN GS E L.

- -

Eumethem genepnſaem ſp2eken/

GDT Bar hp mijn Paders: .

Als iH eenaem ben geſeten;

En bepeps het ?emelſch goet/

ABert De goºtſte ſinert vergeten/

En't Verquitt/mjn w genMOet.

- - - V

Eenſaem komt my God te leeren

MBishepd / doo? zijn gepl'gen Geeſt/ .

Dte Verbuit mijn ziels begeeren:

Cenſaem Wert God beſt geb2eeſt;

GFenſsem kam ih't meeſt beſchpubpen -

Gadg g8Juchte HUNajeffept/ - - -

En impop zin WBooz vertrauwen/

't Geén nip hep Heeft gr.

Eenſgen kam ik hepig leben/ -

En betrachten ware deugt/ - -

Eenſaem Wo?d ih aenged?even/

(TCt een ongemeene V2eUgd.

Eenſaem zie ih d'pdeiheben/

Pan het hoogſte Goet gehaet/

JAn den Heer gaen a min ſchgeden/Äis nijn Lotsen setzt „f

Eenſaem kan fk kennis k2igen

Pan mp zelve/ en Gods WBoo?t/

't Goet mp meer na Jeſus hügen

TDie münziel aileen beſtoo?t: -

Hatan kam ih wederſtreven/

Än die ſtille eenfaemhepd.

En tot Godes glori leben/ - -

TBeugtſaem met Gººhair.
- I -

Eenfaem ſchuw kquaet der zenden/

'k Leef als v2eend'llng op dees' Aerd/
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'k Schupl in Jeſus heplſaem wonden/

Die 't onſtupmig hert bedaert/

Eenſaem kan ik vzuchten d?agen

Dan mijn Remelſch Dziend geacht/

'l S0ekte leben na't behagen/

Ban hem die dees Dº Wacht.

Eenſaem kan ik ’t WDerelds laken/

Det haer ſchoon vermifte ſchijn/

Die kan't herte niet vermalien/

ÄJeſus moet het doelwtt zijn

Än mijn eenſaem heplfgleven/

Als het Algenoegſaem Gsed/

TDie bermaek/ en ruft komt geben/

En mp ſtaeg met sººº voed'.

JAfemand kan mp dan beletten/

TDatik leef tot Godes eer/

JDa zijn wil en zupb're WBetten/

Poo?geſtelt van d'GPpper-Peer:

GEenſaem kanlk 't beſt berlangen

JDa mijn eeuwig Hemelſch hups/

TAaer ik zal boimaekt ontfangen

PDMphepd van het Aerdſch ged?ups.

BERNARDI LoF-ZANG

T' 0 T

Stemme : Pſalm too. of Plm I34. of cri die

du biſt Dagen Licht. Of Veni Creator Spiritus.

- 1

A soete sein osofte Soed
2oop van hetF getN0ed/

- 4
k Zoek
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'k ZS3ek H met tranen/ vol Van ſmert/

En't knUUg schºn Van mijn hert.

Gp zjt mijns herten zoethepds B2on/

JFontepn des Lebens/ Ziele-Zon/

d?Sie alle bzeugdete boben gaet/

CE!! zen wen ſºn verzaed,

MDanneer gp in ons herte daeld/

Team woºd ’t waerhepds glans beſtraekd/

TDe pd'ie wercld wo2d verfoept/

TPäec uwe liefd' Faſ binnen gloept.

Geeft / goede Eefu/ dat 'k bepind

TH2 ſtefI Waer mee gp nnp bemind.

(Toon mP i tegenbwoo?dighent

De lupſter Van nº Hl.Najeſtept.

TDien une liefde d?onken maeſt/

Tºte reet hae iteflik Jeſus ſmaekt.

Geußig sdten die verzaed!

TDäer is gen menſch die hooger gaet.

- V

O Teſu/roem der Englen Schaer;

PDS92't oo! der zoetſte GTpter-ſmäer;

Pfens zºethepd honing-raed verwind;

TDaer 't herte Hemel-WBjn in bind.

V ! I.

' Menſch dupſendmael naer ämet pün.
Ach wanneer zal uw komſteens zijn !

Ach Wanneer näckje nnp eens blp ?

Ätjadigtj
/ V 1 I I.

Ooh zie nu 't geenik zocht wel eer;

'k Gentet nu al mijn ziels-begeer:

Jk ſmelt van Jeſus liefde-gioed/

- TPfe
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Die 't gantſche e. Ontbouken d0et.

O zenmels vier/ d Zaal'ge band/

Het epnd der WBet/ volunaehthepds band

GD lief verquikhen/ wat is 't ſchoon

(Te minnen sºassºs S00rd!

't Js Jeſus die deziel vermaekt;

't Is Jeſus daer de liefd ma haeht;

G daer mijn roemen hepl im lepd

Is Ieſus/ 'sÄs 3alighepd.

Gp zijt de ware Hemel-v?eugt

GIeſu / die mijn ziel verheugt/ vº.

TDie ’t bitter in dittranendal -

Perſoet/mihn z mijn al in al.

GP Jeſu/ Bloed-getupge / Roon/

D IMDaegde-bloem/ onwelkbaer ſchoon/

CD ſupb're Lelte bol ban glans/

CD overnannt sº ans
I

Ephoo! 't Gebed van die alleen

B Jeſu zoekt/en anders geen/ -

Teie zig alleen daer in verblüd ,

TPat gP/ Heer Jeſu/ Toning zijk. -

ZIE LS AE N DACHT, -

Oeffeningen in’tbeſchouwen der Godheid.

Wijſe: Pſalm 1o3.

I.

u dºingt mijnziel/ metaendacht-oeffeningen

TPWersdoo? den d?angvan de geſchapedingen/

TP 5 (TCQt
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-

Tötboo! den Th?osn van'tongeſchapen Licht/

(Cot H den glans der Godhepd komt beſchijnen/

Endupſternis / enonmagt doet verdwijnen/

Beſpiegel VauShººnoſch

MDantzooden gloed vanzünzelfſtandig WPeſen/

TDie d'Eng'len Schaer verbult methepig b?eſen/

B kracht berzWakt/ en't Weſenſmelten doet/

3Dlucht haeftigheen/ met vierigegebeden/

Cer Kßker Schoot/ der Allgemoegſaemheden/

Genaekbaer näzei-ſtar Bloed.

't zerſteldgemoedt/ indotmoeden vertrauwen/

IWAag veplig daer der Sonnen Sonaenſchouwen/

Soo als hp ſich wlltoonen in den Soon/

Pol Majeſtept Van Hep'gehepligheden/ . .

Een Afg?ond van dnpeplb're 3aigheden/

Jehova zelfsop den Ästº

TDaerſtraelt Godsoog van Baderliſkontfarrnen/

TDaerd2aegt Gdds Ssonden ſondaerin zün armen/

Daerbläeſt Gods Geeſt den Dooden't Tevenin/

Daerblinkthetal/van wijshept/waerhept/goethept/

TPaerſtroomteen Zee Van Pemel zoete/zoethept/

't Nepl Kük gefochtverzehr enzin.

De liefde g2ont/ kan Menſch noch Engel peplen/

TDs Godhepd wou zich gunſtig mededeylen/

Aen'tzondigniet / daeruptkooshpzin Dolk.

THuph Geeſten/dipk/het Mensdom woºd verheven/

FzomtGadin’t viees ſenbiddingeerbfed gehen/

Erkend B Doſt bolz sº deſe Poik.

MAelzael'ge Schaer Gods vpe Gunſtgenoten/

IAetvzeugden-zalf/ter volhepdovergoten/

Sinkt in den get/ liefd sº verwondering/ Izuſt/

U
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Häuſt/ vierd/enpzijſt/Sehovaesvziend'jkheden/

Engpmünzfel/ geniet die zaligheden/ -

sp vooſmaekhter/ in zelfs-verloochening,

L OF - GAL M,

Over het Mediteren van eenige Eygen

ſchappen Godes. “

- - I. - --

soft Gods Aaem talentijd/

En laerſe 3jn gebenedijd/

Gant God die is het waerdig

Zielen ſingt/ Aielen ſingt/

Meant Sod die is º Dtoning.

M Hoept doch Godesbaden upt

Zoo lang tot dat de ſtemme ſtupt

En dat gp zijt verdwenen/

Zielen 3ingt/ Zielen zingt/

WBänt G0U/ d ſe Toning

Pºüſt doch zijne zeerlijkhept/

Soo lang tot dat gp in hem 3ßt/

Gantſchen geheel geſonken/ -,

Zielen zingt / Zielen zingt/

Jehova is ons ºts. -

Koemt en looft hemzender epnd/

(Tot dat gp hee in hem veröwünt/ .

En in hem züt verbonden/ --

Zielen zingt/ Zielen ztngt/

TGen zonder epnde kºnn. –

Schouwtoverlupt zön majeſtept - * -
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Boo! heet de gamtſche Wereld up
(Tot dat de poſten d2eunen

Zielen zingt/ Zielen zingt/ -

Ge zeer is onze ºts. ---- ---

roemthem in zin goedighepd

En weeſt in Hem alleen verblijd

TAoet anders niet als roepen

Zielen zingt / Zielen zingt/ -

Den zonder ranzºſe

Teeft geheel tot zijner eer . . *

Perlteſt u zelben meer en meer ,

En bind u weer in Gode; . . .

Zielen zingt/ Zielen zingt/

Gng Fötzſteen ts z Äro.
.. 0

MTaet voo? henn u zelben upt -

Enroemt tot dat gp niet meer zijt/

Meer heplfg/heplfg/hep/fg/

Zieien zingt / Zielen zimgt/ .

WPantheplig is ons ºne
- - j "v -

Perlieft u geheelen al :

In dit omepndig eenwig Al/ .

't Gnbeg?ipelijke UDeeſen

Zielen zimgt/ Ztelen zingt/

EDnepndig is ons Kºngo

Schºuwt doaupt zün sepigheyd

Gp die van hem verlichtet zit

noept ooh dan zin wehep upt

TDIr? zijn Geeſt inwendig

2ielen zfngt / Zielen zfngt/

MDant heerljk is enzniac

EU
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En raeht met een den adem qupt/

Äg ſtikt zoo in dat roepen/

Zielen ſingt Zielen zingt/
TDe WDjshepd is# ºmne

Zielen 3ingt henn vzoeg en ſpa

Vºet geurtg 2alleluja. -

Zonder epnden eeuwig

Zielen zingt/ Zielen zingt/

Sehova/ d'Meer ons zoning,

DE HEERLYKHEYD GoDs.

Stem: Pſalm 8. Zingt den Heereby.

- I.

od vol heerlükhepd/

Algenoegſaem weſen/

Gp v002 Eeubulg zit/

't Algen0egſaem goet/

Dies ſult Gp en moet/

Ceubvlg zijn orin

WDie kan d'Heerlijkhepd/

Melden of verkonden

G?oote Majeſtept/

MBte is 't die H ſet/

En nieten Verfet/ N

(Terſtont d'epge Än -

CD onepndig goet ! -

CD glans van heerlijkheden! - . .

Poo? wten 't ſchepſel m9et

Geheel verdwinen/

Die gp doet ſchijnen/ - u
- t
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Bft uw hooge Är -

RW zy Weerſchappp/

JAu/ en 't allen dagen:

MDant gp zijt een v?p/

Hitonink/ om WBetten/

MPel in te ſetten/

Jàa U wiesº

awen Meil is goet/

Ent'eenemael veplig/

Äoet

Gaer onder bupgen/ . . . - -

En u betungen/ - - -

Toning WDjs/ z ºrg

G God ſtier mijnen MBit/

JAa u weibehagen! - -

TDat ik altijt ſtil/ -

Gp u mag wachten/ -

Doo2 uwe knachten/…

3WPant gp 3jt zºº

Eeuwige Fontepn

Pol Algendegſaemljeden

Allenthalben repn.

Gp zijt mßn Erfdeel/

Cn fk benu Heei

JAa Ziet en na Leden.

VI 1 f.

Zonder B. fk kan

JAoch geloben / werken;

Het moet alleen van

H wederdglert

Aw glans in ſtralen/

Pan u van hier boven. IX

.
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I X. -

Poet min ſchouwen ugt

Lofen Zeerlijkheden/'

Gp dat ik mp ſupt

Än u/ ÖFotzſteen/

CDnn in u alleen/ -

Als in een B92gt# Wösnen.

„ Ämat 3ajevoo of/

t Gneindig Goette boben

Die ben min als ſtof

Bp 't onepndig Al/

"Eyndig niet metal/,
CD WBonder ºWonder!

I.

Gch waeht mp bequaen/

Än Beerlijkhepdte loven/

Doet mp uwen HAaen/

Altijd eer geben/

ÄÄ Ä - .
n in Eeuwigheden.

In Lou-Maend 1672.

Zamenſprack tuſchen Jeſus ende Ziel.
Tran: Pſalm 42. Als een Hart gejaegt. :

ZI E L E.

I.

gPhonnt verſchepden wegen

INet u Kinderen integaen

Somtjds toomt gp haer genegen/

Än mit ſtadigmethaer gaen
Dant laet gphaer weer alleen/ -

SEn verbergt A in 't gemeen )

Daer s dan de Ziel verlegen;

Want

-
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MDaNt 3P kent geen van H. wegen.

ÄI.

Zielen Waersm zÄt gp klachtig/

Dat u’t werk van mp mislaegt

MBeet gp wel dat ik ben magtig/

Gp een Schepſel van der Aerd/

Cn dat ik H Haoning ben/

En u tot mijn woontng ken/

Daerom doe tk mijn behagen

"h Laet u daerom weenen klagen,

Ziele.

I II.

Hetts ebenbmel zeer d?oebig

Altijd geeſtegaste zün?

TPaer en boven ongevdelig

Gch het is een zware pijrt

Sonder Geeſt en zonder k2agt/

Soo beei lijden doo?geb?agt/

Gch dat gp eens wildet komen/

Met B Geeſtes WDater-ſtroomen !

º. A.

IV.

SJa Zielen ap meugt welklagen

Der ä geeſtelooshepd … .
Als gp 't regt hebt overflagen/

TDat gp met een hert bev2ñt -

En dat gp met hert en mond

Den Heere niet dienen kond/

Il Maerzfende op Gods gepl'ge wille/ -

Il?0et gp bem wº ſtille.

16.6.

V.

Woe kan het B dan behagen/

at ik zoo ben na ä WDet /.

Televen in müngedzagen/
Gºt
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En min voeten nieten zet

Än Uw weg ſteets te loopen

En ban B ’t alte hoopen

ºde kan ih dat hert dän dzagen/

Dat het B niet han behagen.

Jeſus.

- V I. -

Zetis waer dat ik ve2repſe/

Een hert dat genegen ts/

Om in min wegen te loopen/

CDm in mijn getupgents/

Bjn voet tezetten met beſchept/

GEn dat willigen berept/

Gm dat niet te overtreden/

JU2äer wandern mhm reden.

- I. . .

Zielen bent gp my zoo klachtig/ ,CPver ugeeſtelooshepd/ chtig/

Laet u dat niet Weſen laſtig/ - /

Dat gp in die toeſtant ſchzept/

HWAaer oolt niet te ber en gaet/

Zijnde nu in deſen ſtaet

Stende op de MBtl des Heeren/

ZSoo wilt doch mimarer
16. -

V I I I. Y

Heer het valt mp bijſter ſaftig -

IPNet 300 een hard hert te ggen/ - -

Doet doch wº?g de-i2omme wegen/

IMaeht h2t tot een effe baen/

Derhood mijn onepndtghlageu

Heerlijkt mp in defe dagen

En laetſe doch konnen Zeere

TPatih nu Van l b2geere. -

Jeſus.

X. -

Zlel gp moet versochent weſen . .
E El!

4
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- En geheel ä wilen zin/

HAoet gp geheel onder bzengen/

GEn H onderwerpen ſtil

Gnder mijn behagen goed/

't Zp in voo? of tegenſpoed/

TDie ik verkfes tot een wonfng/

HINoet ik heerſchen als een Koning.

"Ziele.

Weer tk zal mp dan begeben/

Alen H toninglijken wil/

MBilt mp daer t0e kzachten geben/

Äk zal mijn onder H ſtil/

JLeggen neer in uwe kzachten/

En op à ö Heere wachten/

En dat zonder murmurere/

Stil te zijn onder H ?eere.

Jeſus.

XI.

2Zielen ja gp moet dat weten/

TDat gp zijnd“ in deſen ſtaet/ -

Gok boo2 al niet te vergeten/
PLos moet zijn van u begeeren/ X

En wachten op mijn genaed“ -

JAa mijn wille in dft leben/

En miet na u ſinne leben;

JlMaer u 0nder mp begeven

Ziele.

X II.

- CD Heer gelooft mbet gp weſen/

Pan alle Menſchen bequaenn/

Die A Heer van herten vºeeſen/

TDoet mp d'eere pan uw' naem/

(Te zoeken doet mijn ſinken/

Än u bolhept mp verd2inken/

HLooft/ Looft/ zielen nu den Heere/

Paleluja meer en meere. VREUG
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VR EU G DE - LIED,

Van een

VERT RoosTE DE zIELE.

Stem: Van den 8. Pſalm.

«

uft eenig hartontleegt banale kommer/

Ja God verheuge beſchaduwtmethetſommer!

Banzjn genaed'! die’t hart bolbzeugdepzopt

Enat wat dzuhofsie. Zeer verſchopt.

ILuſteenig hart wel eer van Godverſiooten/

JRumet deſtroom 3jns goedhepdsovergooten/

Dat het leet die d20eber ſteurnis/

JAu nieten ceft danb hºus

WLuſt eenig hart weleerln d'Zel geſonkent -

Maernumet WDijn van Hemel-bzeugd beſchonken:

't WDeläztende zigmet Chztſtusondertraut/

SIn Liefdsgenot num Än MBAUplofthoud.

JLüſt zulk een hart een boliä Lied tezingen/

TD.at luſt mp mee/ ber b2benalie dingen;

MAjn zwang'reziel hol b?eugden-riken galm/

Baert doo? mijn Pendeeg danken v2ct.gde Pſalm.

V

Hoezoetis’t Beer/ hoe zoetis 't datmen nader, ,

(Cotaen deBeek van uwe goethepds Ader.

Een d2up daer Banoponſe T3ng gefpzenht/

EndZuk/ enſmert/ en alle leet verd?enkt.

2. VI,
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V I.

Hoezdet istdan/ hoezoetis'tdatmen drinke,

TDie plaffen van/ dlegp zoomilt gaet beſchincüen.

Tec boo?Te toe/ geR UWe liefbedis/

MDacraen myn ziel nn geſten is.

Tºdet 33etts’tdan / hoe zoetis't dan noch dronken,

(Ter ſeelen toeteleggen als verſönhen

Ändeſe Stroom, ja Zeeban Opper-goed.

't Äs 'tg?ootſt/en ſº aldgrſoetſte 30et.

Laeteenig Menſch zich zoohp wil verblüden/

Als hp zich zietomſtuwtaen alle zijden/

Pet Eeren Goed; enals hp Patenkuppt

IBoozal de Moſt die zijn Parſſed?uppt.

X

MDanneer hp zíetzjnlaſtbaer TB2aeg-Peehigen;

Endatvan't Häoozn/ zijn volle Solders zügen/

TD002 oberbloed die d'een en d'ander d?ukt ?

K02tom als all'shem ne 3jn 3in gelukt.

HAaerikó God/ watboder begenadigt

Flaetubves Zups weergaloos Goed verſadigt/

Op à vol-opnuzooverleckert ben/

TDat'k bupten Ugeenº ſtoffe ken.

Geen dingop Aerd'beſchaft onsmeerdan quelluſ/

SIn Halleen beſtaet der zielen welluſt.

Netherten zielen alban b?eugde b?eeht.

Als gp maereens een z. van v?ede ſp2eekf.

Ävºpeen Menſchaen'tzeñbedzijngenagelt

Ä deſmert van allekanten hagelt/

oo dat deziel van weemoetzpgeparſt:

En't dood zweet doo?'t verh2ompe Welle a II

s
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- - XI I I.

Taetbºp een menſch terfeller dood verweſen/

TPedood zynsztelsnoch voo? hetlaetſte beeſen:

Salaethem reets/ de W2ee0e ſtaeh zien ſtaen/

WDaeraen de blam?tPfºto bleeſchſalbºäät.

HLaet ja een menſch b?paeneenpael gebonden/

TDeblanmenzien in zijn verſch2oohte wonden;

S00 dat deshouts metſtroop geſtodk'eb?and

Het Lichaem baektenz aen alle kant,

Machdande zielſlechts in Bethesda baden;

TDattstn't bad der hemelſcher genaden;

Eend?updaer van geſtoztop 't qupnend hart

Perſacht/ verlicht/ Fºtºſ daer alle ſmark.

Bet Siek-bed wo?deen Paradjs/ een Eeden,

JAdopt/ 3ept deziel / was "tmp zoo wel als hedén/

G zoet/ özoet/ Özdete wonderſtont !

JAu God mp unº z genade jolt.

- V

Den weg naer’t bper ſchijnt dan den wegten gemel.

TDerkpkremd?ang der Engelen gemeine.

TDan heeft deziel voo2geen to2menten ſeh2oom/

Maerjupcht luptss In zoete Jeſukoom,

Geengzooter b?eugd'koſt in het herte gºoepen/

Pandtegegiert ter Bºulſoft-ſtact ſpoepen/

Aisin't getaet van Ch?ifft dienger blonk,

Coen hp eendzupvºzºgene Hemſchonk.

Haer beulendoenvergeerſchewzeedhepd blooſen

TDekoolen vpergdfe ſchijnen ſchoone Tooſen/

MDaerop.de zielgeruſte blijdſchap ſmaeht

(Terwijldeblam't gemartelt lichaem blaekk.

X.

Bindvºp dehand: 'tgemoed't ſtrek naer boven

- E 3 MPUr

(

V
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A3urgtv?p de téel: de Ziel zal God noch loven.

Snjtaf Je (Tong / 't Zart unaekteenblu geſchal/

MDat WOMdLüdög GeºÄ Al en Al.

X 1.

Al-rühe God waerzal ik woo2den binden/

zier’t zoetgenotaen rhinom mate binden?

't CHeen tu den ſcho0t Ban U genade bind -

tw teerſt/ awsºn. k Äºrmate zind.

Gy ruht mijn Ziel upt 't dtepſteban der helle/

Ei maeht ba: mp noch Dood noch TDupvelquelle/

Geenſchiki/geenangſt / geen magt der dupſternis

Pak dood P002mºº nun leben ist

GPdoetmp inubw'Zoon rechtbaerdtgnoemen/

TD: vao: mpſp?eeht als' hart mp wilverdoemen/

't En ſcheelt mpnet Wat mijn beklager zepd/

IMjn Jeſus isdeºFehse,
- K X V.,

HWNijn doiſtig hart da gaet gp Heereeſſen/

iNet 't heglſaem vocht van uweliefdefleſſen;

Enquynende, verſchaft gp't laaffenis,

Jiaja God alleenmº zen ſpijſe is. -

ZSso veel de leegt'ban mijn Ziel kan vatten/

Stopt gy iaer bolmet Uwe Hemel-ſchatten,

ID opt had derjäff zoo uptgeleſen JLot/

JE2jn rijkdom is den albeſitter God.

X XVI. - -

G. eert ubv knecht als waerhpubyen Zoone, -

G3 zet uw flaaf OP Foddeliſten Thoope:

Hoeflecht hpts Gp maakt henn alier Heers

ZDoch dtt/ noch dät / maer God is al mju eer.

- X X V. II.

Ismingemoedt metnare druk bevangeu/

Spwiſchthetmatvan münbehreeewangen/ V



A AN HAN GS E L. 71

Verquikt mijn Ziel met App'len van gena/

God is mijn vers“. Äg Är WeOLLga,

Alwat mijn Zielalwenſchlijks komt te binnen/

Alypatzpkoſtbedenken ofverſinnen/

Alwat ofwenſchof Klaimnens waerdig is/

TDit alles is inGºs ºpºs

Bºpfsalleen de eer enheerlükſte/

Tèe ſchoonſt/ deſoetſt/ delieffelijkſte/ -

Ge ..,.maer'k bekent kenweet niet wenſchlükſt

MBeetpmanthet/ 't #ºt den Meer. (me8r/

GD die/ die God maer mach in't harted?agen/

Loeras verleert/ vergeet die alzünklagen?

Gaetklteftzijnhart/Zh wedgp vinterniet -

TPan eenmet sº gºDzeugde-lied.

De MBüſen die upt’tvergelegen Goſten/

zuneenereps na't Joodſche Land getrooſten

En volgden'tſpoo? ban't Godlik Ster-geleP/

TDat met Godsº /u Fºs geboo2t' plaets

- - (ſep,

49erbliſdeſigmetovergzoote vzeugde/ /

DeSielhet Hart/ en Tongen Mont verheugde/

Als elk van haer alleen de plaetſe zag/ -

TDger’t Yemelkind in ſechteiupren lag.

X XX I Il.

zſaaer als de Biel zoo wo2tvan God vereeret/

Dat hp inhaer als im zijn hups verheeret!

gn haerals in zijnepgen Tempel woont/

TDaer hp niet min zijnheerlßhhepd Vertoonk.

- X X X I V. - -

Daer hp nietmindoetzijn genadevoelen/

En altgefin van's menſchengeeften woelen,

AlstoenhpeerſtinZion weder quan/

E 4 - En
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Eenplaetſe in den ſºg.bren Tempclugm.
X XX V.

Izdemagdtedanvolhepl'ge vºeugdeſpzingen/

En's harten-b?eugd betoonen met haer ſingen/

Enjupchen am haerteflüh ſnoeren Äpt/

Als God in Haer/3! weer woontinhaer God.

X XX V I.

't Lepdzobp mp/ quamntet Gsdshanddaeronder/

': En was geenfinstn mijne oogen wonder;

TDatzooeen zieldier vengdonmachtig wier/

EnOngetent/ jagantſch Uiſinnig ſchler.

X X X V 1 I. -

Alwijszºo welalsalvervzeugdend Heere/

Ging uwe hand nfet Wonderlijk regeeren!. -

Ons hert isvoo? die ſterkteal tsbzoos/ -

WDie maeät die v?eugdeop Aerdniet ſinneloos?

- X XXV I I I. -

Mel moetik danden gemel noch wat derben/

(laaer'k derfſentet/ )en moethnogwatzwerven/ -

&Iter opder Aerd in 'tzºnd'en tranen-dal/ -

TDoetdit übW knecht / Inflf-geber / tengeval.

X X X I X

HLaet dochdſebzeugd mijns harten ſterkte weſen/

Heert mpdaer doo? noch Zel noch Dupbel v?eeſen/

JDoch fets ontſendattegens à ſich ſtelt/ -

Odle 300 Sohann n het Delt. - -

Laetvoc?'s mintong van aengenaemheptd?uppen

Eptquynend' hart/ en vol vertrooſtingſuppen/

Cen koeſem in/ die ſchierten ggond geſakt/

523 ’t h2piſaeRM natvº dees verfriſſing ſnakt.

-f - I.

Ofzalit Feng (gelijk ik licht kan giſſei! )

Ezet zoetbol-op weervan dees v2euademiſſen/

En ist mijn Ist dat 'k achter tée,

Pan Thaboraftotaen Gethſemane,

- - -

-

e,

XL II.
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- X L I I.

Äso ſp het Heer/ want wie kan B beperken/

Än't b?pgeſcaik banuw' genade-Werken;

Geeft datthmpookhter in gantſch verſaek/

Klajn FäligheyCbegºº º dit Vermaeh.

JLaet tk nochtans boo?tgaen in B teloven/

En laetuw'knecht ſendezelfsgeloven/

HAaekt mptnvzeugden dyuk B bep getroUbº/

Cotik bp Heenseeubvlg Bruylofthouw.

Herm. Witz.

Beede van een Heylige Ziele ver-

langende na JE s Us,

Stemme: Pſalm 19.

I.

pn bange zielzoeht laeffenis

- 2Bp Goddte trooſten vzeugtrijk is .

3Boozhen die ſchoonmetfloubvenmonte/

Lemſmeken upthaers n g?onde.

ZSiet Hoelk in mijn tranen zwem/

CEnhoo2t dan Heer mijnzwacke ſtem

Naomt mgt loo2 beneden dalen/

Df aenmijns monds nFre halen.

HMijnlichaemls do62 ſekt'bermaſt/

IAijnziel doo?'tzonden pak belaſt/

Enbepde moetenzpverquijnen/

3Dind geenbanbepdemºn
I V. - -

«Ä " WeetÄ Ä
U WOMdLT-WILULi 38lſ?IM-Mat. -« V s E 5 Een

/ ---
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Gen dferbaer afſeng nat te binden

Dat's bloed ban Jeſus / nun eminen

WHet bloed en Geeſt van Godes Soon/

Iainluſt / min liefd'/ min loon/ mhnkoon/

Wahnhoop/müntrooſt / münziels gevallen/

Mjn harte b?eugd/ ming º allen.

Komseſus ſchenk udienares -

Eendzuppel uptuliefde-fles/ .

Eneer ik moet van angſtherſticken

Biom met U App'enmrºſſen

Diezymparſenpenſpüs/ . . . .

CD ! koom van's Hemels Parasijs!

Sod3det ban P2eugtzdo ſchoon van Bladen/

Geneſen mogenendeº
I I I.

WBaRt Leer / ikleg van liefde krank -

Detüd uwstoevens valtzsolank; -

Ep wilt u ober mp erbarmen/ - - - - -

GPch mocht ik U / Gpm omarmen.

Omheiſt wp toteenminne pant

Haetu3eegrüherechterhant/ .

Gnlaet mp op uſlinker leunen/ - -

Meaer meé gºu sºnpd plachttonderſteunen.

En mºcht mydan noch zijn gejone

Genkus Wan unwen ſchoönen Mont/

Datzoumünquünent hart vermaken

Beter dan WDijnen setz naten

Danwaermindzsefhepöhaeftverſet/

HAijnſtek-bet wferteen B2uplofts-bet/

HWAjntranen Peerlen opmünwangen/ Mijn

-

- - -

-

-
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F- -

MAjn (Treu:-Lied / "gº geſangen.

min lieve Jeſuszitärdäer?

La’t is u tred' ik ſie hetklaec/

Awſtem is't emu TPupven oogen

Sk vat u dan/ enzaluº
X ?

(Tehouden tot münlaetſteſnick/

En mijn geloove 3peenſtrich k - -

Gmuen mp teſgemgeblochten.

Gnafſchepdeliktevºr W

Zoob. bpuvoöenia
Hier zalig Heer doo?ugena/

Hier namaels in u Heerlijkheden;

Tett 's ſlot van alle mijngebeben.

< . De Geeſt en de Bruydt zeggen komt..

HE R. W1T s1 vs.
-

D EN

- -

*

E N GE LE N - z“A N G,
Na-gezongen.

S wig Äs Cempel-Key en God-gewüde Cho

Hoeheerlikoptvereiertmetſnaeren Pipen som/

RW'galmen zijnde dof; Zitals uwe'Prieſterſtdm;

Jºa gemel-Fiepenbar hogertoondoenboren.

I.

WBatkanuw Alamoth of säen hfer bphalen?

Jºu d'Opgang varomhoog die haeſtdepersaº
- (T QE .

1 Chron. 15:20 en Pſal,46:1. t Pſal. 8: 1. en84: 1.

-- X
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-

(Cotreddingban den menſchen 's Baderseer zaltreen

Bejupgt Werd/ enver" TPlgt in Eng'len talen.

Jºopthuwde Jeſſes Zoonvan hogenGeeſt gedºeven/

Zijn Läoninklijkeuharpaen Goddelijker ſtof/ -

Alsdefe die gebaeltupt's Koogſten kontngshof

Lºem banzjnwebºrzºw en Tiefſeeeregeven,

Loo? /! ſtervelingen/hoo?! onſterffelüke (Tongen

TDie leeren B de wijs van Zions JAfeubve Lted:

GBpzielen / die erkent mßn Jeſus lief gebied -

Als Wiefdeſlaet.de maet mag 't wozden nagezongen.

G9!"ÄnWoot Mooudarons wooden

LLUltiLN - -

Gp deehe Simeonen Amadoozuw Geeſt

Ep ! # º maer een vonk van 't eerſte Plier

ter-feeſt;

Danzullen wp Hw.aerºmago dben gedenken.

Jupg Sionshinºrren/ubauwksningsgeboren
Hit0m ius Emanuel / die Wond're Maegde-Zoon/

TDienÄ” van 't Hºups3al ſtappen op den

- - (Thzo / - - - . -

TDien'teeuwigPetrºp anGod is toegezworen.

"Hl. Meſſias nu/ TDien eoſt van 't Lºep? des

LLTEYR. - .

ºp wapent zigten ſtrijtzsarm/zo hulpeloos

GfTDavidnogeensbeer zijnſlingertupgverk008/

C9m Golladsohlmyº r'els/halstekeeren.

Ezoelukt hetonen Held? ik zie hem 'thooft verbzehen

PanÄ 't Aenſchdom trof met dood'ljk ziel

?MPM , -

MAarfas Äon zalons een tweeden Adam zijn/

Een Goël die hetbloedder A52oed'cen regt za)wcº.
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I X.

G! Horen vanons Hepl! ö! Bzon der Zaligheden/

Perloſſer van uW Polk / der gepd’ien wenſth;

het Tigt

Dan Doſeskerk gebaer/ ten Trooſt-back opge
Tigt;

Zht welkom inons TPal/Anfang ons nagt-gebeden.

Mephomen bpawkzibäw Hoge Godhepdeeren/

CB! Bond-kiſtdekſel langbeſchaduwdenbelonkt

PaltÄ Cherubijns/ gp hebt ons 'teerſtont

GINt -

tent. Wemel-Rep? quawn ons haer Chooztrant

?LTEN. /

X I. -

JRU blegt mijn Dzede-Do?ſt een k?ans van zege-3an

geN/

Dien@verwinnaer zalhaeſt rhſen upt hetſtof/

Danroltmengalmop galm in't Eeuwig jupgend

Of.

Dan sºllen Menſch wat hebt gp gepl ont

fangen?

Z I E L S - Z U C H T.

Om door-breekende genade.

Op de wi van Pſ. 51.

Aldan mindo?re ziel/ Almagtig Heer!

JPietÄsamm met 's gemels vocht vanbo

LN

ºn ſtaet zijn om ubo gzooten Naem te loben/

TBier waerdigisal Schepſels icfeneer;

En boegen ſich met d'Eng'len voo? U (CH200M/

TDaerdupſenden van vºpgekochte zielen -

Doo? 'theeue Bloed van Hgehzupſte Soon. Met

/

>

vº
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Metg?00tontſag W003 Än (Ch2oon neerit tielen.

* TPien Ubo maer als een onbeltende God

geel herteloos / mijn leſen/ bidden/ſpNeelien

't Iszonder Geeſt; Epºwtltdog 'thert eens bzkºn/

GEn ſcheucter af dat onverb?eek'lik Slot.

Derbzek de macht eens Ban mijn ongeloof,

En wilt mijn ziele van de gºond ophalen/ -

Gpdat ikeensaenal mijn luſten doof.
-

U Zeere/ machobºporº betalen.

't Ssofmijn (Tonge vandfen ouden TDzaek

Geſchondenwierdom nimmer uittegalmen

TDeniaf van God doo2 LiederenofPalmen

Ep / Leere Jeſu/ kömten neemteens w?aeli/

Coont uwe h2acht/maehmp deesbanden quijt/

Doo? al banºthert; enlaet de Congdanzingen

Gedigten van à s Konings Majeſteyt,

Soozalmijnziellnuºno OPſP?lngen.

MDant of de Tongalſchoonewooden ſp?eekt/ “

Geen lippen-dienſt unimmer konbehagen/ -

Albvierdſe noch zoo cierlijk boo2gedzagen/

MDanneerhethert/'t vooznaemſt/daer aenontbeekt:

Aldatbeſlagen upterlijk geſchal/ .“ (nen/

zoe ſchoon't in oog van menſchen odk mogtſchij

SIk weet’t voo? HÄ anders weſenzal/

Als"tnaer gehupſ Van Fressenten seien
d -

CSp/ Heere, letnlet op eenzdetertoon/

THfe’t Go? alleen van Menſchen kam erbaren/

JAoch op 'taccdozd van welgeſteldeſnaren/

MDant dan bond zich wel't meeſte boo? B (Th2oon

Een WBerelds tind/ dat3do zijn tuften boed.

JAaer waerhepd Heer3ien immersubve CDogen/

Endtealzijn Godsdienſt in Jeſu bloed. B003
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19öd? U neer legt/ bkndymmer ſig bedzogen.

zoe lang ö Jeſu! zult gp noch mijn hert

Beſtreden flaen vanzoo veelſmoodeboelen/

TDle als een hep: om dees münztele woelen/

(Totdat 3p eens vanhaer verovert wert?

Ep! 3iet eens neer / gy kend mijn kiepnek?acht

GDm upt teſtaen't geweld van dees' vpanden/

Die met een onboeerſtandelijke macht/

WApp0gen Vaſtte sº haer banden.

MDanneer mijnhertzoo ongevoelig blüft/

Joe zult gy dan é Heer! B eere h!ßgen

Dan dees mijn ziel die ſich gewendte zwijgen/

CDm datſe zoo verhart bliften verſtift ?

Gch 3al mijn hart dan ſteets gelijk een Tots/

CDf TDiamant 3oo hart endoodtg blijven

GEn Weſen noch hobaerdig/ gºodts entrots

ZS80 dat'ernteten haysº nº ziel beklüven?

Een Diamantbºvozd week in't WBokken-bloed/

Eenhardeſteen wo?d doo?'t geſtadtg lekken

Jèoch eens geholt/maer 'therten wtl niet b2eeken/

WD.at bat gy ook daer upterlijk aen doet:

Aldzepgt gy 'tmetdebloeken van de WBet/

Enroept en dondertmet al u oogdeelen/

t GEn is niet eens verſagen noch ontſet/

Bºet kan ſich zelfs noch ºn en ſtreen.

Maer 'tgeen mijn rotzig ongevoelig hert ,

Permurwen kan entmmer zal geneſen/

ou 't Harte-bloed van Jeſus moeten Weſen:

Ach! dat het maer in k2acht geſp?enkeld Wert

GBp dees mijn dood' en walgelijke ziel/

Zp ſmolt als waſch in vloed van Heete tranen/

(Tot datſe k?ank van liefde neder viel En
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En and're tot H dienſt am ALN IE TRANLN.

X. -

Ep Jeſu / komt beſtrael eens met H Geeſt \

Aindodtg hart opdat’t Umagomarmen

<In wederliefa'en wild het zoo verwarmen

Meerdan’t optteboren is geweeſt.

Gp geeft m'eendzupje bandten nieuwen HAoſt

TDie 'therte fp?eeken doet/ op dat zoo ſamen

Mijn ziele mag doo? B Kruys-bloed verloſt

HMet Herten Mond H Lofop ſingen/ Amen.

- H. N.

Utrecht den 19. April 168o.

Eenes Chriſtens uyterſten en eenigſte toe

vlugt tot Jehovahs Algenoegſaemheyd.

Op de wijſe, Geſwinde Bode van de Min, &c,

I.

Ehovadie mijn evens kzacht

En mijn geplbgon zijt/

Hajnziel berſt tot H upt in klacht
A – WAet demoedighepd,

Gm datih/ Ilieve God! - -

GP tk ſch?ik/ U. mijn lot .“

En deel

* Heb vergeten/ engeheel

Schepſelsydelhepd

Mp zooheeft beriepd/

Datgp/ Ö mijn ILlgt

Zhtsº Upt 't geſigt.

I.

Cn als gp dan nog verder wijkt

En als gpdannog verderwüht

- Metä Sonnen glantſch/ TDäer
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/

Ep! heer weer na't Gebos

- Die "tal in't Schepſel heeftgelept,

_ TDWaſe zielzoo na jaegd/

Daer zügt münztel neer thert bezwijkt

Enkt bind mpgantſch

Magteloos/ zwak/ ja dood/ - »

ki?ageloos/ naeht en blood/

Doo2 U -

Enk ben afäeerig ſchuw; -

Erekt mijn hert dan/ Peer/

In itefd tot a weer/

En mijn ziele bind -

Än H. al wa 't r beſind. -

9

MPaek op münziel waer dwaelt gp heen

Sonder Son of Ligt

GP raekt doo al dte dupſterheen

Derder upt 't geſigt - .

Dan H & Meer / Kn A God:

Pan hem / - *-,

Die ä roep met lupderſtem/

äeert u namptoe .
En werd dog eens moe

Soo tezwerven om/

Engp zu mrºcom

Ss Godes Agenoeaſaemhept

Dan net gºoot genoeg
>

Daer gp ſpaeden v?oeg

En't geviel God behaegd - - -

Zet utet -

_ . Dat gpu genoegen ziet/

"Is. U luſt dan u MBet -

EN Op 300 geſet - - - -

Dp u. epgen zin -

Doo? eendwaſe«gº min

W



|
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Oneen! min ziel/t moet anders gaen/
25ind u luſten in.

5fzepu dat gp zoo hebt geſtaen

- Gp u epgen zin / . . - -

sImmers ts die dog niet -

En gewis voo?'t gebied

3Dan hem/ en

-, TSiemet 't geven van zijn ſtent

Alles bupgt en ſligt

". voo2 henn zwigt/

n diens zin en wil

aſt het ute Fºn ſtil.

G Alpha! Ö! Ö! Gmega!

Epnde en 't begin! -

zier roep ik tot min 3eleſta /

Stäheer tot Godin in

An de glantſch van B Llgt

ZSle ik thans't aengeſgt

Pol liefd'- Än die münzteldoogºleft. f

MBees mün eenlg Al

Ach! mjn zeer/zoo 3al

Jk op H gena/

MDagten Wä/ ë Jehovah!

Hoornaer den 28. Nov. 1685

L OF V A N JE SUS
/ Stem W. Nova.

°t Aer gefugten doevig klagen

N**Äsgeweken upt myn Hertl
Dat mp quelden alle Är un

H, N.

5Net

-
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Met zoo d?oeben zielen-ſmert;

*t WDaren ſmetten in de 3fel /

TDat mp ſtaeg zoo d?oebig viel:

Hlaaer nu heb tk ruſt gebönden.

In mijn waerde S ºnen ; //:

ZSoud' ik nu niet quinkeleeren

ilaet 't gebogelt in de Ugt/

En den Schepper lof vereeren

HWAet een aengenann? WUJ! /

Tete zjn waerd' en lieben Soon

3Booz zijn knechts heeft laten dóön?

CD! die wil ik altijd loben /

JÄu beneen/ ber ºr boven.://:

GDch dat hert en CBeeſten ſingen

WDierd bewogen tat Gods eer!

GEn dat zontng Jeſus binnen

TDaelde van den Hemel neer/

En mp hielp in mhnen ſank/

Dat het in den Jemel kanl/

Als een Echo hande Chooren

Pan die Memelſch: Fºren :/:

Tooft gp Hemel looft gº Aerde/

HLooft al wat dat adem heeft/

ÄLooft gp Englen gYoot Van waer.de

Bem/ die ons het leben geeft.

Tot zijn kofik neder knfel -

Maet de krachten ban münzfel/

Foo hom th/ U Heer der Leeren/

HRNet Raileluja Vereeren. ://:

F 2

,

N. V. w.

DEN
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De N "

ZWACKEN ADEMTOCHT,

Van een Aamechtige Ziele, in hare Geeſte

lijke Flauwte.

Op de Wijſe: Van den 79. Pſalm.

I.

Chdatmnoogvantranenkondevloepen!

Dat’t3iltigmat mijn Wiegerkon beſp?oepen/

Gecy dat min hert te rechte waer verſagen?

Ban zoud'k ä/ Ö. mnen God/ behagen.

GDch dat mijn bange ziel A

In wee-moed henen viel/

En heftig könde treuren!

Gch dat ik mijn gemoed/

Gelijk men kleeren doet/ -

In ſtucken "F ſcheuren!

Dat was mijn trooſt in dit berdºtetig leben !

De d2oefhepd zelf zou mp verquicking geven:

Ve tranen zelfdte zouden ſpijſe weſen:

De bitterhepd die zou mßnziel geneſen. -

HWAaer 'tongebzoken hert -

2B2engtzonder ſmerte/ſmert/

Cn doet gerufthepd vluchten

2Bedwelmthepd in den Geeſt

TDie dAukt mp aller-meeſt/

En baerd geſtadig ſuchten.

- II .

MDaerom/ 6 God! laet gp mijn 3iel verlocken?

En waerom doch münhard gemoed verſtocken

Gelijk een ſteen & a harder dam de Kotzen/

Die 'thardſte hert van Diamanten trotzen?

Daer is nopt zwaerder laſt CFey?
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Een Menſche toegepaft/

Als 'tongevoeltg qumen,

Ach ! onbeweegt te zyn

SIs mp de zwaerfte pijn/

GEN 80et DCU E verdwijnen.

MPatzal ik/ Heer / wat zal ik gaen beginnen ?

'k Enkan/ eplaes! ntets op mijn herte winnen/

Mijn hert als ſteen/ ſchijnt uwen too?n tetergen?

't 25lüft onbeweegt gelijk Metale Bergen.

MDaer dat tk ſitt' of ſta/

MDaer dat ik legg' of ga/

Gfwat tk wll betrachten:

MDat dat lk doe of taet/

Maßnzielen vind geen baet/ ſ

JWPjn Yert Wil nverſachten.

Indien ik wil tot uwen Th2oon genaken

Flaetheplig vuur / om à bekent te maken/

HIAijns herten wenſch/ doo? middel van gebeden/

Och Reer/ dan3jn't maerhertelooſe reden/

Gf ſchoon de toinge ſp??ekt/

En ef de ſtemme ſmeekt/ .

't zert han ſich ntet bewegen.

Gok midden in 't GBebed

Soo blift min'thert geſet/

eBelijk de asz Plegen.

Sºndien ih wilvan Godes wegen ſp?eken/ -

CDm 't killtg hert met pver aente ſtehen,

TD.at meld mijn tong van Sods gehepmeniſſen

JAaer ebenhoel moet iſt mijn herte miſſen.

All ſchijnt dat klepne Ltt

Dan 't Hemels vuur verhit/

Al wozden die mp hooren -

Gäntſch k?agtig omgeroert/

JF 3 25e

.
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Bºweegt en aen-voert;

laju hert ofa te vooren.

- Al bolgt mijn ziel de ſporen van de Schapen/

Dºn van haer vuur een vonkstien op te rapen:

Al boeg' ik mp bpdte van pver blalien/

't Envozdert ntet aen min verſteide ſahen.

HERijn ziel/ als FIs en Steen/

SIs kout en hart bp een /

tän Steen geſmolten weſen?

Pat ook het FIs de blam?

52aer of dat och zao quam/

HIPßnziel z ſºnen

SIndien iſt wil mün herte weer gaenſoeken

Än't diep gehepan Van Godes wyſe Soeken/

Dat feplt mp ook. Gch! in de Hepligdommen

Jian Wei min osg'/ maer utet mhm herte kommen.
• . 't Derſtand beg?üpt den zin/ - -

Ja fitter binnen n/

De herſſens konnen werken:

Jºaer wat tk immers las/

Mijn herie hijft zoo 't Was'/

Geſloten als d ºhn

sIndien iſt ool wil mijne voeten leeren:

(Tst GIdes Huns/ omdaervanhem teleeren:

Een Birnabasen kannp nfet vermaken/

Een Paulus zeifen han mijn hert ntet raken/

A nuan Gods epgen ZSoon

Gefegent upt zijn (Th2oon /

lajnzte zou niet beſeffen;

't En waer hp meerder k?acht «

ZDan boven methem bzacht

GPm mijn gemoedte treffen.

X. Woºd
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X.

MDoyd' ik genood om 't heplig B2ood te eeten

Soo konnt een romp aen uwen diſch geſeten/

Haaer zonder ziel: die kan ſich niet begeven

Tot uwen (Th2oon / daer Ch?lſtus ſit verheven.

Deteekens ban 't Berbond

TDie nutt' ik met den HAond: - -

HAaer B genade-k?achten

TDaer blijv' ik pdel van;

TDſes lk ook nieten kan

JL2jn pllcht z º betrachten.

SIndien ik ook wil mſn gedachten wetten/

CDm mijn gemoedte beter baft te zetten/

Ja om münziel met ernſt op God te weſten/

TEan vliegen die van 't GDoſten tot 't WBeſten.

CDch mijn gedachten/ Heer /

Die zwarmen gins en weer/

En zwieren met de WDinden:

CPf/zooſe noch wat ſtaen/

ZDoch werd'er nfet gedaen; -

'k CEnhan g ſt binden,

à goedhepd / zeer/ en kan mijn hert nfettrecken

U oodeel kam geen b?ees in mp berwecken;

tà trooſt'ltk heplen kam mp niet berquicken:

tà dzepgement en fan mp nie verſchicken.

MDat gp belooft en d2epgt/

HWAin ziel blijft öngenepgt /

Sphan haer mtet ontſtellen!

(ZSools haer knacht berooft)

All blogen haer om 't hooft

TPe bonken van der hellen

-
X II I. ..

Altrekt gp mp/ & God / met liefde-zeelen/

A komt gp mp met ubven 3egen ſtreelen; -

F 4 JHoch

-
-

-,

- -
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5Noch kam münzieldaer upt geenhoningſupgen.

Gokhanmünhert 3ich doo?geenPagenbupgen:

All flaet gp 't lichaemplat/

CEnal De leden nat/ -

En treft metfelle blagen;

Of zo3 gpt ſtraffen ſtaekt; -

JDynziel werd niet geraekt -

TPo02 zegenº º plagen.

HUMaerbobendat: gp Jeſu hebt ged?onken

Den bitt'renzek / die H was ingeſchonkert

Pan ubwen God: Gods hand heeft u gebondett/

à Zielen Lßfon onſent Wfl geſchonden.

GPci wat een innig leet

Als U het bioedig zweet

GDuam rollen langsdebwangen;

Loe fept gp in den ncod;

Mijn ziel is van de Dood?

Van alle kant bevangen!

X V

Gp wierdterffond/zoo binntgalszpkonden/

TDaer heengefleurt/ geknebelt engebonden;

iMAenheeft daer na H hieeders uptgetogen/ F

Gehoont/ beſpot / gegeſſelten beſpogen:

-
Daer wierdeen äAUps gerecht/

Daer zijt gy aengehecht/ -

Cºn't miôden van de ſchzoeven:

Taec waert gy in depijn/

- EM biert ggacht ke3hn

Een P2inceÄ Fºrm

Dat was mög't miſſt. Desafg?ontsſterke bwaller

Zijn met ged?ups dien Held op't Tüfgeballen:

Zimbangezte riepangſttgboven maten;

Mijn God, mijn God, hoe hebtgymy verlaten?

Gods too?nigaengeſchk Reeft

-

A / –
––-
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ſ

º

eeſthemeenheiſcheſchichtR THiep tw deziel ged?even: -

Hp ſchzeeuwden oberlupd/

Bp blies den Adem upt/

Enheeft den Geeſt gegeben.

- XV II.

Benzemel zag’t / ents vandaer geweken:

De Son verſchºok/ enheefthaer Licht verſtehen:

- Goebeefde d'Aerd'/ en quam in nood banbaren/

De TDooden zijn uptharen bupkgebaren:

DePoo?hanß ſcheurd' in tween

3Dan boben tot bene'en: -

De Totzenzijn gekloben:

GEen Hepden die daerſtond/

WDeldtep in thert gewonb/ . .

Beſtond Gods Sson teloven.

- X V II I.

GP Memelſchzikt! ja ſchzikt noch andermalen/

MD Sonn’berbergt noch eeRs Uguldeſtralen/

G Aerdebeeft! GP Kotzen Wiltdoch ſcheuren/

MDantnoch en wilmijn ſteenfghertniettreuren/

HMijnhert is als een ſtok/

't Poelt minder alseen blok;

ga minder als de läepen.

- Dch! meerdan Hepdenſch hert/

TDatnoptgebzoken werd/

Dch! kond' fk Fren

Hlaaeralstft / geer/ mijnklachten uptwil gieten

3Boo: uwen Th2oon/ endoen mijntranenvlieten:

MDanneerik wit münztelegaen vermoepen/

Ennnet geween mintochten latenvloepen:

TDanvind' il allermeeſt/

Dat gp mpubven Geeſt

(Tebifter hebt ontogen.

CD zeer / niet eenen traen

F 5 TAU
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Häan upt mijn oogen gaen/

HUAjn 3tei bljft zºgen

Gch wat een klem/dat ik zoo lange dagen/

Een doode ziel moet in min boeſem d?agen/

Enkan/d God/ münhertnietdoo.doenbeken/

Haaer 't blüft/ eplaes! 3ºo half geboren ſtehen.

Hlaijn zieltn barens nood

T9ſe wozſtelt met de THood/

En läet mijn kzachten wüken:

De vzuchten ſtaet niet ree;

TPaer komt wel wee op wee /

Daer al de# bezwijken.

zoe hebt gp Heer hoe hebt gºm. verlaten;

Äpfelt Uaen/ als die münztele baten:
Äg houd ä vºemt/gplaet min zwacke k!achten

Fandag tot dag/zoo langs3oo meer verſmachten.

TPe TDood-houg?ipt mp baſt/ -

Z5p doet mp oberlaſt/

Sp heeft mijn hert bebangen /

Mijn ziele die bevzfeſt
Enal haer k2acht verlieſt / z

Sp kan n º ºrangen

Ach heere/ helpt! ach/doet mpºeºerleben/

Ächeer! waerts ägzoote h?acht gebleben?

Äondgy dan/ Heergeen Doodenmeer verwecken

Äoch water niet upt harte Kotſentrecken?

. Lzan ubvenhainer-ſtag

Haiet doen geht hp plag?

Gffs zijn ſtael verfleten/

Ofis U goethepd upt?

(Dfts dit H beſupt ?
CPfhebt gp mp vergeten. d

XXIII.
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X X I 1 I.

Och neen! 'ten kanmietaen 't vermogenſchoten

Almachtig God / wie zoud' a hand verkoſten ?

Een heiſch vergiftdat ſteltmp deſe p?angen:

ºt Js Drakenbioet/en gif van booſe Slangen:
TPaer is een tover-macht -

Die mp deziel verkzacht:

Mijn hert is weg-gebloden.

Gch Heer ! dat boos femijn/

Dat noetenzonden 3jn/

Die zoomin ziele dooden.

X X | V

Ah weethet/ Heer / 'k en hoeve 't niettegiſſe: -

MOat dat het zy getupgmp mm gew

Heijn zonden zün my boven 't hooft geklommen:

ZDeemp 9ch! t zün onrekenbare 3ommen.
#WAijn zonden op een rp

Getupgen tegens wap:

gh heb verkeert gehandelt.

"h Hebb' U gebod verſmaed:

Ik hebbe voegen laet

ſºjn luſten na gewandelt.
X X V

Als uwen Geeſt mp dan quamonderrichten/

Endzeef mp aan tot min verpnºepichten:

Als hp mijn ziel quam k?achtig over-reden:

Dan hebb tk/ zeer/daer tegen aen getreden.

'k Webb' mijn gemoed verheacht/

'k Hebuwen Geeſt veracht/

Dies is hp weg geweken.

'k zehb' uwen Geeſt bepzoeft/

En bitterlijk bed2oeft:

Haukonnt hp 't aen mp wheken.

X"X V I

"z sen/ & Peer/ ik ben die ſtraffe bmeerdig:

U Recht ts Hecht/ u Gozdee is vºr
- anP
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Kampzalig M9icht! wat mocht ik dogbedzijben?

JAu moet minztelzoo gantſch verlaten blüven.

G Geeſt van mijnen Geeſt/

CDc ! add“ ik H gevgeeſt!

CDch! Leben ban mijn leben !

MDat hebb'fk Hgevergt?

ºde hebb ik à getergt/

En vanmp weg gedzeben

X XV II

Mèergeefmp/ Heer/ gedachten/ wooden/ daden/

En booſenaert/ enneem mp fn genaden:

MBeeſt mpberſoent/ en waſcht mp inde Beken

MDan Chziftt Bloed / enzupvert mijn gebzehen

Gntdekttn deſenſtaet/

TBewotelevandit quaed

Maermeeftmijn boeſen-nucken!

Zoo wfl ik ebendan -

(Ten beſten dat ik kan/

TPiepoogen uptte rucken.

X X V I II.

Och! leertmp/ Reerminbooſenaert betemmen

Enlaet mijn bleeſchnfet ln dezonde zwemmen;

Maerdoot doch meeſt in mpdte quadeluſten/

Die mp noch liefſten diepſt in't Herteruſten.

Behalben die ik zie/

ITeert mpook kennen die/

Die tn 'everbo?Feng?oepen:

Geeftock in dit geval/

TPekYacht omdte vo02 al/

TDaer binnen uptteroepen.

X XX

MBilt Bdan bdo2tsndchober mp erbarmen/

GEn laeteen vuurminkoudeziel verwarmen:

3Serbzijſelt / Weer/ deg?endels van mijnherte/

Enbzeekthetſlot: 'ken v?eeſe voo2 geenſmerte/

TPZuktmp b2pmet B hand/

CPytt
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Gntroert mßn imgewand/ .

Endoet nup angſttg woelen.

MBedwelmthepd 3nder angſt

Die baltmp aller bangſt:

Geh! doet'et mpgevoelen.

X XX.

'k En bidd' / ö geer/ geenaengenanmezaken/ .

"h WDiluwem trooſt noch aen miynzielnietſmaken.

"h En wil nochtans den invloed der genaden/

TBienzoeten trooft intminſteniet verſmaden.

MDánt/ och! hoe goot is’t goed

DatgpH kind'ren doet/

L9 Pader van de WBeeſen/

TDat hepl enzalighepd

TDat gp hebt toeberepd

TDen geenen die B vzeeſen.

- XX X I

MDaer 't Hemels-bzood den Hainderentdegeſonden/

En werptgpntet voo? zu hedoode honden.

Dientijdenisboo2mp nochniet geboren/

TPat gp nnp trooſten U2eugb'zoud"latenhooren.

Geh Heer/ die zoetevzeugt

Diehert enziel verheugt/

sheelban mpverdboenen.

Gch "thepl/dat Remels hepl/

„ Isnergens vooz mpvepl

TDKN ang der helle henen.

X X l I

D002’t ſteenig hert en ignopt trooſt gereſen

CDpangſtkomttrooſt/ opquetſenkomt geneſen

CFeeft die dentrooſtdte beter B behagen. -

Z/ Heer/ h btºd'maerflechtsoundzoeveſlagen/

Geeft mp maer flagopflag/

Zoo datik 't boelen mag:

Derbºiſelt b2p mijn beenen:

Laetbºp een helſchengloed

.

Ders
*
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Perteeren Bleeſch en Bloed /

En bitterlijk doen peenen.

XXX I l I...

Dzukt aen mijn hert den ſchzick van müne zonden:

Meerſlaet mijn zfel/ engeeftſe diepe wonden: »

Doet uwen Piil mp in de Lenden kleben:

TPoet mp de Ztel en't gantſche Cichaem beben:

. Perſt mp met A gewicht/

Endoet mp uwen ſchicht

P2p diep in 't herte d2iben/ –

Perſinkt mp in 't verdiet/

Alleen en laet mp niet - .

Soo ongevoelig bißben.

X X XIV.

GEn df mp dan de machten van der hellen

Met ſchzik en angſt / te g2onde wouden beken/

Gfzoo de TD?aek/ met al Zhn booſe Geeſten /

Mßnziel beſtreed met hebtgetempeeſten/

Gfalhet heiſeh geſpups/

IWAet gºouwelijk ged?Ups/

HLAppoogdete doen Vallen/ -

Gf ook een heiſche vlam -

Ilºp in de ziele quam;

T9at acht ihniet metallen.

X XXV.

Maerhoe münziel? zult gp God Meettenſtellen

Perſoekt gphemonn ſchatcken van der helfen -

Reeft dan u hert in heiſchen angſt behagen

Gfhebt gp kzachtom zulhem laſt te d?agen;

goes zaehtgy daer u Dzeugd? -

Gf ſteehºer heyl of deugd

gn't ſchicken van de faben?

MDat flaefſche ſchik opt gaf.

Jszonnen zware ſtraf/

In:plaetſ van goede gaven.

XXXVI.
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>.

X X X V I.

Ochneen mijn God. Laaergpkond Licht derwecken

Äpt dupſterhepd/en goed uptºt quade rechen.

Ja gouw van maeraen defe ſchichte demen/

Fayn ziele beeft/ entdoºt myn leben k?enken.

Itan 't met H wil beſtaen

2eer/ gaet mp3ächter den :

Iſlager mag 't niet anders weſen/

19erzwaert dan mün verdztet:

39ant lieber zoo / als nket

Maijn doode 3tel geneſen.
X X X V I I.

ga zoo ook God zünaenſehin woud bedecken.

En fcheen zijn gunſt mp heelen alt'ontrechen;

Ai wiſtik ntet waer van den ſehzk te keeren

GPm dat mp God zijn jonſtelet ontbeeren:

Ä
zlèet angſt mijn ziel bebing /

Enſcheen van Gsd verſtehen;

TDes echterntet-te-min - - - - - - *

Gok dat waer mp gewin -

Maocht mp maer therte bzeken. - -

X XXV III

Al vuchte dan/ al ſtreeh mijn Wief daer beenen

En liet mp zoo welangſttg leggenſtenten/

Foo dat fit moeſt geljk een düpbe kizre;

Teat treurig hertwaer dan de rechte MPAre/

Centeeken van zijn gönſt/

Berepdet ma de konſt/

GPm mp het hert te ſterken

Gch! wel verbºihſelt hert/

Al lijd gp g2ooteſmert/ .

Wègt voodeel bond gp werkert k

- X X X IX.

«Belutkig Golk/ die midden in de PZangen

zean heiſchen angſt/ verſchºlktſebümtensº,
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Gphebt geen n0ot: alſchijnt gp te verſinken :

En van Godshand een tupmel-kelkte dzinken.

Gch! dat mp mynen God

- JBergunde zulken iot/ -

"h Enzou geen angſtbermijden.

Als naer mijn hert doo?pijn

Gevoeligkonde3jn/ … >\.

0e Willig zºg. lijden.

Geboken hert! hoe zoudgympdoenhigen

Entlauw'gemoedten zenelop doenſtigen

CDch dat alſoo mhn flauwehertens-tochten/

Metſterhedzift ten Remelvliegen mochten/

Mijn zielmet Arends vlucht.

Souz Wevendoo? de Lueht/

SP 33ud'haer gantſch verkloeken

Gmmtddentndennood/

In P2angen van de TDood/

G00sang º 30eken.

tömtdan/ mijn God/ valtaengelijk de Teeubven/

Doetoºpmßnherevanſehziken püneſch eeuwen/

39erſcheurt/ verwond / doo2ſnijt mijn tngebwanden:

Doet vuuren blann indeſenboeſem b2anden:

Gch ! doet eenzweert voozraen

TDo02 harten ziele gaen/

Spijſtmp met enkel Alſſem/

T>2enkt mp metbitt're Gal;

TDat's boo? mijn ongebal

Een et.ºffm

Derbyñſelt/ Heer/ mijnk?achten/ mergen beenen:

39erg?upſt mijn hert/ gelijk bermaelde ſteenen:

telt tegen mpeen volhepd van getupgen/

Kt Perſtaeltgemoet doet ſmelten Leer/ enbupgen:

Düft dandenhamer toe/ En



AAN H A N GS EL 97

En maekt mijn Biel moe/ -

Ja doet myn zert verpietten:

TDan zal mßn angſtig Wºert

In 't nidden van de ſmert/

Sich op den Peere zetten.

X LI. I.

Op/op/mjn Ziel: blijft niet meer leggen treuren/

Sh voel 't/th voel 't/ wat dat'erzal gebeuren/

SIk boel een Plamban binnen aengefteken/

Äh voel een Duurdatkzachtigdoo? wilbzeken.

Gch zoo mijn God en Heer/

Geeft mp 't gewoelen weer.

Gp doet de MBieche glimmen;

CDntſteekt die Bonken voozt/

En doet/ gelijk 't behoozt

Die Blam in 't zerte klimmen.

X L I V.

HAaer 3oo dien angſt mijn Ziel zoud overſtelpen/

Zoo toont H daneen WAeeſteromte helpen.

Als 't alles beeft/ en als depoſtendzeunen.

ÄLaetdan B hand mpk?achtigonderſteunen.

@ch Heer! H kleeb' ik aen/

WDilt Gp ntet van mp gaen/

Sterkt Gp mijn zwacke k?achten:

Doet dan wat B behaegt/

- Als Gp mp maer end?aegt/

TDan wil tk 'tal verwachten.

-

-

º

Trooſten Kracht van 't Geeſtelijk Suchten.

Toon: Van den 86. Pſalm. -

- I.

Et leſen bandees Ziele-ſucht,

II. Gafmündatelijk deſe vzucht

Datrik alsmºg ſteeg/ Er
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En ſtraks luſt tot ſuchten kneeg/ . »

Gch Heer dacht lk of gp maakte

T9at tk eens aen 't ſuchten raekte;

Net 300 een innig BRemels bier/

Als Uwen"nºch doet alhier.

Ämmers moet fk / Heer/ doo? ſuchten

Sonntüds eens mijn Siel berlugten;

'k Poet ſomwijlen eens van 't Aard

Dltegen tot à Hemelwaards.

Al mijn teere Ziele-kzachten -

CDnder ſond' of kruys verſmachten/

En het bidden mp ontſchtet/

WD2ettz mm anders niet:

I

Als alleen doo? ſuchten, klagen/

H mijn noden voo? te d?agen;

Süchtet is dan immers 't beſt/

't Cefte Anker/ dat mpreſt.

Daerºm-help. mp dog/ GP Meere!

Dat fk zoo regt ſuchten leere/

Eneen Yeptig innig vier

Dikwils mp º Egemel ſtier.

. V. -

Ich dat dog min Ziele-togten

Al doo? 't ſuchen altijd zogten!

En mün alte werelds Dog

– Suchtend' maer na H toe noog! – ––

Enth / met een baft vertrouwen/

.a Sichtehde mäer ä köſt houwen

Achte datiktalles won
Zoo ihrsºnº ſuchten kon.

Daggrº see moerºtyertontflupen;
t Bleeſchenkangeen ſuchten upten F.

WDat ik ſucht, ºttsal verheert - -

- Als
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Als 't uw Geeſt np niet en leert.

Maerd0et gp mp ſuchten ſp?eken !

Dan mag 't booſe Pleeſch vyppºeken/

Dat mijn Ziel geen lenen heeft/

't Suchten t0MntÄg datſe leeft.

Benik aen um TBis geſeten “

Gmmüns Heplands vleeſchteeten/

Entedzinken hanzjn Bloet/ -

s Daer doet 't ſuchten mp ook goet.

t Suchten noet mjn Ziel dger ſterken/ 2“

En't Gelobe in mp werken;

"t Suchten t'ſgiNen met U Geeſt

Trooſt en isys pe daer 't meeſt.

I.

Sie ik veeltjdszoo geenvuehten

JlMijns Geloofs / dan han het ſuchten

CDnn die b?uchten / in die ſtaet

MDeſen mog mijn toeverlaet.

-

*t Suchten kan mog eenig leben . . .

Aen mijn Ztelen-off'ren geben;

Ja als 't alles mogtsn gaen/

JReeMt gp n0g Äſtenan.
VI II,

ZSal "knogmeer van't ſuchten ſp?elten ? :

't Suchten hanuw' Wºertebzehen; -

Selfs uw' zemelis een vzucht

Pan een repne Ziele-ſucht. ..

aet mp/ Zeer / dam noptberdieten

lt P20fjt'lik Herr uytgieten

Die noyt ſucht wozd nopt verblüdt:

’t Hs hier nog mijngehe: tydt; -

I

Hier kam fknogdoo2 mijn ſuchten

't WDe Verdiend' verderfontvlugten;

Ellie ſuchtje doet nog baet. . . . . „,
-- G 2 Geeb



too A AN HAN GS E L.

Geev dan/dat ik 't nopt verlaat:

(Tot dat ik na al mijn ſuchten;

Eeng be-erv mhns ſuchtens vzuchten/

En voo2 uwen (Thzoon verſchijn/

Daer al't ſuchten upt zal zün.

Mijn ſuchten isvoor uniet verborgen. Pſal. 38: 1o

- - - > G. S.

*.

r

't Verlangen der Heyligen op Aarden.

Stem: Pſalm 42. -

I.

Gds gemepnſchap in den Hemel

HDaeht eer zoo geluckig mp

Dat ik in dit Aards gewemel

Een genieter daer van 3P/

En ook blijve na de dood

Geuwiglijk Gods deelgenoot

Ende van zijn Heerlijkheden;

God alleen ſteltÄn te v?eden,

't Hodgſte Gded/ niet pderserve/

SIs 'took B behagen Heer/

TDat ik B nabp zijn derve/

Soo lang als tk hier verkeer;

'k MBtl vergenoegt zijn als mijn Wert

Eenmael vaſt gegeven wert/

H Gemepnſchap na min ſterven

Repls genoeg/ God verwerV8U.

Deel gewepaerties verkzegen

Soo t W wil is/ 6 mijn God/

Datik ä nabphepts zegen
S zler
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# niet hebbetot mijn lot/ 3 :

lš ik maar H nacht endag

JLRijn bekomſt verlangen mag/

't Salmp dan noch niet verdzieten/

Staeg verlangen bºgenieten.

JNa de zaak UMoet 3ijn het pgogen/

JlMaer om dat God§ 30et aenſchijn

't Goet behelſt/dat voo! geenoogen

Pan vlees openbaerkan zijn/

S00 Uloetmijl verlangen op

Hitlimmen tot. eeu hooger top.

Steets ter God onhelſing veerdig

Godt ik ſterkt'/ de Facht weerdig

Ban God alle goede gaven/
MBilt dan Ziele dooz gebeen

Zvierig ten Zemeldzaven/

(Cervezkzügen pandit een/

TDatu Göd-ſucht vooytaen mögt

Zijn een ſterckten Zepliger tagt -

’t God betamelijk verlangen,

MPozdalleen van ben Fangen

Goet gereetſchap / doeft werck ſpoeden: ---

G Watzal in God om hoog/

Sich verluſtigen / en voeden

JlMijn Vermieuwde Ziel-gepoog.

Zeerlaet dit verlang gequeel ,

Pullen ſteets mijn Herten kteel

JÜNet geſucht/ en met Geſangen/

't 25eſte werck hier F"Fragen -

"t Beſte deel / baert d'hoogſteblühepd.

Zs 't verlangen hier zoozoet

HDa Gods eeuwige Ärº.
“- 3 - - - -

-

- - -

-

---

-

Y

-

DeUckt
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Denkt eens wat het weſen moet

Klaet 2em3elber onnte gaen/

En ſteets voo! zijn (Croon te ſtaen/

't Teſte Werk / hier / God verlangen.

d'Eerſte loon/ º /º t’ontfangen.

I 1.

Sterke ſucht kanntet lang wäehten/

Ezeer mßn Rerte lijdt gewelt * -

THoo2 vermeenigde gedachten

WBoºt mijn hoop weer uptgeſtelt.

Ath dat het dan haeſt geſchie/

Dat ik ſteets Haenſchºn zie; -

Geeft genot ruſt op 't lang hijgen. - -

Poogen epnd doch in't verk?igen. - -

Vlaardingen 1683, - * =-- - -

gen 1983 DoR vILLE.

A. - -

z I E L-ZU C HT IN GE,

Tot J. Chriſtus den Opper-herder der Schapen.

stem: o Kersnacht, sec.

I. - -

- Ziel/ verlaet uw leeme wooning/ .

WU Derhupſt: uw vzees vind geen verſchooning

HDanneerje Chriſtus ſterven ſtet. -

het Leven wildeaen 'thoutzelf ſterben

Gm doo? zijn doodtuteverwerben

TDat gp het leben º

De doodt is van een Boom gekomen:

Maaerban een Boom heeftosk genomen

Gnslebens öozſaek haer begln/

Zoo heeft de tweede Adam 'tleven/

Dat deerſte ſpide weer gegeven
En
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En bºend "t Berlios-3elf tot

« -- -- v e sº. + - -->

CD Ch?lſte/ opgang uptÄ
God: ſoud uw dood ntet veel vermogen

TDooz zulk een ofwaerDeerb're pÄs

"h TDaelmet B. fn'tg?after neder/

Op dat kuptdedoodtooh weder . . . .
metu in sºreorºr-

- - - - - - s - , – –

Maijn Biel/ verhups/ verhupsnaboven;

Akzte den gemel opgeſchoben/ -- - - - - - -

In Chriſtus metzin Techterhandt -

à fothen wencken/daerderepen T

TDer Englen-Chooren A verbepen/

In’tzasemseºlº

Ga willig/ ga verbljdt/ en ſpoedig/ -

Dolgt/ Hemeling/ hem edelmoedig : "

Dan wien je vzp watbeters wacht. -

MDat ſchzikzsud A / 6 Biel/ ontſtellen?

MDanneerje Goduzfet verſellen/ - -

MDaer is 't genaer DZN. º acht ?

- - - -
d . . . . >

Daer bleet een Schaepje boo2uw Goren:

CD zoetſte Jeſu wilt dog Hooren;

Gp hentdte ſenn / epzte dogom/ . . .

Een ZSchaepfe bleet genepgt tot flapen;

Ogoede Herderreduw Schapen

EM 302g300 böo? UbV rºm

Gmtſlupt uw ſchoot/ ach! doet mp open -

Hw.goedhepd Schaeps-ſtalk zaldaerioopen/

Daerben ik voo geengel-WDolf ſchuw.

Skſterv' in geſuMof-geſangen.

k#ÄÄ noptÄn
Aer "ktſteTf! eUſta Weer op Uet H. - - -

z - G 4 ZWA-
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Z WANEN-ZA N G
T o T

c H. R 1 s TU M.
- I.

His geen JLeven over meer/

TDekoud' omvangt mijn Zerte zeer:

Jºaer gp/d Chziſte/ die voo! mp/

Sijt 'teeuwigleven ſtMP bp.

Mijn Ziel/ wat heeft uzoo ontruſt/

TDie gaenzult totdeplaets der Kuſt

Siet/ tot uw ILepdsman is bp u

TDees' uwen Engel .. UlU.

G.

Dit arm elendig zups verlaet/

IJet geen mu valt na Godes raet/

Ä Welk u Gods getrouwe hand

- ZHalſelf herſtellen nºzhanº

Gp hebt geſondigt; weet/ 'tis waer;

aer Chziſtus zijn geloov'ge ſchaer

Upt-ſupvertente miete doet

Al hare zonden desZijn bloet.

TDe dootisſchzick'lik; ik bekent’t:

JLRaer 't Leven is daerdicht ountzent/

(Cot't welk de de 3ekere gemaed

Pan Chziſtus u nu wºvºn laed.

Siet/ Chriſtus is bp üinnood
TDie over Satan/ zond'/ en dood/

TBooz 3ijn verwinning (Triumpheert;

Cothemdan blüd'en wacker keert.
Anders
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V.

z

- Anders- - - - –

.

Stem: Moet dan beginſel vanulijden.

- I. * - -

D Aleris geenlevenmeer voozhanden/ --

TDekouw beklemt deingewanden/

Derlaet/ Heer Chziſio/ mp mumiet.

Stabp/ ÖJeſu / eeuwig leven. - - - -

JWRijn Siel/ wat noogjedanmog beben/

Jºugp uw mºrsV002U Ziet?

CDziet uw Lepdsman u verbepden/

W Emgel / die u daerzal lepden/ +

erlaetdithupszoo vol van leet/ .

TDat gp munazijn val ziethellen;

Godstrouwe handzal't eensherſtellen

Jaet Vaneur gºº

Sk weet/ Öja/gp hebt veel zonden: . .

JLRaer Chziſtus heeft vooz uveel wonden;

ZSijnbloet wiſtaluw doodſchuld upt.

TDat kan Gods toozne-Vuerverdoven/

Poozaldierecht in hem geloven

En ſchenkt hetzº tot een bupt.

Dedoad isſchziklik/ 'k zal 't belüden:

JLRaer 't Leven ſtaetreetsaen mijn Zijde/

MDaertoemp Chziſti goethepd nood/

TDie over TDupvel/ Hel/ en Sonden.

JPu Zegep?aelt. Fieps dan/ ontbonden/

G Siel la 't Leven/ doo? de doodt.

S : Vro
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Vrolijk Sterf-Bedde
Van een

CH RisT EN,
Jesus in 't eynde gevonden.

Op de Wiſe van den 9. Pſalm.

I. ..

Etzwache Tichaemiept termeer/

TDe Biel is v?olijk in den Heer;

Zyn Daam zpeeuwiglük gep2eſen/

'k Jeb Jeſus, dem # geneſen. - - -

't 2Zal wanderſchijnen/ dat ik ſeg/

TYet Bedd'/ bbaer op fk nederleg

Dattshet zºups van Godes Soone/

't Hooft-kuſſen is Fºn ITYoöne.

Zijn Kietſtock is unhn Zielen ſtaf/

MBaer mee lk willig gana't G2af/

Zijn Gal en Edick zai tk danken

3Derr'bovenDer d2anken.

Maijn Cozdialen zijn zijn Bloedt

MDaer doo? ik mp vind welgemoedt/

Matisdit ſterven/ doodts-vervaren !

Geen ſterben/ ma ten Remelbaren.

En nudit leven oopt ten endt/
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Soo maehik ook mhn Teſtament ...,

ÄEnquel mp niet met Aardſche ſaken/

Izet Hemelſche an" vermahen. - -

De Ziel/ mijnalderbeſte pandt,

Beweek Sadern um handt. „.

Ähn eouw en Kinderstnuw'hoede/

Hw Gogzpover e ſoººº º

Pzent uwe v?ees in haer gemocdt/

Teat is het beſte ezref-goedt/“,

ÄSenſehhaer geeneergeengelt/geen ſtaten/

Maer täten erfº Fatºn -

JAu kom/ ö Heere Jeſu kom/

zona alderliefſte25 updegom/ -

Pädm zeere Jeſu/ hooºt mijnbede

En lget UWW' wechſggen in v?ede. -

Jk heb het ſterven lang geleert

Tên H metal mijn Ziel begeert;

zzterben ih/Heer/ tk looptiegen

Havleuglen heeft mgze.gekzegen. -

Goslemin Ersströnhºlmonen"Tºe Äoodt die ſuptemijn gefcht/ H -

Faaer dat ik beter hingen zage.

Uw. aengeſicht/ wºnalias - -

GEn of ik nu miet meeren hoo?/

Gp zult mp geven heter Gº

TGaer mee ihſal die bp gefangen

TDer semes-Benz ºfaron

Kom/vtendelikejeſ homº

Kom/ aiderliefſteszupdegom/
Ww
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Kw glamtsdieheeft mp opgenomen/
tom Jeere/ ja F * gekomen.

Adieunu Werelt vol verdziet

w3.oet vergultenluſt mp niet/

Sbengewilligutederven
Äk ga een Vanesºp be-erven.

Berlaat ik hier een flükrig Tea/

Die overwint/ die heeft hetal/

Deſchadezalmp mietverözieten

Ält gaeen beter Gº ſeien -

Adieumün Dzienden/ waard endiert

Weniever Piendt noch heb ik hier“

Die Spruyt upt Jeſſe voozt geſchoten/

TDie Bloet heeftÄ pp UPt-geg0ten.

Wºn Jeſus is mjn Kepšgenoot/

2Beſchºep danmietmijn blijdedoot/ \.

JWaekt over doodenmat üw' wangen/

JENaer dooden/ vº º hanfangen

Zk gatotGod in 't eeuwig zupg/

Dºerloſt van doot/ enhel/ enKrupé/

Alwaermenmieten weet van ſuchten/

TDaerdzoeffenisgº F Vluchten.

Doe 'trottw-kleedtweg/ wel wat is dit ?

JMen gaet daerbovenal in't wit:

Schoomtnieteen Chziſten g!afte delven

TDedoodtisteyndeÄngar ſelben.

MDat Moeder/ diemen op den dag

Pan intš-geboot“/ niet bljde zägt -

En acht mp nuookniet verloren .

Ja
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Ja nu eerſt werd ºb gebOoren. - -

MDie weet/ wat vzeugt ubw' geeſt ontfing/

Jndien ik na een 25?uploft ging/

En 'k ga na 't Hoogſte Feeſt der Feeſten

* (Ter 252Uploft Äºme-Seen

t TPaer paſte dan gen Tip en Nond/

Een Dzeugd-Bazupn/ als op den ſtond/

TDe Paderlijke Stammen plegen

PAN eneº"% "anson

GPfzoo ik nu in plaets van 't Gºaf

HAp op eene be2re reps begaf/

Die ons wat voodeel kou beloben/

Gp quaemt zeerhaeft die rouw te boven.

X X I II.

Zau neem ik aen de beſte reps

Äk laet alleen het ſondig vleps/

En't Hemels WLand ſtaet voo? mp open/

Izet 3alig epnd'Ä.a zºn h0Pen.

GEn zoo gp God gewillig dient/ - -

GEn Chziſtus maekt tot uwen Dºlend/

Pºp zullen nog (God zal ’t verſoeten)

HAalkand'ren "Fºrmen

ºn vzeugde/daer men kend geenleet/

En daer men bangeen ſchepden Weet/

Endaer men nimmer Gog zag weenen/

Dezeeſt God / en volgt/ ik ga voo? heenen. -

* Apoc. 19. 1 Num.no: 1o. Tubafeſti, non feralis

- s. SIMONIDES: .

- E x N DE.

-- -- - - Re
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