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MORGEN GEZANG 
Stem: WÜÜT is 't Fortuin uu ras. 

I . 
Yn Zie? verheft Gods eer, 
Verheerlykt haren Heer: 

l Die 't Hemels.ligt, 't onnaaktfoar ligj 
bewoont, 

Van Majeftit en helder glans bekroont; 
De zuivere Troon-magt knielt, 

Voor zyne (traten: daar een onbezielt, 
En zigtbaar ligt niet by kafï halen, 
Verheft dan uwen Heer; Myn ziel met fceer op keer, 

i . 
't Heel al begint in wys, Ëen ogtent zang ten prys i 

Des zegenaars dié 't Aart boom weder galm, 
Op 'r heilig liet een algemene Malm: 
De Vogelen zang aan Jt ligt, 
De Zon ontltcken, die in elk gezigt, 
Met gloet en v lamme door komt breken: 
Treet met het geluit, De Mens Gods beelt voor uit. 

3. 
De Nagtegaal die eel, Van ftem is huwt haar keel > 

Aan 't Morgen-ligt in 't zingende geboomt; 
Maar langs een beek met zagte fcheutjes ftroomt, 
DeLeeurik vroeg en hoog , Speelt op zyn Gorgel: 
Boven ieders oog, Natuürlyk als een Fluit of Orgel, 
God alleen ten eer. En groet hem keer op keer. 

°A a De 
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De Otters Olifant} Aanbid de God van 't land, 
De Sonne t'ors valt op het aangezigt, 
Al'ogtens neer voor het verkwikkent ligt; 
MynGeeft nog vaft aan 't ftof, kan kwalyk ryzen, 
Na 't Hemels hof: om God na eis en wens te pryzen, 
En myn h,ert en toon, tc vlegten tot een Kroon. 

ö Heilige Hemel Zon ! En zuivere liefde bron, 
Een teer gemoet dat naar u gloején blaakt, 
ó Zuiver oog die 't Aartryk over waakt, 
Ik leg myn offer neer: voor uwe voeten, (ten; 
Heer geen ram of weer, Maar lof-gezangen die u groe-
»Door de -wolken heen, o Oorfprong van 't gemeen. 

6. 
Ey. zegen dan myn 'flau, Die zwak begon als Däü, 

Al ogteris vers gevallen uit de logt: 
Het gras en kruit belproeit met heilzaam vogt, 
Zy lchiep my ngar u beelt, ö Heilig wezen! 
Eer ik" waar mi Heelt, en van de helfcheflang belezen 
Doe 'k van zin berooft: My dood at met het ooft. 

7-
Ik ben blint al van vernuft : Van 't Hemels gans 

verzuft, Voeg ik myn wil met boze lult niet luft, 
En liep de hel in haren muil geruftj 
Tot dat Gods Zoon die Zon, van duizend volken, 
Doe zyn vlam begon: gezeten boven Logt en Wolkeft 
Als ik ruekeloos liep, My op Gods heirbaan riep. 

8. 
' ö Jezu! 6 wiens glans: Den Hemel enzyntränSi 

Een ligt vërftrekt: daar 't euwig helder daagt, 
Daar Gods Paleis en Zion moet op draagt j 
Verheerlvkt met u lamp, Myn Hert dat duifter, 
En van beliehen damp: Benevelt zit en zonder luiffr 
Dat fleets nagt op naKt: My in een doodfteek bragt-
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9-
ö Zon entdeckt myn Heer, Op dat myn Ziele weer: 

Met dau dien dag al van u tors beftraalt, 
Ten Hemel vliegt van waar hy kwam gedaalt^ 
Myn Ziel dan die nu zugt; Zal milt gezegenc 
Dragen vrngt op vrugt: na Zonnefchyn en beregent 
En met overyloet, Jaar in Jaar uit gevoet.' 

IQ, 
'k Zal eindelykdoqru ligt, Pat duizenj: vlammen 

fligt: Gelyk de Pheniks van 't Arabis hout, 
Op 't lykbed uit kaneel en mirt volbout; 
Met fchoonder pluim en glans, 4 ' 
Dan ooit verrezen met dien Herken trans: 
Een triomf zingen zonder vrezen, 
Daar de vreugt geen end, In duizend euwen kend. 

HO R G E N-B E D E - Z A N G. 
Stemme: Ms een uiigejlortcn Balzcm. 

Of; Menuet de Projerpine. 

• I . 

'k*7 Ié de Zon be Araalt de Kimmen, 
^ M e t zyn heug'lyk Morgen-Ligt, 
En verdryft uit ons gezigt 

Nare nagis ftik-dgnk're Ichimmen. 
Op myn logge ziel! dit 's (tof 
Tot des Heren dank en lof. 

2. 
3k Kom myn Morgen-Offer leggen 

Op die goude Reuk-Altaar. 
t Dat het God gevallig waar'! 

'k Kom u dank, ó Y;ader, zeggen-, 
Dat gy my wéér hebt bewaakt, 
En u goedheid nieuw gemaakt. 

A 3 3, Nooit 
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Nooit en flvnmeren uw ogen, 
Trouwe Hoeder, dat uw volk, 
Als door vuur-kolom én wolk 

Veilig. zeker flapen mogen; 
Mies uw zorg hen zo bewaart 
Dat geen quaad hen wedervaart. 

4* 
Briefcht de duivel om ons henen: 

Sluipt de peft in duifternis: 
Zo*er bange tischt fchrik is: 

Al dat onheil is verdwenen, 
Als gy met uw oog maar wenkt; 
Wyl geen ramp dan naakt of krenkt; 

f 
6 Myn Ziel! wilt fleets erkennen 

Al wat u de H E R E doet j 
Dat gy Hem geen quaad voor goet 

Moogt vergelden maar gewennen 
Zo aan Hem en zyn gebod, 
Dat Hy weder zy U G O D . 

6. 
Immers had gy, Heer, regtveerdig 

Weggenomen, onverwagt, 
My hé ziel voorleden nagt: 

Ja 'k beken, ik was het weerdig 
Dat myh deel was in den kuil 
Vol van kuerffing en gehuil. 

7-
't Is nu dag, dies moet ik werken, 

Eer de nagt des doods genaakt, 
Als men 't werken eeuwig ftaakt, 

sk moet nu tyt en ftont op merken: 
*k Moet fleets bezig zyn, dat Gy 
Nooit vine dat ik ledig iy. 

S, O? 
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Op dat perken volgt het ruften: 
Op dfe ruft het werken weer* 
Tot de dienft yaty onze Heer, 

Met vernieuwde kftagtt en lüften, 
In de dag der euwigheid, 
Daar men nimmej; nagt verbeid. 

• • « . - • 

h Is no dag; 't pajt dat myn handel 
Nagt en duiftern ik verzaak'; • 
Dat ik nugt'ren ben» en waak*: 

9k Va ft nu dat myn gantlche wandel 
Sy ais van een Kind van 't Ligt, 
Altyd voor Gods aangezigt. 

lp 
Leev* ik onder duiïterlingeii. 

Onder kinderen yan.de nagt., 
By een krom verdraait geflagt: 

Sterker moet myn ligt doordringen,. 
En zo fchynen meer en meer, 
Dat het Itrekk' tot Vaders eer. 

1 1 . 
L&at derhalven dog u ftralen, 

Zonne der gerêgtigheid, 
Die genezing van ü ipreid, 

Innig in myn ziele dalen: 
Morgen-Ster ga op in my, 
Dat ik ligt in u meê zy. 

,12. 
Dat u Geeft my leid'en lere, 

Na den regel van u woord: 
'k Ga van ligt tot ligt dan voord. 

'k Zal my nimmermeer dan keren 
Van *t fegt en enge pad 
't Welk ons brengt ter Hemel -ftad. 

A 4 i$. 'k Wil 
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"k Wil tot myn beroep nu treden, 
Om in 't aanfchyns zweet myn brood 
t'Èten, to Gy eens gebood: 

Geev* my weer myn nooddruft heden, 
En vergenoegen met myn deel, 
»rZy het weinig is, of veel. 

'4-
Voorder myner handen werken: 

Zegen Heer al myn bedryv', 
Dat het in u gunft beklyv'. 

Laat dog u genï my ft erken. 
Willen, werken, geef het al , 
Dat het aam U welgevall*. 

if. 
Laat u Eng'len my zo dragen 

Dat myn mond, of hand, of voet, 
Aanftoot, ftrik, nog kuil ontmoet: 

Dat ik vry blyfvan de plagen. 
Die my anders onverwagt 
Treffen zoud#égif ik 't dagt. 

a 6. 
Laat geen zonden my verraden; 

Hoed my, Heer, voor fchaad en fchani; 
Vat my met de regier-hand : 

Laat u Zoon myn fchult afwaflen, 
Dat ze tufTcheh :TJ en my 
Nimmermeer een fchéits-muur zy. 

17. 
'k Zal dan dezen dag beleven 

Als een dag van Zaligheid, 
Onder u getrou geleid', 

*fc Zal U dank en eere geven, 
Zo Gy, H E E R E , waardig zyt, 
Deze dag en alle tyd. 
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*t Geen i% heb voor my gebeden, 
Laat dat oök gefchonken zyn 
Aan al d'uwen, en de myn': 

Want wy zyn malkanders leden. 
Stort alom u zegen: ja 
Gun myn ryand zelf gen!. 

19. 
Die Gy 't roer van Land of Kerken 

Hebt gegeven in <je hand, 
Ider na zyn Ampt en (tand; 

Laat u Geeft hen zo bewerken, 
Dat ons heil geftadig groey'. 
En in vafte welftand bloey'. 

10, 
Bouw dog Zions fchpne mueren: 

Breek de Poorten van de Hel; 
Babels fpitzen nedervel: 

Laat u Kerk het al verduren 
Wat met herte, mond of hand, 
Tegen uwe Schaar zig kant. 

1 1 . 
Doet het bloedig zwaard optieken: 

Water, honger, peft en brand 
Weer' van Huis, en Stad, en Land: 

En wat meer ons mögt ontbreken, 
Bidden wy U al te zaam 
Om U Zoons wil, in zyn Naam. 

A M E N ! 

CARO LUS TUINMAN. 

Af AVOND-
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A V O N D . W E N S , 
Tot de Zonnc dei Geregtigheid. 

Stemme: Pfatoyi. 
t. 

Et dagligt is verdwenen, 
Vermits geen zon meer ftrsalt, 

't Raar avond-donker daalt: 
Gaat Gy dog nog niet henen, 
6 Zonne der genaden. 

Ag! blyf, blyf by ons, Heer! 
Zo 'k U maar niet ontbeer*, 

Vreez' ik geen ftruikel-paden. 
2 . 

'k Zal by u-iïgt-dan wand'len, 
Tot 't geen nooit oog hier zag. 
Dat maakt den nagt een dag» 

*k Zal as in *t dag-ligt hand'len: 
En *k zal dan nimmer wyken 

Van 't regt'en enge Pad, 
Ter hoge Hemel-ftad: 

Ja zelf ook ligt doen blyken* 
3-

Is blydfehap zon aan 't zwigten; 
h droefheids avond daar: 
In rampen en gevaar, 

Laat maar u aanfehyn ligten. 
Ctf 't fchoon dan nóg zo duider 

Aan alle kanten ziet; 
'k En fchroom, 'k en dugt dan niet, 

Blyft gy dan met u luider. 
4-

En zo 'k geen ligt aanfehouwe, 
En sants in 't donker ga; 

' * Laat 

H 
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Laat my op u gen&, 

óHeilzon, dan vertrouwe. 
Gelyk gy eens deed fchynen 

Het Ligt uit duilternis 
Zo doet van myn gewiff' 

Die nevel-damp verdwynen. 

Egiptens duïfterniflen 
Bedekken't over al.: 
Dus (loot zig wis ten val 

Al wie u ligt moet miifen 
Blinkt gy maar met u waarheid, 

6 Ligt Bron ! 'k weet dat dan 
Geen leugens hel-rook kan 
Jkzwalken Hemel klaarheid. 

6. 
Loopt 's werelds dag op 't ende; 

Is 't d'avond van de tyd: 
Zo gy maar by ons zyd, 

Geen zonden, geen elende, 
In 't droeflèm van de dagen, 

Nog 't ftopen van het Al, 
Hoe na, hoe.vreefPlyk, zal 

Ons krenken ofvertzagen. 
7-

Is 't dag-perk van myn leven 
Ten avond-ftond gefpotd, 

x Wanneer ik fterven moet; 
Ag! wilt my niet begeven, 
Ziel-Zon met u geflonkér: 

Als my u glans aanblikt, 
Dan ga ik onverlchrikt 

Door 't dood lente fchaduw-donker. 
8. 

Wat zal dan eens opdagen 
Een zalig glori-ligt, 

Voor 
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Voor die u aangezigt 

Hier in een Spiegel zagen, 
Maar dan van bys begluren! 

Geen avond zal daar %yq; 
Die dag en zonne-fchyn 

2al onverduiftert duren. 

CARQ.LUS TUINMAN. 

Z I E L E - Z Ö G T 

Van een verlegen Chriften om Gods gena
den rykc Vertrooftingen» 

Stemme: Pfalm 77. 

1. 

ISfer nog, 6 groot ontfarmer* 
Iffer voor een nare karmer, 
Voor een fchreyer nog gehoor? 
IiTer nog een open oor ? 

Mag een mont vervult met zonden, 
Mag een ziel vervult van wonden, 

Die van etter vloeyen, mag 
Die nog uyten haar geklag P 

2, 
Kan 't erbarm el yk e wenen, 
Kan het ingekropte ftenen 

Van een gants verbryzelt hart, 
't Welk gedurig f mart op fmart 

Van uw' haut wort ingeschonken, 
Dat fchier dronken, ja verdronken 

Leid in 70 een tranen vloet, 
Nog vermurwen uw* gemoet? 

3. IiTer 
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lifer, Heer, nog enig hopen ? 
Staat de deur uws goetheïds open 

Voor een zondaar, die de meeft 
Ligt van allen is geweeft? 

Wilje zyn gefchrey nog dulden, 
Die voor zo veel duizent fchulden 

By u aangètekent is ? 
Schenckj* hem wel vergiffenis? 

Of hoort gy met dove oren 
Dien nu roepen, die niet horen, 

Woud uw* G.odelyke ftem, 
Als gy, toe tyn beften, hem 

Uyt zyn zonde-flaap quaamt wekken? 
Gaat gy met zyn beed nu gekken? 

Spotten in zyn Ziel-verderf, 
Tot dat hy van wanhoop derf. 

f-
't Zy hoe 't zy, myn droeve ogen 
Laat uw' fpring-brononooït verdrogen 

Houd, van fchreyen nimmer mat, 
Steets myn wang en leger nat: 

Wakker nu, gewone klagten, 
Vergefelfchapt hele nagten, 

Hele dagen, myn getreur, 
Tot myn hart aan ftukken fcheur. 

6. G 
Is myn God nog te bewegen? 
Hemel [ wat een groten zegen 

Zo maar d'alderminfte ftraal 
Van zyn liefde t'my waartsdaal! 

Of moet ik zyn gunft nog derven j 
't Zal my ttooft'lyk zyn te fterpea 

Voor de voeten van myn Heer* 
Strekt het zo tot zyuder. eer. 
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't Is nog altyi zoet te (tenen, 
*t is nog zoet te leggen wenen, 

Zoetlie Jezu, aan uw' fchootj 
En aldaar zyn Ziele-noot 

En aldaar zyn ftoute zonden, 
Oorzaak van die harte wonden 

Uyt te Horren, 't Ligt het hare 
Nog een beetjen in zyn tinart. 

o. 
Immers ik wil liever treuren, 
Liever, ja myn harre fcheuren: 

Liever, in myn enigheid 
Met een zoete oitterheid 

Myne zond vo >r God befchreyen, 
En hem vóór myn tranen vleyen 

Om een fchuld-vergiffenis, 
Door een fchult-bekentenis: 

Als van aardfche vreugde dronken s 
En in de wereld-lult gerzonken, 

Buiten al gevoel van pyn, 
Met de wereld vrolyk zyn: 

Tranen van verflagen Zielen 
Altyd beter my bevielen 

Dan des wer'its verniße vreugd 
Die geen Hemeling verheugd. 

O io . 
Op dan, op myn treurig Harte, 
Klaag uw' God uw' droeve linarte. 

MoogMyk dat uw' pyn wat itelpt. 
Altoos 't klagen zelf dat helpt. 

Maar, Heer, 'k mögt u eerft wel vragen, 
Waar me zal ik komen klagen? 

Waar me koom ik u ie voor 
Dat u alderminlt verlioor? 

ii. 
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Zat myn tong met jammer Pfalmen 
Uwen H*-met doen weer galmen * 

Maar die tong heeft menigmaal 
Door een vals, onnut verhaal» 

Door xo menig ydMe woorden, 
P i eu , o myn God, verfborden, 

Door een onbefponne praat 
My veroorzaakt uwen haat. 

i i . 
Og! die tong, die fteeds moft fprekéö 
Uwen lof, die was ontfteken 

Van de hel,, en ßak vcortaan 
*t Rad van myn geboorte aan, 

£n ik die met open mo de 
Uwe waarheid moeft verkonde, 

Hebb* myn tong u wtl ontzeld, 
En geleent tot ydelheid. 

Og! die tong die zoud u tergen. 
Zal ik 't dan myn ogen vergen, 

Datzedoor een naar getraan 
Myne klagten doen verfta'an? 

Heer, zoud gy die ogen drogen? 
Zyn het niet de zelve ogen, 

Die, met dertele fpyt vervult, 
Trotzften uw' misbruikt gedult. 

14. 
Zal *k dan zwygend, zonder fchreyen, 
d'Hand ontrent het harte leyen, 

Kloppend op een dode borft 
Die geen woorden uyt ten dorft? 

Beid, helaas! en hart en handen, 
Over-vol van zond en fchanden, 

Werktuig van verboden doen, 
Zoodea hinderen myn zoen. 



Hril'ge God, hoe zal'k dan nadereii 
U w ' rrooft ryke vreugden-aderen ? 

Daar nog tong, nog hand^ nog oogy 
Zig verb; fTen dürft om hoog? 

.Paar het hart met zo veel zonden 
Overftolpt, vol zeer'ge wonden 

Niet dan (Vinkend' Offer-werk 
Brengen kan tot uwe Kerk. 

16. 
Was ik nu een Ravens jonge, 
Die met reden loze tonge 

(Haar geroep kan doen verdaan 
En tot in den Hemel gaan) 

Alsze in haar batze ouden 
Voelt het liefde vier verkouden? 

Om dat uyt haar teren huyt 
Juyft geen zwart geveerte fpruyt. 

Evenwel ik móet het wagen-
*t Ga zo 't wil ik Zal nog klagen. 

Og myn Iie0v* en droeve ziel, 
Voor den Here neder-kniel. 

'k Hoop ik zal die God nog loven. 
Ga ik dan niet ver te boven 

Duyzend Ravens en nog meer 
Die verhoort zyn van den Heer? 

18. 
Heer, wilt gy my cuwig haten 
Zult gy my altoos verlaten? 

Zal altoos uw' ftraffe hand 
Blyven tegen %ny gekand ? 

Og! waar blyft dan al 't ontfarmen, 
Äl%tkurTen, dat om-armen, 

Al dat ÜerTelyk gelag, 
Dït uw' volk te trooftcn plag ? 

*9-
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Is dat nu geheel verdwenen? 
Zyn die Liefde-vonken henen? 

Wort dat vifcr zoo uitgebluft ? 
Is 't nu lang genoeg gekuft ? # , 

Blyfter ujet voor my dan zuur zien, 
Zal ik nooit een zoete uur zyn? 

Zalder nooit een Vrede-woort 
Worden tot myn ziel gehoort? 

Hebt gy dan, 6 Heer, vergeten 
Hoe gy voormaals plagt te heten? 

Of en is uw' eigen Naam 
U niet langer aangenaam? 

Heer die my nu fchynt te doemen, 
Hebb' ik u niet horen noemen 

God vol. van Barmhertighelt 
Ryk van Goedertierefithcit, 

i t . 
*k Hebb', 't is waar wel grof gezondigt. 
Maar hebt gy my niet verkondigt 

Van uw' Zone die de zoen . 
Van des wèrelts zond zoud doen? 

Hcbj' ook niet uw' Geefl befchreven, 
Als een die van troofl te geven 

Aan een Zie,l die tot hem klaagt 
Zelver zynen name draagt. 

21. 
Is uw' eigen Haam MEIVAARDIG,-
Is uw Zoon voor ons REG TV A ARD Iß 

Zoo uw' Geeß.den ^RO.OSTÉR is 
Tot der droeven laaffcni-s; 

Waar aan mag het dan.nog falen, 
Dat my nauwlyks adem.halen 

Uit een afgefchreeuwde mout, 
Van uw' goetheit wert gejont? i 

B 23 Komt 



i f G È È S T~ Ê L Y # E 
23. 

Komt dat al vairmyné zonden? 
Wel maar, Heere, de gezonden 

Hoeven die de Medfcyri? 
Waar paft balzem dan by pyn? 

Waar zal 't bloet van uwen Zone 
Beter tog zyn kragten toone 

En behalen groter eer, 
Dan in zoo verrettert zéér? 

24. 
En vergunt uw* grote goetheit, 
Eene die voor u te voet lek, 

Dat hy met een vry gëklag 
Zyne reden uyteen mag: 

Heer , zoo woud ik u wel vragen 
Waar toe mag het u behagen 

Dat ik roep maar geen gehoor? 
Og! wat hebt gy met my voor? 

if 
Gaat gy zoo myn Ziel beftryden 
Op dat zy dan zoud belyden, 

Dat gy tog verwinner zyt, 
In uw' oordeel t'aller tyt ? 

Maar waar toe tog zoo begonnen? 
'k Geeft, ik geef hèt u gewonnen: 

ja gy wint het fterke Heer. 
't Leg voor u de Wapens neer, 

26. 
'k Zal dat allezins betuigen. 
'Je Wil my onder u wel buigen. 

Gy zyt Heerfcher. Ik uw' knegt 
Dien gy onder hebt gelegt. 

Ja fchoon gy my wout verdoemen, 
Nog zal ik u billyk noemen: 

Want ik my zulks waardig keu, 
Snoode Zondaar als ik ben. 

# . Ma« 
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Maar gedenk, gedenk dog,. Heerey 
Zal darftrekken tfuwéf eere, 

Dat gy zoo een riet verwint ? 
Vegten Helden- met den kint > 

Zal God als hy is verbolgen, 
Drooge ftoppels gaan vervolgen? 

Is het dan voor u nog wat, J 
Te verbryfelen cèivhJat? 

Is een menfefr dó^ Gods gelyke ? 
Of beoogt gy dat den blykc 

d'Eer vanuw régtvaardigheit 
Als myn'Ziel in d'Helle Jeit?' 

Moet myn dood uw'-lof verkonden,; 
Wyl myn leven vol van zondjen 

U onteert, myn naaft ontftigt'? 
Schaft die duiflernis dat ligt ? 

29-
'k Zal en moet, en wil 't ook dragen^ 
Haagt het u , 't moet my me hagen, 

'k Zeg en meen het : Gy doet wel 
Schoon gy wierpt my in de Hel. 

't Is wel hart maar 't is regtvaardig» 
Ik ben fchand, Gy eére waardig. 

Zyt gy met myn dóen gedient, 
Zoek uw' eer. Ik heb 't verdiend« 

30. 
Zoo een fchuldig menfche ëgter 
Spreken mogte tot zyn Regter, 

Wenfcht' ik dat dit eenig wooft 
, Eerft nog van u wiert gehoort 
Kon ik u wel ooit betalen ? 
Og! wat eer zult gy dan halen 

Als gy my gevangen ziet; 
'k Lyd' wel maar voldoe u niet* 

Ba 3 



3 1 . 
Moet nogtans u regt betaalt zyn 
Maar, Heer, zout gy dan verdwaalt zyn 

Als gy zonder my te doon, 
Zogt betaling by uw' Zoon ? 

Geen gewin is in myn Bloet, en 
Wil hy voor myn zonden boeten, 

Hy is 't die betalen kan. 
Zegt wat fchade lyd gy dan? 

32-
Ja , Heer, dan zal ik u roemen, 
En niet flegts Regtvaardig noemen * 

Maar te zamen ftraf en zoet, 
Hart en zagt, geftreng en goet. 

DubBel zult gy zyn geprezen. 
Dubbel zal dan d'inkomft wezen 

Van uw' groote heerlykheit: 
Daar al 't werk tog bene left. 

33-
Maar ik blyf vaft in myn fmarte, 
Heer, hoe mag 't u van uw' harte, 

Van dat Vaderïyke hart, 
Dat het myn, zoo lang benart 

Zoo Vol fchrikken, zoo vol zorgen. 
Van den Avond tot den Morgen, 

In zoo kommerlyken (laat 
Trootbeloos daar henen gaat? 

34. 
Zoefde Jezu, myn vertrouwen 
In dit bitterde benouwen, 

Heugt u dan niet langer, hoe 
Gy ook voormaals waar te moe, 

Toen die Kelk, u iiigefchonkeil, 
Tot het gront-fop toe gedronken, 

En (al was 't u groote pyn) 
Evenwel geleegt molt zyn? 
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Is *t u nog niet heel vergeten 
Dat gy uat, ja uit gekreten, 

Afg'emattet, in den Hof 
Laagt al wrymelend in 't ftof? 

Is u nog niet heel vergeten 
Al dat klam, ja bloedig zweten, 

Toen gy in zoo bangen noot 
Laagt en worfteld' met de doot ? 

3& 
Is u niet geheel vergeten, 
Hoe gy aan het kruis gefmeten, 

Klaagdet fchier als buiten raat? 
Waarom of my God verlaat? 

Denkt gy nog aan allen dezen > 
Denkt dan hoe 't met my mag'wezen, 

Nu myn teer en zwak gemoèt 
't Zelve zopje drinken moet. 

^ 37. 
Denk dan, trouwe Menfchen-hoeders 
Denk aan u geringen broeder. 

Denk nu in uw' vreugt aan, my, 
Die dit bitter lydèn lyJ 

Heere Jezu, voor my nader 
Tot den Throon van uwen Vader, 

Toon hem myn befchreidé leet. 
Toon hem 't geen gy voormaals léet. 

^egt hem, zoete voorfpraak, zegt hem, 
En met reden onderregt'hem, 

Dat de reden niet en du!t 
Dqbb'le itraltc voor eeii ichulu 

God is immers d'Opper-reden 
Zoo de Borg heeft (traf geleden f 

Js dan niet de fchiildenaar 
Zelver buiten ftrafs gevaar, 

ß 3 -o / -
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39-
Toon uw* Vader dan de roede, i 
Kpg geyerrt met Uwen bloede: 

Toon hem uw' gekroond e. hooft', 
Dat Huf wel de glans verdooft 

Van een'alderklaarfte klaarheit 
Maar dat eerft, in duift're naarheit 

Was met dooren-tuig gehuk 
En met bloedig zweet vervult. 

40. 
Toon den Los-brief u gegeven, 
p i e , met martel-jnk gefchreven 
x Op zoo fchoon fpier wit Satyn, 

U kan tot getuige zyn 
Dat uw' Vader heeft beleden 
Door het geen gy hebt geleden 

Zig in als te zyn voldaan. 
Bid dan dat hy my laat gaan 

41 . 
Heere, wout gy hem dat zeggen 
Waar me zoud hy 't wederleggen ? 

Koft hy toönen in die beed 
Yets dat tegen reden (treed ? 

Zeker God die is regtvaardig: 
J^iet onbillik ; eer me waardig 

Nimmer eiicht hy al te ftraf, 
Voor een zonde du'bb'le ftraf. 

42. 
Dit zal voor een yder klaar zyn 
Jen van beiden mpet dan waar zyn 

Of dat 't geené ik nu ly 
Eigentlyk geen ftrafTe en zy. 

Of dat Chriftus niet geleden 
fiêefti dan voor zyn regte leden, 

Die in 't Boek des Levens ftaan, 
Maar voor my niet heeft voldaan. 

43 '%G 
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.43-

Zoud dan 't geen-ik iycï in dezenr 
Geen vervloekte ft.rafe wezen 

Van myn Gods.Teg,tvaard'gc hant 
Grimmig tegen,my gekant? 

Gaat den Heer my 200 bedroeven 
Siegs maar om my te,proeven, 

Of ik hem nog hänge aan , 
Als hy van my fchynt te gaan ? 

44* 
W e l , zoo wil ik niet meer fchrorneni 
Laat dan,, laat yry alles komen, 

Wattér komen wïl of kan: 
*k Vrees'er niet veel hinder vaa. 

Die beproeving zal my fterken 
In gedult. Gedult zal werken 

Ondervinding. Die dan weer 
Vafte hoop op God den Heer. 

Vafte hoop zal niet befchamen. 
Gods bel oft is Ja en Amen. 

En zyn liefd' geftort in 't hart 
Zalft en fagt daar allé' fmart. 

Og! koft ik dat maar geloven! 
'k Quam dan alles wel te boven*. 

Geen verdriet my bier verdriet 
Lyd ik 't in Gods toorne niet. 

4.6. 
Of ben ik geen uitverkoren? 
Zoud ik God niet toebehoren? 

Chrifte, uw vergoten bloet 
Is dat voor my al te goet? 

Dat? og! dat is al myn dugten, 
Al myn ftenen, al myn zugten, 

Ja dat is den gantfehen dag 
d'QoiZjuk van myn naar geUag. 

B 4 
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. 47-

Zo© veel afgetreurde uren, 
En myns huis befloten muren, 
• En myn natte Tegerftce, 

Zij il1 getuigen van dat wee. 
Als ik injgekeert nä tinne, 
Alles eycnwel bezinnè, 

Én myn zaken overloop; 
Schepp'ik nog een weinig hoop, 

4,8. 
£n ik wil in dit benouwen 
Tegen hoop op hoop vertrouwen, 

(Hemel geef dat ik niet mis) 
Dat myn naam getekènt is 

In de ry vau die ten leven 
d'Hemel-Heer heeft ópgefchreven, 

Diehy, na 't vernieuwd' Heel-al, 
Eens metChriftus trouwen zal. ' 

49. 
Mögt myn oog verligtet weten, 
'k Wift riog hrmyn'Mtï te lezen 

Eenig fchrift van uwen hant, 
Dat gy my tot onderpant 

Van uw gunfte hebt gelaten: 
Toenwe in myn kamer zaten, 

En my Van uw' zoete mout 
Wiert een Liefde-kus gejoüf. 

Toen ik aan uw' hals bleef hangen 
En met naf betraande wangen, 

(Dog van vreugd) met blyder tong 
U een liet der liefde zong. 

Toen ik riep, Myn Godt', myn leven, 
Daar 's myn hart. Dat 's u gegeven. " 

'k Ban daar heel de werelt uit. "' 
Kies myn Ziel maar tot iVBndt. 

-vb\ ^ ^ f i . Tot 
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St-
Toen gy weder, vol ontfarmen, 
My zoo lieflyk gingt om armen, 

Kuflen, dreien, vleien, Ag! 
Met dien alderzoetften lag 

Die 'k fnyh leven hebb' vernomen: 
Die nooit uit myn zin zal komen, 

Zoo ik eenig' heugenis 
Hou van 't geen verleden is. 

Si. 
Toon gy tot myn ziele zeidet: 
Koom myn Bruit, my toebereidet: 

Koom myn Lieffte, gy zyt myn, 
En ik zal de uwe zyn. 

Eeuw'ge Hefd' Verbint ons beiden 
Dood nog leven mag ons fcheiden. 

'k Weet gy hebt ons wel gezint 
Maar ik hebb* u eerft bemint. 

Zieje nog niet van die Liefde, 
Die gy toen in 't harte griefde, 

Eenig overblyfzel, Heer: 
Zieje daar geen letters meer 

Die gy zelver hebt gefchreven 
Is daar alles uitgewreven ? 

En geen indruk van om hoog? 
Zelfs voor u niet, Ai-om-oog? 

Vind je daar geen Liefde-panden? 
Schout dan tog. uw' eigen handen 

Daar blyft alles onveizeert. 
Daar 's myn name gegraveert. 

Is 't niet waar, vólftan'ge minner? 
Og ! Hy knikt. Ik blyf ver winner ? 

Gode God (,) geef gy nog regt 
;d'Qnbefchaamtheit van uw' Knegt. 

ß S 5f. 'k Kan 
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'k Kan myn traneii n#t bedwingen.̂  
Zy beletten my ïiet 2ipgen: " <;" 

Zy beAoIpen Wt gejuit. J?;iïr; 
Al te vol en lekt niet uit. r , 

Weg na werelV., We^koorri He.ipel. , 
9k Voel 'k en weet niet wat gewemel, 

Jn myn ziel voor pezen dqpt^ 
Og die vreugd is n%y te groot. 

Chriftus komt met al zyn garven>* ,,, 
Om' t verflagen hart té lavep. ,n 

Og! hy ichenk; iiiy Eng'len.WJa. 
Heere, die móet Nekten zyn. 

En op dat ik, voor myn fterven, 
Niet weer koom dees vrugd te derven 

Wenfcht' ik dat het u beviel 
Nu t'ont-karkeren myn Ziel. 

Ja komt Hecrejefu AME.ff. 

H. 

hl E 
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L I E F D E L I E TV 
Op de Wys: Van den 193. Pfalm. 

1 . 1 . 

M Yn Jefus; zoud' ik u voortaan niet minnen ' 
Metal de kragt ingefpannen zinnen 

Daar ik u heb in 't Heiligdom aanfehouwr 
Gelyk een Zon van heilig helderheden, 
Een Bron van trooft en Zee van Zaligheden, -
£.en edel part van 't blinkend Hemel goud. -

2 . 
U fchoon gaat dat van Abfalon te boven, \ 

TJ glans komt die van Salomon verdoven, 
Verfchyrtf, verblint, verbleekt al wat ooit blonk 
Nooit kwam uii oog zoo zoete liefde ftralen, 
Geen kus. en mag by Uwe kuilen halen, 
Daar uwe gunft my vriend'lyk m»e befchonk. 

Dewylik dan uw liefde heb genoten, 
Zoo plotting in myn herte uitgegoten, 
In 't midden van devote oeffening, 
Dewyl myn geeft met heilig innigheden, 
Zig loosden in Godvrugtige Gebeden, 
En zoo gevoelt uw zoete Troeteling. 

4-
Og mögt ik nu aan uwe voeten leggen, 

En fmekende vaft zonder zeggen, zeggen, 
Hoe diep u min myn ziel zy ingeprent, 
Ög wasze leeg om met de min te vullen, 
Of over vol van liefde om t&dullen, 
Van hem die hy veel meerder weerdig kent. 

Myn hert, en zyn geen hertelooze woorden 
In zuiv're Trouw met hegte liefde koorden, 
Wil ik aan u ge-egt zyn en gehegt, 
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Wat moet ik doen oflyden, hoe my dragen 
Om door bewys van liefd* u te behagen, 
Spreekt liever Heer, want ziet ik ben uw knegt. 

6. 
Ik heb geen wil, Vis aan uw wil gebonden 

Geen zinlykheit, f'is in u zin verwonden, 
f i s zoet, f is goet, wat gy gebiet of doet: 
Beproeft my maar het zy m doen of verblyden, 
Zoo 't u belieft, 'k ben alles wel gemoet. 

7-
Zyt gy 't niet Heer die my eerft komt te binnen 

Als in den flaap myn opgewekte zinnen, 
Zien 't morgen róód der verlener Dageraat, 
Zyt gy 't ook niet waar in ik my verlufte, 
Des Avonds laat op 't bedde myner rufte , 
Wanneer myn ziel zoo met u napen gaat. 

o. 
Als ik den treyn van myn devoote pligtea 

Den gantfehen dag na u bevel verrigten t 
Ziet dan myn oóg géitadig niet op uw'? 
't Is al myn luft te doen uw welbehagen, 
Van nergens in myn zelven te mis dragen, 
Ben ik eyiaas uit gront myns herten fchuwl 

9-
Indien nogtans myn vleefches mode broosheit 

Of duivels of vleefches fn od e boosheit, 
Ten val verruk door kwade toeverzigt, 
Ik heb geen ruft. voor dat ik aan uw voeten 
Myn misval kopm met heete tranen boeten, 
Het wrqegent he# wert dan eerft regt verligt. 

io. 
Maar zo gy nog uw/s gunftes liefde-ftralen,. 

Te ruggc hout, en niet laat nederdalen 
Ü aanfehyns ligt op t knagende gemoet: 
Zo is 't gelyk de Brnylofts kinderen treuren, 
Als hun 't gezigt des ßruygoms niet mag beuren^ 
Myn ziel in ichrik in angit in helle gloet. 11.£>&$ 



Dog Zo wanneer de droeve ziel ten trooften 
Dat lieflyk ligt weer daget uit den Ooften, 
En dat ik flegts een fchittering daar van, 
Een glimp, een blik,; van ver mag aanzien komen 
Dan is'er aan myn droeve ziel geen dromen, 
En niet dat zoo myn geeft vermaken kan. 

12. 
'k Ben egter zoo gezet niet op die zoetheit 

Of ik wil nog wanneer die wyze goedhei:, 
My die ontrekt met uw te vreden zyn, 
Ik min veel eer den gever van 't gegeven, 
En hoe gy 't maakt 't is my vaft maar om t leven 
Als ik maar weet gy zyt en blyft de myn. 

»3-
Ën fchoon ik dat ook nimmer hier zou weten 

Zoo is nog tans myn ziele met liefd' bezeten, 
Dat ik u puer om uwent wil bemint, 
Al zond' ik nooit uw göetheit, zoetheit fmaken, 
Al zoud' ik nooit tot uw genot geraken, 
Gy zelf verdient om uwent wil bemint. 

14. 
't En moft niet zyn myn luft, myn ruft, myn 

vreugde, 
ja God ook niet om dat hy my verheugde, 
En zaligde, dat was eigen intreft, 
Maar God als God van zelfs zoo overheerlyk, 
En van hem zelfs een uiterlïe begeerlyk, 
Zoo zuiverlyk te lieven dat is beft. 

if. 
Og kond' iK al myn zinnen t'zamen houwen, 

Om u in uw' volmaaktbeit te aahibhouwcn, 
En dat Uw Geeft in die bespiegeling, 
Het oude myn ten vollen kwam ónderen, 
En naar het Beeltuws hesligbeits formeren 
Myn God hoe lief waar die verandering. 

ïöï Dan 
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Danj2ou ik u om uweht wil beminnen, 
En bly zyn dat op aarden hier myn zinnen, " 
Yets vonden 't geen uw liefde waardig is, 
Een ziele die door 't aanfchouw uwer' wüarheït 
En wezentheit van klaarheit, wert tot-klaarhert 
Verandert naar uw heer-lyk Evènbeëlt. 

'7-
Dan zbu ik voorts Uw Liev^ing gurift bewyzeh, 

U w haters zyn m'yh groüwelyk argryzeh, 
Ik ben der werelt en die aan my gekruïft, 
Maar al myh luft zal tot de vroome wezen, 
Waa-rm ik u gelykénis kan lezen 
En zien het Beelt-uwsheiligheits gcfrmft. 

H. W. 

V R E U G D E - L I Ë T , 
Van een vertroofte Ziele* 

Stem: Van den 8. Pfälm. 
i. 

i . 

L U ft eénig hart ontleegt van alle kommer, 
In God verheugt, befchaduwt met het lommer 

Van zyn genaad, die 't hart vol vreugde propt, 
En al wat druk of droef heit heet verfchopt: 

2. 
Luft eenig hart wel eer van God verftooten 
Nu met de Aroom zyns goetheits overgoten, 

Dat van het leet dier drouver fteurenis 
Nu niet en heeft dan blyde heugenis: 

3-
Luft eenig hart wel eer in d'Hel gezonKen: 
Maar nu met wya vaa Hcmel-vreugc befchonken, 
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't Welk ziende zig met Chnftus oridertróirf 
In Liefds-^gehoötnu met hem bruiloft hout. 

4-
Luft zulke een hart een vrolyk liet té zingea 
Dat luft my met, ver boven alle dingen. 

Dyn z wangle ziel vol vfeügdèn-ryk« galm, 
Baart dóór -my n pen dtcsdaok-en vreug<i^Pfalm. 

'f: 
Hoe zoet is 'f? Heer, hoe zoet is dat men nader 
Tot aan de beek van uwe goetheits ader 

Een drupdaar van op onze tong gefprengty 
En druk en fmert en alle leef verdfengfr>- J 

Hoe zoet is 't dan, hóe zoet is 't dat men drinhnr 
DltplaJJew mag, die gy zoo milt gaar fchinkenJ 

Ter bóördé toe, aan uwe liefde dis, 
Waar aan myn ziel nu neer gezeten is; 

7< 
Hoe zoet is 't dan, hoe zoet is ' t dat nog dronken 
Ter kele toe te leggen als verzonken 

In deze fircttnï ja zee van 't Opper-goet 
*t Is 'f grootft, en- 't belt^ en- alderzoetfte zoet. 

8. 
Laat een ig menfeh zig, %oo hy wil, verblydèn-, 
Als hy zig ziet omituwt aan alle zyden, 

Met eer-en goet, en als hy vaten kuipt 
Voor al de moft die van zyn parflè druipt. 

9* 
Wanneer hy %iet zyn iaftbäar draag-vee hygen. 
En dat van 't koorn, zyn volle zolders zygen, 

Door overvloet die d'een en d'ander drukt; 
Kortom als all's hem na zyn zin gelukt. 

Maar ik 6 God, wat vorder begenadigt, 
fiet uwcs huis weergaloos goei verzadigt, 

9h 
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Öp tt vol-op np zoo verlekkert ben, 
Dat *k buiten u geen vreugde ftoffe ken. 

11 ... 

Geen ding op aard befchaft ons met dan quclluft. 
In u alleen beftaat der zielen welluft. 

Het hart en ziel en al van vreugde breekt. 
Als gy maar eens een woort van vreÖe fpreekt. 

12. 
Laat vry een menfeh aan 't Ziek-bed zyn genagelt „ 
Op wien bet fmert van alle kante hagelt, 

Zoo dat de ziel van weemoet zy.geparft: 
Èn 't doot-zweet door 't verkrompe veile barft: 

I<aat vry een menfeh ter feller dood' verwezen, 
De dood zyn ziels nog voor het. meefte vrezen? 

Ja laat hen? reets.de,wrede (taak zyn (laan, 
Waar aan de vlam 't onschuldig vleefch zal braait* 

Laat ja een menfeh vry aan een paal gebonden 
De vlammen zien in zyn verfchookte wonden; 

Zoo dat des houts met .ftrooy geftookte brant 
Met lighaam blaakt en rooft aan alle kant. 

IS-
Mag dan de ziel ilegts 'mBetbefda baden. 
Dat is in bad der Hemelfcher genaden; 

Een drup daar van geftort op *t quinent hart, 
Verzegt, verligt, verjaagt daar alle fmart. 

ió. 
Het ziek-bed wort èmParadys, een Eden 
Nooit, ziet de ziel,, was 't my zoo wel als heden, 

6 Tpct,, 6 zoet, ó wonder zoete ftont!. 
Nu God my 't ligt. van zyn genade jont. 

»7-
De weg na 't'vier fchynt dm de weg ten Hemel. 
Der kykr̂ en draug,dcr Engelen gewemel. 
,> Dan 
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Dan heeft de Ziel voor geen tormenten fchroömt; 
Maar juigt luits keels, myn zoete Jezus koomu 

18. 
peen groöter vreugt koft in Jt herte groejen. 
Van die gegiert ter bruiloft-ftacy fpoejen; 

Als in 't gelaat van Chrifti dienaars blonk/, 
Toen hy een drup van zyne guhft hun fchonk. 

19. 
Haar beulen doét vergèefTché wreétheit blozen! 
De kolen viers die fchynën fchone rozen 

Waar op de ziel gerufte blytfchäp fmaäkt 
Terwyl de vlam het gemarielt lighaam blaakt* 

20 . 
Bid vry de hant: 't gemdet ftrekt zig na boven. 
Wurg vry de keel, de Ziel zal God nog loven. 

Snyt af de tong, 't hart rriaakt een bly gefchali' 
Wat wonder dog, God is hun al in al. 

2 1 . 
Al-r^ke God waar zal ik woorden vinden 
Hoe 't zoet genot aan rym of mate binden? 

't Geen in de fchoot van n genade virit 
Uw' teerft, uw' fwakft, uw' alderminfte kiriu 

2 2 . 
Gy rukt myn ziel uit 't dieptte van der Hfelle, 
En maakt dat my nog dood nog duivel quelle, 

Geenfchrik, geenangft, geen magtderduiftefnis» 
Wat dood voor my zoo God myn leven is? 

23. 
Gy doet my in uw' zoon regtvaardig noemen; 
Die voor my fpreekt als 't hart my wil verdoemen, 

't En fch'eelt my niet wat myn beklaget zeit. 
Myn Jezus is idgyinyn geregtigbeit, 

24. 
Myn dorflïg hart dat gaat gy, Heere leffenr 
Met 't heilzaam vogt"van~uwc tfefde fïefleiï: , 

C ' tü 
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En quinende verfchaft 't gy 't laaffenis, 
Myn God alleen my drank enfpyze is. 

Zoo veel de leegt* van myne ziel kan vatten, 
Stopt gy haar vol van uwe Hcmelfthatten. N 

Nooit hadd' de rykft zoo uitgelezen lot. 
Myn rykdom.is den al-bezitter God. 

26. 
Gy eert uw' kncgt als waar hy uwen Zone. 
Gy zet nw'flaaf op Goddelyken Iroone 

Hoeflegt hy is,- gy maakt hen aller Heer, 
Niet dit nog dat, maar God is ai myn eer. 

27. 
Js myn gemoet met nare druk bevangen, 
Gy wifcht het nat van myn beitreten wangen. 

Ferquikt myn ziel met app'ien van gena. 
God is myn vreugt, vrengt zonder wederga. 

28. 
Al wat myn ziel als wenfchlyk komt te binnen, 
Al wat f ooit koft bedenken of verzinnen, 

Al wat of wenfeh of minnens waardig is, 
Dat alles is in Gods bezit gewis. 

29. 
Hy, is alleen de eer en heerlykfte, 
Defchoonft, de rykft, de zoetft, de'Iieflykfte. 

De...Maar 'k bekent ' t , 'k en weet nietwenfehe-
lyks meer, 

Weet iemant het, 't is alles in den Heer. 
30. 

6 Die die Godt maar mag in 't harte dragen, 
Hoe ras verleert, vergeet die al zyn klagen.? 

Gaat klieft zyn hart, ik wed gy vinter niet 
Dan een met gout befchreven vreugde liet. 

31- _ 
De wyze die van 't vergelegen Ooften 
Hun eene reis na 't Joodfche Landt getrooiïen, 
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En volgden 't fpoor van 't Godlyk ftergeJey, 
Dat met Gods-woort, hu n Gods geboort- plaats zey 

Verblyde zig met overgroote vreugde 
De ziel en hart, en tong en mont verheugde 

Als elk van haar alleen de plaatze zag , 
Daar 't Hemel kint iri HegteJurcn lag-

33-
Maar als de ziel zoo wort van God vereeret, 
Dat hy in haar als in zyn huis verkeret, 

In haar als in haar eigen"Tempel woont, 
Daar hy niet min zyn heerlykheit vertoont, 

34-
Daar hy niet min doet zyn genade voelen, 
En al 't gefpan van 's menfchen geeften woelen: 

Als toen hy ecrlt in Zion neder quam, 
En plaatze in den zigtbren tempel nam: 

3f-
Hoe mag die dan vol heiTge vreugde fpringen, 
En 'S harten vrcugt; bctoon'cn met haar zingen, 

En juighen om haar lieflyk fnoerenlot, 
Als God in haar, zy weer woont in haar God? 

3ö. , , 
't Leit zoo by my. Quam met Gods hant daar onder 5 
't En was geenzints in myne oogen wonder: 

Dat zoo een ziel dier vrugt onrriagtig wier, 
En ongetempt, ja gantfeh ontzinnig fchier. 

AI 37-
Aj-wys zoo wel als al vreugdent Heere, 
Ging uwe hant niet wonderlyk regeere 

(Ons hart is voor die fterkte i\ te boos) 
Wien maakt dit vreugd op aard' niet zinneloos? 

Ti/ , < 38' 
Wel moet ik dan den Hemel nog wat derven, 
(Maar 'k derfze niet) en moet ik nog wat zwerven, 
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Hier op der aart in 't tont en tranen dal 
Doet dir uw knegt, milt-gever, ten geval: 

39-
Laat dog die vretigt myns harten fterkte wezen, 
Leer my daar door nog Hel nog duivel vrezen, 

Nog iets ontzien dat tegen u zig fielt. 
6 Die zoo is geharnaft hout het velt. 

40. 
&,aat voorts myn tong van aangenaamheit druipen 
Qp 't quinend' hart, en vol vertrooftïng fluipen 

Ten boezem in, die fchier ten gront gefakt 
Na 't heilzaam nat van dees vervriiïïng fuakt. 

41 . 
Of zal ik eeas (gelyk ik ligt kan gillen) 
Het zoet vol-op weer van dees vreugde mïflèn , 

En 't is myn lot dat 'k agter Jezus tre 
Van Lkabor af tot aan Gethjemane. 

42. 
Zoo zy het Heer. Want wie kan u beperken 
In 't viy gefchik van uw' genade-werken • 

Geef dat ik my ook hier in gantfeh verzaak % 
Myn zaligheit hangt niet aan dit vermaak. 

43-. 
Laat ik nogtans voortgaan in uw te loven, 
£11 laat uw' knegt niet ziende zelfs geloven; 

Maak my in vreugt en druk u bey getrou, 
Tot ik by u eens eeuwig bruiloft hou. 

HERM. WlTZ. 

AAN 
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A A N S P R A A K 
dan de 

AFDWALENDE ZIEL. 
Stemme, Courant Montery, 

1 . 

MYn dwaze Ziel laat u dog lokken 
Door Jezu ßem, 

Ag waarom wilt gy dus u hert verftokken^ 
Luiltert maar na hem, 
Hy zal u vuile ziele maken 
Witter als fnee, 
En 't Iteeiii^ hert,gedwee, 
Door Hem zult gy geraken 
Tot de eeuw'ge vree. 

2. 
Verdoolde Schaap hout op van dwalen 
Langs Berg en Dal, 
Loop, loop na Hem, die u weeromwif halen,' 
In zyn Herders Stal: 
Hy zal u naar zyn vry ontfermen 
Dragen in zyn fchoot, 
Ter hulp zyn in de noot, 
En lietelyk om'ermen 
Midden in de dood. 

3-
Hy is een Zon en fchiït bevonden 
In groot gevaar, 
Een rotiteen om te fchuilen t'aller ftonden, 
Drukt u 't lyden zwaar, 
In Hem is waarheit ligc en leven % 
Liefd' en alles wat 
Uw's herten wenfch -bevat» 

ca E* 
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En hy wil ryk'lyk geven 
Uit zyn volle fchat. 

4-
Keer om dan ziel laat u-bekoren, 
Van 't hoogüe goet, 
Ag fpoeit u ziele! of gaat verloren, 
Ag verftaalt gerhoet, 
Het vuur van liefde doe verteren 
Eigen wil en zin, 
En neem my ganfchlyk in 
En dat wil ik nog leeren 
Schatten voor gewin. 

F. v. B. 

ZIELS VERZUGTINGE. 
Op de Wys: Van din 8. Pf alm. 

i . 

OGroten herder der verdwaalde fchapen 
Die 't eenemaal vcrloor'ne op komt rapen 

Uit 't afgrond van het grondloós zondig niet, 
Daar 't hoop'ioos left zoo gy geen hulp en bied. 

2. 
Befchouw myn ziel zoo jammerlyk verzonken 

En in een poel van fchuld en fmert verdronken, 
Begraven in het nare duifter graf, 
Daar nooit de Zon haar helder fchynzel gaf. 

3-
Ik wil zomtyts eens pogen u te klagen 

A Jezu lief; maar als ik zal gewagen 
Van myn elend, ontbreekt my tong en hert, 
ÜJvïya ziel die is rampzalig zonder inaert. -, 

4. £ 
5 
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4-
En fchoon ik weet dat ü alziende oogen, 

Vervult met uw vrywiliig mededogen, 
Doorgronden 't innigfte van myn gemoet, 
Gedoog nogtans dat ik u val te voet. 

f-
Om door uw hulp myn diepe heert te plagen 

(Zoo verr' als ik die ken) u voor te dragen, 
6 Boom des Levens, wiens genezend' blad, 
Der Heidenen heil, alleen in zig bevat. 

6. 
Gy weet helaas! dat ik myn gantfche leven 

Heb .aan myn eigen zin en wil gegeven, 
Het hoog gebied van lighaam en van ziel, 
Die my ook dreven daar het haar geviel. 

7-
Vervremt van 't hoogde goet, de ware rufte 

Van't reed'lyk fchepzel, ging ik my verlüde 
In 's werelts ydelheit, en gaf myn vlees 
Zyn vergenoegen, vreemd van uwe vrees. 

8. 
't Gezelfchap van de dert'le werelts wigten 

Was myn vermaak in plaats van Godsdienft pligteri 
Myn hovaardy in 't cierlyk gewaat 
Was toenmaals niet het minde van myn kwaat. 

9> 
Al wat het fchepzel fchoon hadd' en beminn'Iyk 

Al wat tot voetzel ilrekte van het zienn'Iyk, 
Van welluft, en van «hoogmoet, was myn wenfefj 
Als een van ü vervremt ontzinnig menfefi. 

/. RUST E. 
10 . 

In 't midden van deef' afgrond van elenden 
'Kwam zig uw Geelt in overtuiging wenden , 
Voor zoó verr' tot myn dwaas verblind gempet, 
Dat ik voor u, 6 Heet! erkennen moet. ' 

C 4 xi. Dat 
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1 1 . 

Dat i^ my vind' een afgront van Godloosheit, 
£n t'zamen knoping van enkel boosheit, 
Een bitt're gal, een huilende woeftyn, 
.Jen zondig niet, bezoetelt als een zwyn. 

12. 
9k Vind myn yerftant de leider van rnyn ziele9 

Vol duifternis, waarom my nooit beviele: 
j)e Majefteit en gantfch van 't heilig wóort, 
"IVaar door uw Geeft 't verligt gemóèt bekoort. 

ig 
Dit 's d'oorzaak dat d'aanbiddelyke fchoonheit 

En liefde, die voor 't heilig oog ten toon leit, 
Voor my tot hier toe iri 't verborgen zyn, 
Want 't Geeftlyk vat geen onherboren brein* 

14. 
Den afgront uwer algenoegzaamheden, 

TJw' goefheit, wysheit, ó oneindige r̂ Weh* 
U w ' magt, e 11 hoogheit zyn my onbekent, 
hierom is 't hert van u zoo afgewent. 

Dit hout my Jezus dierbaarheit verborgen 
^ 0 0 komt het dat myn ziel zoo zonder zorgen. 
Nog vaft hout aan het hatelyk verbïyf, 
J» zonden, en haar wal gel yk bedryf. 

\6, 
Myn wil dien volgens vind' ik gantfch afkeerig, 

Van 'thoogfte goet, in tegendeel begecrig, 
'Na! *t fchoon en 't zoet dat Vfchepzel aan komt bien, 
En 't geen 't wel luftig Oog dapr in kan zien. 
1 _ '7-

Ten beften is. fyet enkel voor myn zelveri 
Pat 'k leef, en wil my ich ik ken om te delven. 
Naar 't eeüw'ge goet, de fchat van zaligheit, 
Wsar tP9 my ichnk en eigen jïe&e. jcjt. 

f " ' " l " ' %' 1 8 . M a * 
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i3. 

Maar Jezu fchoonheit en bemmn'lykheden 
En lud om met myn gantfche hert te treden 
fn Gods gemeenfchap, als myn hoogfte goet, 
Dit heeft geen kragt op myn ontaart gemoet. 

IL RUSTE. 
19. 

Ik vint al myn bewegingen verdurven, 
't Geloof en regte liefde is verfturven, 
Verwond'ring, hoop op God, 's uit 't hertgeweert 
Van hem tot 't fchepzel en myns zelfs gekeert. 

20 . 
Myn leden zoud'ik gantfchelyk tot boosheit 

Befteen, als 't wapentuig der Goddeloosheit 
Zoo uwe hant my niet en wederhiel, 
En inbont 't kwaat van myn verwoefte ziel. 

2 1 . 
Oneindig heer in liefde ongemeten, 

Schou aan op uw genaden-ftoel gezeten, 
In Jezu wonden 't vyantlyke hert, 
Dat door dit alles niet verbroken wert. 

2 2 . 
Verandert tog ulangmoet en genade, 

Ontmoet een ziel die fleets geneigt ten kwade, 
Niets doen kan,als hoereren van u af, 
En zig verzaden met een zwynen draf. 

ó Teed're Jezu vol van meded'oogen 
Vrywillig in uw' liefde, flaat uw' oog-en 
Op 't zig verdervend' fchepzel, neem 't geweer 
Waar mee het gaat zyn eigen ziel te keer. 

24. 
-Laat u niet (luiten van de magt der hellen , 

En komt de hoogtens haaltig nedervellen > 
Diezig, 6 Heer l verheffen tegerts uw 
Aoait lukt myn hert van u zoo byfter fchuw, 

C s af, 't H@' 
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2 f . i 

't Hoveerdig zelfs, verband u vyandinne 
't Gemoet zoo ongeneigt orri u te miiine, 
Verandert door u-w Goddelyke kragt, 
Kom Jezu toon uw' Xoninglyke magt. 

26. 
Vloeit in myn ziel Fonteine van de hoven 

A Chriftalynen beeke daal van boven, 
Met 's Levens water in de modder kuil, 
Myn nerts reiniging nie der zonden vuil. 

27, 
Laat d'oogen zalf't verblint gezigt befmeeren 

Dat my uw' Wysheit dwaas te werden leeren, 
En maakt my, Heer, tot een ootmoedig kind, 
Dat nergens ruft als in uw' boezem vind. 

III. RUS? E. 
28. 

Maar ag! wat zeg ik, 'k voel hier wederftrevea 
Myn gantfche hert, 't wil niet overgeven, 
In Jezu hand; om bundeling zyn (tem, 
Te volgen, en te luiüeren naar hem. 

29. 
't En wil niet derven aan het zondig' eigen 

Maar eigen zin en wil vind ik re neigen : 
Om zelfs te heerfchen, tot myn eigen ruft, 
Te difponeren naar het haar geluft. 

3°' 
Maar groote Jezu, Triumphantê Koning 

Maak van uw vrye liefde een vertoning, 
En dwingt myn ziel om tot u in te gaan, 
Ontfluit myn hert, ei! blyft niet buiten ftaan. 

3 ' . 
Bluft zatans vier'ge pylen, breek %yn netten 

Wilt hem 't bloetdorftig opzet tog beletten, 
Maar maak myn Heer meeft van myn zelven vry 
Op dat ik d'uwe nu en eeuwig zy. 

ga, Schenfc 
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Schenk my opregtigheid, geloof, en vreezen 
Voor uwen naam, en kom myn ziel genezen 
Van verlooghendheit, in alles dat 
Uw' wysheit voor my fchadelyk bevat. 

33-
Laat my 6 Heer! in eeüwigheit verdrinken 

In Jezu bloet, metfchult en fmert verzinken, 
In d'afgront van zyn wonden,< maakr my rein 
Met 't leyend'water uit de Heil-fontein. 

34-
Ag! Heere Heere wilt uw' toorn tog liille 

Als gy niet helpt, wat kan ik als u wille 
Stects wederltaan, genade Heer gena, 
Geeft dat een ftoppel door u gunft gefta. 

35"-
Ag! ag! myn God', bekeer u vyants herte 

Bevryt een HeilTwit voor d'eeuwigc fmerte, 
Wafcht, wafcht met Yzou in het bloet van't Lam, 
't Vervloekt gemoet, bluft wellufts heete vlam. 

36. • 
Als ik dan zien zal uwe vrye liefde, 

En wien myn bobsheit 't dierbaar hert door griefde 
Dan zal myn ziel verteren in 't vier 
Der liefde, die u Jezu ftont zoo dier. 

37-
Dan zal ik my uw Heer ten offerhanden 

Op d'altaar van de liefde laten branden, 
Kom Jezu, kom, kom ruk my uit 't verderf, 
Leeft eeuwig in myn ziel, op dat ik fterf. 

F. van Boekboveji, 
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E E N Z A A M G E P E I N S . 
Stem: V** den \6* Pfalm. 

I. 

HEer JE ZU lieven, Ligt, ja eenig Al 
Is dan uw hert voor my gantïch toeg e floten £ 

JVlyn Ziel doold om, en doet vaft val op val, 
Ik leef als van u aangezigt veriïoten: 
Nogtans zyt gy alleen myn Heil en Vrede, 
6 Bron van Trooft, en Zee van Zaligheden. 

Myn JEZUS Vom j Eyiom doorzoekt myn hert, 
Terwyl 'k alleen hier zit in 't groene lommer 
Van 't digt geboomt, vry, eenzaam, njet verwert 
Door eigen zorg, die 't herte bezet met kommer 
De zagte koelt* lokt u met "t liefiyk zuizen, 
De ltorm vab het fchepzels drift doet u verhuizen« 

. 3-
Oötledig tog, ,ontledïg tog 't gemoet 

Van al wat my belet eens regt te fterveu,, 
Aen eigen kragt, en wysheit, die my doet 
U w zuiver ligt, beftuur, en ilerkte derven, 
Op dat ik nu ook niet en kom te krenken 
Myn zwakke Ziel, door zonder Geeft te denkea* 

4 
Gy, die 't gek rookte rietje niet verbreekt 

Maar onderlleunt, op dat zy niet bezwyken* 
Die 't zogend' Lammeken iteets draagt en kweekt 
EQ van een Wees doet Uw ontferming blyken 
Die 't rokend' valswiek nimmer uit zult bluffen 
d'Amegtige fterkt gy met liefde kuilen. 

f 
Kom goede Herder, wiens beproefde zorg 

,Ver4ient dat mea zig u geheel vemouwe^ 
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@y zet uw* Woord, ow Eet, nw Hert tot borg 
Neem, neem my JEZUS, \ zal my nooit betronwe 
Myn Zon, myn Schilt, myn Koning, kom verpletten 
9t Geen over my aw wil ' t gebiet beletten. 

6. 
Het rommelen van *s Vaders ïngewant 

En hielt niet op zeg over hem t'erbermen, 
Die tegeiis al 't vermanen aangekant, 
Ontvlugte 's Vaders Huis, en liefde ermen: 
Ontleer myn Ziel tog eens dit droevig dwalen 
Ag! J EZ.U kom, kom, kom, my wederhaleo. 

7-
Hebt Gy van Eeuwigheit op my gezien, 

Op my gezien met 't oog van vrye liefde? 
Belet my dan fleets van u af te vlien, 
Myn JEZUS, die de hartfte Rotzen kliefUe 
Gy die verzagten kunt de (lenen herten, 
Die uw gedugte Hoogheit derven terten. 

8. 
Hebt gy nooit Zegel op myn Hert gedrukt? 

En zyn daar nooit geen lett'ren in gefchrevcn 
Door uwe hant ? en 't is my nooit gelukt, 
Aan Uw Verbont myn woort en hert te geven? 
Al was 't als een blinde, die verduiftert, 
Verlangt na 't ligt door onmagt als gekluiftcrt. 

L RUS T E. 
9 

Ziet neder van uw hoog verheven Throon 
ö Milde Gever van Uw goede Gaven: 
IVlyn kragt verteert, 'k ben uwen Naam tot hoon, 
Ag! wilt inyn dorre Ziele tog eens laven, 
Verkwikt myn Geeft , en laat my niet verfmagten, 
In 't ongeloof, maar op u blyven wagten. 

1 0 . 
Gy zyt enkel goetheit 6 Groote God! 

Fontein van l ieße, aigrpnt van genade, 
V001 



4« G E E S T E L Y K E 
Voor hen die gy het geeft op uw Gebod, 
Zig in uw volheit Heer té"*komen baden: 
Gy overwint 't hertnekkig wederftreven, 
En doet het Hert in vreed' en vryheit leven. 

i t . 
Myn algenoezaam, groot en heylig Heer, 

Almagtig, Heerlyk, Eeuwig, vol van waarheit 
Alwetend', Wys, Regtveerdig, die Uw Eer 
En Majefteit in onbefmette klaarheit 
Volftandig lieft, uw' Hoogheit komt de Wetten 
Als d'Oppermagt aan uw' fchepzels zetten. 

12 . 
Hebt Gy behagen om een zondig niet, 

Een Maagd' een Worm uyt grohd'loos mededoge; 
U t'onderwerpen ? Hebt gy geen verdriet 
In 't Zaligen? En werd gy niet bewogen 
Door iets in 't fchepzel? Ja die zich ontrekken 
Door ongeloof, uw' grimmigheit verwekken. 

»3-
,Wcl aan dan Liefde zonder eind' en maat 

Verhef u glory, hebt gy luft tot wond'ren? 
Hier ben ik Heer, volbreng u vryen Raad , 
Vertoon uw kragt in voor u af te zond'ren, 
Myn gantfche hert, trek, trek my cog na boven 
Doe my u kennen, vrezen, lieven, loven. 

14. 
Gelukkig Volk dat zig JEHOVAH kieft 

Tot zyn bezitting, eeuwiglyk verflonden 
In d'Oceaan der Liefde, daar verlieft 
Zig ieder 't hert dat JEZUS komt^oor wonden 
Daar leeft de Ziel, gezuivert, en bevredigt 
Door'tbloetdes LAMS, en van haar zelfs ontledigt. 

if. 
Ag!Scheitsmuur,droev'ge Schitsmuur die my fcheit 

Van JEZUS af, myn God, ag! komttog nader, 
Maakt my. eenvoudig, teer al in 't beleit 

pes 



Des Herten lufl:, myn beftrooide Ziel vergader 
Dat zoo uw Magt en Goethcit eens beklyve 
Op dit gemoet, dat ik Meets by u blyve. 

16. 
Ag ! fchepzel, fchepzel door een yd'le waan 

Hebt gy myn Ziel al lang genoeg bedrogen, 
Gy.hebt myn al te fchandeiyk verraan : 
Weg fatan, weg bedrieger, ' t is gelogen 
Al wat gyinblaaft, ag! wie zal my zetten 
Op effen baan, en vryén uit u netten. 

IL RUsrE. 

Ag;! eigen ik , ag ! eigen zin en luft, 
Ag! eigen wysheit, fterkte, werk en leven. 
Ag! eigen eer en agting, fnode ruft 
Jn 't eigen, ag ! wat hebt gy my gedreven 
In myn verderf, ik hoop het zal u rouwe 
Door d'overwinning van het zaad der Vrouwe. 

18. 
; Myn gruwel yk, naar, en duifier ongeloof 
*k Heb lang genoeg gezeten in uw boejen, 
Ag! waar ik voor uw heize reden doof, 
Hoe zoud myn zyn door kragt van waarheitgroejen 
Hoe zoud ik JE ZU dierbaarhert erkennen , 
Hem. nemen aan en fleets aan hem gewennen. 

19. 
Ag! JE ZU lief, 't. is by my buiteri raat, 

Maar gy hebt dierb're balzem in uw wonden 
Doorzoek, en zie het innigft' van myn kwaad, 
Ag! kom myn hert en nieren tog doorgronden, 
Verbreek, bouw op , verwont, en heel my weder 
Gy zyt alleen bekwaam, getrouw, en teder. 

20 . 
Almagtig Koning, grypt my by de hand 

En maakt een eind' van al inyn dwaze wandel, 
Door eigen geelt, en dempt aan alle kant 

In 
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Myn eigen leven, op dat al myn handel, 
In waarheit zy, in liefde, in gelove 
Ontfonkt door 't hemels vier, verligt van boven. 

2 1 . 
Verneder my, vernedert my 't gemoet 

En leer my als een kindje aan ü kleven, 
Zagtmoedig, ftil, zeer buigzaam, klein en goeC 
Dat zig aan uw beidt wil overgeven, 
Dat zig wil dragen naar zyn kleine kragten, 
En d'yd'Ie eer blymoedig kan veragten. 

22. 
Op dat ik JE ZU hange aan u Borft 

En door uw kragt voorfpoedig op mag waflêft 
Gy zyt myn wortel, foey my dat ik dorft 
U myn fontein verlaten, doe my paffen 
Op uw geleid', en 't wenken van uw oogen* 

"Naar uwen raad en wil alleen gebogen. 

Op dat een ziel die 't alles heeft verbeurt 
Zoo trouwloos, dwaas, zooichuldigen onmagtïgj 
Die 't lieflyk jok onbondig heeft verfcheurt, 
Nog werd' in u , een fterkte groot en'kragtig 
Om als een hejt ja juygent? 't pad te lopen * 
Gy geeft haar nieuwe kragt die op u hopen. 

Ag! Heer de fchaamt' bedekt myn aangezïgt 
Ik Monfter, ik rampzal'ge, zoud' ik komen 
Tot Gods gemeinfchap, onbedagtzaam wigt 
Zoud' u, u , u Gods liefde överltromen: 
En zal ik zien in wien ik heb gelteken, 
En wilt gy Heer door li-efd' myn hert verbreken» 

25;. 
Verheven Koning doe zoo 't u behaagt: 

Wilt gy een armen worm dan ovérftelpeii 
Met vrye gunfr, daar gy niet in hem zaagt 
't Geen.a ó Heer bewoeg om hem te helpen! 

En 
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En hebt gy luft uw fchepzel te befchamen, 
é God der liefde l HaJelujah! Amen. 

F. va» BOEKHOFEN. 

Z I E L Z U G T I N G E . 
Op de V©is: V*n Repictvav. 

i . 

OHeil Fontein van 't klare zuiv'rc zap, 
Dat uwen hof bevogtigt en befproeit. 

ö Put van 't ley ent water, komt en fpoeit 
Tot my u Aromen, maak dees* zoute grórit, 
Tot vrugtbaar lant, en doet dees' dorre boom 
Met kragt herleven, envrugten geven, 
Aan u volle Aroom. 

l. 
Ontwaakt 6 wint! 

Uit Zuit en Noprder hoek, 
Doorblaas, doörblaas dees' gänts verwoeden Hof* 
Op dat zyn fpeceryen botten uit j 
Kom Geeft van God, en oneindige kragt. 
Stort neder op myn diamanten hert, 
Kom breek dees' rotfteen kom breek dtes* rotfteen, 
Geeft myn liefden fmert. 

Het koft'Iyk bloet; 
Van Gods geflagte Zoon,; 
Dat nooit geen ïchepzel mogelyk heeft vefagt> 
Gelyk wel dit rampzalig helle wigt, 
Dat roepc nog oneindige genaad* 
Voor zulken fchult, en algenoegzaamheit 
^al euwig blyken, Zal euwig blyken, 
«ilwarheerlykheit. -:* 

D 4, 6 Mor« 



jö G E Ë S T E L Y K E 
4-

ö Morgerifrerr', 6 e;euwig fchynend'lïgt, 
t Zon yan waärheit en gëregtïgheden, 
Beftraal dees gantfch verblinde duifterling, 
En doet hem zien op U 6 Eenig al, 
Op dat hy al zyn heil by u alleen, 
Dog ko:me ioejcen, Dóg kqirie zoeken, 
ó! By u alleen. 

Sehenkt hem *t geloof aan u belofte ftem: 
Ëh dat uw woort dog treffe zyn gemoet, 
En dat hy bevend' nad're tot den Throon 
Van vrye liefde, rukt hem uit den kuil 
Van vleefch, en fchepzels dien A, van hovaardy^ 
Van zatans lagen, En 's beeren plagen, 
Maakt ïyh ziel tog vry. 

6. 
God die gezegt Heeft, dat het held're ligt 

Zou fchynen uit de dikke duifternis, 
jBeftralen dees myn nare <lóhk*re ziel, 
Op dat ik in het liefjyk aangezigt, 
Van Jezus zie de heil'ge heerlykheit, 
Van hem wiens goed heit, 
Wiens trouw en waarheit, 
JDuurt in eeüwigheit. 

1' 
De goed'rèn van zyn zalig heil Verbont 

Die dalen neder op myn dode ziel, 
Want daar de onmagt en verdorventheèn 
Zig 't meelt vertonen, zal dtmeindigheit, 
Van zyn genade 't heerlykft blinken uit, 
Van zyn genade, Van inagt en liefde, 
at Heerlykft blinken uit. 

8. 
6 Sterke God, buigt maar myn boze wil, 

En dwingt myn ziel om tot u m te gaan, 
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_n overweldigt 't ongelovig hert, 
En breekt de mont op, om dat geeft en bloet, 
Myn ziel door-ftromen tegen fchult en (met, 
Myu ziel doorrftromen, Myn ziel door-ftromen 
Tegen fchult en firnet. 

RUSTE. 
9-

Ag Jezu kom, Kom breek de koop're deur 
En 't yz'rc flot myns herten, dat het vuer, 
Van uw genaad* my kome zuiv'ren uit, 
Maakt 't ingewant ontroert om uwent wil, 
En doet myn ziel dog uitgaan agter uw' 
Doet my met zügten, en droevig kirren, 
Uytgaan agter Uw'. 

ïo. 
Beboet my Heer, Voor eigen werk en deugt 

Laat my noit op myn eigen benen ftaan, 
Maakt my tot niet en wert gy Jezu 't AI, 
Den dagon van de zelfs Geregtigheit 
Stort neder van zyn hoogverheven Throon, 
En komt verpletten, De mägt en Wetten 
Van de vreemde Goon. 

i i . 
't Is zeker Heer, Hier lelt ons herte kwaat, 

Hier wil uw viant 't boos verftant niet aan, 
Ag dat omhelzen van uw vrye Raat, 
Ag toont my Heer wat my tog wederhout, 
Van 't coazenteren aan 't gena befluit, 
Van 't lieflyk leunen, En vrugtbasr fteunen, 
Op 't gena befluit. 

1 ^ 12 . 
Rukt uit, rukt uit, de wortels van dit kwaat* 

Omgort u zweert, ag kom kloekmoedig helt 
Gy kent myn viant, en zyn boze lift, 
Sevrytmy voor zyn heimeiyk gewclt 

D 2 
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Ag help my daar, Uw hulp het meeft ontbreekt 
Daar my den doorn , en den fcherpen angel.: 
't Diepft in 't herte fteekt. 

'3 - . 
Ontledigt 't hert van alle eigen waan* 

Dat in hem zelfs niet als gebrek en ziet, 
Verzegelt tog dat God waaragtig is, 
Ag grote Koning, maak my tog opregt ' 
En leert my beven voor u aangezigt, 
En u bevelen En toe betrouwen, r 

Ai myn Èiels gewigt. 

Vernedert my, Vernedert my 't gempet, 
Op dat ik al u vrye handeling, 
Voor goet keur, en de hant leg op de morit 
Voor d'afgront van het eindeloos verftant 
't Alleen wys goet en Opperft Al-beftier: 
Ag leert my bukken, Groot-magtig Koning, 
Voor u Al-beftier. 

Leert my met vliet te wagten op u heil* 
U w Geeft beftier my in een regten gang, 
En lere my verkiezen 't regte padt, 
Waar op ik uwen zegen mag ontfaan, 
Vat gy myn hant, laat my niet van u gaan., 
Vat gy myn hant tog, Vat gy myn hant, 
Laat niet van u gaan. 

16. 
Verligt my 't oog, Yerhemelt my de Ziel, 

Op dat ik ftejle al myn Heérlykheit 
En lult daar in dat Jezu Koningryk 
Wert uirgebreir, dat Vader, Zoon en Geeft 
Van eeuw tot eeuw, als 't enig Eeuwig al 
Wert Jof gegeven, gedankt, verheven, 
Als het enig Al. 

F. vw BQEK&PWti 
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Z I E L S O E F F E N I N G 
In zeer diep vervjil, en yervreemtheit van de 

Here, by occazie van des Heren 

A V O N T M A A L . 

Op de Wys: Van den 40. Pfalm. 

1. 

r \ E tyt genaakt nu weer myn dode ziel, 
••^Dat men u roept tot 't heilig Feeft, 
Daar Jezus bloet met Jezu Geeft, 
Wert aangeboon voor niet, aan die 't geviel, 

Om naar Gods vry ontfermen, 
Dien Heilant te omermen, 
Tot zoen ons voorgeftelt, 
Om, van hem melk en wyn, 
Eh ziele med icy n, 
Te kopen zonder geit. 

2 . 
De hoge Pricfter van het nieuw Verbont, 
Die roept daar met een luide Htm, 
Een ieder die gelooft in hem, 
Om toe te treen met hert, met ziel, en mout: 

Om tot de zuiv're dromen, 
En volle zee te komen, 
Daar 't water dorft verwekt, 
Door ,'t .drinken, en de vloet, 
Het huig end e gemoet, 
Gedurig tot zig trekt. 

Het horig'rig volk heeft hier vol op gedilt 
y&n Jezu vlees des levens Broot, 

D 3 Hie 
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Hier vryt men 't leven van de doot, 
Door deze fpys, die 't herte regt verfrift; 

Hier mag de %iel op teren: i 

Dit doet haar kragt vermeren, 
Hier heeft zy zuiv're wyn, 
Dit vette vol van merg, 
Op Godes heil'ge berg, 
Zal 't befte vöetzel zyn. 

Hier is Bethesda daar 't laaujve bloet 5 
Van Godes lam de badftoof is, 
Daar t'zyner tyt de ziel gewis, 
genezen wert, die wagten is gemoet. 

De wont is nooit te deerlyk, 
Nooit ziekte te geveerlyk, 
Voor die flegts tot hem gaan, 
Als men nu hoop'Ioos leit^ 
Dan is 't voor hem de teit, 
Om hant aan 't kwaat te flaan. 

f 
Hier vint men 't al, 't geen ooit een ziel ontbrak 
Die ledig maar rot JeZüs kwam, 
En 't alles uit zyn volheit nam, 
Hoe diep zy ook in haar elenden ftakj 

Die zig laat overtuigen, 
Dat hy hier maar moet buigen 
Aan Jezu'wil en woort, 
Voor al zyn ongeval 
Geen hulp ontbreken zal, 
Zoo hy dees' item maar hoort. 

•6. 
Waak op, waak op, waak op myn luftig her$ 
Wat legt gy op u droefïcm neer, 
Hoort na de dem van uwen Heer, 
Want buiten hem gy nooit geholpen wert* 

In hem is ligt een klaarheit, 
Het leven, ea tfe waarhsic, Pes 
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Der hellen liefden zuiv're bron, 
Al 't heilig van hem daalt, 
Niet heerlyksof hetftraalt ; 
Door 't flikkeren van dees zon. 

'k Zie grote Heer 't is dwaze zotterny, 
Dat ik blyf fwerven buiten uw, 
't Is zatans lift, dit maakt my fchuw, 
Wanneer gy roept, komt went u maar na my, 

Als ik 't ga overleggen, 
Jk En kan niet anders zeggen, 
Als dat het ongeloof, 
My al dit onheil brout 
Myn ziel gebonden hout. 
En voor u ftem maakt doof? 

8. 
Hier leit de gront van al myn ongeval, 
Dit broot my uit die bittere vrugt 
Van zond', ag op zond', fchiep ik lugU 
't En zy myn ziel hier eind'lyk fmoren z&L 

't Zyn wederfpannigheden, 
Die al myn onheil fmeden, 
Ag oorfpronk van myn kwaat, 
' t Hert is al overheert 
En om, en ömgekcert, 
Dit ftelt my buiten raat. 

9. 
Ik zwerf valt heen en weer geheel verblint 
Meeft altyt troebel, nimmer (lil, 
Vol eigen liefde zin en wil, 
't Geen my de kragt verteert en geeft verflint, 

Dees' plage van myn herte, 
Geeft ongevoelde lmerte 
En rotting in 't gebeent, 

-Een kanker ia 't gemoet, 
04 
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lx Die fteéts haar werking doet, 

Schoon men 't nog voelt nog meent. 
io. 

Dit jok van eigen ongeregtigheen 
Is m'aangebonden door uw hant, 
3k Leg als verflagen en vermant, 
Den viant heeft m'op d'aart ter neer getreen, 

Myn dwaasheèn my kaftyden, 
Myn boosheen my beftryden, 
ï$e,t heimei yk gewejt, 
Myn misdaat grypt my aan, 
En doet 't gezigt vergaan, 
Myn geeft en kragt verfmelt. 

i i . 
Een nare dootflaap heeft de ziel verkragt, 
Hy heeft myn wegen afgewent, 
En maakt zyn padt my onbekent, 
Dk Ben als verwoeft door zatans loze magt. 

En'k leg ter neer gezonken, 
In zonden als verdronken, 
Verringert in 't gevvoet 
Van^welluft en van vlees, 
Ag dat myn ziel verrees 
Uit deze modder-poel. 

/. RUSTE. 
12. 

Langmoedig Heer, verdraagzaam zonder ent 
Hoe tergt het fchepzel u gedult, 
Regtveerdig vviert myn ziel vervult 
Met wraak, én toorn en gramfchap onbekent, 

Hoe heilig zyn u wegen, 
Wie kan u fpreken tegen: 
Wie heeft u zin doorgront, 
Wat klaagt dan nog de mens, 
Als't hem niet gaat na wens, 
Ag fluit my tog de mont. 
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Al Ifraels kwaat vloeit van hem zelvën af; 
Hadt maar myn ziel iia ugeyraagt:, 
Maar ag 't en heeft haar niet behaagt, 
Te zien den raat dieMrriy uw waarbeit gaf, 

Om doot in vuile zonden, 
"VoHtriemen en vol wonden, 
Verfrokt en zonder God i 
Verftandeloos, rebel, 
Naar Jezus evenwel 
Te vjien, op uw gebot. 

14. 
Om met die klomp van 't iiinkentzondig niet, 
Wanfchapen, bloedig, walgëlyk, 
En weg geworpen in den flyk 
Te gaan, naar hem die al myn dwaasheit ziet: 

Heer opent my de ogen, 
'k Ben lang genoeg bedrogen, 
Door *s duivels loze lift: 
Die uw genade werk 
Wil ftellen paal of perk, 
Zig gantfchelyk vergift. 

if-
t Is waar ik zie dat al wat in my leit, 

Verdurven is door Adams val, 
Bat ik ramzalig blyven zal, 
Zo niet myn ziel van elders wert gevryt. 

Ik kan niet als verzwaren 
Myn onheil, en vergaren. 
Een fchat van heize fmert, 
Hoe 'k langer hier verblyf, 
Hoe *k meer in 't kwaat verftyf, 
Tot 't eens gewroken wert. 

16. 
Maar 'k heb ook weer een goet gerügt verdaan 
Hoe Jezus naar Gods raat befluit, 

D $ Kom 
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Komt roepen, 't jaar van vryheit u(t, 
Voor die zyn ftem én roep wil gade t(Jaan> 

En hoe de vader mede, 
Wil maken vafte Vtede, 
Zyn woort blyft onderpant* 
Met die decs' liefde ftem 
Gehoor geeft, en aan hem 
In Jezus reikt de habt. 

17-
Geen voor-beding geit in dit vry verbont^ 
Gènaad* alleen is hier de voet 
Waar op men toe treet, Jezu blaet 
Een voorfpraak fielt alleen den vaftengronty 
' • 't Geloof geeft heiligmaking, 

En regte zelfs-verzaJting, 
Ook-aaji 't weerhorig volk, 
't Helpt blinden aan^t gezigt, 
Hier krygt den duift'ren ligt, 
Die ftamelen taal en tolk. 

18. 
Hier juigt en bloeit het uitgedroogde velt 
't Geloof haalt water uit den rots 
Van 't ftenig hert, en breekt den trots 
Van hovaardye, zo wert ter neer gevelt 

't Geen Jezus voor geen Koning 
Wou kennen , nog de woning, 
Van 'r hert hem ruimen in, 
En 'c Jlerk gewapent hooft: 
Wert van zyn kragt berooft, 
En zyn vermeint gewin. 

19. 
Een ziel die zig van alles vint ontbloot 
En dat in 't vlees niets goets en woont, 
Maar dat kwaat-aardig hert vertoont: 
T e ïyn in zond' en mjsdaat geeftejyk do#, 
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pie moet hier komen wagten 
Met uitzien en vernagten 
Al wakend' aan de poort 
Der wysheit, dit 's de pligt* 
Die van my dient verrigt, 
En tot 't Geloof behoort« 

20. 
*t Is waar myn ziel die is zo zeer verknogt 
Aan 't geen myn dwars gemoer verlokt, 
% Ben als een diamant verftokt, 
En onder zond' als vleefTelyk verkogt! 

'k Wert mét geen luft bevangen 
Hoe moeft!het hert verlangen, 
Naar jezu komft met magt^ 
Om eigen heerfchappy, 
En zatans dwinglandy, 
Te plett' ren door zyn kragt. 

2 1 . 
Maar niet te min gy proeft alwetend* God 
Myn hert, 'k betuig voor u, ik wens 
Dat al u vloek op d'oyden mens 
Te nederdaal, om dat hy met u Ipot, 

't Is waar myn gantfche leven, 
Schynt u te wederftreven, 
Maar Heer volvoer u werk, 
Met wet of liefde-dwang, 
Kom maakt het my vry bang, 
En wert my zo te fterk. 

22. 
Ik vind' my Heer dat ik u viant ben 
Door myn geboort als bloet-verwant, 
Van Adam, 'k leg nog fteets de hant 
Aan 't Heilig regt, dies ik my fchuldig ken. 

Maar Heer u vrye liefde, •' 
Die Jezum 't hert doorgriefde, 
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Wert in haar glans bezeft, 
Wanneer haar vier'ge fchigt, 
Het alderflimfte wigt, 
Uit 's Konings haters treft. 

/ / . Jt U STE. 

'k Leg my dan Heer voor u genaden-troon 
'k Zeg Amen tot die zaal'ge vont, 
Waar door gy heil om niet toe zont, 
Voor die zig fpoeit tot u gekruide Zoon * 

Doet m'uit de doot vérryzen, 
En 'k zal u goetheit pryzen, 
Men looft u niet in 't (lof, 
Nog in 't nare duiftere graf 
Der zonden, ey verfchaf 
M'eeh mont voor uwen lof. 

24. 
Maak door u bloet en geeft myn hert gedwe, 
Geeft wysheit aan myn. dom vernuft, 
Dat nu door onverftant verzuft, 
Bedaart myn ziel en ftilt die woefte ze, 

Van ongeftadigheden: 
Kom Prins van heil eü vreden, 
Ey kom zagtmoedïg lam, 
En maak myn ziel bevryt, 
Van toorn en zwarte nyt, 
Bluft wellufts hete v-lam. 

Wanneer ook dan myn ziel weer komt te voor 
Dat ik nog dorft nog honger fpeur, 
Nog myn verloren ftaat betreur, 
Ik te vergeefs by Jezu zoek gehoor: 

Dat ihootheit nog elenden, 
Jvly noit moet van u wenden, 
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Die hoer en Tollenaar, 
Ja 't geen verloren was} 
Komt zoeken, en genas 
Van dodelyk gevaar. 

16. 
't Is waar uw werk moet eerft zyn voor gegwm 
Voor al d'opregte oeffening, 
De,wyl 't Geloof is u beding, 
In 't heil verbont, maar ag wie zal beftaan, 

Om hier te onderzoeken, • 
In hoc verholen hoeken, 
Dat zaat kan zyn gezaait, 
Wie weet wanneer 't gezwlnt, 
Geluit van 's Geeftes wint, 
Zyn hof mog zyn door waait! 

27. 
Dewyl 't voor my in 't eerft een dwaasheit fcheeii 
Dat zig voor ü een dode hont, 
Ter neer ley, om u met de mont 
Al zonder hert te fmeken, zo verdween 

De Iuft tot alle pligten, •? 
'k®Dagt 'k zal tog niets verrigten 
't Geen uit 't Gelove fpruit, 
My dog 'k mog zo niet gaan, 
Tot Jezus, 't was maar waan, 
Maar 'k wou eerft wat voor uit. 

18. 
Bc Zyrier Veltheer fpot met de Jordaan 
En met zyn water, 't geen zo ras 
Hem van zyn fmerr en kwaal genas, 
Als Knegten raad hem daar nog in dee gaan; 

Zo is 't met ons gelegen, 
Wy willen uvve Wegen 
Gaan doorzien, en de vrugt 
Eerft fmaken, onderichyn 

1 't Zo% 
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't Zou enkel ftoutheit %yn, 
Dit maakt 't gemoet bedugt. 

29. 
Yoor 't laaft vergun my Here een open @og, 
Én zugtent' hert, om Zions leet, 
ßelukkig die zig zelfs vergeet, 
Én voor 't gemeen tot u zyn knien boog. 

Gy fchynt ons te begeven, 
*t Ontbreekt aan geeft en leven* 
Wie roept niet Icobot, 
Nu Zions heerlykheit j 
In d'afch bedolven leit, 
Tot hoon van I f raë'ls Godt. 

= 30. ,7 
Het koft'lfk volk daar Jeius beek itt blonk 
$chynt levenloos als uitgeteert, 
En van den fpring bron afgewcert, 
Paar 't geeft en kragt uit Jezus vol heit dronk* 

De Bruit kan 't pat niet vinden, 
Waar pp zy haar beminden 
Wel eer t'ontmoeten plag, 
Hy vlugt haar uit 't gezigt, * 
En met hem liefd' en ligt, 
't Wert duifter op den dag. 

31, 
Ag Zions Koning!" ag Emanuël! 
't Amegtig Volk de droeve fchaar 
Kirt als een Duif in Doods gevaar, 
Cxy vliet vaft heen en zyt haar veel te fnel. 

De Zatan als ontbonden, 
Dje geeft ons diepe wonden, 
En raad gelyk verwoet, 
Ontwaakt kloekmoedig Helt, 
Rukt ons uit zyn gewelt, 
Vertoon u Leeuwen moet» 

3*-
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Omgort u ïweert, dóét,Babel aan zyn val-
Geraken »wreck eens al den ho'dn ' 
Uw's Naams, vergeh haat dubbel loon 
Voor 't uitgepieugde bloet, ag.wanneer zal 

Die grote dag genaken, * f 

Dat gy bekent zult maken: 
Uw Kpninglyke Kaam 
Aan *t blinde jodendomy 
Ag! Jezu, Jezu, kom, 
Roept Geeft en Eruit te zaam. 

33-
Helaas wy zyn geen Tekens meer voortalö 
Bekleet uw Priefters meer met heil, 
2n maak uw Schaaps-kooy vry en veil, 
Van wolfen zwyn, die nu haar luft verzaan^ 

Doet Koningen haar Kronen, 
Haar Scepters en haar Thronen, 
En al haar Heerlykhcen, 
Voor Jezu Ryk en Eer 
Als Zions Opper-Heer* 
Volveèrdiglyk hefteen; 

34-
Giet water óp het fchier verdorde kruit 
Uw* Geeft die Noord» en Zuiden Wint, 
Doorblias uw Hof en doe gezwint 
De Speceryen weder botten uit,, 

Doet Trouw' en Waarheit bloejen 
Laat Liefd* en Eendragt groejeii 
Ons* Liefftc blank en root, 
Keer om wert als een Rhee, 
Befchik uw Zion vrep, 
Welk 't leven uit de doot. 

K va» BOEKHOFEN 

V: 

WEE< 
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WE >jCL AÓT E N 
;Van 

ZIÓNS LIEFHEBBERS, 
Jkarttwoört ,dóor 

Z I O N S B B L U I D Ê G Q M , 
Vitgeboezjmt ter ge legem heit vandebtodt, 

Van den eerwaarden HEEK, 

JASPER vander HAAR, 
Zaliglyjc; overleden in 's Gravenhage, 
4 Den i j . December,• iG-j8. 

Kan werden gezongen , als: Myn ziel maakt groot 
den Heer* 

JeC64:^.6, 7. Deut.3i:$%35\3<M9,43- Jcf.f9« 
en 60. Ezech.37. Proy. 10:^.7. en 1 4 : ^ 32. 

Jef.ff.f. 1,2. Apoc.14:^. 13. 
Z I O N S L I E F H E B B E R S . 

1 

T E HO F A ZionsZon, 
Enfchilt pnpeii^'re bron 

Van goetheit, hoe beminn'lyk 
Is uwen weg\ te boog 
En,diep voor 's rhenfchen oog: 

Wat is uw doen niet zin-ryk ? 
1. 

Een onvernuftig Volk , 
Benevelt door een wolk 

"" Van reden zonder klaarheit3 
Komt zetten zig ter neer 

Aan 
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Aan uwe voeten, Heer, 

0 Leven, weg, en waarheid. 
_ 3-
Om 't heilzaam onderwyt 
Dat dwazen wonder wys 

Kan maken, en denflegteu 
Doen komen tot ver/land. 
Die uwen raat, en baad 

Goetgunftig op wil regten. 
4-

Gy wekt, en wy helaas 
Bevinden ons te dwaas 

Van hert om te bexeffen 
U doen vol Majefleid, 
Vol glans, en heerlykheidr 

Voor euwig te verheffen. 

Is 't dan ons droevig lod, 
t'Ontberen 't zoet genod 

Uws heilst is 't vafl befloten* 
Dat&y {hoe lang zal 't zyn?) 
Verbergt « fchoon aanfchyn7 

Als woud' gy ons verßoten» 
6. 

U duif dit quynt Heer, wailtK 
U Geefi ons onderpand, 

Dat leven van ons leven 
IVykt weg, en wy ontbloot 
Die fchynen dor, en doodt, 

Als had hy ons begeven* 
7* 

Gy geeft vafl: flag op flag, 
't Wort dutfter op den dag^ 

Gy rukt % lieve kind'ren 
Te midden van ons uit, 

E 
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Dus fchynt het uw beflmt 

Ons dag'lyks te vermind'ren: • \ 
8. 

Wat noot waar 't Wiften wy 
Uw' Opper-heerfchappy, 

En wys beleit f erkennen; 
En wyl Hvj bant dnsflaaty 
Vermoeit door eigen raat 

Ons aan u te gewennen : 

9 
- Of dan 't verlies zeer drukt, 

Als't vander HAAR gelukt 
Bevryfvan fmert, en zonden 

Ten Hemel (n te treen, 
Daat was min' fcha* geleen 

Zo wy hem nazien kondenr: 
IQ. 

En door een waar geloof 
Voor */ vleeßbes wysheid doof \ 

Uw Heilig doen bemerken j 
En vergenoegt; en fiïl, 
In Godes goede wil 

Ons berte gaan vtrfierken. 

Z I 0 N S B"R U I D EG 0 M. 

L dUSTE. 

Tree toe verblinde fchaarf 
Al zyn uw klagen naar, 

Kom zet u aanmyn voeten 
In diep* ootmoedigheit, 

~*k Wil door myn goedigheid 
Uw zielen nog ontmoeten. • , 

ï ï Ag-
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12. 

Ag ! opent uwen mont 
Myn fcbaapkens, 'k wil tcrftont 

U met myn goet vervullen: 
Zy werden nooit befchaamt, 
Maar tot myn dienft bcquaamt 

Die op my wagten zullen. 

' 3 -
'k Sta met myn liefde ree, 
Als met een volle Zee 

Van al 1 erl ei genade, 
Voor die als arm, en naakt 
Aan mynen drempel waakt, 

Met fchult en fmct beladen. 
14. 

Myn volk gy zyt te ryk9 
En in een dikken flyk 

Van eigen werk gezonken: 
Gy Saat op eigen gront, 
Gy ^raagt u zlsgezont. 

Van eigen wysheid dronken. 

Ag! waart gy moed', en mad, 
Eens al u woelen zad 

T tn regten uitgeledigt! 
Hoe quam myn liefd' u voor! 
Hoe wierd' gy door en door 

Gezuivert, en bevredigt? 
16. 

Maar wagt, ik baan de weg. 
(Die zelfs de gront-flag leg 

Van 'Lions heil en luifter) 
Om 't volk ontbloot en arm 
Te redden door myn arm} 

Myn ligt breekt door in 't duißcr, 
E z 
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if. 

Als ik, de wegen al 
Voor vi-betuinett zäl 

Met doornen die u "itekën, 
En gy geen kans zult zieü 
Om 't ongeval t/ontvlïen , 

Of ergens door te breken. 
18-

Dan zult gy niet meer van 
"U waard' en eerße Man, 

Stoutmoedig afgaan wyken^ 
Om in een jdonk're ftaat 
Naar boelen hulp en raat 

Gedurig om te kyken. 
II. RUSTE. 

19. , 
°t Is waar 'k geef flag op flag, 
't Wort duifler 0$ den dag, 

EH 'k ruk myn lieve kindren 
Te midden variü uit, 
En 't Is myn väft'èèfluiï'" 

U daag'Jyx te ver mind "ren: 

Myn Souverein bedel 
Befchikt het alles wel; 

Myn grondeloze reden 
Is regel van myn doen, 
't Geen gy niet kunt bevröén 

Moet werden aangebeden. 
2 1 . 

Maar hebt gy uit myn woort 
Onkund'ge nóóit gehoórt 

Dat als de hant der vromen 
Zal weien weg gegaan i 
En 't lchynt geheel gedaan, 

Dat dan myn heil zat komen I *a 
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2,1, 

Als Zion zonder hoop 
Zal meinen dat den loop 

Van myn getrouwen zegen 
Voor haar is opgeftopt, 
Van ramfpoet overkropt 

En allezints verlegen. 

23-
Als zy zeer dunne wert 
Van Kindren, en de fmert 

Voor haar fchynt ongeneeflyk, 
En dat de vyant woet 
Als in haar herten-bloet, 

Door lilt en wraak lult vreeflyk. 
24. 

Dan zal ik als een Helt 
Ontwaken, en 't gewelt 

Door Geefi en kragt verdry ven, 
En aan een ted're l¥ees\ 
Onmagtig, vol van vrees 

Myn hulpe doen bek ly ven. 

Ik Zal 't verflrooide volk 
(Getrokken uit den kolk, 

En afgrond der ellenden) 
1/erz.awéBn tot een, 
Kn voegen-been by been, 

En baar myn Geefi toekenden. 
16. 

Verquik u' Chriftèn ïctiaar, 
Schep moet, myn woord, is waar, 

In flïiheïd en vertrouwen 
Zal "ZMIOKS fierkte zyn: 
Gedult vertagt de pyn , 

En op myn naam té bouwen, 
E 3 UI. 
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III. RUSTE. 

En ofte dezer (tont 
tJ druk de verfche wont, 

Het fterven van uw broeder, 
En gy hem door de dood 
Gerukt ziet uit den fchoot 

Van Zion uwe moeder. 
28. 

Kom (lel u leerzaam aan, 
Laat varen eigen waan, 

Ik zal u onderwazen; 
Dit bitter zal u ftof 
Verfchaffen tot myn lof, 

Gy zult myn goetheid pryzen. 
29. 

Als gy te veel verwagt 
Van 't fchepzel, 't geen u dagt 

De man te zullen wezen 
Waar door 'k wat groots zal doen, 
Zo wagt u voor myn roem. 

Ik wil uw quaal genezen; 
go-

'En nemen 't wel eens weg, 
Om ai uw overleg, Q 

En hoop om verr' te blazen, 
En in u agtingen, 
En u verwagtingen 

XJ gantfchlyk te verdwazen. 
31-

Gy hoopte deze plant 
Van myrte regterhant 

Zoud' als een Ceder groejen7 

Maar 't was myu wys bdcit 
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Hem in de eeuwfghêit 

Voor eeuwig te doen blocjen. 
31. 

Verhef u hert, merk óp ! 

In hem ten hogen top 
Myn vrye liefde fteig'ren , 

Die 'k aan geen ziel vervult } 

Met armoe, fmet en fchult, 
Maar ryken v/el zal weig'ren, 

33-
Leer hoe hy onderfteunt 

. Heeft op myn Naam geleunt, 
Als alles fcheen geweken j 

En hoe myn zout verbont 
Hem was een vafte gront, 

My» trouwe nooit bezweken. 

34-
-Hy leefde door geloof, 
Voor Zatans leug'nen doof, 

Myn vjoort, mymuWie waarheid 
Stont vader als een rots 
By hem, de Hel een trots: 

Hier had zyn ziele klaarheid. 

3f. 
Ziet ook der zonden quaat, 
Vergeven, dog gehaat 

Hier vaderlyk gewroken, 
Wanneer zyn ziel die plag 
Verquikt te zyn daar lag 

Als in het graf gedoken. 
3.6. 

Zyn nederige deugt 
Klaagt gy, heeft ons verheugt, 

Hoc was hy tot een zegen, 
't Geen nu veel zugten doet? 

E 4 

A 
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Het bleek dat 't teer gemoet 

Tot weldoen was genegen: 

Zyn mannelyke hert, 
Niet ligt door anxt, of fmert 

Gebogen bleef ftantvaftig 
In Godes zaak; '$ werelts lift 
Heeft haar in hem vergift, 

Haar ftrelen viel hem laftigf 

.38-
Luß tot geregügheid 
Was in hem uitgebreid. 

Het kon zyn ziel verwonde 
Als hy een ieder menfeh 
Niet wift naar 's herten wenfph 

Te rigten t'allen ftonde. 

39-
Gy zegt zyn kloek vernuft 
Beftuirde die verzuft 

Door kommer raat verzogten, 
Men zag hoe veel Gods beelt 
In Jezu zaat hertee!t 

Op zyn gemoet vermogte. 
40. 

Bescheiden ommegang 
Met ieder na zyn rang 

Heeft in hem uitgeblonken; 
Gods hoogheid was zynfehrik 
Gods opper al befchik 

Was op zyn hert gezonken. 
41. 

Hoe was hy wel vervult 
Met fieiiig ongedult 

Wanneer hy in den afgrond 
\Van aya gebreken U$> 
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Het was zyn naar geklag 

D&t hy van God verr' afftont. 
42. 

Het werken ronder Geeft 
Wat is het hem geweeft 

Tot ft of van bitterheden; 
Als hy zyn zelven vond-
Het baarde hem terftont 

Tot droefheid nieuwe reden. 

43-
Hoe zag hy meni^werf 
Ter neder pp 't verderf 

In die zig ührifi'nen noemen, 
En van Gods Geefl ontzet, 
Op 't buiten ft* van de wei, 

En op de letter roemen: 
44. 

Hy zag (zyn ziel tot kruis) 
Hoe God was uit zyn huis 

Geweken: hoe men fragte 
Hetjammerlyk gefiel 
Te dekken, en yt gezwel 

Op 't ligt te helen dag te. 

4f. 
Maar zielen ag! bedaar! 
En dees* uw klagten (paar, 

't Was in een vat- van aarde 
Dat hy die diertftefihad 
Door vryt.gunft bezat; 

M)7i &;/ gaf hen zyn waarde, 
46, 

Dat Beeksken van myn goed 
Quam ujt de volle vloet 

Van myn genade ft romen* 
Wilt gy W lufi verzrfm 

£ s 
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Komt tot den Oceaan, 

Nu *t beexk'u wert benomen. 
47-

Afgodtfcb Menfcben kint 
Hoe %yt gy fleets geiint 

U van my af te keren, 
En tegens myn bevel | 
My» goede» Geè/i ten quel 

Met 'tfchepzel te boereren, 

IF- R USTE. 
48. 

Maar treur'ge Chriften fchaar 
't Is tyt om van der H A A R 

Bevryd uit al 't benouwen 
Te volgen Hemelwaarts, 
Om hem verloft van 't aarts 

Aandagtig te befchouwen. 
49. 

Leer van hem nvjen kroon 
Te werpen voor myn tbroon ; 

En door myn liefd* verilonden 
Te galmen overluit 
De balelujabs uit, 

Help hem myn lof verkonden, 
fO. 

Ag! zielen wiftet gy 
Hoe vergenoegt dat hy 

Zig eeuwiglyk zal baden 
In 's levens zuiY'icflroom9 
En aan des levens boom 

Zyn fterke luft verzaden. 

Gy febreeuwde naar die dag, 
Gy maakte fleets gewag 

Van 't heil dat Z'ton nadert» 
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Als~Jt volk in 'J Vaders naam 

'Bewaart voor eeuwig t'zaam 
Zal wezen opgegadert* 

f2 . 
Tre toe verblinde fchaar, 
Als fcheen uw klagt zeer naar 

Dus kuntg'uw druk verzoeten, 
Door myne goedigheid, 
Als g'in ootmaedigheid 

U neer zet aan myn voeten. 

Z I 0 NS LIEFHEBBERS. 

f3-
Ag! Jezus komt ons vopr.9 
Ag ! fchenk ecu open oor, 

En doe ons twemaal boren 
Uw Goddelyke fiem 
Ag! geefu woorden klem 

Üp 't hert, of ' i is verloren. 
f4-

Doe ons dog Zions Heil 
Ter herten gaan, dewyl 

W %%f Koninglyke gangen. 
Niet zien in 't Heiligdom, 
Doe ons amegtig om 

Den Bruidegom verlangen. 
ff-

Gelukkig Sionyt 
Die nu de droeve tyt 

Gebruikt om iteets te wagten 
Op hem, wiens komß verbaaß. 
Schoon Hel, en Werelt raaß, 

En Babel fpilt zyn kragten. Cant.%: I 
f6. 

Dog wert het ons gegunt 
(Daar 't al dog op gemunt 
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st. 

Dog wert het ons gegunt 
(Daar 't al dog op gemunt 

Is) vry van onze banden, 
En boejen 's Hemels kuft 
Den zaal*ger zielen ruft 

Gelukkig te belanden. 
f7-

't Is goet hoe 't u belieft, 
Heer Jezu : ag ! doorgrieft 

Ons hert met liefde fchigten; 
"Trek trek ons naar u toe $ 
Maak ons de wereld moe; 

Doe 'tfcbepzel voor u fwigten. 

Op dat w' als van der H A A R 
{Vry, onbevlekt, en klaar, 

Met lange reine kleren 
Gewit in Jezu bloed) 
Eens zetten onzen voet 

In 't fchoon Paleis des Herelt* 
S9-

Ag! ag ! die daar eens quam, 
Daar volgt men fleets het Lam, 

Daar zoekt men nooit zyn eigen. 
Daar 's V ongeloof te niet, 
Geen zonde daanverdriet, 

Daar moet verzoeking zwygen. 
.60. 

Kom, kom, kom haftelik Apoc. 2 
Heer-, want elk ogenblik ^29. 

Doen wy niet als 't bederven: 
Ag! Jezu mag het zyn, 
Dat deze nagt verdivyn \ 

Of doet ons met hem fterven. 
F. v. 
L I E 



LIFJFLYKE ZIEL DWANG, 
Of innige Hcrtstogte tot den Hcere jezu. 

Over de Woorden, i Córinth. f: 14. 
De Liefde CHRISTI dringt ons. 

Op de Wys: Hoejckoon ligt ons de morgenfier, 

1. 

O Jezu! wat is 't dat u dringt? 
6 Lieve Jezu! dat u dwingt? 

Een wormke zo te minnen, 
o Liefde Jezu door wat magt* 
Wort zo u tere Ziel verkragt? 

Om my, my, te bezinnen, 
Zoud' ' tzyn, , dat myn, 

Reine Ziele,, u beviele,, 
En tot liefde, Zo u lievend' hert doorgriefde. 

2 . 
o Jezu! neen, Genaden Zon, 

o Zoete Jezu! Liefdebron, 't Is enkel uwegoetheid 
ó Zoete Jezu die u dringt, 

ö Liefde Jezu die u dwingt, 
't Is enkel liefd'en zoetheit, hoegoet,, hoe zoet, 
Hoe doordringend',, hoe Zieldwingend', 

Ag hoe heerlyk, 
Is u liefd', s'is ongrondeerlyk. 

3. ' 
Een brete zonder eind' of maat, 

Een lengte die veel verder gaat, 
Als Hemel ende Aarde; 

Een diepte zonder peil of grond, 
Een hoogte die nog .oog nog mond, 

Bereikt of roemt na waarde, Ag 't is/, gewis,-. 
Ze 
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Zo een goetheid „ zo een zoetheid, 
Daar met luiten, Kan myn ziele zoet in ruften. 

4-
• è Liefde! Liefde overgroot, 

Myn arme ziel was levend* dood, 
Doe Jezus my quam trekken; 

Ja zig geheel ten beften gaf, 
Zyn leven zeïis, om my uit 't graf 

Der zonden op te wekken: Hy riep,, Ik flïep, 
*k Sloot myn oren,, 'k wou niet horen, 

Maar hy drong my, 
Door myn hert: zyn liefde dwong my/ 

f 
Proeft tog, myn ziele, wat een goet,, 

Smaakt, ziele, wat u Jezus.doet, 
't Is Jezus, ziele, u Heiiant, 

'r Is Je^us die 't u alles geeft, 
Die niets voor u te koftelyk heeft, 

U hulp, u trooft, u byftant, 
Proeft tog „ zoekt nog , 

Maar hoe heerlyk „ en begeerlyk, 
Dien beminden, Jezus is ' t , gy zult het vinden. 

6. 
Maar ag myn Heiiant, waarom is ' t , 

Dat nog myn ziel zo verre mift, 
In u met al myn zinnen, En over al en fallen tyd 

Gelyk gy 't Heere weerdig zyt, 
Zo innig te beminnen, Daar gy 't „ dog zyd, 
Die my 't leven,, hebt gegeven , 
Gy allene, Zoete Jezu, anders gene, 

7-
Ag ziel! hoe zo verkeert en blint, 

Dat gy niet meer dien Jezus mint, 
Dien Heiiant, 6 Dien Broeder! 

Ag wat mag 't zyn? of weet gy ' t niet, 
Dat uwen Broeder Jezus hiet ? 

Ei 
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En is u trouwen hoeder, Hoe dan,, zo van, 
Zulk een Hoeder,, zo een Broeder , Afgeweken 

Voelt tog, ziele, ag wilt breken. 
8. 

Ik voel, Ik voel, myn herte brant: 
Ik voel, 6 Jezus! 'k voel u bant, 

Myn zielegantfeh doorgrieven, 
ó Zoete Jezu, ag! hoe zoet, ó Lieve Jezu, aghoegoet 

Hoe zoet is 't u te lieven, Komt gy„ öelt vry, 
Gantfeh myn herte,, dat met fmerte, 

Nogblyft hangen, 
Aan myn vleefch, daar 't zit gevangen. 

9-
Neemt gy myn hert het komt u toe, 

Het is der vreemden Here moe, 
Jezu, myn Heer, myn Koning, 

Komt tog myn Heilant, kornt'er in: 
Gebiet en ftieret na u zin : Als in u eigen woning; 

Ag Heer,, hoezeer,-
Uwc tere liefd' en goetheid. Ag myn Heer! 

io. 
Daar is myn hert geheel en al, 

Of't wil, of't kan, het moet en 't zal, 
't Moet u myn Heilant minnen, 
U lieve Jezu, u alleen, U zoete JCZH, anders geca, 

En wilt 't niet, dwingt'er binnen, 
Dringt 't,, dwingt 't, 

Doet het zwigten,, vóór ü fchigten, 
Al zout fcheuren, dringt'erin, 't en zal niet treuren. 

i i . 
't Is liefHe dwang, 't is zoet gewelt, 

Die niet en deert, dat niet en quelt, 
Hout gy het maar gebonden, 

't En vreefl: niet voor de flaverny, 
Want uwe banden maken vry, 

Vag 



Vail 't harde jok der zonden: 
Waar van „ 't nier kan, 

Vryheid krygen, of't moet hygen, 
En verlangen, Om van Q te zyn gevangen. 

1 2 . 

Daar dan myn Heiland grypt 't aan, 
En doet 't in de bqejen gaan, 
. 't.Moet u gevangen wezen, 
Daar zoete Jetu, 't vreeft geen dwang, 
Hoe hart gy 't, peril, ' ten is nier bang : 

U wonden is genezen, Grypt't,, uypt ' t , 
Tog zo innig,, yry wat vinnig, 

6 Die nepen zyn zo zoet, 't zyn liefde grepen. 
'3-

Daar dan myn Heer (daar is myn hert, 
Daar is myn ziel, die door u wert 

Om u, tot u gedrongen, 
Al zeid hy houd voor u een deel: 
Ik zou niet komen, 't werd geheel, 

Door u, tot u gedwongen, 
Ü Drang,, u dwang, 

Is zo iieflyk,, ferjoonze dieflyk, 
Steelt myn herte, Ja vermoord'er zonder fmerte. 

»4-
_'t En vreeft nog lift, nog geen geweld, 

Óf gy Bet ftrèeli, of nederveld, 
Het wil nog kan niet lopenj 

Al voert gy 't weg, al flaat gy 't dood, 
Of 't leeft, of 't iterft, 't is in u fchood, 

't Zal in de dood nog hopen, 
Geen nood,, dien dood, 

Zal het geven,, 't regte leven, 
Want hierom, Og ! 

Roept het iteeds, ó Jezu! komt tog. 
' f 

Wanneer myn Heiland ag myn Heer 
ê Zoete Jezw „ ag wanneer, Z*l 



Zal ik u eens hier boven, 
Bevryr van al dien vreemden dwang, 
Die my hier valt zo hart en bang, 

Met uwe Kind'ren loven! 
6 Daar,, zal maar 

Eeuwig fchät'ren,, helder klat'ren, 
Liefde dwingt ons, 

6 De Liefde Chrifti dringt oris. 

Den Hemelfchen Arend , zyn vlugt 
fpoedende na 't Dode Lighaam. 

Luce 17. vérs 37. 

Opde Wys: Pfalm 77. 

r. 

A Lies vind* ik vol elende, 
Waar ik buiten God my wende 

Alles is een blink ent niet, 
Daar myn Ziel u niet en ziet, 
6 Gy zyt alleen begeer!yk , 
Gy, gy zyt oneindig heeriyk, 
Algenoegzaam is u goet, 
Onuitfprekelyk u zoet. 

't Wonder van u liefdens volheid * 
Heeft myn Ziel door liefdens dolheit 
Zo ontdoken en verzet 
Dat my ieder is belet 
Die niet van de VVerelt eenïiam 
Spreekt, alleen van u gemeenzaam, 
£n van u beminn'lyk ligt, 
Dat ér vloeit uit u gezigt. 

3. Ho« 
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Hoe meer dat ik u bègere, 
Hoe 'k al meer en meer vermere 
d'Onverzadelyke luft, 
Die alleen kan zyn gebluft, 
Met u eens te zijn veel klaarder 
Als tot nog'toe, en u nader 
Te bcfchouwen éuwig een, 
Als met my te wezen een. 

4-
'k Ben wel zwart en zeer onliefPlyk 

Maar myn zwart is egter lieff'lyk, 
Als mét J E Z U S bloet gewit, 
Witter als het wkftewit, 
Wilt my in dit bloet zo domp'lcn, 
Met u Geeft zo overromp'len, 
Dat gy in myn voor u ftaan 
U moogt zei ver fchouwen aan. 

f-
Zet op my u Godheits Stempel 

En bewoont my als een Tempel, 
Laat ik gener vremden zyn, 
Ik ben d uw', ey weeft gy myn: 
Drukt u Liefde in my neder, 
£n ontfangt myn liefde weder, 
Laat het haaft'lik zyn de tyt, 
Dat ik regt ken wie gy zyt. 

6. 
Zint ik u heb leren kennen, 

Wil ik graag my laten mennen, 
Waar u Geeft my leiden wil, 
'k Vint' in u 't gezogte ftil, 
"k Zie in u de fchoonfte Schoonheit, 
Og was dit fteeds myn gewoonheit: 
'k Zoude vinden meer en meer, 
En u noil volprezen Heer. 
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7-

O! alleen bemirinlyk voorwerp, 
Ka wiens luhl'ren ik myn oor fchérp, 
Doet my boren in de ftilt, 
Ziele hebt al wat gy wilt: 
Laat vry u genade komen. 
Als gehele Waterftromen, 
Deze drie: Ziel, Oog en Keel, 
Zeggen nimmer 't is te veel. 

o. 
Maar *r verlang te zyn ontbonden 

Ü te zien, verloft van zondeni 
In het helpen klaar om hoog, 
Daar gy nooit ^aat uit het oog, , 
'k Zal daar vinden dat u klaarheit, 
Is baarblykelyke waarheit, 
Ja ook nog oneindig meer 
Als ik nu ver wagt 6 Beer. 

9-
Loft my haaft'lyk uit deeP Kerker 

6 Volmaaktheids wyze Werker, 
Dat uw* Levens will' op bord, 
Om te ftelpen mynen dorft. 
*k Kryg verdriet in 't aards gewemef, 
'k Hyg en zugt valt na den Hemel, 
't Schip geballaft met u min, 
Blaas u üeeft ten Haven in. 

10. 
'k Zie aan mynen luft geen tomen 

Voor dat ik tot u mag komen, 
Wilt gy geen verlangen meer , 
Laat het heden zyn, 6 Heer ! 
Dat myn Ziele meer mag nad'ren 
Daar die Arenden vergaderen 
Tot.het levend' dode lyf, : 
Daar ik op verringert blyf. W. D> 

F 2 Wy 



Wy nullen vermelden van den Na 
me de« H ER £ N ortzes GO DS. 

Pfalm 20. vers 8. 

Op de Wys: van Repcavan. 

i . 

ONooit, o nooit, A nooit volpreien Heer 
Wanneer zal ik u zien , wanneer u zien? 

Wanneer zal ik u zien, wanneer u zien? 
Wanneer zal ik myn onverzade Ziel, 
In 't ront verliezen ? dat gy zelve zyt, 
In 'r ront vefliezen? 
In 't ront verliezen ? dat gy zelve zyt. 

2. 
Ik heb gezien van uwe Heerlykheit, 

En van den onbegrypelyken glans, 
En van den onbegrypelyken glans, 
Die uit u Lieflyk aan ich yn nederdaalt * 
En het vermeerdert myn begeer! ykheit, 
En het vermeerdert, 
En het vermeerdert, myn begeerlykhett. 

3-
Onzienlyk ligt, En dog alziende ligt, 

O! Eeuwig leven zelfs, fchoon onbepaalt, 
O ! Eeuwig leven zelfs, fchoon onbepaalt, 
Geheug dog nimmer dat ik wezen mag 
By 't ligt geblïndhokt, en by 't leven dood 
By 't ligt geblinthokt, 
By 't ligt geblinthokt, '-en by 't leven dood. 

4- ' 
Alleen volmaakt, En algenoegzaam Heer, 

Wiens hoge wegen, onnalpeurlyk zyn 
6 ' r J ; Wiens 
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Wiens hoge wegen, onnafpeurlyk zyn, 
Ey Geeft gelooft my fteets re wezen tot 
Een Verrekyker, daar 'k u mee beoog, 
Een Verrekyker, 
Een verrekyker, daar 'k u me beoog. 

f-
Almagtïg Heer, 

Van d'hogé Heren Stoel, 
Die fchittert van u Flonkerent Mijefteit, 
Die fchittert van u Flonkerent Majefteif, 
Is 's werelts luider maar een fchaduw dan; 
Kom grote Koning by my wonen in* 
Kom grote Koning, 
Kom grote Koning by my wonen ?n. 

6. 
Gy zelve zyt d'Eeuwe werkzaamheid 

Die uit een Niet 't heel al hebt opgebout, 
En u volmaakt befte) fteets onderhout: 
Gy Schepper zeis zyt aller Schepzels zout, 
Uit u alleen Heer werkt het al te maal. 
Door u alleen Heer, 
Tot u alleen Heer werkt het al te maal. 

7-
U Naam is raat, Om dat gy 't vaft verftaat 

Gy zelfs zyt een eenig Waaragtig God, 
U woort is Waarheit van 't begin tot 't flot, 
Gy zyt getrouw tot in der Eeuwigheit, 
Daarom wie flegt is, loopt u wysheit na, 
Om raat die regt is, 
't Woort 't geen gy zegt, Is waatheit voor en na. 

8. 
Alwetent wys, En wys Alwetent Heer, 

Die 't liftig hert alleen doorgronden kan, 
Die 't liftig hert alleen doorgronden kan, 
Beademt my van hoog zo niet u leer, 
Dat ik mag kennen wie èn wat gy zyt, 

F 3 Da* 
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Dat ik mag kennen, 
Dat ik mag kennen wat ook in my lelt. 

/. RUSTE. 

9-
O! Wecrdigheid, O! Gelukzaligheid 

ö ! Engelen, welluft blydfehap, wyshei<l, kragt 
O! Vreugde van het menfchelyk geflagt, 
Wert tog tot my, of ik tot u gebragt, 
In *t aar dich gewemel lull my niet als ii, 
In 't aardfeh gewemel, 
Ja zelfs in d'Hemel lult my niet als u. 

10. 
O Onbevlekt! O! Rein, O! Zuiverheit 

O! Duïve van opregt Eenvoudigheit, 
O! Bundel van Volmaakte Heiligheit, 
O! Mögt myn mout uitblazen immermeer, 
Met d'Eng'len 't Heilig, Heilig, is de Heer, 
Met d'Eng'len 't Heilig, 
Met d'Eng'len 't Heiig, Heilig is de Heer. 

i i . 
Regtveerdig Heer, 

Wiens Toorn onverdraaglyk is, 
Als een verterent vier en hete gloet, 
Als een verterent vier en hete gloet, 
Waar me gy op de ftoute Zondaars wroet, 
Met grimmigheit gantfeh onverzettelyk, 
Met grimmigheit Heer, 
Met grimmigheit gantfeh onverzettelyk. 

12 . 
U Ogenwenk, De Engelen beven doet, 

En als een wint van uwe Neuze raaft, 
En als gy rook uit uwen Monde blaalt, 
Zo dat het siddert al en drilt en beeft 

IA! 
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,aat dan myn Ziel ftaan onverfchrikkdyk, 
ii Uwen Naam als, 
!en fterke Throon onverwrikkelyk. 

Wat 's dat voor groot, En ongehoorde liefd' 
)ie om een doden hont zyn Zone dood, 
)ie om een doden hont zyn Zone dood, 
.n aan den Viand boezemt uit zyn hert, 
'oor deze liefde alle liefde wykt, 
roor deze liefde, 
roor deze liefde alle liefde wykt. 

14. 
O Liefde zelfs, O ongemeten Liefd', 

en afgront diep, een grondeloze Zee, 
en argront diep een grondeloze Zee , 
Vie zoude geeftelyk niet verlievet zyn, 
)p zulk een liefde die oneindig is? 
)p zulk een liefde, 
)p zulk een liefde die oneindig is> 

if. 
O Vader lief, Ryk in Langmoedigheit 

7o\ ingewanden van Barmhertigheit, 
Ln wonderlyk vol van verdraagzaamheid: 
k hyg, en haak, en zugt na uw' gena, 
Vanneer 'k in zonden bloedig op den weg, 
ialf doot van wonden, 
/uil onverbonden walg'lyk neder leg. 

\6. 
O Koft'lyk Gout! O Onwaardeerbare fchat 

3! mildheit die nooit uitgegeven is, 
\an die voor u bereit te leven is, 
k zal het zetten op een bedelen an, 
rot hem, daar niemant ougetroolt komt van: 
iier is ryker niemant, 
üer is; milder, niemant als die ryke Man. 

F 4 II, RUS-



O Goetheits Zee, En ook voldoende mee 
Die maar alleenlyk draagt de naam van goet, 
D i e n e t al leen lyk zegt maar waarlyk doet, 
Wie kent u die'nïef mee uitzingen moet, 
Hy is beftendig in zyn goetheir, 
In en uitwendig, 
Aan die elendig zyn in ecuwigheït. 

«8. 
O! Schoonfte fchoon, Schoon onveranderlyk, 

Wiens aanfehyn is met minlyk blank en wit, 
Met hair gebrult en lchynent zwart als git, 
En wondcrlyk bevallig Root verciert, 
Laat m'in u baden eer 'k van liefd' verfteen, 
Want U Genaden 
Die trekt my na de fchqonheit zei ver heen. 

JO. 
Here gy zyt God, Ja gy zyt zulk een God 

't Gelukkig, onbegrypelyk , Eeuwig al, 
En ik het zondig niet, door mynen va), 
Gy boven woont, maar ik in 't aartze dal, 
't Schoon mangel, van u heèrlyk heerlykheen! 
Koft my myn gang wel 
En al den rang wel van myn deer'lykheen. 

2 0 . 
Vliet fchepzels vliet, Buiten God lud my niet 

Gy zelfs alleen zyt myn begeerlykheit, 
Volmaakte nooit volprezen heerlykheit, 
U Algenoegzaamheit is myn Rykheit, 
O Schepper, Koning, Meefter, Lieffte Vrient 
Myn Ziele Woning, 
Isliet als honing vloejent aanfehyn dient. 

2 1 . 
Zit ik of fta, Trekt my u altyt na-, 

Komt tot my in, komt tot my in, O Heer! 
U-i \ \ 

\ 



In zyt gy eens gekomen keert nooit weer ̂  
Gaat nooit of doet een haaftig wederkeer: 
Og komt tog nader tot myn Ziel bezwaart, 
Of Heils Spring-ader, 
Of trekt my nader tot u Hemel waart. 

22 
't Zien in 't duifter, Zal daar verandert zyn 

In 't zien den luifter van u zoet aanfehyn, 
In 't kenneloos kennen waarlyk kennen zyn> 
In 't Heilig Ront van u Eygenfchappeu, 
'k Sta op de frappen van u eerft befluit, 
Doet m'overtrappen, 
Doet m'overtrappen, dan is 't zugten iiif. 

23. 
O J E HO V AH, 'k Zing vaft de Zaal'ge na 

Om dat ik al in hope Zalig ben, 
En ik op aard' iecs van den Hemel ken, 
't Is tyt dat ik my aan dit werk gewen, 
'k Zing vaft Halelujsh de Engelen na, 
Hier Hal el u jan, 
Daar Halelujah, fleets Hsäelujah. 

W. DORPILLZ, 

* $ Eer 



Een Antwoord van een 

K I N D G O D S 
Over de Woorden, Proverb. 23. vers 16. 

Myn Tone geeft my u, Hefte. 

Stem: Hocfcboon ligt ons de Morgen Ster, 

T . 

TK hoor een Hem uit 's Hemels throon 
*Die roept, geef my u hert myn zoon, 

En wilt niet langer toeven : 
Maar Iaat de werelt henen gaan 
En kleeft my uwen Vader aan: 

Ik zal u laten proeven, 
Hoe goet,, hoe zoet 
Hoe gantich heexlyk, hoe begeerlyk 
Zy re agten 

Myne lïefcL', en wonderkQragten. 
2 . 

6 J E Z U S ! waar komt dit van daan 
Dat gy my fprejakt zo vriend')yk aan, 

Hoe zou myn ziel niet tragttn, 
Om u myn God te kleven aan, 
En (leeds tot uwen dienft te ftaan, 

Wilt gy my maar bekragien, 
Dan zal„ ik al,, 
U genaden,, en weldaden 
Steets roemen, 

En ook u myn Vader noemen. 
3-

Ik kom hier met myn herte Heer 
En leg het voor u voeten neer, 

Het moet tog by 11 wezen: 
Al is het niet zo 't wezen moet, 

Neemt 



G E Z A N G E N . ?i 
Neemt gy *t maar aan, ö Here goet 

En wilt het ook genezen: 
U Geeft,, zy meeft, 
ó Myn Koning,, in zyn woning 

Dat myn ziele , U 6 J E Z U tog beviele! 
4-

Ik breng u Heer een hert zeer kout, 
't Is onbeweegt gelyk een hout; 

't En kan u heil niet voelen: 
U goetheit, Heer, diegy 't aanbiet, 
Nog u liefde dringen 't niet, 

't Blyft angftig leggen woelen? 
6 Heer, zo zeer: 
Is gedwongen,, en gedrongen, 
Dat 't moet kwynen, 

En van augft by na verdwynen. 
f 

Daarom 6 JE Z U weigert ' t niet, 
Maar neem het aan, of't nog zo ziet 

Bezoetelt door de zonden, 
Als gy het maar opraapt, en weer 
Door uwen Geeft vernieuwt, ó Heer, 

En waft in uwe wonden, 
O dan,, zal 't van, 
AlP.zyn fmetten,, die 't beletten, 

Zyn genezen, En tot uwen dienft fteeds wezen, 
6. 

Wilt gy 't los maken ganfeh en gaar 
Uit 's viands (hikken en gevaar, 

Waar in 't legt gebonden: 
Want anderzints, mynhertc, Heer 
Kan niets voortbrengen tot u eer, 

Zo perzen 't al zyn zonden, 
Breekt 't ftrik „ dat ik, 
Van de fmerten, mynes herten 

Zynd' ontflagen, MynenHeer weer mag behagen. 
7. Myn 
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7-

Myn hert ö J E Z U is bedeeft, 
't Heeft in der vreemden dienft geweeß. 

Zo dat het allerwegen 
Zeer deeriyk is mishandelt Heer, 
Men trok myn hertc gins en weer 

Gelyk de dieven plegen : 
6 Heer,, fiel 't weer 
In uw' vryheit „ en die blyheit, 
Die 't ontnomen 

Is, wilt laten weer bekomen! 
&. 

Want zonder u weet het geen raat 
Waar 't henen loop, of waar het gaat: 

Het is u Geeftes woning, 
Daarom zal 't weder tot u gaan, 
En kleven u geftadig aan, 

Het komt u toe myn Koning: 
Geef my „ (roept gy 
Uit u throne),, 6 myn Zone, 
Gantfch en gader 

U hert. Ziet hier is 't myn Vader. 
9-

Scheurt Hemel, fcheurt dat nederdaalt 
Myn Vader, en myn weg haalt, 

Van al 't gewoel der aarden, 
Ja fcheur ó Hemel, fcheur in twee, ! 

Op dat myn hert mag vliegen mee 
Tot God, die 't hout in waarden! 
Daar zal,, 't voor ai 
Zig vervreiigen,, en verheugen 
In u eere, 

En u naam üeeds loven Here, 

EEN 



EEN ZÜGT tot JEZÜM. 
Stem: Pfalm 79. 

I . 

O Zoete J E Z U , wanneer zal het weien 
Dat gy myn kranke ziele zult genezen? 

6 J E Z U", zal die gy hebt uitverkoren 
Onder 't bedroefde pak der zonnen fmoren? 
Zal Heer myn yzi% hert, Nog langer zo verwert 

In deze wilderninen, 
Zonder beweegt te zyn, )n ongevoel'ge pyn: 

U liefPlyk aantchyn miifen? 
2. 

6 Zoete ) E Z U ! hebben dan u wonden 
Haar kragt verloren, datze niet myn zonden 
AfwafTen können, of hebt gy befloien 
My voor altyt uit uwe gunit te ftoten? 
Ag! J E Z U / a g ! myn ziel 
Schynt in een tuimel wiel 

1 e wezen heel verdronken: 
Og roept f' in groten noot: Ik leg geheejyk dood. 

In duizingen verzonken. 
3-

Wel zoete J E Z U ! heeft u Geeft zyn kragten 
Verloren, die my te verkwikken plagten? 
Or heeft u gunft, die gy my liet bekomen, 
haii woonplaats uit myn ziele weg genomen? 
Wat is dat dan , 6 Heer , dat nog myn ziel zo zeer 

Wert van u weg gedreven? 
Of is dit u befluit? Of is 11 goetheit uit? 

Of hebt gy my begeven! 
4-

ó Neen! die zielverkwikkende fonteinen 
U Wondens kragt zal nimmermeer verdwynen, 

Nog 
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Nog u ,befluit. ö JEZU. ' zal niet falen: 
Of fchbon u Schaapjens kwamen äf te dwalen : 
Schoon dat het aardze dal verandert wiert, en al 

Wierden de bergen kragtig 
Met groter magt beroert, En in hel hert gevoert, 

Der zeen, ó Heer Almagtig. 

Maar 't is 't gedrogt en tovermagt der hellen 
Dat t'zamen fpant om my ter neer te vellen, 
Daarom, 6 J E Z U ! laat u ingewanden 
Door uwe tere liefde tot my branden: 
Want zonder uwe kragt, Kan ik die grote magt, 

Van alle myn vianden 
In 't minft niet tegenftaan, Zo hevig komenf' aan, 

Nog al haar wrede tanden! 
6. 

Op, op myn ziel, waar toe dit droevig klagen 
Waar toe in klagt verlieten gantiche dagen ? 
Ziet hier, ziet hier u H E Y L A N D S ermen open 
Tragt maar (al komje daar niet in te lopen: 
Waar toe zo lang gedraalt u fchult is al betaalt 

ü H E Y L A N T heeft geleden, 
Neem aan wat JEZUS heeft 't is lieflyk wat hy heeft, 

Hy heeft voor u gebeden» 
7-

A J E Z U lief! wanneer zal ik hier boven 
Met duizent Engelen u ftadig loven: 
Als my in Heed' van dit myn droevig fchreyen, 
Dat eeuwig halelujah zal verblyen! 
Ag JEZU JEZU lief, komt heim'lyk als een dief 

Steelt gy vry heel myn herte, 
't Komt u 6 JEZU toe! 't Is nu van 'thygenmoe: 

Onbint gy 't,v4n zyn fmerte. 

4 wn FIERS-

Bede 
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Bede tegens de Geeftelyke Slaap 2Ugt 
Stem: Van den ƒ i. P/alt». 

f . 

IK flaap zo vaft, myn ziel die lelt als dood 
En ik ontzie myn ogen eens te wry ven, 

En komt ó„God die, flaapluft van my dryven:: 
Al was het met een harden dou of ftoot: 
Of trekt my met de benen van myn bet, 

Waar op ik ben zo zorgeloos gaan ruften, 
Of dondert met vloeken van uw* wet, 

Tot dat ik eens verlaat myn vuile lüften. 
2. 

Ik heb "helaas het fluimeren zo lief/ 
Ik leg en ronk en wentel in de zonden, 
Myn fchult is meer als hundert duizent ponden 

En nog zo ft aap ik zonder kwytïng brief: 
Ik weet dat fchuldenaars geen ruft en paft, 

Zy moeten voor de ftem des eifchers beven, 
Zy vrezen ftaag te werden aangetaft, 

Dit vonnis leit al in haar herfgefchrevcn. 
3 

6 Jonas hoor gy niet dien feilen wint 
Zo bulderen, hoort gy de Zee niet woelen? 
Of zyt gy gantfeh berooft van u gevoelen, 

Of zyt gy doof, of zyt gy fteke Wint? 
Gy flaapt en mof kt in 't opperft' van de maft 

Gy zyt geruft, en laat Violen zorgen, 
Al waar daar niet een penning tot n laft, 

Of dat gy waart voor 's regters oog verborgen. 
4-

ö Trage ziel, zo zwaar als fleen of loot, 
Staat op, zo zal de morgenfter u 1 igten, 
Staat op, en denkt om u\y' verzuimde pligten; , 

Verla 
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Verlaat de flaap, de zufter van de dood. 
6 Ziele* ziet,f hoc weinig tyds.u reit, 

De Zuider zon die roept u om te werken, 
En zo gy niet verlaat u itinkent neft, 

Zo doet gy erger ali een hónt óf verken. 
P. van SORG E A 

L I E D van het I K. 
Stem: Repicavan. 

O IK, 6IK, 
Voor my zo fchadelyk t 

Behoeftig Ik, maar in een ogen ryk, 
la boosbeit ken ik nïemant uw's gelyk, ' 
Ik moet om üwent wil Jezus nog derven, 
Gy zult van hem nu aog nimmermeer 
Pardon verwerven, Ik, gy moet iterven, 
Iky moet zyn niet meer. 

2 . 

Dat Ik en myn, Is oorzaak van myn pyii, 
Dat maakt dat Ik na ziel en lighaam kwyn: 
En dat Ik als een fchaduwe verdwyn, 
Dat doet u , 6 Here! zo verre vertrekkenf 
Dat is een voorhang en een dikke muur, 
Ey wilt die hekken, Om verre trekken: 
En wert myn gebuur. 

3-
Of Ik, zo trots, bedriegelyk en fnoot, 

Verwagt in uwen boezem fchoot op fchoof, 
Ik zeg u aan in Jezus naam de dood 
Hy zal u de nek en de benen breken, 
De nek en zenuw' van onbuigbaar (taal, 
Die zal hy weken, En u doen fpreken 
Haalt een ander taal. > 

Vyan-
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, 4-
Yyandig /*, Zo vriéndelyk in fchyn, 

zult eer lang aan 't kniys genagelt ijm ' \ 
Daar zult gy fierven met een lange pyn? 
U Vonnis dat leit al geftreken, 
En dat beflüit is onverbiddelyk: 
Heer op u fpreken, of op u teken» 
Zo wert Ik een lyk. 

De bitterheit wykt van. deze dood> 
Zy nodigt my te ruften in haar fchoot: 
Ey! magtig Heer, geeft my de leite ftootj 
't Eygen Ik laat dat -ten grave dalen, 
Of buygt en brengt het op een. andere dreef ̂  
'k Wil duifent malen, dit woort herhalen, 
Sterf Ik} Jezus leef. P . van SORG EN. 

.Aaneen Ziele die niet en durft naderen tot hét 

A V O N T M A A ] 
Stem: Van den Lofiahg MÄttlA, 

Jezus. r \TwyfelenÜe maagr, , , 
v - ^ Hoe komt dat gy vertraagt 

Om tot my in te kómen ? 
Indien gy zyt beluft? 
Na.vrede, troojj en ruft, 
Wel kom dan zonder, fchromeh. 

i . 
Ziele, 6 Heer ik kan niet ftaao5 

Veel minder tot u gaan, 
Want ik en heb geen voeten, 
Myn ziel is dom en grof, 
Zy «doet nier als in 't (tof 

vGeljk een mol te wroeten. * 

ta 
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3-

Jezus. 6 Ziel! komt evenwel, 
ïvlet al dat vuil geftel, 
Ik zal u wel vergieren, 
Ik zal u leren gaan, 
Op deze levens baan, 
Myn Geeft die zal u Gieren, 

4-
7LieU. Hoe zout ik durven Heer, 

Die alles nog ontbeer, 
Ik ben naakt en elendig, 
Van alle goet ontbloot, 
De fchaamte maakt my root 
XJyv' woorden zyn beftendig. 

f« 
Jezus. Komt binnen als vriendin, 

c Woont in myn huisgezin, 
Of wilt daar veel verkeren, 
Komt zet u aan dee f dis, 
Daar overvloedig is, 
Al wat gy mögt ontberen. 

6. 
Ziele. Ik vrees myn ftout beftaan* 

Zou my niét wel vergaan , 
Met reden mag ik (chromen, 
En Heer gelyk gy weet, 
Ik heb geen Bruilofts-klect 
Om aan Uw'Dis te komen. 

7'. 
Jezus. 6 Ziele komt maar naakt, 

Hier ben ik me vermaakt, 
Ik zal u kleren geven : 
Gy moet cerft zyn ontbloot, 
En aan u zelven dood 
Zo gy met my zult lcyen. 



G E 1 A N Q E H 
8. 

Ztifti{pt\ aan <}an Heer ik kom,. 
Ik werdT uw* eigendom: 
Gy fprcekt my wi myn herte, 
Cay zyt myn medicyn, 
Myn k-leet, myn Moor, myn wyn, 
Gy (tili cn hee't myn lmerte. 

9-
Jezus. Maar ziel weet die voor af» 

Zo ik u lu(t niet gaf, 
Wilt daarom nier verschrikken, 
Maar weeft hier in verblyt, 
Dat ik n op myn tyt 
Genoegzaam zal verkwikken. 

TO 
Ziele. Ik kom dan op uw' wdori 

Tot binnen in de poort 
Van uw* Paleist ó Here! 
In plaatz^ van een roe , 
Reikt my u fcepter toe, 
Zo zal my niemant dere. 

i i . 
Jezus. Hoe zyt gy nog 10 fchuw'f 

Ik ben geneigt tot uw', 
Schoon gy dat niet kund' voelen: 
Staat maar een weinig Uil, 
En laat u eigen wil 
Niet meer zo driftig woelen. 

12. 
TAele. Myn luft, myn wil, myn drift 

Schenk ik u tot een gift. 
En komt die ganifch verpletten: 
Ag! waar ik niet meer Ik, 
Maar Weer u wys befchik! 
Schryv' ik voortaan geen wetten. 

P . van SOR 
G i 
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Den regten pHßt tens Chrifténs* 
Op de WjsYVk* de ;ró. Geboden. 

Ofte, Reveljè Vous* 

Z Eer heylig heerlyk wys alwaardig 
Eu algenö'egfk^m geroot en gdet 

Almagtig, trou en ook regt vaardige ;> 
Waaragtjg Ie Ven thwil y k - zoet. -J.,; 

Van ende voor u zelfs en allen, 
Die regt k&mëiikytgy Heer, 

Ja al wat in 't hert kaïrvallen, 
Zyt gy en nogemeindig meer: 

Zo zyn ook alle u btfluyéen; 
U daden en u ganfchbeleit, Vj 

De Aard' en Hemel hoort men uitent 
Al 's Heren doen is foeerlykheit; 

4 ; * 
A1 was 't 'dan dit gy myn wont doden 

Voor eeuwig, gy blyfteven goet: 
De wil omhelft maar 't vleefch te$v noden 

Al wat u wyŝ iêit niet my doet. 
f 

Kom dan o Heer gy zyt de hoge 
Doet alles met my dat u luft, 

's Zy^met öf régen̂ m-yii vermöge: 
U vry beleit dat is; myn ruft. 

Hebt gy meer eer in anders leven, 
Ziet Heer hiènben ik, dood myn vry 

Laat uwe Eer maar zyn verheven: 
éu h goet of fchoon ik lf. 

7. Dog 
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Dog dit weet ik 6 ;Hfeer;Verkorcö ' • '•''' ' ' 
Daf eens vari wirket dtei^yn/, "'̂ ^ 

Geen teken h varr'een'Ve'ffoi-èn, . / ' ,̂  * 
l^aar van'een dié^'al iälij^^yn:. 

o . y , . 

Al wat op aard* m^ "'dan kari.beürèri. ^ ' 
Van uwe hafit' *t fsj m'yh al gtJct: ' ' . . 

'k Wil over u bcWit niet tieurcn, ' ' 
Heer al u bitter is liiyn :î oét. ' ' 

Wilt &y my laten onder zonden, \. ,; 
U wil bemiii ik 't is myn wel: 

Wilt gy myn baan ja diepe wonden, 
Ofleideii'ftedes door (k hel-. ,' 

10. , 
Wilt gy door duifter my doea treden ,; 

'Of brengen ineen dorr'wo^ftvn: ^ , 
Ik ben met uwe wil te vreden, 

U doen zal myn genoegen zyn. 
I I . 

Hoe wel ik zond* en boze daden, — 
.̂  Als vlef^hes werk gedurig haat: . 

Ook lydcn', dorheit en v-eèl kWadeii ^( \ 
Mya om haar zelfs niet aan en Üaat. 

12. 
Maar wenfch van al te zyn ontflagen 

Zo verr' het kwaat en zondig is: ,^ 
Ik ben ook willig op) te dragen , , i 

Als het myn 's Heren wil. zo is. 
tg' 

De tyt, de maat, eii ook de wyze 
Laat ik vrywillig ^an. u Heer-: ., 

Gy blyft, gy komt, ik wji u pryze, 
In al u wegen pvea zeer. . 

G 3 14 Al 
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'4-

Al wat u hant myn toekomt ïende 
O'-it, eii niet anders ik en wil, 

Gy zyt *i begin en ook myn ende, 
Ik wagt op 4 en zicte ftil. 

'|c Wil in alles heilig roemen 
U lieven, loven, pryzen vry, 

%J gott in air uw daden noemen, 
^ In '4lle (latefi t* l̂ler ty 

i6. 
Die n myn wenfch door Gods genade 

In myn gewrogt door/s Gcelles kragt 
Jk hang van Jezus af geftade, 

Van en door wien ik alles wagt. 
17. 

Ook dat, om dit te biyven wenfchen 
In wenfch «n wil Iteers voort te fpoen 

Tot dat ik kom daar zaal'ge meulchen 
Haar wenfch verwilfelen met doen. 

y. SAPPIUS. 

O E B E D tot J E Z U. 
Op de Wys: l^a» den 77. Pfalm, 

I . 

L Ieffte J E Z U S myn beminde 
In u Here is 't al te vinde, 

Groot vermaak, en 's herten luft 
Heel de hope van myn ruit: 

6! Gy fchoonfle aller menfchen 
Laat my nooit iets anders wenfchen 

Als te hebben u myn God: 
"Wam dan heb ik \ beße lot» 

2. wm 
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2. 

Wilt my maar u gunftc geven, 
Die is beter dan het leven: 

Ja u gun ft is meerder weert. 
Dan de Hemel en de eert: 

Mag ik maar u gunft verwerven, 
6 ! Dan wil ik geerne fterven. 

Geeft my dit maar 6 myn Heer? 
Dit is 't al dat ik begeer. 

3-
Dan zal ik myn Heer verblydcn 
En verheugen t'aller tyden, 

Meer dan over enig goet. 
6! Gy wenfch van myn ^emoet. 

Wilt my ook u herte geven 
Dat alcyd voor u mag leven, 

Laat ik met myn gantfche ziel, 
Stects doen dat u wel geviel. 

4-
Ä.' Hoe ligt kond' gy het werken? 
En my door u geeft verfterken ? 

Als 't u maar belieft myn God, 
Kragt u te geven by 't Gebod : 

Nu myn Heer fterkt gy myn kragten? 
Want myn ogen op u wagten, 

Myn hert hef zig op tot u, 
Wilt gy my dan helpen nu? 

5". 
Wilt gy my dog hulpe tonen, 
En genadelyk verfchonen, 

Als een Vader en een Vrient, 
Zyne Zone die hem dient: 

Goede God weeft niet verbolgen, 
En wilt my ook niet vervolgen, 

Om het quaat van my begaan» 
Aan u M&i efteit gedaan» 

G 4 6. Ik 
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6. 

Jk verlange vroeg'en.fpade. 
En %ie uyt na u genade, . 
i En na J E Z U S heilig bloet. 

Neigt myn herte en gemoet: 
jLaat my daar de kragt van voelen, 
Tegen al dat zondig woelen, 

Dat da^r nog is in myn hert. 
Tot myn Icèt en grote fmert. 

7-
Dat zal hier myn hemel wezen, 
Wilt my dus myn ziel genezen: 

6! Gy oorfprong aller deugt: 
ó! Fonteyne aller vreugt; 

Mag ik dat van u ontfangen, 
. Nergens zal ik na verlangen^ 

Dan dat wäre dankbaarheit „ 
Ü van my m^g" zyn gezeit. 

' 8. 
Dan dat ik myn gantfche leven 
V ten dienft mag overgeven, 
' Dan dat ik myn 'leven lank 

ü mag geven'lof en dank : 
Dan dat ik my ook verbinde, 
(ö Heer J E Z U S myn beminde! 
. Steets te leven na u wer 

Die gy my hebt voor gezet. 
M. z'an der D ELI EN. 

Opwekking van ê n mpedelpzeZiele, 
' • ' ' • . . • . • / 1 

El hoe myn % êl, hoe dus ontüelt, 
Was is t dat u iteets zo queU? .'. / . 
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Weeft niet 20 neergebogen, . , 

Grypt moet dear is nog hul^?ii raat, . . 
Gy weet dat God geen worm verfmaat, 
Zyn hert is voj üiedogén^ . . ^ 

Hoopt dai%,,Loopt dan 
Nadien Here, Wilt dog lere, 
Op hem wagten , Hy zal u nooit doen verfmagten. 

r 

2. 
't Is waar gy %yt zeer monfterlyk, 
Een Atheift in u pradyk, 
En terger van u Maker, 

Maair evenwel myn waarde ziel, 
Hoe menigmaal dat gy ook viel. 
Al waart g*eên Godvèrzaker, 

Steunt maar, Leunt daar 
Op dien rotfteen, Hy verfmïaat geen 
Ledig herte, Maar hy rukt <iat uyt zyn finertc» 

g. 
Ziet maar eens op dat heil verbont, 
Dat voor de tyt al was gegront, 
Dat zal nog kan niet liegen: ' ' ] 

Befchou maar eens dat (bhónc bloet! ' ' 
Dat dode zielen leven doet, 
Die kragt kan nooit vervliegen: 

Leeft van, kleeft'an 
Al die woorden, En d̂ e koorden, 
Vol van liefde, die zo'menig hert dbor griefde 

Wat vrugt doet u dat möëd'loos zyn, 
En wat een fmert en droeve pyn, , 
Doet u dat nare zugten: , . , , 

Komt aan myn ziel, komt uit den drek, ' 
War lyt gy honger en gebrek, . / 
Wilt maar na Jezus vlugreu; 

Dicuvfiexii, Die biet ' • •, 
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Zig nog Reets aan, wilt maar toegaan, 
Met u zonden^ Hf giet ballem in de wonden. 

f. 
Gy zyt onder een duift*re wolk. 
Die weer quam over Godes volk. 
Dit 2yn Gpds wy^e wegen. 

Aan bid u Scheppers wyze raat, 
Dat morren is dog in derdaat, 

Zyn deugden te onteren: 
Kojnt hert, One wert 

Uit die (Irikke, en die dikke, 
Nevel-vlagen, Wilt u zelfs niet langer plagen. 

o. 
Myn ziel gedenk eens aan die tyt. 
Wanneer gy eens wiert aangcvryt. 
Van d'aldcrfchoonfte Jezus: 

Brak hy doe niet in u met kragt ? 
Verwon hy u niet onvcrwagt? 
Door d'invloet zynes gecftcs: 

Mint dan, Zint dan ' 
Dien volmaakte, die u raakte, 
En bekoorde, En u minnclyk doorboorde. 

7-
Wat zogt gy doe myn lieve ziel ? 
Was 't Jezus niet die u geviel? ^ 
Koft gy het alleen ftellen, 

Riep gy doe niet kom ]@%us kóm? 
Ey weeft my tot een Bruydegom, 
£n wilt met kragt necrvelleii 

In my, dat gy 
Kwaat lult vinden, wilt vcrflinden, 
Al die togten, 6 Die vuile wangedrogtcß! 

v>. 

Waar hebt gy 't op gezet myn Geeft ? 
Is 't niet op heilig het meeft, 
Witt gy Gods beelt niet dragen? 
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1$ 't niet om na by God te zyn, 
En dan zo teder en zo klein, 
Na Jezus fteets ts vragen ; 

Dat s' goet, en zoet, 
Hy zal komen , en betonen, 
Zyn genaden, En zal u geheel verzaden. 

9' 
Ey (leekt het hooft eens vrolyk op, 
Gods liefde gaat den hoogden top. 
Der zonden veel te boven : 

Daar s hulp genoeg by een Vorft, 
Val neder op zyn lieve borll, 
Gy zult hem nog eens loven: 

Gy zyt, verblyt 
In dien Herken, hy zal werken. 
Wie zal keren, En zyn vrye liefde weren. 

Overleg van Glori, en Graci, ofte 
Samenfpraak van de verheerlykte Kerk 

in den Hemel, met die op Aarde. 
Tujjen een Jriompherenäe, en een GeUvige, 

Stemme: Pfalm óR. 

rRlO MP HERENDE. 
i. 

T 7 Erheft u ziel! die daar Gods troon, 
^ Daar vader Geeft en vader Zoon, 

Zyn Majefteit verkläret 
Ziet daar den troon van 't hecrlyk lam, 
Na dat het van den Vader quam, 
Heeft zig daar geopenbarct: 
Ziet daar den ftoet van d'Eng'lcn fchaar, 
Ziet hoe de Cherubynen klaar, 

Hier 
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Haar dekken voor haar Here : 
Terwyl haar ftemmen roepen uyt, 
Met Hemels aangenaam geluyt, 
Jehova zy cere. 

2. 
Bn heffen t'elkens weder aan, 
Want den epen lof is nau gedaan, 
Ten einden üit haar monden, 
Of daar is weder nieuwe ftof, 
Om aan te hefTen enen lof, 
Wert haar fteets toegezonden: 
•f Is heilig! heilig! heilig Heer! 
*t Is heilig! heilig geeft hem eer, 
Want hy is groot en heeriyk: 
Zo dat de poften bevent ftaan, 
Als 't heil gelayt komt zetten aan ̂  
1$ dat niet zeer begeerlyk. 

3-
Voor u 6 Ziel [ die zyt op aart, 
Eh nog met't iighaam faam gepaart j 

> ^la opwaarts uwe ogen, 
En ziet het maar als met een vaart, , 
\Vant 't is voor u als nog bewaart, 
Maar zyt eens opgetogen: 
Neemt eens een fmaakje van dat zoet» 
Eu'proeft eens van dien overvloet, 
Dien Neöar uit de fchalen, 
Van *t goec gelchonken aan zyn fchaar, 
^ïX alle die het ook met haar, / 
tVagtea hier na te halen. 

Q EL q FI G E. 

6 Vrienden ik derf het niet beftaan,, 
%out ik myn ogen laten gaan, 
En zien \ ojuzigtbaar wezen ̂  

file:///Vant
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Zout ik befchouwen daar Gods troon, 
En zien daar Vader geeft en Zoon: 
6 Neen 'k begin te vrezen: 
*k Heb God door 't woort aan my gehöorr^ 
Het heeft myn herte al doorboort. 
Nu zie *k hem met myn ogen, 
])ie 'k onbedagtzaam met een blik^ 
Opfloeg en met zo quam 4e fchrik» 
Des beii ik heel bewogen. % 

Om my te buigen voor den Heer, 
En hem te geven lof en eer, 
Indien ik'maar kan fpréken, ' 
Vrienden ik ben maar ftof en aart, 
Ik verfoei my daarom onwaart, 
Hy mögt my heel verbreken, 
't Is my gènoèg hier buiten aan,' 
My ftil en laag te bukken gaan. 
En 't zoet geluit te horen: 
Dat 's Hemels rey zo wakJfcr uitg 
*k Vergenoeg my dat ik 't'gcluft'. 
Mag fmaken iu myn óf en. 

6.' 
Terwyl myn hert met blytfchap fchoos^ ' 
Ook toeftemt 't geen ï o voor Gods troon^ 
Gcfchiet tot u vermaken , 
Myn Geeft en kragt vefquïkt daar Van, 
Ey laat my flegts hier.buiten'an, - ^ 
Wilt verder pogen ftakèn, 
Want vrienden ik beii iv̂ rak en teer, 
Ik buig, ik t)uig my ftil hier neer, 
Ey laat my maar #at ruftten: 
Laat my maar in dees buiten trant, 
Vcrnoegt met God alken en goïiSj 
Myn ftille gfccft verluftcn. 
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TRIOMPHEHENDE. 

7-
ó Neen, 6 Neen gy hebt op Aan,, 
Zo dikwils hert en (tem gepaart, 
Ja ook het gefpeel der (naren, 
Het geluyt van Orgels ook daar by: 
Als het gefelfchap op een rey, 
Zig by u ging vergaren ; 
Wel zout gy nu maar buiten daar? 
Zo ver en lang i,i Üille vaar, 
Het zoet geluyt maar horen; 
6 Neen Gods vrient gy zult ook hier: 
Aan ons geven dat plaificr, 
En llrekn ons de oren. 

8. 
Ey zegt ons eens v^at dunkter u van? 
Wout gy ook niet van nu of au ? 
U hier gaan neder zetten, 

G E L O r I G E, 
Wel vriende Gods vyat dat aangaat, 
Ik agt zeer waardig uwen Raat: 
Maar laat ons hier op letten, 
Gy zyt volmaakt en voor Gods troon^ 
jEn God die geeft u nu een kcuon, 
Op *t hooft voor hem te dragen; 
Dat zal ook werden eens myn deel, 
Als ik Gods wil op d'aart geheel, 
Volbragt heb met behagen. 

9-
't Is met u"s Hemels Heren wil, 
Te volgen en zo voort en Itil, 
U daar maar in te baden: 
Is dat niet zelfs u Hemel daar, 
Gy zyt in ci'ii«mel uet en klaar^ 
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Met vreugt tls overladen. 
Wat is u wil, u luft u vréugt, 
U fpysu drank die u verheugt? 
Is 't niet Gods wil te kennen: 
Is dat niet *t ^oet van 's Hemels 
Dat gy t'clkens henen gaat, 
Dit voor den Heer te erkennen. 

l O . 

Is dat niet ü gemeneu ftof, 
Om zaam te geven lof op lof? 
Ter eren voor den Heren, f 
U kronen die gy voor hem draagt. 
Waar laaf gy die het u gevraagt? 
Zoekt gy u eigen eren? 

TRIOMPHERENDE, 
6 Neen, 6 neen, A neen ons vrient. 
Zulk doen of denken hier niet dient. 
Men neemt die in zyn handsn: 
En legfe neder voor Gods troon. 
Van 's Her^n eigen lieven toon. 
Als dierbaar liefde panden. 

I I . 
En dan is 't ftraks met kragt weer aan, 
Dat'snieu, dat's out, want't moet zo gaan j 
Gy zyt allene weerdig, 
6 Koning Jezus alle eer, 
Den lof en prys zy u 6 Heer! 

Zo maakt de geeft ons veerdig: 
Tc roepen uit myn grote kragt, 
Gy hebt ons zamen hier gebragt, 
Uyt allerleye talen, 
En volken Heer u zelfs tot roem, 
En grootheit van u heiligdom, 
Om alle lof te halen. 

12. £fi 

N. : : : 

ftaat? 
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En gl HS ïo berft dan weder nït, - . 
Èen wonder fchoon en groot geltïit, 
Der zaden uit der ftarnnicn : - .• ' , 
Der duifedde der ftammen veel, 
Die God voor heïn verzegelt heel, 
Door 't bloet van Vader Lammen: 
Terwyl nu een veel groter lof,\ 
Zig opkomt geven uit den ftof, 
Uit allerlei geflagten: 
In 't wit met takken 'm de hant^ 
Der palnien tot Triomphant, 
Zout gy wat groters wagten. . , 

GELOVIGE. 
13' 

Neen vriende Gods dat is vermaak, 
Dat 's 't wezentlyk'.s dat is de zaak,' 
Alleen maar voor deii Heren: 
Ons God te zyn dat 's 't befte deel, 
Dat maakt den Hemel Hemel heel, 
't Moet al zyn t'zyner eren, o 
Dat is 't ook dat ik weerdfg agt, 
Van my te werden zo betragt. 
Ook hu op dezer aarde: 
Ja dat'̂ s myn Hemel Hemel hier, . 
""k Agt verder niet een zier, 
Van d'alderminfte waarde. ) , 

rRlOMPHERENDE, . 
14. 

Gy vat dat regt dat is u lot, 
Aan u gefchonken van u God, 
Qm nog voor hem te leven;. 
En vrient het is een dierbaar deejf 
Dat God uit vrye gunft geheel, 
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Dus aan u komt te geven , 
Wy %yn, 't is waar in 't vol bezit 
Wy hebben 't lang bedoelde wit, 
Dus eindelyk verkregen: 
Het is ook wel, wy zyn voldaan, 
En na Gods raat van d'aart gegaan, 
En Hemelwaarts gedegen. 

ff' 
Met onze geeft die nu is vry. 
Van 't vlees en zondig flavcrny, 
Om dus nu God te vrezen, 
Te zwemmen in dien Oceaan, 
Tc zinken zonder te vergaan, 
In Gods oneindig wezen; 
Maar 't lighaam is geheel tot aart, 
Dat is met worm en ftof gepaart, 
Dat kan nu God niet pryzen , 
De doden die nu in den ftof 
Zyn zouden, die ook 's Heren lof, 
Üitfpreken voor 't verryzen. 

1(5 . 
ó Neen! 6 neen! maar gy. die leeft. 
Kont verrigten 't geen God geeft, 
Aan u voor hem te dragen, 
Dit is u deel, dit is u lot. 
Dat God u op de fchouwcrs ftort, 
Dus zyn voldaan ons vragen: 
Gaat, gaat dan voort ons metgezel, 
Gaat, gaat beftelt u zaken wel. 
Gaat arbeit voor den Here, 
Breit uit Godts ryk beftryt de hel, 
Ontdekt haar liften boos en fel, 
Betragt alleen Gods eere. 

17. 
En zyt in *t geen gy zyt getrouw, 
En waart dat Godt u verder zou. 
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Nog willen henen lyden, 
Blyft trou opregt gaat viytig aan, 
Met alle kragt in 's Heren naam, 
Om alles te voleinden: 
Alleen 7,yt nedrig waarde vrient. 
Geen hoogmoet u in 't minfte dient. 
Nog in het hert te fteken, 
Want al u praat is zondig niet, 
XJ doen is quelling en verdriet, 
En om u heel te breken. 

En daarom is ons wenfchcn nu, 
Dat God m%t zynen Geeft in u , 
Geftadiglyk wil werken: 
Op dat u weg zy wel gerigt, 
U hert bewaart u oog verligt. 
Jehova wij u fterkcn: 
En zo u weg, u loop, u Aryt, 
Ten einde brenge zyner tyt. 
Om u dan op te halen: 
By hem, by ons, by al dees fchaar^ 
Daar gy, en wy, en alle gaar, 
Bewand'len *s hefnels Zalen. 

GELOVIGE. 
19. 

Myn vrienden, 'k dank u voor 't berigt. 
Dog meer Jehovah voor 't gezigt. 
Dus aan my nu gegeven: 
Ik blyf vernoegt nog op dees baan, 

^ En tragt maar vlytig voort te gaan. 
Na 't eeuwig Godlyk leven, 
Want dat is fteets door 's Heren hant 
Zeer diep opregt in 't hert geplant, 
Wie zou dat können breken: 
Als God it\h trooll en Ne&ar fchenkt, 
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Wie is die ons dan quelt of krenkt ̂  
Of droef heit toe kan (preken 

20. 
Dus buig ik vrienden myne wil , 
Geheel tot God, ik ben ook Uil, 
Zo lang het genot te derven 
Van den Hemel, als 't God behaagt, 
Zyn doen wert van my niet beklaagt 
'k Leef voor hem ik wil ook fterven 
Voor hem, als hy my roept en leit. 
En eindelyk dan dus tot my zeit, 
Komt, komt, ik wil u leiden: 
Na 't flryden lop̂ en uit dit pad, 
Tot my in 't hemels vreugde Stad, 
Van waar gy nooit zult fcheiden. 
( 2 1 . 

Alleen myn vrienden nog een woort, 
'k Weet dat gy niet zult zyn geftoort. 
Dat ik u iets nog vragen: 
Als ik myn loop zal hebben uit, 
En ik myn ogen vaft toefluit j, 
En zo kom uit te dragen , 
De ziel aan God die 'k heb gekent, 
Gelieft,- gelooft, zo'k was gewent, 
In hem myn luft te boeten , ' 
Wilt gy dan, 6 Burgèry I 
Op 't woort van God als op een ry, 
Aljuigent my ontmoeten. 

22. 
En leiden op na dit portaal, 
Den Hemel die zo verre Itraal, 
Ja meer als 't oog kan vatten: 
Om my op 't woort van d'oppcr Heer, 
Te zetten naar myn rang daar neer. 
Om ook van uwe fchatten: 
Tc delen met u na myn maat, 

H a Eci 



G E E S T E L Y K 
En roeping der genade ftaat. 
De porffy my gegeven, 
Als ik nog was met ftryt beknelt, 
En Godt my zyne hulp beftelt, 
Had üm voor hem te leven. 

TRIOMPHERENDE, 
23. 

6 Ja ons vrient en maakt vry (laat, 
Daar op terwyl gy nu voort gaat, 
Uin ons gezigt omtrekken: 
Dat als Jehova, 't ons belaß, 
De ziel moet werden opgepaft, 
Wy zullen ons opwekken : 
Om met een groot gcluit en zang. 
Zeer vlytig en met groot gedrang, 
XJ heerlyk te ontmoeten, 
En leiden op na 's Hemels hof, 
Om u tot s'Heren eer en lof, 
Ook vrolyk te begroeten. 

24. 
En leiden u van zaal tot zaal, 
Tot gy den Hemel altemaal. 
Wel kennet en na dezen, 
U voeren na Jehova's troon, 
Daar Vader Geeft en Vader Zoon, 
En dat aanbidlyk wezen: 
Zig aan ons toont en maakt bekent, 
Want vrient dat zyn wy dog gewent, 
De heiTge te ontfangen, 
Die van dces aart en uit dees ftryt, 
Tot ons dan komen na dces tyt, 
En dje daar na verlangen. 

Haleluja AMEN. 
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Jezus befchout in zyn Volheit. 
ï . 

W EI zalig Jezu zoet, voor al u uitverkoren , 
Ik nietigfterveling, geheel vervloekt geboren, 

Vertoont my dooru Geeit, u volle heerlykheit, 
Dan wert myn droeve ziel, door qvye gunft verbleit, 

2 . 
U volheit ombepaalt, kan my ne ziel niet vatten, 
Urykdom vol gewigt, zyn (chatten boven (chatten, 
6 Komt eens volle Heer! verrykt my door u goet, 
Dan krygt myn lege ziel, van alles overvloct. 

3-
6 Bronne van het ligt, wie kariu glans bezeffen! 
Wie kan u heerlykheit, na weerde ooit /crhefFen ? 
Fonteine van het ligt, komtdogmynzielbcfchynen, 
Pa°n zal de nare nagt, en duifterheit vcrdwynen. 

V wysheit heeft geen gront, want dog u naam is Raat, 
Al wat men wysheit noemt, by u geheel vergaat, 
Welleertmy danmyn Vorli, dan zal ik Wysheic vin
den , Ag laat u wyze raat, myn dwaasheit heel yer

funden, 

S' 
6 SchoonA Emannël, wat kan 11 fchoonheit hinderen ! 
Uglansdoetalhetgout, inmyncagt-ingmi-iideren, 
Ey laat het nietigfchoon,maaruitmyn oog verdwyncii 
Dan baart hetaarts gemis, my nimmer fmert ofpyncn. 

6. 
Gyzyt dicfterkeGod, umagtkan niemant fteuiten^ 
Gebondenemaaktgy los, dievry iskui^tgy fluiten, 
Ontbintmyn ziele dan, van zonden Satuns nragt, 
Aißikinonmagt leg, zofterktmydoorukragt. 

H 3 7. 6 Lieve 
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d Lieve levens kragt, van al u gunft gegoten ! 
Al wie ooit leven kreeg, 't was van u voort gefproten 
Éy Koning leeft in my, en laat ik voor u leven! 
En als ik dodig ben, wilt my dan leven geven. 

. ' o . 1 

Gy %yt de heiligheit, een alderÄuiverft wezen, 
Ja wonder onbefmet, dit doet my voor u vrezen: 
Ag maakt my u gelyk, na mate van u wil, 
En'laat my op u doen, dog altyt zwygen (lil. 

Gy zyt de goetheit zelfs , gcnaad legt op u lippen, 
Al wat het fchepzel heeft, zyn ligt is kleine flippen. 
Ü goetheit zie op my, 6. wilt my niet veragt^n ! 
Schoon ik boosaardig ben, 'k wil nogtans op u wagten 

10. 
Hebt gy ook niet een Zee , vol van geregtigheden? 
Ja gy kunt al u volk, daar euwig me bekleden: 
Wel dekt myn naakte ziel, doorn geregtigheit, , 
"Zo wert ik Ichuldenaar, van al myn fchult bevreit, 

I I . 
Gy zyt de waarheitHeer, uwoort dat kan niet feilen 
Na 'r geen gy hebt belooft, zal ik gedurig zeilen, 
TJ woort was niec genoeg, gy moeft het nog bezweren 
Maakt gy 't aan my ook waar, ik zal u euwig eren. 

12 
Getrouwe Middelaar, zielzorger voor u kinderen, 
Zal u getrouwigheit, door haar ontrou verminderen, 
6 Neen gy zyt altyt, die gy ook was voor dezen! 
DasLf komt dan wat het wii, u volk heeft niet te vrezen. 

-, ' 3 -
U volheit zone Gods, die kan dog nimmer minderen 
s'is altyt even vol, voor alle Zions kinderen, 
Hier ben ik hemels broot, doet my u volheit fmaken? 
Ag doet my in u zien 5 en door u liefde blaken. 

i f Hoc 



G E Z A N G E N » - •t%9 
. 14. 

Hoe menig treurig hert, is dooruniet verbiyt, 
Hoe menig hellewigt, is door u niet bevryt̂ ^ ^ i 
Wie quam oit voor u troon, met vuile boezem zonaen 
Die geen pardon en kreeg , jafchuildenin-uwq-nden. 

Wat iHer voorgebrek, datgy m'etkimt vervulkn ? 
Wat ifTer voor een goet, dat gy niei wilt vergunnen ? 
Wat ifTer voor een quaat, datgy niet weg Kunt nemen? 
Wat troüft is by u niet, voor al die heil ig wenen ? 

ö Was ik maar m ftaat, om fteets op u te malen! 
En quaamt gy eens in gunll, myp droeve zie,l beirralen 
Danhieltdewocftheitop, danzouikgierlyk ftaan, 
Eu met een Leeuwen mpet, in al u wegen gaan. 

17. 
Ag doet my zyn bewufl:, datgy zultzyn myn deel, 
Mynzonmynfchilt, mynruft, myneuwi,gpronkju
weel,, Hetgadanzohetwil, terwyl ik ben beneden, 
Wilt gy de myne zyn ̂  met u ben ik te vreden. 

Detytdie neemt vaA af, gy benjamin gy leeft, 
Die op U gunfte wagt, gy wel een voorfmaak geeft, 
Van Canaan druive bloet, 'k meen niet dai is heneden 
Maar boven is dat goet, gy zyt vaft voorgctreden. 

Verbreekt myn zondig hert, myn wille wilt dk buigem 
En doet my ais een kint, aan uwc volheit zuigen. 

Opwekking tot een trage Ziele. 
I . 

117El op, wel op, myn trage geeft, 
* ' -t Is lang genoeg zo laauw geweeft, 

H 4 Omdoet 
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Ontdoet u eens van 't aarts gewoel, 
Dié modderpoel, 
En (lelt u voor een ander doel. 

1. 
Gy %yt te eel en hoog van bloet. 
Dan dat gy als de mollen wroet: 
In *t nietig ftof en enkel wint, 
Zo dwaas gczint; 
Ed paft geen opper Koninks-kint, 

3-
Zult gy 10 ledig zyn en ftil. 
En niet te doen u meefters wil, 
Ey denkt met ernft aan uwe pligt, 
*t Is van gewigt, 
Dat gy u daden anders rigl. 

4-
Wilt gy nog langer zwerven heen? 
Daar Jezus u zo heeft gebeen, 
Komt tot my van een L»ybanon, 
Ik ben een zon, 
En fchilt voor u en levens bron. 

f' ' 
Is 't werk »iet fchoon en aangenaam? 
Wat fterveling is dog bequaam , 
Om uit te drukken dat genot, 
Van zo een God, 
Te hebben voor zyn deel en. lot. 

6. 
Ag! ag 't is waar ik heb misdaan! 
Ik zal weer tot myn Vader gaan, 
En zeggen Vader goétfte Heer, 
Hier ben ik weer. 
En buigen my ootmoedig neer. 

7-
En geeft my dog eens éen gezigcB 
Van uwe gunft 6 zalig ligt! 
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Gy zyt dog een medogent VorI|, 
Öm al wie dorft, 
Te drinken uit een lieve borft. 

8. 
Ik ken u hert en ingewant, 
Hoe dat 't fteets van liefde brant, 
Tot een die met een moede ziel, 
Voor u neer viel, '# 
En met 't zoeken niet op en hiel. 

9' 
Wel zou ik fterven voor u troon. 
Voor uwe voeten Godes zoon, 
Dat 's niet gefchiet, 't is nooit verftaan, 
Dat die vergaan, 
Die u tot Koning nemen aan. 

1 0 . • ^ 

U bloet, u bloet, dat diere bloet, 
Ey fpoelt myn ziel dog in die vloet, 
Dan wortze zuiver en in ftaat, 
Om in der daar, 
Tc leven na u zin en raat. 

I I . 

Zie daar, zie daar myn waarde Borg, 
Aan u geef ik voorts al de zorg , 
Over myn lighaam en myn Geelt, 
Ey wert dog meeft 
Van my met ernft en trou gcvreeft. 

12-
6 Vat myn hant ik kan niet ftaan! 
Dan zal ik in u wegen gaan, 
Ey gaat my voor met u aahfchyn, 
Dan zal ik zyn, 
Veel vrolyker als van den wyn. 

H f Z I E L S 
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ZIELS U I T G A L M I N G , 
Van een gants ontblote ziel, die zon̂  

der Jezu niet doen kan, legt haar 
voor Jezus volheit neder, «n 

komt hem als ontfermen. 
Stemme: Pfalm yy. 

I . 

A G mjn borg! myn uitverkoren, 
Woutgy na een wormken horen. 

Die in 't eenzaam van de nagt, 
Op u vryc goetheit wagt: 
Dit zou myn begeerte wezen, 
't Zou ook al myn druk genezen, 
Dat alwaar ik ging of ftont, 
Ik myn digt by Jezus vont. 

2. 
In al 't gene ik doe of late, 
lil al dat ik min of hatc, 
Laat myn oog maar op u zyn, 
En u oog altyt op myn: 
Zonder u kan ik niet werken ^ 
Zonder u ook niet op merken, 
Zonder t en kan myn oog, 
Niet gelovig gaan om'hoog. 

3-
Zonder u kan ik niet lydcn, 
Zonder u kan ik niet ftryden, 
Zonder u kan ik niet ftil, 
Onderworpen zyn u wil: 
Ja nu myn ziel onderdrukt is. 
En onder haar lalt gebukt is. 
Kan ik u al myn verdriet, 
Zonder u ook klagen niet, 

4. Zoß' 
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Zonder u kan ik door ï,ugten, 
Niet van hier na boven vlugten , 
Zonder u niet ïyn verblyt, 
Schoon gy goedertieren %yt, 
Zonder u en wort myn -ogen, 
Nog myn herte niet bevlogen y 
Zonder u myn enig leen, 
Ben en blyf ik als een ftcen. 

f' 
Zonder dat gy my komt voren, 
Kan ik niet aandagtig horen, 
Zonder u kan ik niet zien: 
Wat ik doen moet of moet vlien, 
Al ben ik in duizent noden, 
Ik blyf liggen als de doden, 
Zonder u kan geen traan, 
Om u, tot u henc gaan. 

6. 
Zonder dat gy my bcftralet, 
En myn hert na boven halet 
Ben ik duider, 'k ben haaft moe, 
Wat ik denk of wat ik doe, 
Wilt myn dog eens hulpe zenden, 
U haut tot de kleine wenden, 
Zonder u kan ik niet gaan, 
Op de Koninklyke baan. 

7-
Waar dat ik myn keer of wende, 
My befchou aan allen ende, 
Zonder u myn enig zoen, 
Kan ik niet met allen doen: 
Ik zal myn voor n voeten leggen, 
En u zonder woorden zeggen, 
Want ik fchier niet fprekenken, 
Arm wormken als ik ben. 



«4 G E E S T E L Y K E 
t. 

Jezus lief op al myn wegen, 
Ben ik ftaag om u verlegen? 
Zonder u en luft my niet, 
Het is inyn ziele maar verdriet: 
Ik kan zonder u niet beginnen, ^'' 
Zonder u, ii niet beminnen, 
Ik ben om u alleen bedroeft, 
Hebje niet myn hert geproeft. 

9-
Gy die 't zugtcn hoort der armen ̂  
Wilt u over my ontfarmen, 
Dat ik u niet langer mis, 
Die myn ziel zo dierbaar is: 
Ik zal u in alle hoeken, 
Met myn gantfche hertc zoeken: 
En daar u myn herren leet, 
Klagen hoevî el gy 't wel weet. 

IC. 
'k Kan my zonder u niet roeren. 
Nog my zelfs niet hcne voeren,, 
Daar ik boven 't zigtbaar leef, 
En in duider u aan kleef: 
Mögt rk u eens nader vinden? 
En my vaftcr aan u binden, 
Dat myn oog u klaarder zag. 
Als het ooit te voren plag. 

I I . 
Ik weet dat ik doqr myn klagen* 
Jezus lief u niet behagen, 
Maar 't bedroeft geparft gcmoet, 
Vint in 't klagen u hog goet: 
h De ziel die 't zoet geproeft heeft! 
Waarom nu myn ziel bedroeft lecff, 
Die gefmaakt heeft wat het is, 
Als de ziel na by u is. 

j2. Snagts 
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12. 

Sïiagts wanneer ik plagt te flapen, 
Plagt ik in u vreugt te rapen, 
En beyont des '< morgens klaar. 
Dat myn aiel nog by u waar: 
's Daags fcheen my u ligt rontommc, 
En 's nagts als een vier kolomme, 
In dees dorre wildernis» 
Daar ik na u gocthcit mis. 

13-
My elendige boven maten, 
Wilt my dog niet heel verlaten $ 
Jezu Hef ag waarom is ' t ! 
Dat gy met ccn wormken twift: 
'k Weet ik ben dit lyden weerdig, 
Gy in al u doen rcgtveerdig, 
U doen is dog majefteit, 
Ja 't is enkel heerlykheit. 

14. 
Waren 't niet u liefde panden j 
Die gy 't maakzcl uwer handen, 
Hebt in hare ziel gedrukt: 
Of is het my nooit gelukt, 
Of heeft my myn hert bedrogen? 
Doen 't voor u alziende ogen, 
In u tegenwoordigheit, 
Zig op die rufte nederleit. 

6 Getrouwe Zaligmaker, 
Maar zyt gy myn God myn Maker? 
Die my Pfalmen gaaft by nagt, 
Hebt nu op myn klagen agt: 
't Schynt gy hout u fteets verborgeil, 
Van den Avont tot den Morgen, 
Myn hert is gants afgemat, 
I n der tegenheden zat. 
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i6. 

't Scheep)en, rontom 'm de klippen, 
't Water komt vaft op de lippen, 
't Wort aan alle kant gewont, 
't Anker fpocit fchier van de gront: 
Ben ik dan alhier beneden r 
Voor u ogen afgefncden, 
Ik ben uwe doet met my. 
Zo het u behagen zy. 

'17. 
Evenwel zo lang ik leve, 
Kan ik niet myn zaak opgeve, 
Om dat ik weet voor gewis, 
Dat u naam ontfermcr is: 
Daarom zult gy niet verftoten, 
't Roepen van de gants ontbloten, 
Die gedurig dag en nagt, 
Alleen op u goetheit wagt. 

18. 
In u 6 myn ziels beminden, 
Is alleen myn trooft te vinden, 
Zo ik u nog langer derf. 
Zal ik quynen dat ik fterf: 

Immers hebt gy veel oiufarmcH, 
Over Wezen over Armen, 
Ik ben zonder u alle bei, 
Hoort myn treuriglyk gefcbrei. 

19. 
Ik ben befweken van verlangen. 
Om eens van ü t'ontfangeii, 
Datter tot myn ziel een woort, 
Van u mogte zyn gehoort: 

J a al zou ik noit antwoort krygen, 
En gy op myn kermen zwygen. 
Laat my dan maar zyn om hoog, 
Met een half gebroken oog. 
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lO. 

Ey laat my 6 Heer geprezen> 
Als een buigzaam leem maar wcïen. 
Dat zyn maker maakt en bicekt: 
Zonder dat 't iet denkt of fpreekt. 
Laat ik u myn fmert vertclïco. 
Maar u nooit geen perk ödlca, 
U doen is dog maje/leit. 
Ja 't is enkel heerlykheit. 

Lof der Gecßdykcf 
Z I E L . Z U G T E R 

Voys: Pfalm*]^, 

't T Ezen van dees' Xiclen-ztigten 
•*-' Gaf my daat'lyk deze vrogtcn: 
Dat ik als ten Hemel fteeg 
En ftraks luft tot zeugten kreeg, 

OgHeer, dagtik, of gy maakte. 
Dat ik eens aan 't zugten raakte. 

Als u dienft-knegt doet alhier: 
Met 20 innig hemels vier 

2. 
Van verned'ring en vertrouwen, 
Zonder ftilftaan ofverflouwen. 

Met zo Geertelyken hert. 
Als 't my hier gevî ezen wert, 

Dat eens zo myn ziele togten 
Anders niet als u en zogten ̂  

'k Agte, dat ik 't alles v/on. 
Zo ik 20 maar zugtcn kon. 

3- 't S 
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3-
*t Is u werk de ziel t^oiitHuiten. 
't Vlecfch en kan geen zugten uiten. 

Al myu zngten is verkeert, 
Als 't u Geeft niet heeft geJeert: 

Maar als die myn hert doet fpreken. 
Laat dan 'c hels gedrogt vry preken, 

Dat 't gants geen leven heeft. 
*t Zugten toont nog dat 't leeft. 

4-
^t Zugten kan dan kragt en leven 
Aan myn zielen ofF'ren geven: 

Ja, als 't alles mögt ontgaan, 
Neemt gy nog myn zugten aan. 

Zie ik veelcyts zo geen vrugtcn 
Myns geloofs dan kan het zugte» 

Om die vrugten, in dien ftaat 
Wezen nog myn toeverlaat^ 

Zal ik meer van 't zugten fpreken .̂  
•̂  Zugten kan u herte breken, 

Zelfs nvy' Hemel is een vrugt 
Van een reine Zielen zugt^ 

Laat my, Heer dan nooit verdrieten 
Dit profyt'lyk hert uitgieten. 

Die nooit zugty wort nooit verblyt, 
Hier is 't nog myn zugtem tyt: 

6. 
Tot dat ik na al myn zugten^ 
Eens be-erf myn zugtem vrugten. 

En voor uwen troon verlchyu, 
Daar al 't zugten uit zal zyn. 

Myn zugten en is voor u niet verborgen, 
Pfal. 37. vers lö. 

G. GALDENUS, 
MED> 
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M E D I T A T I E , 
Over het Heilig Lydefi ^ en Sterven on^ 

zes lieren ^ en Zaligmaker JE zu 
CHRISTI, 

ï . 

WEerde Ziel 't i$ heden tyt, 
Dat gy zyt 

Van de menfchcn afgefcheiden: 
't Is geen dag van vreugden meer, 
WyldeHcer 
Zig tot ftcrvcn gaat bereiden. 

2. 
Heeft het vrolyk Bethlehem 
Ons van hem 
Onlangs blydelyk doen zingen: 
Zo wy hem nu volgen na, 
Golgotha 
Zal ons haaft tot tranen dringen. 

3-
Laat dan 's vrerelts lofle vrcugt, 
Aan die jeugt, 
Die nog in den vlefche woelen : 
En in haar rerftokt gemoet, 
Nog den gloet 
Van een Hemels.vier niet voelen. 

4-
Dies gy die myn Ziel geneert, 
Laat u Geeft <] 
My 20 naar u kruice dryven : 
Op dat (6 myns herten wens) 
d'Ouden Mens 
Eens daar aan gehegt mag blyvcn. 

! 5'- Ja» 
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'Ja, geef dat ik Venemaar " ' 
Ais'verdWät , ' -̂ \ \ - -' '- \ \ ^ .^ 
Iti u doQt,en bitterJy^eii: 
Op dat ik uit traan èn'2ug't, ° . '- : 
Schept de vrugt "' * ' ' •-
Van een geeftclyk-verblyden. 

Dog waar was 't aan ménfchen brein, 
Ooit gemein 
Regt u lyden, te bezinnen? 
Dus wat ik niet uiten kan. 
Geef daar van . ^ 
Aan myh ziel, 't gevoel van binnen. 

7. 
Weg dan blytfchap en gelag, 
Dezen dag 
Eift van niy veel beter vrugten: 
Zou myn oog hier zonder traan 
Blyven ftaan, 
Daar ik hoor den Heilant zugtcn. 

Neen, 't i$ reden dat ik treur, 
En de deur 
Van myn kamer blyft gefloten: 
Daar ik zugten cn̂  geween 
Maar alleen, 
Houden wil tot fpecl-genoten, 

Fy h«m die nu onbedagt. 
Rolt en lagt, 
En door zyn verydelt fpreken , 
Ja met woorden vol van fpot; 
Zynen God 
"̂ ôg gaat kruifchen en doorfteken» 

10. Denkt 
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l O . 

Denkt dog, 6 verydelt wigt, 
Zal u pi igt 
U niet kragtig overtuigen?. 
Dat gy fchent die weertfte naam, 
Voor wie t'zaam 
Alle knyen moeten buigen. 

I I . 
Ag! wat waar dog van ons al , 
(Na den val) 
Waren wy niet zo gebleven! 
In oneindelyk verdriet P 
Zo ons niet 
Dezen naam en was gegeven. 

1 2 . 
ZoetAe naam, daar ik voor kniel, 
Die myn %iel 
Voor de ftraffe zult bevryden, 
Ey verleent my dat myn hert, 
Door u fmert, 
In 't geloof met u mag lyden. 

13. 
Doet my als een Ghriften helt. 
Met gewelt, 
't Rot der zondige gedagtcn 
Zo beftryden in u naam, 
Datze t'zaam 
In myn liefdens gloet verfmagten. 

14. 
Rykt my heel als buiten my, 
Dat ik zy 
(Als in droef heit opgetogen) 
Naar Gethfemane gevoert, 
Gants ontroert. 
Vint een Cedron in myn ogen. 

l z ïf 
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6! Dat dan geen fnode luft 
My ontruft, 
Nog myn ftil gemoet komt krenken, 
Op dat ik van voren aan 
Mag beftaan, 
Al u lyden t'overdenken. 

i6. 
Als den Heilant nu den dag 
Naken zag, ' 
Van zyn doot en bitter fcheidcn: 
Zend hy naar Jerufalem, 
Daar men hem 
'L Laatfte Pafcha moft bereiden. 

17. 
't Luft hem, eer hy lyden zal; 
*t Lief getal 
(Tegens ramp en ongelukken) 
Te vertrooften in die nagt, 
En de kragt 
Van zyn doot haar in te drukken. 

18. 
Dies hy haar met wyn en broot, 
Zynen doot, 
Tot zyn weerkomft, leert verkonden: 
En te houden voor gew îs, 
Dat hy is 
't Enig offer voor de zonden. 

Dat hy ons, voor 't hels gequel, 
't Euwig vyel, 
Door zyn lyden heeft verworven : 
En weer, door zyn vlees en bloet, 
Leven doet, 
Die 'm Adam zyn geftorven. 

ao. Na 
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20. 

Na dat hy haar nóg veel meer, 
Door zyii Leer, 
Had verrykt met Hemels (chatten; 
Treet hy naar dien droeven hof, 
Daar hy 't ftof 
Met zyn bloedig fweet zal natten* 

zr. 
Daar hy, angftig enbenautj 
Schier verflaut: 
En met luider flem moet klagen: 
Dat zyn ziel, in dezen noot, 
Totter doot 
Is bedroeft, en zeer verflagen. 

22. 
Daar hy langs de aarde kruipt, 
Bloedig druipt. 
En, in d'alderhoogfte fchromen, 
Roept, 6 Vader, mag het zyn, 
Laat van myn, 
Dezen beker zyn genomen. 

23. 
Maar al eer hy nog befluit, 
Roept weer uit, 
Uwen wille moet gefchieden: 
Leert myn Ziel, uit zyn gedult, 
Hoe gy zult 
U j aan hem geboorzaam bieden, 

24. 
ö Myn Jezu, is u hert 
Zo vol fmert? 
Drukt u zo des Vaders toren? 
Pynt u zo aan ziel en lyf ? 
Ons bcdryf. 
Dat gy iaat dees klagten haren. ? 

i 3 ' ^S' D i^ 
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Dog is 't wonder? neen, 6 neen, 
Gy alleen, 
Hebt (voor ons) op u geladen; 
Alles wat van euwigheitj 
Was bereit, 
Tot een ftraf der boze daden. 

. 26. 
' t Overtreden wetten-boek 
Met %yn vloek; 
Al wat Adam door *t eten, 
Voor ons allen bad .verdient, 
Menfcljen vrient. 
Heeft u doen zo bloedig fweten. 

. ' 17 . 
Dus moed *t ̂ Idcr-wjceft, gequel • . ' 
Van de hel , ' , . / , 
XJ in ziel en lighaam drukken: 
Op dat gy 't verdoemt geüagt . 
Weer de magt 
Van den duivel zout ontrukken. > ., . i 

28. 
Geeft (Heer Jezu) dat u flryt, 
My altyt 
Tegen 't zondig vlees leer ßryden: 
Dat ik, dit u bloedig zweet 
Noit vergeet, 
En 't verboden fteets mag myden. , 

• 29. 
Fn als ik, met Zimon, dan 
Niet en kan 
In gebeden met u waken : 
Zent dan uwen Geeft, 6 Heer, 
Tot my ncL;, 
pie myn ziel komt wakker maken* 

30. MäaJ 
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30. 

Maar ïiet hier met g'roo,t gedruis, 
't Wreet ge'fpuis^ • ' ' " "̂ ^ ; •'* :". 
Die met fakkels, ßok, en ïwaafdêii,'-
Komen valïen op het lyf ; ' ^ 
(Watbedryf) *' ' '' 
God des hemels en der aarden. 

3* ' '̂  •'"• 
Kuft gy zo Ifcariot, -
Uwen^God, ' ' ' ' ; -
Kont gy hem nog meefter noemen ? - ' 
Die gy fcha'ndelyk'Verraat: ' 
6! Watdaat; " ' ' ' 
Zo zyn ziel te gaan verdoemen. 

Booswigt; breekt u "t herte niet, 
Daar gy ziet 
Hem zo vriendelyk tot u komen? 
Is dan u vervloekte zin 
Van 't gewin 
Zo vermant en ingenomen? 

Oaat vermaledyde gaft, 
'k Zie den baft 
Naar u ftröp aireed' verlangen: 
Daar gy, om 't onnozel bloet, 
Heden moet 
ü , door w^anhoop aan verhangen. 

34-
En gy 6 verwoede fchaar 
Had, voorwaar, 
Hem (daar hy met u verkeerde) 
Zonder moeiten (in de flad) 
Ligt gevat, 
Als by iu den Tempel leerde. 

I 4 ^j", M&äJ 
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Maar gedenkt, o boos gebroet! 
Wat gy doet: 
Kan dit min als Godheit wezen, 
Die IQ 't afgehouwen oor, 
Als te voor 
Kan herftellen en genezen. 

36. 
Paar , daar leit men hem een llrik, 
(Ag! ikfchrik) 
Om zyn handen en zyn ermcn: 
ó! Daar Hepen 2y hem heen, 
En niet een ; , 
Toont zig over hem t'èrbermen. 

.37; 
h Lief getal wykt verd van hem, 
Nu de klem , . . ^ 
Van de noot begint te nypen; 
Zelfs de ftoutfte wert verveert, 
Die het fweerc 
Zerft zo moedig a^n dorft grypen. 

38. * r 
Dus verlaten en bedroeft, ^ 
Door 'jt geboeft, 
Zo gekluiftcrt en gebonden, 
Wert des Hemels Opper-heer, 
Heen en weer 
d'Over-Priefters toegezonden. 

39' 
Lift, bedrog en leugentaal, 
Altemaal 
Gaat men onder een vermengen. 
Ey, wat wèrt'er niet bedogt, 
En gezogt, 

. Qî a hem maar tpr dood te brengen.' 
40, Pies 
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40. 

Dies, hoe vals men hem bctygt, 
Ziet, hyfwygt, 
d'Onfchult laat haar overtuigen: 
't Eeuwig woort dat fwygt hier ftil, 
't Is zyn wil, 
Onder 't vals gerigt te buigen. 

4 1 . , 
6! Gy die, to vol gedult, 
Zonder fchult 
Voor u onfchült niet wilt fprcken, 
Spreekt my by u Vader vry: 
Ey laat my 
Daar u voorfpraak nooit ontbreken-

42. 
Maar wat ïoekt gy Pfiefters no^ 
Meer bedrog ? 
Zelfs de leugen ftaat verlegen: 
Caiphas, ziet hoe u lift, 
Heeft gemift, 
Kan u dit nog niet bewegen? 

43' 
Neen u hert (vol boze nyt) 
Berft van fpyt: 
Zyt gy dan Gods Zoon geprezen? 
Zegt ons (vraagt gy) of gy 't bent: 
Hy bekent, 
Dit zyn eigen naam te wezen. 

44' 
Hier med* fchynt het algezeit, 
En bepleit: 
Wat nog hoeft men meer te zoeken) 
Roept een yder even zeer, 
Die de Heer 
Ais een lafteraar vervloeken. 

1 s 4 ; 



G E E Si T E I4; Y K E 
AS' 

Yder (waar hy't, ogc went). 
Smaat ert fchent; , , -̂  
Hier de Pricfters, daar de knë^t^p: 
Yder een die fpuigt en flaat, 
Even quaat, ' \ , 
Om den Hcilant te hevcgten. , , , ' 

AK hoe droevig wert die nagt . , , 
Doorgebragt: : : • ; 
Wat do§ moet gy niet verd^agenj', 
Daar men u (6 euwig ligt! ) ,, , / 
ïn ' tgctigt, • ' 
Heeft gefpogen en gefla^cn.,,,,;:.;„ 

47. 
Hy voor wiens magt al wat leeft,, ., . 
Schrikt en beeft: ' .̂  
Hy, die 't euwig flaan moet weren, 
Lyt hier van de fn.QOtfte hant, 
Die den brant 
Van der hellen mögt verteren. 

48. 
Maar nog is 't al niet gedaan 
Met dit (laan: 
' t Sweert van Jnda weg genomen. 
Heeft de magt van 't doden niec; 
't Rooms gebiet 
Doet hem tot Pilatus komen. 

49' 
Daar weer valflyk aangeklaagt, 
Wert gevraagt, 
Naar zyn Leer en naar zyn Leven: 
Dies den Rigter tot de Schaar: -
Zeit: voorwaar, 
Hy CU heeft niets quaats bedreven» _.., 

50. W» 
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SO' 

Wilt gy dan dat ik hem nu 
Schenk aan u , 
Wyl het Pafcha is voor handen? 
Neen is de algemeine ftem?. 
Weg met hem, 
Barrabas ga uit zyn banden. 

Zyt een moordenaar, een guit 
Raakt hier uit 
Hier een rover van het leven, 
Wert gekozen, voor die geen, 
Die alleen, 
Ons het leven weer komt geven. 

SI. 
Maar hoe zyr gy zo verbUnt. 
Jacobs kint? 
Heeft u Satan zo bezeten ? 
Is'er geen gcdagten meer , 
Wat wel eer, 
U gezeit is door Propheten? 

f3' 
Is hy 't niet (verkeert gellagt) 

- Dien gy vyagt? 
Doet hy niet Meffias vyerken; 
Ziet gy niet Emanuël, 
ifraél 
Kont gy niet zyn Godheit merken? 

5-4-
Is geen menfch dan hier ontrent 
Die hem kent? 
Is hier niemant uit de Scharen, 
Die hem met zo weinig fpys, 
(Wonder wys) 
Zag zyn almagt openbaren ? 

j ; . Of 
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SS-

Of en hebt gy niet gelioort, 
Hoe zyn woort, 
Weer de doden op koft wekken ? 
Hoe hy uit Neptunus velt, 
Kont het geit,/ 
Ui t den mont der viiTchen trekken ? 

56. 
Hoe de domme fpreckt en zingt ̂  
Hoe hy fpringt, 
Die zo kreupel was geboren? 
Hoe de ziekte van de maan, 
Is vergaan, 
Hoe de doven weer kan horen. 

Hoe hy heeft geftilt de Zee, 
En het wee, 
Van de koorts en jigtig quellen ? 
Hoe den duivel voor hem vloog, 
Hoe hy 't oog 
Van den den blinden koft hcrftellen? 

5-8.. 
Is 't vergeten al dit goet, 
Boos gebroet, 
Wat Leeuwin gaf u de borften ? 
Wat Serpent heeft u gebaart, 
Tygers aart, 
Om zo na zyn bloet te dorften; 

Naar het bloet, dat u zo duur, ^ 
En zo zuur, 
Nog naar dezen op zal breken: 
Dat men tot aan 's werelts ent, 
XJ ellent 
Niet genoegzaam uit kan fprckeji» ^ _ 

60, Zen» 
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60. 

Zelfs den Rigter (hoe gy dreigt) 
Is geneigt 
Hem onfchuldig, vry te ftclJen: 
'£n den droom aan hem verklaart. 
Is befwaart, 
't Vonnis tegen hem te vellen. 

61. 
Hebt gy niet genoeg misdaan, 
Hem te Haan, 
Te befpotten, en te fchciden ? 
Agt gy dan zyn onfchult niet? 
(A! Verdriet! ) 
Zal 't hem nu nog beter gelden? J 

61. 
Ja, 6 ja, ik zie 't geloop 
Van den hoop. 
Hier zal 't tot der beulen woeden: 
Ag! hier komt (amy! wat rou, 
Sweep en tou, 
Met zo veel doorwerkte roeden. 

63. 
Schant en fmaatheit overgroot, 
Jezus bloot, 
Wert aan een pylaar gebonden : 
Hy die 't alles heeft gemaakt, 
Staat hier naakt. 
Om te dekken onze zonden. 

64. 
Die den Hemel met een fpan 
Meten kan; 
Hy, die Son en Maan doet lopen, 
Staat geboeit aan voet en hant. 
Om den bant 

' Der verdoemenis t'ontknopen. 
ós. 
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Hy, die't alles^rigtcn-ial, 
Staat voor al; 
Hy, als meeftei) voor zyn knegtcn, 
Lyt hier als een flaaffchc knegt, 
Om het regt 
Van %yn knegt weer op te regten* 

66. 
Wat gefpan, wat al gerck, 
En getrek, 
Ag! hoe gaat men "'t lighaam temmen: 
Op dat yder (lag en neep 
Van de ïweep, 
En de roed, te meer zou klemmen. 

67. 
Daar meed' valt de eerfte flag, 
Amy, ag! 
't is aireet te veel geflagenj 
Ag, daar fpringt het bloet der uit, 
Wredcnguit, 
't Schynt gy neemt in *t liaan behagen, 

68. 
Og! of een der Hagen viel 
Is myn ziel, 
En 't gevoel daar van mögt duren: 
Op dat ik altyt bedogt, 
En door zogt, 
Wat gy door my wout bezuren. 

69. 
Beulen zyt gy nog niet moe; 
Ziet, de roe 
Is ontbaft en afgebeten : 
Neemt gy nog al de ander weer: 
£y niet meer; 
't.Lyf is over al vol reten, 
• ' 70. 6 
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70. 

6 Wat flaan, wat Haan is dit! 
't Minfte wit 
Is aan hem Biet meer te fpeurcn: 
't Is al purper, blont en blaau, 
Ag! hoe raau, 
Ziet men in die diepe fchetHrcn. " 

7' . 
Ag hoc is dien rug geftcft, 
Hoe vervelt 
Zyn de fchóudcrs, %o vol ftrymcn; 
Ey hou op, hóe dus verwöct? 
Of hy moet 
(Zo gy langer Haat) befwymeü, 

72. 
Wift gy maar (è wreet Soldaat? ) 
Wie gy flaat, 
Ziet, de moet zou u ontvallen: 
*t Is den onbegrepen Godt, 
(Beeftig rot) 
't Is het leven van ons allen. 

73. 
En gy die decs wreetheit ziet. 
Zult gy niet 
Deze beulen v^edèrhoudeti ? 
Die niet langer (moed van ilaan) 
Können ftaan. 
Schoon zy geerne langer wouden. 

Zo, maak los, maak los, 't is tyt: 
6 Die zyt, 
ö Die ermen, borfl: en lenden! 
ó Myn God! ik fchrik daar van, 
Wie dog kan 
Rcg£ begrypen u elender!? 
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75-' 

Ag! hoe treurig hangt dat hooft, 
Hoe verdooft 
Is den glans der fchoonftc ogen: 
Hoe gevilt, hoe mat en lam, 
En hoe ftram 
Hangt dat lyf ter aart gebogen. 

76. 
Maar mag niet het minfte deel 
Blyven heel ? 
Mag hy niet den doot verwerven, 
Eer dat gy (tot u vermaak) • 
Air u wraak, ^ , 
Hem zo menigmaal doet fteryen? 

77. 
Moet hy nog tot meerder hoon, 
Doorne kroon, 
't Purper kleet en Rietftaf dragen? 
Moet (helaas! ) moet hy alweer. 
Even zeer, 
Zyn befpogen en gellagen ? 

78. 
Ja lo ftyf, dat neus en mont, 
êlaau en blont: 
Dat die liefF'lyke wangen, 
(Heel mismaakt door fchram en buil) 
Nu zo vuil 
Zyn met fluim en bloet behangen. 

79-
Zo vervallen en veragt 
Was'tGeHagt, 
Dat in Eden wiert bedrogen: 
Dat de Godheit hier op aart, 
Zo onwaart 
Moft befpot zyn en befpogen. 

^ - 80. Dik-
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80. 

Dikmaal prikkelt ons de wraak, 
Om een zaak 
Die niet weefdig is te melden: 
En hier wert het minde woort 
Niet gehoort 
Om de boze mens té fcheiden. 

81. 
6! Dat deze nedrigheit 
Zy befchreit 
Wiens gemoet en zal niet breken; 
Zal hier enig Chriften oog 
Blyven droog ,• 
Dat van tranen niet zal leken? 

82. 
En gy, 6 myn ftenig hert! 
Laat zyn fmert 
U eens fmertelyk doorwonden: 
Weent om 't lyden van u Heer, 
Maar veel meer, 
Weent, ey weent om uwe zonden; 

83. 
Ziet hier, hoe dat bitter zoet, 
Wert geboet, 
Leert, myn ziel, ey leert dan myden^ 
Ja, verfoejenmet'er daat, 
't Zondig quaat, 
d'Oorzaak van dit droevig lyden. 

84. 
Ag! hier komt den lyder voor, 
'k Meen ik hoor 
Hoe den Rigter, tot de fcharen, 
Roept, wel is dit naar u wens 
Ziet den mens: 
Zal u bloetluft nu bedaren? 

. K 8f. 
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Sy. 

Ziet, is niet een yder deel. 
Al te veel 
Van de fweep en rpe doorfneden? 
Ziet, hoe deze kroon 2yn hooft 
Heeft doorklooft,-
Heeft hy niet genoeg geleden. 

86. 
Lyt dan dat ik hem ontfla, 
Ey, zegt ja; 
Zo (Pilatus) pleit te degen: 
Spreekt voor yder wont en flaga 
Maar ag! ag! 
Juda laat zig niet bewegen. 

87. 
Juda, dorftig na zyn bloet, 
Blyft verwoet: 
En gy, door 't geroep en 't fchrecuweii 
Van de Schare, (als verdwaalt, 
En verbaaft) 
Werpt dit Lam zo voor de Leeuwen, 

88. / 
Dies, 6 Rigter, wat gy waft, 
't Vuil zit vaft: 
't Is geen fmet om uit te vryven; 
Die zo d'onfcKult laat in ly; 
Op dat gy 
Cefars vrient zout mogen blyven. 

89. 
Helaas! 't is al (waar men ziet) 
Nieuw verdriet, 
Zo gevilt en zo doorllagen, 
Wert zyn rug nog niet gefpaart, 
Maar befwaart 
Ma zyij eigen kruis te dragen. 

po. M^^ 
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90-

Ag! daar ftapt dien Jfaak heeii^ 
Maar, 6 neen, 
't Zal hem meer als Jfaäk raken: 
't Geen ontbreekt aan ftier en ram, 
Moet dit Lam 
Door zyn offerhant volmaken. 

91 . 
Waar is nu Jerufalem, 
Uwe ftem,-
Hetgejuig, enkleder fpreiden? 
Ag! is dit de laatftceer, 
Zo u Heer, 
Als een dief, ter doot te leiden? 

92. 
Laas wat valt hem deze gang 
Zuur en bang: 
Zier, hoe dat zyn wonden druipen: 
En nog pynt men hem met flaan, 
Om te gaan, 
Daar hem magt ontbreekt, te kruipeii. 

93. 
Wat nog flaat gy 't bloedig vel, 
Hoe dus fel, 
Mag hy niet een weinig rullen; 
Die ons d'euwige rufte brengt, 
En vermengt. 
Onze ruft, met Hemels lüften. 

94' 
't Is al meer als 't blote kruis, 
Joods gefpuis, 
Dat gy hem zo fwaar ziet vallen: 
\J ondragelyke jok. 
Hangt aan 't blok, 
Met de zonden van ons allen. 

K i 9S 
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95*' 

Ziet, hoe *t hert hem klopt en jaagt; 
Hy vertraagt, 
Ag! hy valt, hy gaat befwyken: 
Helpt, Cyrener, deze eer 
Is veel meer 
Als 't bezit van Koningrykctt. 

96. 
Ag! na zo veel bittet lecc, 
Bloet en fweet, 
Ag! na zo veel Haan en floten. 
Komt hy tot de droeve ftee, 
3>iar zyn wee, 
Aan het kruis, (nog moet vergroten) 

97-
Hy, die onlangs als de Zon 
Lig ten kon 
Die op Thabor zo koft blinken: 
Moet (om onzent wil veragt) 
In de nagt 
Van de diepfte fmaat.verzinken. 

98. 
Ziet des Vaders enig-Zoon, 
Die zyn Throon 
Heeft van euwigheit bezeten, 
Wert gellingcrt en gerukt, 
Neergedrukt, 
En zo naakt op 't kruis gefmetea. 

99' 
Daar meed* treft het hant en ?oet, 
Hoe verwoet. 
Gaat gy beulen die doorboren: 
Ey, dit knerft door vlees en been, 
t'Zo men heen, 
é l Dat Ihyt door hert en oren, 

iQO. Penkt 
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lOO. 

Denkt hoe is hem nu te moe, 
Hoe, ag! hoe 
Moeten hem dees wonden fmerten: 
En nog drukt 't inwendig %eer. 
Hem veel meer, 
Zo gaat hem ons heil ter herten. 

l O I , 
Afgront van genaat en gunft, 
Ey, wat kunft, 
Wat vernuft, of wyze zinnen, 
Heeft den onbegrepen fchat, 
Ooit gevat. 
Van u nooit gehoort beminnen. 

1 0 2 . 
Wert dit zelfs de mo-ordenaar 
Niet gewaar ? 
Dog hoe 2al ik weder fprcktn 
Van u doot gewonde bont, 
Van u dorft 
Daar de kragten my ontbreken. 

tog. 
Ag! u lyden (waar ik kom) 
Maakt my Itom; 
Kan ik myn gedagten uiten ? 
Droef heit maakt my onbequaam, 
Die ik t'zaam, 
Zal met zugc en traan belluiten. 

Zoete Jezu ik beken, 
Dat ik ben 
d'AlderlchuldigAe van allen, 
Daar voor gy, zo vol gedult, 
(Zonder ichult) 
In dit iydenzyt vervallen. 

K 3 ^ 
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lO f . 

Slaat dan nog, myn ziel, u oog, 
Eens om hoog, 
Ziet , daar hangt hy nu verheven: 
Daar, daar vliet het levens-nat, 
' t Heihaam bat 
Dat ons Aaron niet koft geven. 

Jo6. 
Ja, dit bloet en anders geen, 
Dit alleen; 
Poet u 't euwig heil genieten: 
Dit alleen betaalt u fchult. 
En vervult 
Al het lange bloet vergieten. 

107. 
Nu, Heer Jezu, 't is volbragt. 
En de magt 
Van den duivel is verwonnen, 
Hier door wert ons heil bekent, 
En vol ent 
^t Grote werk, by u begonnen. 

T08. 
Gy alleen, Heer Jezu, gy 
Stelt ons vry, 
Die den afgront hebt gefloten: 
*s Vaders toornigheit gezuft, 
't Vier gebluft, 
ßn den hemel opgefloten. 

109. 
Wet en zonden, hel en doot, 
^yii ontbloot 
Van verdcmelyke magten: 
Heden we t -ons zaligheit 
Toe 'ï' 'xk,'-
P H ! y., düof 't geloof verwagten. 

iio.DieJ 
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I !0 . 

Dies buig ik ootmoedig, Heer, 
Voor u neer, 
Laat, ey laat my dog verwerven: 
Dat de kragt van dit u bioet, 
In my doet 
d'Öude mens der dwaling' fterven. 

I I I . 
Leert my, die onweerdig ben, 
En u ken, 
d'Eigen weerdigheit verdoemen: 
Dat ik eigen wil en kragt, 
Gants veragt; 
Niet als in u kruis mag roemen. 

112. 
Doet my (door u lydens-baan) 
Tot u gaan, 
En myn liefde opwaarts zenden: 
Op dat ik in vafte hoop, 
Mynen loop, 
Hier beneden mag volenden. 

113. 
Dat ik ook, in tegenfpoet 
Wel gemoet 
Uwe komlte mag verbeiden: 
Wetend' dat geen druk ló groot; 
Nog de dood, 
My van uwe liefd' zal fcheiden. 

114 . 
En als dan den tyt zal zyn. 
Dat gy myn 
Weg neemt uit dit dal van lyden: 
Ey verleent my dan dat ik 
Niet en fchrik, 
Om den isfteu ftryt te ftryden, 

K 4 Kif. Ea 
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En als ik niet (preken kan, 
Dan, 6 dan! 
L.aat myn ziel tot u nog fnikken, 
En laat dan, ó Heer! u Geeit, 
Aldermeeü, 
M ) met hemels zoet verqüikken. 

1*6. 
Neemt dan u verkregen pant 
In u hant, 
Dat gy (om u bloet vergieten) 
Schenken wil voor 't aarts gequel 
' t Euwig wel, 
Pa t wy door u doot genietcq, 

B E E D E, 

Om een inbreuk van de Stromen des 
LEVENDE WATERS. 

Wyze: 'Pfalm 79. 

I . 
I Z Omt Oceaan van ongemeten goetheit, 
*-^ Komt Eind'loos diep van ongefmaakte zoetheit, 
Komt opciit U verzegelde Fon reine, 
poorwatcrt een amcgtigc Woeüeine; 

<j Zee zo w>)ter-ryk, 
Vloeit over Dam en Dyk 

Van onze hoge harten : 
Ag God gcd.iog het niet, 
Wy doea ('iis zelfs verdriet, 

pil ipenen U tg mtea» , 
; , 6 Le' 
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1 . 

6 Levend* water dat den dorft kont ftillen, 
Der gener die alleen maar drinken willen : 
Stroomt klare Vliet, gy fchynt byna bevroren> 
En dompelt ons tot over hooft en oren 

In JiiZUS dierbaar bloet, 
Dien koftelyken Vloet, 

Daar duizende Melaatzen 
Haar plagen wierden quyt, 
Wy gaan ons nu ter tyt 

Aan dit ßethefda plaatzen. 
3. 

6 Volle Aroom, een groot g^tal van toevcrs. 
Op Zinns heil, die leggen op Uw'Oevers 
En gapen vaft naar water, als de Viflen 
In 't gulle zant, daar zy haar hooft-ltof miffen; 

Komt op Uw' Oever ftaan, 
Zo vol ais de Jordaan, 

Doen Jozua die kloofde, 
Wy waren ftraks gedrenkt. 
Indien gy maar eens wenkt, 

Of zo wy maar geloofde. 
4-

6 Schrikkelyk, 6 heiloos ongelove. 
Wort dan dien Vloét om uwen't Wil verfchove? 
6 Heer geeft ons Lant;irents om te zoeken, 
Naar dit gedrogt in winkelen en hoeken, 

Maakt dit het ons zo bang, 
Wy willen de/en Slang 

In dnizent (lukken kerven, 
Wy kunnen langer niet 
Het Waccr van Uw'vliet 

Ontberen, of wy fterven. 

Wy graven vaft, aan alle kanten grebben 
Ai» seas d'E^yoteiaars, Ag zal dit ebfeea 
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Zyn zonder ent, het is al tyt van vloejen, 
Ey doet op nieu de dorre ftammen groejen; 

En dragen vrugt op vrugt, 
Kom heelt de Water-ïugt 

Van u verfmagte kinderen, 
Of legt haar aan de Borft, 
En laaft haar feilen dorft, 

Uw* volheit zal niet minderen. 

H E R T - K A L M T E 

n)an een 

L I E F H E B B E R JE ZU, 
Op de wyze van den 91. Pfalm, 

I . 

H Oe dat het gaat of niet en gaat, 
'k Laat Jezus nimmer los gaan, 

Zelfs als het onderfl'boven ftaat, 
'k Laat Jezus nimmer los gaan, 
Schoon alles is in roer en rep, 
En t'zamen fchynt gefworen. 
Om nu gelyk met enen fchep, 
Gods Volk de ruft te ftoren. 

2 . 
Hoe dat de Duivel vleit of vyoelt, 

En komt als Leeuvy of Vos aan, 
't Is al vergeefs al wat hy doet, 
'k Laat Jezus nimmer los gaan, 
Schoon Hy my\fomtyts op-gefmokt 
Voor komt met valfchen luifter , 
Op dat ik mede ingelokt 
2ou worden tot zyn duifter. 

3. Of 
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3-
Of met een hoge eren vloet, 

Of met een goude zee aan, 
't Is al vergeefs al wat hy doet, 
'k Laat Jeans nimmer los gaan, 
Zyn eer en ftaat die ruimt met ftank, 
Zyn geit vervliegt met veren, 
Al zyn beloften die gaan mank, 
Men kan daar niet op teren. 

4-
Hy veilt de ziel op leverink, 

Heel gouden berg-geweften, 
Dog als hy fchult maant niet een dink 
Heeft hy als dan ten beften, 
Zyn ganfche kraam met poppe-goet, 
Zyn een hel tuifchelingen, 
Zyn vrolykheit verzuikert roet, 
Drek zyn gewenfte dingen. 

^ S' 
De Werelt hout hy in zyn fchilt, 

Daar ken ik dezen vos aan, 
Hy mag 't bezoeken hoe hy wilt, 
"k Laat Jezus nimmer los gaan, 
Als hy dan niet met lift en jaagt, 
Een fchrik op 't lyf gezonden. 
En my voor Jezus aangeklaagt, 
Van fchrikkelyke zonden. 

6. 
Dus dondert Hy met vier en vlam, 

Van 1 aft er op myn ziel aan, 
Maar egter 't rooj: bebloede Lam, 
Dat laat ik nimmer los gaan, 
Dit zal ik heftig roepen uit, 
Zo lang ik hier moet fwerven, 
Hy krygt my nooit ter prooi of buit, 
In leven nog in fterven. 

7. Schoon 
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7-

Schoon ik door u fnootfte wigt, 
Wort van het Hemels Hof van 
Gequetfte Majefteit betigt, 
Daar krygt gy vrugt nog lof van, 
Als dat gy ijt de knegten knegt, 
Der Broederen aan-klager, 
Een Engel die met vuiften vcgt, 
Haar pyniger en plager. 

8. 
Wanneer hem dit ook is miflukt, 

Komt hy de %iel aanranden, 
IVlet alles wat het lighaam drukt, 
Met lyden, kruis en banden. 
Daar kieft hy zyn 2uppooften op, 
Een volk niet om verdragen, 
En lid uit de booften op, 
Om myne ziel te plagen. 

9' 
Dan went hy 't over genen boeg, 

Dan weder over dezen, 
Hy kome laat hy kome vroeg, 
Aan my is geen belezen, 
Zo lang 't de Duivel niet gelukt. 
Dat door zyn helfche klaauwen, 
't Lam uit zyn T^iroon is af-gerukt, 
Zo zal ik niüt ve^flaauwen. 

10. 
Zo lang de Koning Jezus is 

Ter regter-hant gezeten 
Zo ben ik zeker en gewis. 
Dat hy my niet zal eten, 
Myn ziels hoop-anker daar gehegt, 
Zal fteets onwankelbaar üaan, 
Schoon dat de zee is hol of liegt, 
'k Laat Jezus nimmer los g^m» 

n . In 
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I I . 

In Jetus houtze leven vaft, ^ 
In Jezus hout ik ligt op. 
Door Jezus wort myn ziel ontlaft, 
Hy tilt voor my 't gewigt op, 
In Hem is v^ysheit, liefde, vre, 
In Jezus zyn de paden, 
Uit Jezus volheit Ichep ik me 
Genade voor genaden. 

12. 
Om dat ik vyöon by Jezus in, 

Zo is myn ziel onraakbaar, 
Al myn verlies is nu gew^in, 
Heden nu is myn zaak klaar, 
6 Jezus Minnaar vroeg en laat, 

f Zal deze ftem op-klinken, 
Tot dat gy my ontworden laat, 
In d'Euvyigheic verzinken. 

M. H. DORf^ILLE, 

GEZANG LUTHERI, 
Vertaalt uit het Hoogduits , in 't Nederduiis, 

door F.KS, 

I . 
TTErheugt u lieve Chriften Schaar, 

' Laat ons van vreugd' opfpringen, 
Gods trooft'lyk woort v^ort heden waar, 
Ey laat ons nu eens zingen, 
Wat wonder hy ons heeft gewrogt, 
Vpor wat een dieren Prys gekogt, 
è! 't Zyn zeer grote dingen. 

1. Als 
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2. 

Als ik in 's Duivels netten lag, 
En in de doot verloiren, 
De zonde die bleef dag en nagt, 
My by my ingeboren, 
ik zakten altyt dieper in , 
Myn zodanig hert en bozen zin, 
En fcheen daar in f e Au oren. 

3-
Myn goede werken aan- myn zy, 

Die waren gants bedorven,' 
De vrye wil was Gods party, 
En tot het goet verdorven, 
Dien angft my tot vertwyfiT'len dreef, 
Doen Doot, en Hel maar voor my bleef9 
My was geen trooft verworven. 

^ 4-
Doen rammelde Gods ingcwant, 

Wanneer hy my zag dwalen, 
Hy zont zyn Zoon dat dierbaar pant. 
Om my weerom te halen, 
Hy went tot my zyns Vaders hert, 
En ret myn Ziel uit angft en fmert, , 
En laat myn fchult betalen. 

S' 
Doen fprak hy tot zyn lieven Zoon, 

't Is tyt om my t'erbarmen, 
Daalt neder uit uw' 's Vaders Throon. 
En weeft het heil der Armen, 
En helpt haar uit der zonden noot, 
Verflaat voor haar de bittVe doot, 
En draagt haar in uw' armen. 

6. 
Wanneer de Vader dit geboot. 

Zo quam de Zoon op aarden, 
Hy daalden in Maria'as fchoot. 
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Om Vlees en Bloet t'aanvaardeii, 
Hy was een Heer van groter magt. 
Maar fcheen gering en teer veragt. 
Als hem zyn Moeder baarden. 

7-
Hy fprak tot my hout my maar vaft. 

Ik 2al u zeker leiden, 
Of fchoon Doot, en Hel, en Duivel baA, 
Zo zal ik voor u ftryden , 
Want ik ben uw*, en gy zyt myn, 
En daar ik ben, daar zult gy zyn. 
Ons zal geen Vyant fcheiden. 

o. 
Men zal myn tappen af myn bloet $ 

Men zal my 't leven roven, 
En dat om uwent wil, gy moet 
Dit vaftelyk geloven , 
Myn doot die zal uw' leven zyn, 
Myn onfchult maakt u vry van pyn, 
ü deel dat is hier boven. 

9-
Ik ga nu tot myn Vader heen, 

En moet nu van u fcheiden, 
Maar gy myn Kind'ren zyt te vre'en. 
Wilt maar myn Geeft verbeiden, 
Die uw' in alles Ieren zal. 
En trooften in uw' ongeval, 
En in myn waarheit leiden. 

l O . 

Wat ik gedaan heb en geleert, 
Dat zult gy doen en leren, 
Op dat myn ryke vyert vermeert, 
Tot Godes lof en eren, 
En wagt u voor des menfchen vont, 
Want die is los en zonder gront, 
Dit IS de wil uw's Heren. P, V, S 

i^. Ffh.i 67f, N I E T 
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N I E T dan JEZUS. 
Op de Wyze: 

Digter die de blinde Wereli, 

I . 
A Uguftinm ging eens ziftert, 

^ ^ £n door-taften in den gront, 
Zeneca^s vermaarde Schriften, 

Daar hy veel geleertheit vont: 
Schonen Lof van Zede-deugden 

Zeden trooft in groot verdriet, 
Dog ten kond'hem niet vervreugden. 

Want hy vond'er Jezus niet. 
2. 

Dat gaf my een groot vermaken, 
En 't beviel myn Ziel zo zoet. 

Dat ik ook in alle zaken 
Zoek, of Jf%A; my ontmoet. 

Zonder hem is niets te degen, 
Maar verdriet dat blyft verdriet: 

Zelfs is zegen zonder zegen; 
Want men vint'cr Jezus niet. 

3-
Is'er krankheit, fmert en lyden, 

Armued', honger dorft en pyn, 
Oorlog, peft, of diere tyden , 

Of een innig Ziel-gequyn: 
Jezus kan den trooft-kroes fchinkerï 

En verzagten al 't verdriet, 
Anders moet m'er in verzinken; 

Want men vinter Jezus niet. 
4. Heefc 
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4. 

Heeft men voorfpoet, hoge ftaten, 
Grote eer, en magtig goet: 

Og! wat kan dat alles baten, 
En wat geeft dat aan 't gemoets" 

Mift men Jezus ondertulTchen, 
Dorft-na-meer heeft groot verdriet, 

En ten kan geen onluft blufTchen; 
Want men vinter ]ezus niet. 

f. 
Is'er fpel en dertel Lachen, 

Wulpfch getier, en vreugt-gefchreï> 
Hoort, wat van dat kachelachcn 

Eens die wyze Koning %ei: 
Gy, ó Lachen! zyt uitzinnig, 

Dulheit, en gy baart verdriet. 
Og! het fteekt 10 byfter vinnig! 

Want men vinter ]ezus niet. 
6. 

Ag! wat is'er in de Werelt l 
Vleefch-luft, oog-luft, zoete waan, 

Grootfche pragt, verguit, beperelt, 
En dat lagt den dwazen aan: 

Weg, 6 Werelt! laat my ruften, 
Al u luft is myn verdriet, 

Wat zoud' my de Werelt lüften? 
Want men vinter Jezus niet. 

7-
Schoonhcit, fterkheit, ftiflche Leden, 

En gezontheits grootfte fchat, 
Dat 's<wel 't befte hier beneden 

Dat oit wereltfch Menfch bezat, 
Maar is ]ezas niet in 't herte, 

Zo en ftelpt het geen verdriet, 
Maar het laat de Ziel in fmerte; , 

Want men vinter Jeztis niet, 
L B 



G E E S T E L Y K E 
8. 

Grote wysheit, hoog-geleertheit, 
Sneeg beleit in aarts bedryf, 

Vceltyts wysheit en verkcertheit, 
Og wat heeft dat al om 't lyf? 

Want veel wysheit ziet veel onluft, 
Heite-knaging, ïiel-verdriet, 

Og ! die wysheit is vol onruft; 
Wam men vintcr Jezus niet. | 

9' 
Is'er eerlyk goet vermaken, 

Treft het al de middel-maat, 
Dat en kan men niet wel laken; 

Want 't is in zig zelfs niet quaat, 
Dat kan wel natucr verquikken, 

En dat tempert aarfch verdriet, 
Maar 't en ftelpt geen Ziele-fchrikkcn, 

Want men vinter Jezus niet. 
l O . 

Leit m'en een deugzaam Burger-leven, 
Matig, eerbaar, heus en zoet: 

Hout men al de weeg-fchaal even, 
Als een eerlik Heiden doet: 

E P men wil zo 't heil bekomen 
Tegen 't euwig Hels verdriet, 

Dat zyn zoete tover-dromen; 
Maar men vint'er Jezus niet. 

lï'er ook Godsdïenftig plegen 
Na de wyze vaa het Lant: 

En men loopt verkeerde wegen 
in een yv'rig mis-verftant: 

En men meent zo 't heil te treffen, 
Tot verioifing van 't verdriet: 

Og! dat is een dwaas bezeffen, 
Want men vinter Jizus niet. 

12 
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12. 

6 Gy Antichriftfchc Scharen ! 
Die zo wyt van Jezfis roemt; 

Gy wilt over al vergaren 
't Heil, daar 't niet van daan en komïj 

Uit uw'werken, be-vaart, miffen, 
Aflaat, vageviers-verdriet. 

Ging dat naar u dwaas vergiflèn, 
Zo was Jezus Jezus niet. 

13-
En, 6 gy ! Socwi benden, 

Die Gods Zone fmaat aandoet, 
(Want gy gaat zyn Godheit ichenden 

En de lof-prys van zyn bloet) 
Gy verloochent onzen Here, 

Tot der Vromen herts-vcrdriet; 
Want naar u vervloekte Lere, 

Jezus is iu Jezus niet. 
14. 

Zo men ook tot regte klaarhelt, 
Van Gods heimeniflen komt, 

En men treft alzo de waarheit, 
Dat men valfche Leer verdoemt; 

Is m'in Jezus niet geheiligt. 
Door zyns Lydens fwaar verdriet: 

Ook die weg is niet geveiligt. 
Want men vint'er Jezus niet. 

Voegtm'er ook den Godsdienft neven, 
Na de Zaligmakers Wet , 

Komt*er by een deugzaam leven, 
Na de wer el t onbefmet, 

Is'er Jezus niet van binnen, 
't Kan niet trooften in 't verdriet, 

God en kan geen Ichyn-deugt minnon, 
Want hy vint'er Jezus niet. 

L a 16. Meens 
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Meent men ook op God te bouwen^ 
Op dien onbefweken rotz: - . , 

Heeft men al een fteek vertrouwen,' 
Hel en Duivel tot een trots, 

Zonder Jezm komt niet nader. 
Of die dier-vlam baart verdriet, 

Niemant komt tot God den Vader, > 
Komt hy'er door Jezus nkt. 

'7-
Og! wat is er 'op der Aarden, . i 

Of in 's Hemels wyt gefpan? 
Niets is van zulke waarden, 

Dat myn ziel vernoegen kan, 
God alleen is boven allen, ^ 

Die kan ftelpen myn verdriet. 
Maar ook die zou my ontvallen, -i 

Viel myn Lot op Jezus niet. 
18. 

Heer, wat zout gy my dog gev«n? 
Geeft my Jezus ^ of ik ftcrf, 

Zonder Jezus is geen leven. 
Maar een euwig Ziel verderf. 

Wilt myn Ziel aan Jezus voegen. 
Dan befpot ik al 't verdriet, 

Jezus is myn Ziels vernoegen. 
Buiten Jezus wil ik niet. 

19. 
Here. ^ezus komt dog nader, 

Maakt myn Ziel eens onbevreeft, 
Leert my zeggen, Abba, Vader, }: 

Leit en trooü my door u Geeft, 
Naar u brant myn Ziel met lüften, 

Daarom voel ik geen verdriet, 
'k Wil in mynen ]ezus ruften, 

Buiten ]ezu5 is'cr niei;, i^-^ 
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, . ·,E,· E N 
1 ~ 

GEBED tot rE ZUS, 
Van een zukkelende ZIE L. 

, r 

Stemme : Helttas myn z.ugt~n Z)'11 om niet. 

J. 

A G my! dat ik zo langen tyt, . 
Een dode Ziel moet in myn boez.em dragen! 
En 20 verflyten al myn dagen, 

In donkerheit en ongevoeligheit ! 
Waar blyft gy nu myn enig al , 

Myn Hurgt in dit myn droevig ongeval 
Met uwe hulp? of heeft in z.ugt en klagen 

U hert vermaak, ( 
Kan 't u beha!l1en, ' 
Dat ik van u ;aak ~ ) 

, 
'2. 

Myn JEZUS, ag~ myn heil, myn rots, 
Myn eer, l:nyn fchilt, myn hoog vertrek, Inyn Koning! 

Aanfchout dog van \ Huis uwer woning, 
Hoe dat tnyn ziele van de viant trots, 

Gejaagt, gepynigt vvort, en hoe 
Myn Ziele hygt en is door ~t óryvcll moe! 

Door .I t dryven van de wrede Tygers dieren! 
Die gins en "veer; 

Myn Ziel doen [wieren, 
~n benaauwen zeer. ,: 

I • 
'. 3· 

Hoort dog u ,Duif die iu' de kloof' . 
Der Rmze1zit, haar nbot· en droevig 'lugten', 

Doet al ,háar drr'vér'~~enell v 1 l1g ten ~~' , 
L 3 E~ 
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Inlaat u Duif niet blyven in de groef. 

11! Koning voert haar Ziele uit, 
Wilt haar de hecrfchers geven nooit ten buit, 

Maar jaagt, verflint'l.e dog -; en doctl.e fwigten. 
Doot al haar magt, 

En laat haar fchigten 
Wezen zonder kragt! 

4· 
Aanfchour tJ J E Zo u! haar gewelt., 

Ontwaakt Ö Helt in uwe mogentheden! 
~rrekt fierkte aan en wilt vertreden, 

Regtveerdig God die u beminde quelt ! 
Laat dog 't geroep, "t geween, "t gezuG;t, 

In droevigheden fchetteren door de lugt. 
Van die u minnen, en haar noot cn pynen 

Voor uwen Troon 
Eenln~1.1 verfchynell, 
I> GoQ5 eigen Zoon.! 

f· 
En l$at myn Ziel in fiilligheit , 

En in u al het al genoegzaam runen! 
En dempt myn togten, driften, Iuften, 

Door het gewis van uwe billikheit ! 
En legt myn Zie] ik heb geen wil, 

En J i: zus wil en wysheit ben ik Uil: 
Eu denkt wat } ~ zus doet hy is u Koning, 

U hert IYO huis, 
U Ziel 7.yn woning, 
Dan j, 200et 7.yn kruis. 

6. 
Is J J Zus dan myn al in al, 

En wat ik wens IS ]!: zus myn begeren, 
lVlyn ron., m)'n hoop, wat kan myn deren, 

Vaar wel, vaar wel, vaar wel dan Schep'lds al. 
W ~r loe dan nog myR VfteS myp. lorg? 

W·aar t\lC nica nu te, z,yn in i.O een 'borg? W 
aar 
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Waar toe in noot "LO wankelbaar lOt vertrouwen 

Op hooy geLlelt, 
Op zant te bouwen, 
En firaks neergevelt? 

7· 
Is 1 [ ZUS d'algenoegzaamheit 

Niet _grootgenoeg , (} Ziel! om in te zinken, 
En al u droefheit te doen flinken, 

In hem', in hem myn [ehae verborgen Int 4J 

Hy is wat my ooit luil voortaan, 
6 Dat na hem nlyn 'Zugt ~n togten gaan! 

Na hem by wien de volle volheit is, en 
Die nimmer ent: 

Hy kan niet miifchen, 
Die lig tot hem went. 

8. 
Zo vliet ik dan myn heil tot u, 

En darft cn hyg naar die genade-flromen: 
Laat uit u volheit tot my komen 

De minfle blyk van uwe gunfle nu! 
Ö Koning! geef dat ik met agt, 

Dan u allern myn Hoofr, myn GeeLl, rnyn kragt! 
Laat Schepzeis min nooit in lnyn hert vcrnagte, 

Doet uwen wil, 
Myn {leets betra~te! 
Of myn wil Îi Uil. 

DE 
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D E 

VOLMAAKTE JEZUS, 
Jn zyne Lievelingen volmakende, "'t gunt 

in ha6\f ontbreekr~ 

Stemme: Pfalm I4(!). 
Of, Phi/is 'luam Phi/ander tege_, é:fç" 

I. 

Z Oele Jet,p 'Luiv're zoetheir , 
Deel my van u toetheit me; 

Mengt een dropje, door u goetheit, . 
In myn bitt're ziele we; 

Zalf daar meed~ haar dode wond' , 
My gegeven door de zond'. 

1. 
Heil'ge Jezu, enkel Heilig, 

Heill'gt my door u Geeft en Woort~ 
Op dat ik myn leven veilig, 

En geruft, voltrt~k nu voort, 
Dek lnet uwe Heiligheit 
Myne naakt'eJendigheit. 

3· 
Ag beminnelyke '}ozu, 

WitTe ~iefde, Liefde-bron, 
Ö Dat ik pog eens in dees u 

Well~, myn ziel-dorft leifchen kop.? 
~n dat eens haar vloejing vie~ 
lu myn' uitgedroopd~ ziel. 

_. 0, 
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Waarde Jeza^ dierbaar*Heilant ̂  
Die ik hoger houd' en fchatt' 

Dan al's Aariryks Bou-en Weilant, 
En al's Werelts Gout en Schat; 

Ey bekroon myn nietigheid 
Met u dierb're waardigheit. 

o Volmaakte Jezus l gunt my, 
Die gebrekkig en mismaakt 

Ben, teworden (want dat kunt gy) 
Daag'lyks meer en meer volmaakt; 

Tot ik ben gedegen op 
Der yolmaaktheits hoogde top. 

6. 
Sterke ]ezu^ Helt in 't flrydeg, 

Judaas Leeu die overwint 
Alle die u tegen dryden, 

Ik ben teder als een kint; 
Maak my met u Sterkte Iterk, 
Dat 'k myn geedlyk werk vol werk. 

7-
Ryke ]ezu i]a uw' ogen 

Op my arme Bedelaar, 
Wiens gebrek en onvermogen, 

U bekent en openbaar 
Zyn,- werpt my dog iet wat toe 
In myn geeftlyk arremoe. 

8. 
Goede ]ezu goctheit zelve, 

Laat u Goetheit in myn hert 
Dien verdorven grout doordelven, 

Die vol quaat bevonden wert: 
En verdelg dat dood'lyk quaai, 
y VVtiik u Goaheit tegen (laat. 
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Vriendelyke Jezu Chnße, 
Die de Zondaars vricnd*Iyk noot^ 

Trek my (die my vaak vergifte 
In 't beÖryf van xonden fnoot) 

Door u zoete vriend'lykheit, 
Uit der zonden dienftbaarheit. 

A.G. 

Ecn Ziel zynde in 't gevoelen van 
GODS LIEFDE. 

Op de Wyze van den 6. Pfaïm. 
Of: M Brandent in den Oven, 

I . 

IK heb nu eens gevonden, 
Een Balzem voor myn wonden, 

Ecn middel voor myn fmert, 
God door zyn Zoon bew^ogen. 
Die flaat op my zyn ogen, 
En treft my in het hert. 

Zyn Ligt komt my befchynen, 
En doet de nagt verdwynen, 
Hy geeft my vollen wenfch, 
Hy komt om my te helpen, 
ED myn gants overftcJpcn, 
Ja GW woont by den Mcnfch. 

Ik zie dien hoog geprezen, 
Nm in zyn eigen wezen, 
Ä g ! wat GQA %Qxi vermaak: 

Devryï 
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Dewyl ik zelfs op heden, 
Nu %yn bevalligheden, 
En zie, en voel, en fmaak. 

Den opflag van zyn Ogen 
Heeft ftraks myn Heit bewogen, 
6 Goddelyke ftraal! 
De Zon met al haar luifter. 
Is by U klaarheit duiftcr, 
Gy fchoonder duizentmaal. 

5'. 
Gy fteelt myn hert en zinnen, 
Gy dwingt in'uw te beminnen, 
Gy doet myn zoet gewelt: 
U Ogen zyn als fchigten, 
Ay myn ! 'k zal moeten fwigten, 
Van ü ter neer gevelt, 

6. 
Al wat u kon verbeelden, 
Zeer wyt van u ook fcheelden, 
Ten was niet als copy: 
Dit kan ons niet ontdekken, 
Die overfchone trekken, 
Ten hadde daar niet by. 

7' 
Hier boven in de Wolken, 
Hier in de diepe Kolken, 
Zie ik zyn zoet Aanfchyn, 
Maar 't moet ook voor hem wykcn 
't En kan naar hem niet lyken, 
Haar fchoonheit valt te klein. 

8. 
Ik hoor 't Gcvogclt quelen, 
IVlet duizenden van kelen, 
En pryzen die haar fchiep: 
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Ik zie in haar zyn goetheit, 
Zyn uitgeftorte zoetheit, 
ïn haar oneindig diep. 

9-
En al wat in der Aarden, 
Mögt zyn van groter waarden, 
Haar koftelyk Metaal: 
Haar planten, kruiden, bloemen, 
Hoor ik haar Schepper roemen. 
En fpreken in haar taal. 

10. 
Hoe wys en hoe lankmoedig, 
Hoe vol, hoe overvloedig, 
Hoe hecrlyk, hoe volmaakt, 
Hy heeft het myn bewezen, 
Hy heeft myn Ziel genezen, 
Hy heeft myn aangeraakt. 

I r . 
Myn Ziel die wort fchier dronken, 
Hy heeft myn ingefchonken, 
Zyn Wyn en ook zyn Melk, 
't Is Necäar op myn tongen, 
Myn hert als onbedwongen, 
Roept wat een zoeter Kelk. 

1 2 . 

Ik ben ook niet bedrogen,-
Ik zie hem met myn ogen. 
Ik ruft nu in zyn fchoot, 
Ik kan myn zelfs niet vinden, 
Ik laat myn maar ve-rflinden, 
Van deze zoete doot. 

13-
Ik kan niets meer begeren ^ 
En niets zal my ontberen, 
Want ik bezit het al, 
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Dit ïal myn niet begeven, 
Nog in 't toekomend' leven, 
Nog in dit Tranendal. 

14. 
Wie kan die liefde bluffen? 
Hy geeft myn kus op kuflen, 
*t Is Oly in de vlam, 
Hy zag niet op myn zqnden, 
Doen hy myn Hert quam vyonden, > 
En daar %yn woon-plaats nam. 

IS' ' 
Ik hout myn nu gants ftille. 
Ik buig myn naar zyn wille, 
En al wat hem behaagt, 
Dewyl ik niets kan werken, 
Ten zy hy myn komt ftcrkcn, 
Dat doet hy ongevraagt. 

16. 
Den Afgront van myn zonden, 
Dien had myn fchier verflonden, 
Den afgront van zyn min, 
Die trok myn uit de poelen, 
Nu leef ik by gevoelen, 
Hy trekt myn tot zig in. 

17. 
Ik fterf daar, en ik leef daar, 
Jk vlieg daar en ik fweef daar, 
6 Wonderlyk plaizier! 
Wie kan dit tog bevatten > 

ia al des Werelts fchatten, 
)ie agt ik niet een zier. 

iS. . 
Ik kan geen woorden vinden, 
Myn Schone, myn Beminden^ 
Hoe zoet als Hemejg Man, 
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Gy waart het die myn fchaaktcn, 
Myn Duivc, myn Volmaakten, 
Myn Bruidegom en Man. 

19. 
Gy kaf} en gy om-armt my, 
Gy koeftert, en verwarmt my, 
Ik mag nu by u zyn, 
*k Ben in u Beelt yeiborgen, 
Ik ruft nu vry van zorgen, 
Want JEZUS is ook myn. 

P.r. SORGEN, 

7)e Mogenthit van ^s Heren Chrißi, 

H E R D E R S - S T A F-
Op de Wyzc: Fan dem^, PJalm, 

I . 

GY had van outs, 6! grote Schapen-herder, 
Uw' koop beraamt te ftrckkert uit nog verder, 

Dan wel tot d'eerft-beminde Jacobs-ftallcn: 
Gy liet uw'ogen ook op d'Heid'nen vallen 5 
En zeid*, de Wolf zal nog met 't Lam verkeren, 
De Leeu het ftro, gelyk d*0$, eten leren, 

2. 
Ziet daar toe hebt G'u zelven ook onthemelt, 

En voor een tyt hier op der aart ge wemelt: 
Niet om gedient te zyn, maar ons te dienen, 
Ja door u dienen vryheit te verdienen, 
Hebt onder ons gewoont zyt vlees geworden, 
Om ons van vlees CR bloet te doen ontworden. 

3. Onl-
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3' 
Ontmajefteit, ontfcepter, onverhecrlykt; 

Om ons te zyn verheven en verheerlykt: 
VerwifTelt was U Kroon voor v^einig dagen, 
In hier een Herders-krans en Staf te dragen. 
Waar me Gy wrede Wolven, Beiren, Leeuwen, 
Ontwolvcn zout, ontbeiren, en ontleeuwen. 

4-
Wat Heid'nen heeft u trekken ook doen komen, 

Gelyk gevlpgen over Lant en Aromen 
Wat heeft u kragt al Ezelen en Paarden, 
Van traag en onbezuifthcit doen ontaarden? 
Wat hebt Gy dode honden vrecr doen leven ? 
En blinde mollen al 't gczigt gegeven. 

I f' 
Wat heeft U Staf al dvyaashcit omgeftoten? 

U Licfde-pyl al wreetheit weg gefchoten ? 
Wat heeft U Bloet al Moren wit gcwaflchen? 
Meer dan wel doen kon al de zeep en aflchen. 
t J Geeft al Luipaarts-vlekken uitgebeten ? 
En haar doen met de makke LammVen eten. 

6. 
Hier over weeft, 6! Hemelen verwondert; 

Ja ziet eens, Aarde! d'Herder af-gezonde« 
Gelyk een Paafch-Lam, zig hier laten Aagten, 
En in de Stal des Doots ontzielt vernagten; 
Terwyl dat dode Schapen kregen 't leven, 
En Boeijclingen wierden vry gegeven. 

Gy zaagt myn ook, onder de wilde dieren, 
Als een hertnekkig Stier daar henen fwiercn, 
Of als een zeug myn zelven overllykenj 
Of als een Nagt-gediert U ligt ontwykcn; 
iJit vrye wil, uit enkel wei-behagen, 
Hebt Gy myn ook in uwe kooy gedragen. 

8. 'k En 
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8. 

'k En weet dit groot geluk niet uit te fpreken: 
Nu kan voorwaar! My voortaan niets ontbreken, 
Zyt gy myn Leits-man grote Mcnfchen hoeder! 
Dan zal het my gebreken nooit aan voeder: 
ïk ïal in uwe weide weiden, weiden; 
Gy zult aan water levendig my leiden. 

^ 9-
Maar Herder! Og ! veel fchapen gaan nog dolen. 

Wanneer zal zyn u kooy niet meer verholen? 
Maar ingegaan der Hcid'nen volheit wezen, 
En u ter'Zaligheit heel Ifr'el vrezen? 
Op dat (waar toe wy nog eens u verbeiden) 
Gy zout de Schapen van de Bokken fcheiden. 

l O . 

Voor-loper! hoortcrwyl, ü grazclingen. 
Uit decs'Genade-kooy ten Hemel zingen 
Breng ons uit deze Stal in dat Getimmer, 
Daar Gy het al zult zyn, ja gy voor immer: 
Onthemel u daarom nog eens ten twcden, 
Voor die Gy zo veel eenmaal hebt geleden. 

INNIGE ZUGTINGEN 
van een 

Geeßelyk Verhernelde Z I E L E , 
Om, verlo^inge uit dez.en aartfchen Taber

nakel. 

Op de Wyze der Pfalmen i 8 , 32, of 4f. 

t. 

ZEg Jezu zeg, hoe lang moet Ik met vrezen? 
Nog vreemdeling hier in dit Mezeg wezen? 

. ' *? / Moet 



G É Z Ä N G E N: ï ^ 
Moet Ik nog lang in Kenars tenten zyn» 
Hebt Gy dan geen gevoelen van myn pyn? 

Indien Ik heb Genaad* by u gevonden: 
De Ketens daar Ik mede ben gebonden, 

Laat die, als gy aan Petrus deed' A! Heer^ 
Zo mede van myn handen vallen neer. 

2. 
Ja laat de ys*re Poort van zelfs gaan open: 

" Dat ik daar door tot U mag henen lopen: 
Dé ys're Poort des dopts die genen leil^ 
Naar boven toe daar Gy te vreden zyt, 

Gy weet het wc\ 6! Kenner der gcwifTen, 
Dat ik een Steen uyl als dervt^ilderniflen, 

En een Roerdomp gclyk gevyorden fchyn' 
Om dat ik niet geftaag by U mag ayn. 

3 
Kunt Gy nog langer U gezigt verbergen? 
Daar Amanaii Zenirs, en Hermons Bergen *: . 

Myn Woning tyn daar 't fchrit'lyk Wilt-gedierè 
Met ylTelyk gebrul onmenfch'lyk tiert ? 

Of dooft dat uit myn biggelende tranen ? 
Dat 's U 2o fterk niet om verlolling nÄncüji 

ó! Neen Alwetende, Gy hoort het wcl^ 
En U alziende Oge ziet het wel. 

Moet nog het wreet Gezèlfchap der Leeuwinnen^ 
Verwreet' zyn door het mifTen uwer minnen? 

Laat by uw' komen in Gedagtenisf' 
Dat myne Ziel nog by de Luipaars is; 

Wel roept, wel roept my dan eens tot XJ neder# 
In luirter vaft, en riep dan geerne vïrcder: 

Op.uw geroep, komt van den Libanon; 
Ik kom, ik kom, myn Bruidegom, myn Zon; 

Ziet hoe u tere.Diiif gcftaag moet fwerveny 
Zy kan helaas niet leven nog niet Iterven; 
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Zy ylugt en weder-vlügt hier al beneen, 
Rondom de barre water-golven heen: 

Maar vint geen Ruft-plaats op d'onvaftc ftromeaj 
Laat U verbidden, doet haar tot U komen: 

Ey^Minnaar (leekt U hant ter Arke uit. 
En neemt voor Eeuwig tot U in, Ü Bruit. 

• • • — • • - , _ _ 

Aan de Blinkende Morgen-fterre J. C. 
dat Hy zyn opgang verhaafle. 

Toon: Repkavan, 
i. 

OMorgcH-fter 
Veel blanker als de Maan, 

Gaat op gaat op, en wilt nooit ondergaan, 
Komt bootfchapr dat den Dageraat breekt aan, 
£y laat dog Uw' klaarheit en blinkende Aralen 

In uw' Spelonk, Uw Kerk, dat duifter Hol, 
Eens nederdalen, 
En (luit het dwalen, 

Van 20 menig Mol. 

Ryft blink ent Ligt, 
Ryft Jacobs Helle (Ier^ 

" De Vaderen die zagen U van ver, 
Ey ziet op my, terwyl ik fchier verwer 
In ongèbaandc en duiftcre wegen, 

Die nimmer Mcnfchcn voet voorheca betrat^ 
Laat ligt en zegen 
My komen tegen, 

Op dit nare pat. 
3. 

Ey fpoeit U wat, 
6 Lang ver wagten dag, 
Die nijBöier oog, aU toègefloica aag. . 
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Wat blyf ik og in al dit fpinne-rag 
Van Aarde, van Werelt, en Ydelheit hangen ? 

Vergun, 6 J E Z U S , maar dees* ene be 
Aan een gcvange, 
Van d'odde Slange: 

Breekt zyn kop ontwc. 

Ik %ie, ik %ie. 
Maar ik en weet niet wat. 
Iets dicrgelyx, dat ik wel eer bezat, 
Doen ik de Werelt met voeten trat, 
Myh hert dat huppelt en maakt zig vaft vrolïk, , 

Het zingt en fpringt het maakt een Helden-liet, 
Is 't waar of dool ik, 
Satan dien Molik 

Dunkt my, dat al vliet, 
S 

<6 Prince van 
De dikke Duißernis, 
Ik voel dat ik niet meer de byftant mis 
Dees genen die uw* Errif-viant is: 
Hy leert myn oog al uw diepten verfpieden,' 

Hy wapent my met ongemene kragt, 
En moet nu vlieden, 
Want uw* Gebiet, en 

Geit niet als het plagt. 
. 6. > 
De nagt verdwynt, 
Dat fchone Morgen-root, 
Verdryft de flaap de zuftcr van de Doot ̂  
^n ftelt ons al het al zienlyke bloot; 
DeZonne die nadert, die nadert de kimmen, 

-f-er lange fterkt hy 't hooft ter golven uit: 
Weg weg, ófchimmen, 

' Daar koomt hy klimmen, 
Als een friflche Bruit. p , ^. & 

M z M & 
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M E D I T A T I lEy/r 
Over de levenloze en dode ftaat der 

Algemene Kerke. 
Voize: Öp den 6. I^aha. , r 

ODorVc ^ieleii laver, 
6 Grote dode 'graver\-

Wiens vaandel is het Kruk: 
9: 17w Kerk (mag ik 't zo noemen) ^ 

Of zonder te verbloemen, 
'k Zegt eer een Knekei-huis. 

I.' 
Js~ op-gepropt van fchonken, 
Die over lang al Ronken, 

Vermollemt en verrot: 
Vergeefs is al u fnoejcn. ' 
Dor hout en wil niet grocjen^ .. 

Geen'dode Wyn-ftok bot. '- <-. 
3-

Maar dit is te bewenen ,• -
Dat deze ftapel benert, 

Zegt datze levend' is, 
Gezont en wel te paffe. 
ÓS;of, ó gruis, 6 alTe, ; 

Gy ziet de waarheit mis. 
4-

6 Benen, (lenen, zerken,-
Wel aan toont dan u werken, 

Indien gy levent zyt: 
Ag waar myn zeggen leugen, 
Wat zou ik my verheugen, 

Wat waar Gods volk verblyl* 
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Wie of uw op komt ftoken, 
6 Lyveloze fpokeu, 

Wie ift die u beleeft, 
Wie lopen in ü fchimmen? 
De Duivelen Goi'dszimmen, 
' En apen van zyn Geeft. 

Die geeft gedaalt Van bove, 
Die geeft van 't rein gelovc^ 

Die Geeft die levéht maakt, 
En blyft niet meer verholen.. 
Als vier of here kolen. 

Die branden wat haar raakt. 
7-

De leugenaars der hellen, 
Die zeggen dat haar veil en, 

Volkomen lyven zyn : 
Zy hebben u haar fluyen. 
De ogen uit-gegraven., 

En nu trekt gy haar lyn. 
8. ' 

^ P JftZUS wort gebeden, 
En dryft dees' pnbefncden 
, ^ .Eens uit u Bede huis. 

" Komt maakt geknoopte fwepen, 
En ftoot met rouwe nepen, 
' Kaar buiten dit gefpuis. 

9 
Of, blaas eens op die fchonkeii, 
En ftroit een haut vol vonken, - -

Op 'c Kerk-hof van u Kerk: 
Want al die bleke doden, -
Die hebben geeft van nodei.:, 
' ^y jeïüsWontuftcrk. 

M 3 . %o. KQ 
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10. 

Komt breekt de graven open, 
En wilt de Lyken dopen, 

Met water, vier en geeft. 
Gaat been op been eerft paffen, 
En wilt het rift eerft waflèn, 

Ën het dan zo gcneeft. 
I I . 

Uw' kragt is niet geweken, 
6 Jezus, gantfche Beken 

Trekt gy wel uit een Rot£. 
Gy komt een ftok doen blocjen, 
Gy deet wel eertyts groejcn 

Amandels aan ̂ en knots. 
12 . 

Zent regen uit de hoogte, 
Üw Akker fplyt van droogte, 

Eea yder roept op *t meeil 
Na u ó Ziele laver, 
Komt weit ons in de klaver 

Van u beloofde Geeft. 
P . F. S, 

i « « > 

JEZUS T R O O S T - L I E T , 
Jdan den klagenden Beweender van den levenhzefi 

en doden fiaat der Algemeene Kerke. 

Op de Wyïc: Van den 6. P/a/;», 

iLlEdogenden beweender, 
Wh Liefd'-dtaecüdca bëüeeader, 
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Van Myn vervallen Ke*k, 

Kop t , 2et u aan Myn voeten , 
Ik zal u druk verzoeten, 

En tonen levens-merk. 
2. 

Rom. II.In zeven duiient zielen, 
4. Die niet voor Baal knielen, 

Nog kuflcn zynen monc: 
Myn kragt nog niet gev^eken, 
Geen magt kan 't zegel breken 

Van 't Eeuwige Verbont. 
3-

Al zyn de Helle-fpoken, 
Ten afgront uit-gebroken, 

Zy fpillen haar gewelt, 
Op alle die ten Leven, 
Van my zyn opgefchrcven, 

En in Myn Raat getelt. 
4-

Zy die haar Chrift'nen noemen, 
En op de waarheit roemen 

Dat uiteriyke Volk, 
Die maar de lectcr kennen', 
En haar niet laten mennen, 

Door ;$ Hemels Heil'gea Tolk. 
_ . f-
Die zyn wel dode rompen, 
Wel vormeloze klompen , 

Wel lyven zonder kragt; 
Maar Ik zal haaft verfchynea, 
Tot trooft van al die quynen, 

Betrout, Myn volk, en wagt. 
6. 

De Sprink'-vloet der Genaden, 
Daar *c aartryk in zal baden , 

Na 's Vaders hoog bevel, 
M 4 En 
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! * En kan, nog lal , niet komen, 

Voor dat de hant der vromen, 
J)4M. i i : i . Is weg, ziet Daniel 

7' 
Peut.^i: En Mozes, Myn Propheten, 

36. Die hebben dit geweten. 
^ pan zal Ik Michael 

Een Geeft des levens zenden, 
Tot aan des aart-booms enden; 

^zech. 27: 't Velt van Ezechiël. 
; 10. 8. 

Zal dan van menfchen krielen, 
En weergebaarde zielen, 

Gevoetrmet Hemels merg: 
P^»f.32:Den Heiden zal den Joden, 
'" 43. Dan juichend', komen noden, 
Zep, 3:10. Tot Mynen Heil'gen Berg. 

9' 
Mau.z^: Al fchynen zelfs Myn Schapen, 

j " . Met 't dwaze Volk te flapen, 
Wagt haaft een and'rcn ftaat; 

En 't blinken van Myn luifter, 
Metalderdroevigft duifter. 

Gaat voor den dagenraat. 
N. K 

Z I E T HET LAM GODS. 
Toon: Courante La Bare, 

I . 

W ie heeft*er een vergeeft'lyk oog > 
Die zie Gods Lam dat wegneemt 's werelts 

zonden. 
Ziens-waarder zaak wierd nooit gevonden. 
; Dis klimt 't geluk der fchouweïj hejoael-hoog. , 
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Veel lienders hebben lang begeert ' 
Met dit geïigt te mogen zyn vereert: 

Maar dat wiert cerft bewaart voor later tydcn. > 
Nu is 't de dag 

Dat met verblyden 
Elk dat ichouwcn mag. 

2. 
Djt Lam is vol geheimenis, 

Pie *t eindig brein, hoe fchrander, niet kan vatten : 
Mits hier d'oneindigheit der fchatten 

Van d'Algenoegxaamheit verborgen is. 
Dit Lani is Godes Zoon, 't is God bevleefl. 
6 d'Eng'Ien lelfs zyn lang beluft geweeft 

Te mogen zien in zo veel wonderheden, 
Gants zonder peil. 

Dat paft ons mede; 
Want het is ons heil. 

3' 
Nooit zagmen heerlyker gezigt. 

Als Hem, in wien der Godheits volheit woonde, 
Die 's Vaders deugden zo vertoonde, 

't Affchynzel van 't zelf-ftandig Glori-ligt: 
Die Hem ziet heeft den Vader ook gezien ^ 
Als zynde 's Vaders aangezigt, in wien 

Zyn gantfche Naam in 't midden is : al quam Hy 
Uitwendig flegtj 

Dat dekzel nam Hy 
Als de^ Vaders knegt. 

4-
't Is d'allcrliefelykfte zaak; 

Het trooftelykft dat immer oog befchouden: 
Wiens voor-gezigt en fchaduw d'Ouden, 

Hoewel van yerr*, gaf't grpotfte ziel-vcrmaak. 
't Is 't 2osn-lam , tot fchult-ofFer eens geflagt^ 
Na 's Vrede-raats bclluit: 'twelk heeft volhragt 

Tot zondca-zoen , 't geen Vadejis coora bevredigt, 
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Wiens Opper-m^gt 

Zo was beledigt ' 
Van het menfch-geflagt. 

S' 
Dit Lam is 't Lighaam, Waarheit, Bedt, 

Der Tempel'fchadüwen en Offerdieren 
Daar Ifr'ël plegtig door moeft vieren 

Den Gods-dienft, die op dcei vervulling (peelt 
Dat Lam nam weg der offer-Iamm'ren jok 
En 't bïoet-gepleng van fchaap en ftier en bok. 

Zo d'Ouden in de fchaduw hen verheugden 
Wat is 't dan niet 

Een (lof tot vreugden 
Dat men 't Lichaam ziet? 

6. 
't Is boven al beminncus-waart. 

Verblind' en dwaze wereltlingen mogen 
"Zig aan bcgcerlykheit der ogen 

Vergapen: *t is vergeefs hier op geftaart. 
Schou, geeft'lyk mens, dit Lam geftadig aan. 
.Wie ogen heeft moet d'ogen daar óp ikau: 

Maar duiven-ogen, als van zyn Vriendinnc, 
Waar door zyn hert 

ü ic 7uiv're minne 
Dan genomen wert. 

7. 
Zie 't Lam met een bekreten oog; 

Wyl Gy 't Ag! met uw zonden hebt door-ftcken. 
Stort langs uw kaken tranen beken: 

Waar toe de rouw 't boetvaardig hart bewoog. 
Wat heeft dog dit onnozel Lam gedaan, 
Zeg, 6 myn Ziel! dat dat moeft ondergaan 

Die bloet-dood? 't zyn uw zonden die het Aagten» 
6 Grouyel-daat! 

p a t die gedagten 
^^ Nooit 4og vaa u-gaat» 

g. Be.. 
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8. 

Befchouw 't oqk met mcdogentheit. 
U w ingewant moet romm'len, 't hert als breken, 
Als^y xyn hertc-bloct ziet leken j 

Of hy in 't ftpf, uit ziel-angft, ncderleit. 
Volg Hem met een ontfermend' oog eens na: 
Gethzemane, het Regt-huis, Golgotha 

Toont zulk een deerlyk fchouwfpel dat de luider 
Der zon betrekt, 

En treurig duiftet 
't Zidd'rent aartryk dekt. 

6 Zie dit Lam ook door geloov' 
Dat ziels-oog ich out Hem aan het Kruis gehangen 
Als Ifraël de kop'rc Hange. 

Lyd niet dat iets u dat gezigt ontrov'. 
Wie met dat oog 't Lam Gods zier, 't is gewis 
Dat het voor hem ten zoen geofFert is. 

6 Zalig oog! 6 heilzaam zien! *£ welk alleen 
Die't oefFenen, doet 

God welgevallen 
In 's Lams offer-bloet. 

1 0 . 
Aanfchouw mee met een oog van Heft 

Hem die ons eerft zo weergaloos beminde, 
In wien wy al 't beminn'lyk vinden, 

En die voor ons uit liefd zo wiert doorgrieft. 
Uit lieft heeft Hy zyn ziel zelf uitgeftort. 
De grootfte wecrlieft komt hier veel te kort. 

Hoe moeft ons oog, hoe moeft om herie branden 
In liefde-vlam? 

Want zelf vyandcn ,•' 
Zyn bemint van 't Lam. , ,̂  

I I . 
Zie ook niet een verheugtgezt», 

£n lacchcnd' oog, uit inuig ïicfAwblydea 
' DU 
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Dit Gods Lam, 't welk door zyn lydcn 

Den zonden-laft hééft van de ziel geligt. 
Verheugt u nu in uwe zaligheit 
Die God voor 't oog dér volk'ren heeft bereit. 

Nu paft gejuig aan Zions vreu^de-reycn, 
En dat men 't Lam 

Met zege-meyen 
Te gemoete quam. 

12. 
Dat Lam is Judas Lceuvy ook mee, 

Die brullen kan tot heil van %yn beminden: 
Maar di« zyii Haters kan verflinden. 

*t Zagtmoedig Lam ftraft diemetfchrikk'Iyk wee. 
Dat Lam is 't geen den hei-wolf zynen roof 
Ontwcldigt heeft, en plet het flangen-hooft. 

'k Kan alles tot den ^fgront nedervellen 
Wat zo niet ziet, 

Maar zig derft (lellen 
Tegen 's Lams gebiet. 

Heer! geef en open my 't gezigt. 
'k Ben geeft'lyk hert-en ogen-loos geboren, 
'k Heb myn gezigt helaas! verloren. 

Vergeefs belttaalt my anders 't zalig ligt: 
Vergeefs is 't dat zig 't Lam ai openbaart, 
Zo gy, o God! myn ogen niet verklaart. 

Laat dbg uw Geeft 't gezigt zo in my werken, 
En meer en meer 

In my verfterken; 
Dat Vmyn zfcis-bcgeer. 

14. 
Maak ook zo werkzaam dat gezigt, 

Dat ik verand're van natuur en zeden, 
En 't Lam gelyk'^a^o dat ik mede 

Een Lam mag zfii, gants na uw Beelt gerigt. 
Danzükgy yfi^t op my vm van omhoog, 

%- ' " Als 
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Als is 't %o lage, met een gunftig oog: 

Ja daar u hert en hant dan me veriellcn 
Om van het quaat 

My vry te ftellcn, 1 ^ 
Door uw raaf en daah 

Mag ik, Lam Gods, u hier zo ïicn 
Dan zal ik uw ook namaals eens aanfchouwcn, 
Niet als zy, die vol ängft en rouwen 

In berg of rots uw gramfchap willen vlien: . 
Maar met die fchaar, die hier rekhalzent zag 
Naar uwe komft, in die doorlugte dag. 

Dan droogt Gy al de tranen van de vromen, 
Die Gy dan leit 

Aan 's levens dromen 
Tot in eeuwigheit. 

J E Z U S H E R D E R . 
Stemme: Wanneer de 2.on in het Morgenroot. 

T . 

D ie Jezus tot zyn Herder heeft 
Bcgunftigt met zyn hoede. 

Is d'allerzaligft die'er leeft 
Hoc leeuwen en wolven woede. 

Hy is beveiligt tegen 't quaat: 
Niets is'er dat ontbreekt of fchaad 

Wie dus word begenadigt. 
Dien Jezus weit in 't voctzaam gras, 
En leit aan 's levens water-plas, 

Wort met zyn goet verzadigt. 
2 . 

Die Herder hout getrouwe wagt: 
Hy zorgt nauw voor zyn Schapen, 

Meu 
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Men tag Hem'daar om dag of nagt 

Nooit iluimeren of flapen. 
Wat is die Oppcr-herder goetï 
Hy kogt zyn Kudd' met Herte-bloct, 

En ftelt voor haar zyii leven. 
Terwyl de Huurling trouw'joos vliet, 
Wil Hy zyn dierbVe Schaaps-kooy niet 

Verlaten of begeven. 
., 3-

Van heel zyn kudd' ontbreckt'er geeirl 
't Verdwaalde zoekt Hy weder. 

Hy brengt de gancfche hoop tot een, 
Eti 2yn*er fwak en teder, 

Hy draagt die in zyn arm en fchoot. 
Of op 2yn fchoud'ren: hare noot 

Raakt innig Hem aan 't hertc. 
Wie valt of Itruikelt regt Hy weer: ^ 
Wie Aaauw is fterkt Hy : en haar 'zeer 

Verftrekt Hem zelf tot fmerte. 
4-

Hy gaat met ftap en ftem haar voor, 
Dien zyn e Schapen kennen: 

Hy wyft haar dus het regte fpoor. 
En doet z'aan Hem gewennen. 

Zyn ftaf dient tot beftier en tagt: 
Zo dat zyn Kudd' Hem mint en dugt. 

Hy heelt de ziele-wonden 
Met zynen Balzem: en Hy lyt 
Kyt dat het ongedierte byt; 

Maar ruktz' uit klaauw en monden. 
f. 

Hy tekent my met zyn eigen merk 
Wie tot zyn Kudd' behoren. 

Zyn oog is fncl, zyn hant is fterk: 
Dus gaat'er geen verloren. 

Wat Herder lieft zyaKooi zo zeer, 
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Als déze Herder, die de Heer 

Alleen is van zyn Schapen > 
Al gaat de hel-leeuv f̂ brieflchcnH* om> 
Nooit- r^oft hy ] exu eigendom, 

Die mogen zeker flapen. 
6. 

Dees valfchen Herders wcrit^h is maar 
Verleiden, villen, moorden: 

Maar Jezus leert zyn Schapen fchaar 
Dat zy geen vreemden hoorden. 

2y onderkennen fchyn uit zyn, 
En heilzaam voetzèl uit vcnyn; 

Schoon wolven zig bedekken 
Met Schapen vagt. Verdelg hem Heer! 
Die met gewelt of leugen-leer 

Uw Schapen af wil trekken. 
7-

Breng, Zielen herder! tot uw Stal 
Die 's hel wolfs roof nog waren: 

En laat uw Stem dog over al 
U Schapen t'zaam vergaan. 

6 Roep dog 't Jood en HeTäendom, 
Dat zy zig met ontclb're drom 

Tot U, als Herder, keren. 
Bewerk ook, grote Herder my 
Dat ik een van uw Schaapjcns zy. 

Niets kan ik meer begeren. 
8. 

*k Weet dat ik derwaarts uit moet gaan 
Daar d'onderherders wonen, 

Daar uwer Schapen (tappen ftaan: 
Daar wilt Gy u vertonen. 

Uw Geeft, uw Woort, uw Avondmaal, 
Verfchaft daar 't liefF'lykft Ziel-onthaal. 

Dat 's 't leven van myn leven. 
*iw Zal aan uw regtcrhant dan met 
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U w Schapen ook eens zyn gezet, 

Die Gy uw Ryk zult geven. 

ISRAELS HEELMEESTER. 
Stemme : 6 Nagt \ jdverze nagt^ ^c. Of; Efprits 

qm foufpirep:,. Of; Lesfpmats ent cejfe 
la Printemps^ ^c, 

I . 

H Eelmccfter Ifraels,.,wiens Balzcm ziele-wonden 
Genccft:,-ja't leven Zclfaan doden weder fchenkt: 

Cy zyt tot heling van 't gebroken hert gezonden: 
'k Bid dat Gy ook aan my elendige gedenkt! 

2 . 
Hier lig ik neergeftrekt als in Bethesdas zalen 

Ag kpom, bezoek myzelf! ik kan niet tot u gaan j, 
Tot myn genezing helpt geen Engels nederdalen: 

Op meerder prys efl-' moeit komt myn hcrftel te 
üaan. 

3-
Gy ondergingt eens zelfs veel wondcn,ftriemen,llagen 

Gy ftorte water uit, en dierbaar herte-bloet: 
Dus droegtg' als Borge voor uw volk hun pyn en 

plagen. 
Tot hunbevrydJng; mit: gy dus hun Schulden boet. 

4-
Gy ledigde voor ons den bftt'rcn droeflem-Befeer: 

Enuwekrankheitbragtvoorousgezontheitaan. 
Spreek flegts een woort; dat is ook myn genezing 

zeker. .. . ' 
'k En wil, 'k en mag, 'k en kah tot niemantan

ders gaan» 
j - . Ik 
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Ik weet al drong de plaag door 't innigft merg en 
fchonken; 

AI was de breuk to wyd gclyk een vbllezee; 
Al was het kwaad tot in de 2!el zelf neer gezonken: 

Waar gy de hand aaa flaat,, d# red gy van 2.y n wee. 
6. 

Ag 'k ben van top tot teen niet als maar eeneteifter: 
En hooft, en hert, en al is even zeer gebaut, 

'k En vind in 't wereld-rond verband , nog zalv', 
nogpleifteri -

-Zo dat hêt kanker-vuur meer voort-êét en vervuilt. 
7-

Hoe is myn gants geftcl gefchonden en verplettert! 
De ziel en is niet meer als heel het lighaam vry: 

Bebloed en kragteloos, vol fmerten en verteert. 
Zo g'ymand nodig zyt, Gy bent het ook # n my. 

8. 
Ik geef my over in, u hand, tot ü begerpn: 

Snyd, brand, daar 't nodig isj vliem'tdiepe^eer 
vry op; 

Doorpeil j ruk af de roov*, daar't onder zou verfweren; 
Neem weg 't verdorven vlees; druk uit bok d'?t-

terpfop. ^ 
.9. 

Maar kopm, enbreng^an me u wieken enverbiiïtzel 
Pa(i toe u bloed en Geeft: giet oly en giet 'wyn. 

Die zuivert en verzagt : omkleed met u bewindzeL 
Geneeft my, Heer! ik zal dan wi? gpnézéa zyiJ. 

' , - 1 0 . ' ' , .' ' ' ' . : • - ;•• 

MaaktGymy zó gezond, 'k zalumyzelvengeven: 
En lyf en ziel zal aan u dien ft zyn toegewyd. 

Ik zal dan dankbaar , tot u roem , voor eeuwig le
ven: 

Wyl Gy my 't leven fcheAkt, an vaü dedoodbe-
xryd. 

N 'T GS-
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'T GENADIG REGT. 
Toon. Courante Simple. 

I. 

ÏK Zie door Jeïu bloed en baan 
Om tot Gods Vicrfchaar onbefchroomt te gaan. 
Schoon ik zo fchnldig en vloek-waardig zy, 
De Regler niettemin regtveerdigt my. 

2 . 
God zit pp zyn genade-throon, 
Geveftigt op den Middelaar, zyn Zoon: 

En zonder kreuk van zyn regtveerdigheid 
Wort ik daar van myn misdaan vrygepleit. 

^ 3-
De zond klaagt my tot doem wel aan: 
En 'k zie daar wet en Satan nevens ttaan: 

Ja ik vind.my overiuigt in myn gewÜP, 
Dat hun defchuldiging , laas! waarheid is. 

4-
'k Verberg myn fchuld niet, maar beken 
Dat ik de doem-vloek overwaardig ben. 

Dog 'k gryp myn Borg t̂ erftond gelovig aan, 
En zeg: die heeft het al voor my voldaan, 

f' 
Die treed als Voorfpraak in voor my, 
En zegt; ik wil dat dcez' ontflagen zy: 

Om dat myn teloed voor hem is uitgêftort, 
't is regt dat hem dat toegerekent word. 

6. 
Daar op wyfl: dan de Regtet 't regt, 

kEn zegt: de zonde word haar eilch ontzegt: 
Ik Ipreek hem in en om zyn Borge vry, 
En ichenk hem't r m ten leven nog daar by. 

- , 7.'cGeeii 
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^ 7. 

"t Geen dus des Hemels Vierfchaar doet 
Getuigt Gods Geeft inwendig aan 't gemoet. 

Gelukkig wien dit voor Gods Throon gefchiet! 
Gelukkig die dit in zyn hert geniet, 

8. 
Ik daag op die verzekering 
Al wat met my wil treden iri 't geding: • 

Want waar of valfch, wat mybefchuldigts mqet 
Verftommea voor 't geroep van Jexu bloed. 

ZIEL-ZUGTINGEN, ^ 
Om Gods Zaligmakende gen ads-giften en hewerktng^ 

Stcinme: Iets moet ik u^ Laura ̂  vragen* 
Of 5 IVaarom zoud^ ik met vermaken. 
Of; f^ous faires bien lafinette, 

I . 

ALbezittend' 1 igten Vader, 
Onuitputb're voiheids Ader, ' 

Die, als 't hoogfte Goed pok zyt 
Mededeelzaam: laat de ftromen 
Van u gunft ook op my komen. 

Zo als Gy u volk verbJyt. 

'k Ben nooddruftig en elendig: 
Maar u fchatten zyn onendig, 

Bron van algenoegzaamheid. 
"k Heb genoeg aan u genade 
Tot myn heil, xn tegen 't quade: 

Wyl die nooit van d'uwe fcheid* 
JM i 30 Do-
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3-
Doden kond Gy, Heer! verwekken, 
,Vuilen waflchen, naakten dekken: 

Gy zyt Ligt in duifternis: 
Gy kont kranken ftraks genezen: 
Armen kont Gy rykdom wezen: 
Mits u niets te wonder is. 

4 
Gy kond zonden-fchuld vergeven: 
Doemelingen fchenkt Gy 't leven: 

Vleeffig maakt gy 't ftenen hert: 
Hellen wigten hemelingen. 

Zalige veranderingen, 
Daar Gy voor verheerlykt wert! 

S' 
Heer! dit heeft myn ziel ook nodig: 
Z'is gebrekig, magt'loos, .dodjg. 

Ledig , 'k heb niets goets in my: 
'k Honger', dorft', verga en fterve, 
Zo ik u Genä moet derven. 

ó Dat die my alles zy. 
6. 

'k Heb verdiend, nog prys, nog waarde 
Die u goed'ren evenaarde : 

'k Ben een nietig aarden vat; 
*k Wil uit gunlt, om niet ontfangen, 
Voor genaê gcnaad' erlangen. 

Kom vervul my mee u Ichat. 

7' 
Zyn 't niet hongerige zielen, 
Heer die aan u oog gevielen ? 

Worden leed'ge niet vervult? 
Zyn 't wel ryke, volle, zatten, 
Die Gy met u zaal'ge fchaiten 

Gmiüïg overladen mit ? 
' g. 't Is 
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8. 

'tTs 't verkneuft en angftig herte, 
't Geen vequynt van'zonden-fmerte, 

Waar in Gy u oly ft ort: 
*t Zyn die droevig zyn en treuren 
Daar u trooft aan zal gebeuren: 

Zondaar is die zalig wort. 

Ben ik heel vermant van 'ü quade; 
' t Is meer eer. voor u genade, 

Die ook ligt van duirter maakt. 
't Is roem-rugter voor u deugden, 
Ruimer dank-ftof) groter vreugden, 

Ais zo een u goetheid fmaakt. 
1 0 . 

Zo ik U door iets beledig'; 
Neem dat van my, maak my ledig 

Van wat vrugt loos plaats beflaat: 
Vorm my, fchik my, buig my leer my/ 
Ovcrreet en overheer my : 

Leit my door u bant en raat. 

Ik ben leem, Gy pottebakker. 
Hoe Gy 't maakt, wie wederfprak'er? 

't U is ' t : doet wat \J bevalt. 
Doet my zo u maakzel blyken. 
Dat ik mag u Beek gelyken 

Door veranderde geftalt'. 

N 3 D E 
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D E H E I L - B R O N. 
; ' ' • ^ 

Toon: Courante Monfieur. 

I . 
'k T)En als een dorftig land, 
. OGefchrookt door ïonnen-brand; 

Ik fmagt ^ ik fnak, myn ingewant verdort ^ 
Myn congé kleeft^ zo datze fchormp'lig wort. 

'k Bezwyk! 'k bezwyk! ik kan niet meer, , 
Zo ik nog langer lavens ontbeer*. 

Wie w/ft my dog een druppel waters aan 
Ter koeling, om myn dorft me te verflaan ? 

Gpds gralnfchap is een gloed 
Die eeuwig blaakt en woed, 

En bernen zal in 't onderft van de hel: 
I)e zonde,brand gelyk een vuur zo fel: 

; 't Geweten is my gants verhit, 
't Welk als een vuur diep in myn boezem zit: 

De Satan blaaft dat nog geftadig aan. 
Ay my! ik fmelt! ik gloey! waar zal ik gaan? 

3-
6 'k Zie daar d'Heil fontein, 
Zo zoet, zo koel. zo rein, 

Die zo vol-op met milde flralen vliet! 
Op , dorftig hert! neem 's Levens Aroom om niet. 

Loop toe, fchep, put al wat gy kont, 
Het rtaat'u vry; ja lek gelyk eeii hont. 

ö Lieflyk vogt! ó ziel-verquikkend nat! 
Ik word van u wei dronken, maar nooit zat, 

4-
'Hier is een dierb're vloed 
Van water en van bloed, 

Pie 
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Die uït de zyde-wond van Jesus quam: 
Ja wit de Throon van. God en van het I^am. 

Dtie-flraalli^ fpringt dit Bnón op aart:' 
Dat *s kenrjes en regtvöerdigheid, gepaart 

Met heiligheid : de ftroom der heerlikheid 
Vloeit daar het Lam zyn Hemelingen weit, 

f 
't Geloof is haut en vat 
Tot fchepping van dit nat: 

En dat 's de mom waar mcé men 't drinken moet. 
Geev* my dat, Heer! op dat ik fmaak* hoe goei 

Gy zyt. Al wie maar zo eens drinkt 
't Wert hem een Brun die tot 't leven fprinkt; 

Ja ftadig uit hem droomt^ hy dorft noit meer, 
Maar hy geniet met vreugi zyn ziels-begeer. 

6. 
Ziel-herder, leit ook my, 
Met al uw fchaapjens, by 

Die Heil-fontcin, aan 's Levens w^ater-plas. 
En doe my liggen in uw voedzaam gras. 

Dan ben ik biy en onbefchroomt 
Of Zonne-brant en fchrale droogte koomt. 

En drenkt Gy mei tranen in dat dal; 
Gy droogt die daar ^cen dord meer quellen zal. 

" 7-
Dit geeft myn ziel (leeds ftof 
Tot blydfchap, dank en lof. 

6 God desvaanziens, zaagt Gy my ook aan! 
'k Wil nooit weer tot gebioken gaan. : 

't Is Ifraéls Spring-ader, die de lud 
't Is Bcchl'hcms burnput , die de ziel-dorft bluft: 

Daar wat de Werelt geeft tot luvenis , 
Maar droeüem, llyk , en Alzem-pekcl is. 

• \ -i 

N4 GODS 
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GODS HERTE, MOND en HAND; 
' $temmc: AiftHez chercher a flaire» ' 

r. 

D Rie dingen trooften 't herte 
In angft, in noot en fmerte 

.Van ziels en lighaams ftant: 
Gods Herte, Mont en Hant. 

Heeft menfchen hulp verlaten, r..'J 
Is nergens kragt nog raat j 

Wanüecr ons niets kan baten, 
Zyn die myn toeverlaat. . ' ' 

2. 
Gods lievent Vader-herte r 
Moet romm'lcn in de fmerte 

Der %yne: dus ontbrant 
Geen moeders ingewant* < ' ' 

Hoe zou Hy hen vergeten? 
Zyn Hert js omgekeert. , ,. 

Zoti Hy'hun noot niet weten, 
Die 't minite Zelf regeert ? • 

Gods Mont en kan niet liegen; 
Zyn toezeg niet bedriegen: 

^ JEHOVA is't die fpreekt. 
Dfe nODit beloften breekt. 

ö Die zyn al te zamen 
Ten goede van zyn Kerk, 

ïri Chriitus ja en amen : 
Hy ftelt die in het v/erk. 

4-
Gods Hant hier by is kragiig, 
Zyn Vinger is almagtig, 

Die bragt eens alies voort 
. %" Door 
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Door %yn bevel en woord: 

Die moet nog alles dragen, 
: Niets valt daar aan te zwaar: 

Hy doet %yn welbehagen, 
. Tot redding van %yn fchaar. 

Wat zond ik dan vertzaden 
Als ik myn kruis moet dragen i 

Gods Herte, Mond en Hand, 
Geeft trooft en onderftand 

Want dog Hy zelf is myne: 
Ik ben de zyne weer: 

Dus is ouk myn' al 't zyne. 
'k Wil buiten Hem niets meer. 

'S WERELS WOELING. 
Stemme: Pfafm 16. 

W ie aardfch gewoel en handel regt bevroed. 
Bemerkt dat als een neft vol kleine mieren, 

Die, onvermoeit, met yver, drift en fpoed, 
Dan op dan neer fteets, door malkander zwieren. 
Elk tor ft, en wroet , en flioft met al zyn kragten. 
Als of zy een hoogwigtig werk volbragten. 

Wat word door al dit zwoegen uitgeregt^ 
Wat brokjens, dooreen wyds en zyds vergaren. 

Tot voorraad voor den winter o^gelegt, 
Die zy, tot fchand des luiaards, overfparen. 
Al was aan iets ook nog zo veel gelegen, 
Geen meerder vlyt en zou men können. 

N s 3. Men 



202 G E E S T E L Y K E 
3-

Men woelt, krioelt, en wriemelt onder een: 
D'ecn herwaarts, en die derwaarts, door malkander 

Wat heeft men 't druk > Men hout zig noii te vreên, 
Maar valt geftaag van 't een weer op het ander. 
EB zo men 't eens na waarheid gaat bevatten, 
't Is mieren-werk, en hoger niet te fchatten» 

4 
Dog hier in moet dat onvernuftig dier 

't Verftandige befchamen, dat zyn zorgen 
Zyn voor 't gemeen, ter nooüdruft; mits hét hier 

Maar leeft, en dus moet zorgen voor den morgen: 
Terwyl de nienfch zoekt, tegens pligt en reden, 
Maar zelf-belang, met overtoUighedeu. 

Verbeek u een gelt-gragen Gierigaart: 
Hoe (laaft, hoe wormt hy dag en nagten? 

Met wat een zorg doorkruift hy zee en aart. 
Met fpillirg van zyn zieJs en lighaams kragten. 
Om wat gewin, hoe onregt? Arme mieren! 
Die onvernucgt ria veel hong'rig gieren. 

im 6. 
Daar heeft'er ecB de Staat-zugt in het oog. 

Wat overleg? wat lilt? wat ondcrmynen? 
Wat gniw'Ien zelf, bedryft hy om zig hoog 

En kruilen, ter bevoord'ring van de zyncn? 
En als hy nu zyn doelwit heeft verkregen, 
Hy is een mier, op hoger kluit geftegen, 

7. 
Een ander weer tragt na Geleerdheits lof, 

En waakt, en braakt, om letter fchai te hopen 
Hoe hoog hy vliegt, nog klieft zyn brein aan 'tftof: 

Hoe diep hy 't al heeft, al.» een mier, doorkropen. 
Een ander zal een ander oogmerk kiezen : 
DoK du& maar tyci en arbeid dwaas verliezen. 

k. ólfde^. 
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6 Ydelheid, ft quelUng van de geeft! 
Een Hemeling doorziet die laag beneden. 

Al wie eens op Gods Nebo is geweeft, 
En ftar-oogt op de fchat van 't hemels Eden, 
Die heeft geleert al 't werelts te veragten, 
En maar na 't geen beftendig is te tragten. 

9' 
Wroet, Wereldling! -met in^efpanrven kragt. 

Na 't ondermaanfch, begeerlyk in uw ogen : 
Wanneer gy waant^ nu is uw wens volbragt. 

Dan vind gy u rampzaliglyk bedrogen. 
Dat al zal u, of gy ZUIL dat, verlaten, 
En in de dood zal niets u können baten. 

10 , , . 
Bezie my eens dien Koning, die zyn magt 

GevelHgr had op zo veel bloed en tranen-, -
Na zo veel moeit', in zulk een praal en pragt, 

En zig een pad wou na de lierren banen : 
Daar komt de dood , en maakt dien trotzen Ceder 
Tot ftof en ftank. Daar ploft die grootheit neder. 

I I . 
Een ryke dwaas, wiens opgeftapelt graan 

Te weinig had aan Jozeps Koren fchuren , • 
Verblyd zig in die voorraad ó Wat wam! 

Hy meent zyn fchat zal euwig met hem duren. 
Nog in die nagt komt hem de dood weg ftormen, 
En maakt 'hem zelf een fpyze van de wormen. 

12. 
Zeg, is'er in de dood wel onderscheid 

Van ryk of arm? van laag of hoog verheven? 
Van wys of dwaas? Al *s werelds heetlykheid 

Verdwynd in 't graf, en eindigt met dit leven. 
6 Korte duur, onwaardig zo veel pogen! 
Gelukkig üie een beter goed beogen. 

13. A§ 
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Ag had de mens hier van een regt gezigt! 
Hy ïoa lyn doen met fchaarat' en rouw bewenen^ 

6 Zalig wien Gods Geeft het oog verligt! 
Die ziet door 't mom-vernis en nevels henen. 
Laat d'aard ling, met de mier, hier onder marren: 
Die Arend vliegt om hoog, vporb^ 4e Starren. 

V E R T O O G 

van t̂ 

V E R ß o N n 
Uitdrukkelyk met God te maken. 

Toon: Pfalm i. 

I . 

OHere God! myn Schepper! og! ik ben 
Iri fchuk en fmet ontfangen en geboren, 

Door tal-loos qiiaat (dar ik voor u beken 
Van my gedaan) gants magteloos verloren 
Ik! dien gy hebt (met dat ik was gekomen 
Uit Moeders fchoot in dien van uwe Kerk) 
In u verbond zo ligtbaar opgenomen, 
En in den Doop verzegelt met u merk. 

2. 
Helaas \ Ik héb geleeft een lange ftpnd, 

Dood, zonder God, na dat ik nu was mondig 
Van myn. Verband uit kragt van myn Verbond, 
Gelyk een kreng, gevoeloos en onkondig. 

Maar 



G E Z A N G E N . 2^ 
Maar eindelyk hebt gy, uit mededogen. 
Door uwe W<;t en Geeft, myn jammer-fiaat, 
Myn fchuld ^n ftraf, my zo geftelt voor ogeng 
Dat \k, in angft der Hel, was buiten raad* 

Doe hebt gy my den Hemel eerft ter deeg. 
En aan myn hert geopent de voldoening. 
En lofling, die gy hebt gebragt te w£eg. 
Door uwen Zoo;̂ , des werelds heil, enzoeiUBg: 
Gy bood my uit genade» aan die (chatten. 
Mits dat ik die voor my aannemen wou. 
En door 't geloov', in Jezus aan ut vatten, 
U tot myn God, en goet verkiezen ZQ\L 

4-
Gy kwaamt my, zelfs op helle-ftraf, geWedeo, 

Te nemen dit u vry aanbieden aan; 
En gaaft my laft na Jezm toe te vlieden. 
De Vryftad die gy my hadd' opgedaan: 
Ja, na dat ik beleef, gy hebt airede 
Myn hert geneigt, na u al-uppermagt. 
En dat gevormt voor Jezus ^ myne Vrede, 
Jaagterhem, op ' t heilwoort, uitgebragc 

S 
Hebt gy my niet, ó levendige God\ 

Doen naderen tot u, dat ik u kufte; 
En, zonder my bekent bedrog, of fpot5 
In uwe vry'aanbiedinge berufte? 
Om dan aan Geeft bcvcfting te geraken, 
Die, tot myn, zy uw' genaden eer; 
Kom ik met hert en mond dit zeker maken 
Voor u gezigt, naar uwen will', 0 Heer! 

i RUsrj^. 
6. ^ 

Nu dan !^k , zo onwaardig als ik ben, 
Doe hier voor u, Al om oog! dees verklariog: 
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I k , ik geloof van herten, en beken, 
Met open mont, uw heil-woorts openbaring: 
Dat Jez>us ('t kint der wonder-maget-moeder, 
Die als een Vloek is' te Jerufalcm, 
^an 't kruis vermoord) Gods Zoon is, en behoeder 
Van 't Mens gellagt, verloren buiten hem. 

7 
Ik , ik geloof dat klaar getuigenis, 

' t Welk gy, aan hem God leader \ hebt gegeven; 
Dat voor de Mens in niertiant anders is , 
W a s , nog zal zyn, als in hem, 't euwig Ipven: 
Ziet , deze is myn 'Zofie den beminde 
(Zo riep gy van den Hemel met aw Item) 
In vyelken ik myn vsrelbehagen vinde, 
Om Zondaars heil te zevetz, hoort naar hem, 

^ 8. 
Als hy tot 7.oen ^ een offer voor de fchult^ 

Zyn Lyf en T^ïel zal hebben opgegeven ̂  
Zal door zyn hand myn wel gevolg vervult ^ 
Voorjpoedig zyn j hy zaat zien, en het-leven. 
^^Met al myn hert neem ik te dezen dagen ̂  
„y» uwen weg (van door Immanuel 
3, Aan men ie hen heil te fchenken) welbehagen^ 
„'ié Beruß daar in^ en antwoord: 'Ja 'k wil wel. 

9' 
Myn gantfche Ziel ik aan hem toe vertrouw^ 

En maak' door hem, o God! met u verzoening; 
Ja , als myn Gö^in hem ik u befchouvy, 
En neem u aan tot myn e ziel voldoening. 
S Jezus! ik kies u, ja ik gclover, 
Kies wat gy %yt, en wat u volgen mag: 
Daar is myn hert ^ o God! ik geef't u over, 
Al wat ik ben of hebb', op dezen dag. 

" l ü . 
Van alles wat gy haat, ik nu begeer 

Ja zonder yet (myns wetens; uit te ftekea, 
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Te weien af-gefcheiden immermeer: 
En heb niet voor dit ooit weer te verbreken; 
Daar is m\n hand^ ey! reikt my d uwe mede! 
Al wat hier is xal voor getuige Üaan, 
Dat ik, uit Jezus aangebonden Vrede, 
Al wat ik ben, of ben geweeft, neem aan. 

I f . 

Ik maak, 6 God! met u, op dezen dag, 
Een zoet-verbond, dat nooit werd weg-genomen: 
En ik verhoop , dat, volgens dit verdrag j 
Gy wederzyds zult alles voor doen körnen, 
Gy zegt: Ik zal u een nieuw herte geven j 
'E.en nteuwe Geeft ̂  in plaats van ^tftenen herty 
^k Zal maken dat myn IVet, daar in gefehreijen, 
Door mynen Geeft ̂  van u gehouden werd: 

J 1 . 

Ja! Amen! Ja! myn Gqd! en lieven Heer! 
Ik bidd'er om met ernlt (ja zo bezonder 
Als ik van u myn,Zaligheid begeer.) 
Legg', Werke God! myn herte boosheid onder; 
Buig onder u zoet jok myn hals, met lullen, 
Op dat ik, wat gy aan of met my doet, 
Tot zo een eind, in alles mag beruften, 
Met een verheugt en vergenoegt gcmoet. 

/ / . RUSTE, 

Lö/, Eer^ en dank\ o J/ader! zy uw naar, 
Die zelfs dit heil van euwigheid beraamde. 
Zo wonderlyk 1 zo heerlyk! zo bequaam! 
Gelykerwys uw'ïyyj^^/^dat betaamde, 
Om u op 't hoo^iV genadig en regtvaardigy 
Geflreng en goed te tonen, hard en zagt; 
Gy zyt meer als vierdubbel eere waardig 
Vertoaend' ook uw' waarheid en uw' kragt, 

I4< Hoe 
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f4. 

Hoe wonder^r^f^! hoe lankl hoe diep ̂ . hot 
Straalt aan uw' kroon van Eere , zo beperelt, 
Den Diamant der Liefde my in 't oog,. 
Waar me gy liefd* een hatelyke Wereit; 
Zo^ %4, zo liefCi hoe lief is zondér weerga, 
Des Vader woord' geen twede zo meer heeft) 
Zö liefhad God delVerelt ('k galm myn Heer, na) 
Dat hy zyn Kengeboren Zoon haar geeß. 

God, niet een Mens, geen Koning dezer aard', 
{Maar al Heer van Hel, Hemel, Zee, en Aarde 
Zyn eigen Zoon, zyn Enige nier (paart, 
Zyn Benjamin^ zyn herts-liev^ en zeer waarde! 
God geeft^ hy fchenk, uit liefde tot de menfchen, 
De grootße gaaf dit hy verteien kan; 
Tofaiies wat een Ziel zou können wenfchen, 
Ja boven wat kan denken enig Man! 

16. 
Lof^ Eer en dank^ zy u^ 6 Godes Zoon] 

Die God gtlyk te zyn geen roof en agte; 
Maar nederduald' uit uwen ho%en troon, 
Veel lager als ons uitcrlie gcdagte! 
Gehooizaam lot de kruis-dood aan u Vader, 
Om op te doen langs uw' doorftoken zyd* 
Ja Zielen Hel, zyn herie hefdens Ader ̂  
Op dat die zee uitvloije breed en wyd. 

Gy hebt alleen my door u eygcn bloed, 
Den toegang, die ik nu gebruik, verkregen $ 
6 Zoon! ê Zoen! 6 Zee van overvloed! 
Die my Gods Vloek verandert in Gods zegen. 
ImmanuëU die my (wel eer zo eenzaam, 
Een vreemdeling, ja Vyand van myn Heer) 
Vereenigt met u Vader zo gemeenzaam. 
Dat hy my reikt zyn lietde ryks-üaf wecf. ^ 

i l . li^f% 
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hof^ EertnDank^ iyu , oGeeßvanGodl 
Goiiyan myn Geeft! en J even van lïiyn leven l 
Die my getoont hebt myn gevaarlyk lot; 
En my ontroert met fchrikken en met beven! 
Die my hebt opgedaan de deur dei* Hope ̂  
En ook de deur van myn gefloten hert, 
Zo dat ik na den ftarken toorn lope 
Van Jezus Naam, daar ik behouden werd*. 

19. 
Uw' infpraak heeft myn wild' hert ongekccrt 

En overreet om3^fZ»;te beminnen, 
Als d'akkerfchat, die ryk maakt; ja gy leert« 
My, hoe ik nu zal dit Verbont beginnen ? 
ATy Davids Deely en Abraham zyn Zegen $ 
Toe-eigenen, en mynenzh myn lot; 
Ja myne Ziel verzekeren ter degen, 
Van GodesgunÜ, als euwig vrient met God, 

IIL RUSTE. 

iö. 
Nu met myn Ziel een vollen hcrte luft, 

Zo ver als ftrekt myn uiterfte vermogen , 
Ik in myn keus op dezen dag beruft, 
En neme voor, in uw*, al merkend'ogen, 
Van nu voortaan niet meer te zyn myn eigeö , 
Maar d'uw' alleen, Drie-ene ware God; 
Die myne Ziel tot deze keus quaamt neigen; 
Mariaas Deel verkies ik voor myn lot» 

2 1 . 
Ik neme voor, dat (als myn hooft en//I?^r) 

Op u zal zyn, de zorgemyner zaken? 
Betuigende, metootmoet, dat nooit weer 
Aan myne kant, myn feilen zullen maken 

O 
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't Verbont te niet: want %o hebt gy gefproken; 
Niet dat ik ooit misbruiken wil u woort, 
Ja zo veel meer (d us hout gy 't on verbroken) 
Wil ik uvaft aankleven van'nu voort. 

2 1 . 
Ook weet gy, Heer! die hert en nieren proeft^ 

Wat ik ontrent myn vlees hebb' voorgenomen, 
Op dat u Geeft daar door niet werd'bedroeft j 
Ik weet ook dat uw' kragt dat voor zal komen 
Inmy, 20 veel uw'wysheitgoét zal vinden j 
Ook moet (des noots) my vryflaan nu voort-an, 
*t Vernieuwen van dit onderling verbinden, 
En 't nemen van een Afgefchrift daar van. 

23. ; 
Als my de Vrees of quaat vermoede quclt: 

Als ik hier na in duifternis zal wand'len j 
Als my 't gezigt van vele fchult onrftelt, 
Ligt in de door; dan zal my t'onderhand'len 
Van dezen dag, vcrfterken door t'herdenkqn, 
Wanneer ik my daar op beroepen zal j 
Engy, oGodl zult my een affchriftfchenken, 
Op myn verzoek, in allerlei geval. 

• 24. 
Nu, 'kweet dat gy bok toeftemt dit verbont, 

Want uwe fchrift doet myn daar van verklaring; 
Ik hebbe niet van node tot myn gront, 
Ook wagt ik geen nieuw* Hemel-openbaring, • 
Dus hebb' ik uw.' aanbieding aangenomen 
Opubeding, enzalvanubeleit-
Ver wagten dat my 't goet hier toe zal komen, 
En eindclyk uw' opper zaligheit. 

GetrouweGoi/ al watindittnyndoen 
Gebrekkig is, vergeef dat, t'uwercre, 
En neem my aan in uwe Zoon, myn Zoen, 
la wien alleen ik alles nu begerc: 



G E Z A N G E N . - i , i 
Eli om myn hert eem voor alt'openbaren, 
Verzegeltkdat Godwaaragtig is^ 
In 'Jezus een verloßer te verklaren, 
Die tot dit werk volkomen magtig is. 

Klagten over de aanklevende 

VER D O R V E N T H E I T . 
Stem: Als 't Begint. 

I . 

ODroevig ongeval, 
Dat myn volgt over al , 

Dat myn aankleeft uit 's ecrften Vaders val. 
Rom. 7:24» Hoe komt de tyc dat verloft zyn zal, 

't Bezit myn hert, myn oog, mynlipp'. 
En doetmy dik maal s floten aan een klip 

y^f- 6: f. In 's Werelts groot en ongeftuime Zee, 
Hoe kom ik eens in's Hemels veil'ge ree? 

2 . 
Die d'eerfte Mens ver riet, 

Eph.6:i6: Die baard* my dit verdriet, 
, Dienogalfteetszynvier'gepylenfehlet, 

(Zy qnetzen , maar , Godlof , s'en do
den niet.) 

Zy zyn gev^is in d'Hell' gefmeet, 
En doelen om my toe te v oeren leet 
En fmert, voor euwig in des Af-gronts 
, . pyn, 
MaarGoi/verloft my, die 'k moet dank

baar zyn. 
3. 

Jac. 3:2. Wanneer ik ga offta, 
Rom.-j: 11. Hoeftruikclikzodra, 

ü 1 Ik 
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Ik wil het goet, hoe leit my 't quaat zo na, 

P/3f.° 21.'Hoejuigtmyn viantvaak, enlagtha! ha: 
Verdorvenuheit, inmyneziel 
Nog overig, die vatmybydehiel; 
Ag, ag, dien ouden mens, dat vleesver-

Ipiet 
Myn gangen ̂  €n vergt my dit treurig liet. 

4-
Mig. 6; 6, Als jk in een'gen druk, 

^y oor myn en Go^my buk, 
Dat overdwerft, en rooft my het geluk, 
(Zo dat ik 't hert fchier uit den boezem 

rukk') 
Dat ik zo voor den Here quam, 
Dat myne ziel (tont als in vier en vlam; 

Ca?zt.2:6. ó Groot geluk! te zynbyGo^ bekent, 
DoorGo^verligt, zynkolenvuersgewent. 

f. 
Cant.i:^. KgGodl uliefdenspyn, 
% Thef, I: Doet dat ik ftadig quyn, 

I I . Totdatugoetheitsluft, vervult Zal zyn 
Inmy, enuvyewil, alleen de myn: 
Dat uvye Wet in myn gemoet, 
Zo zy volmaakt, dat wat my ook ontmoet, 
Ik nergens wy k e van haar voorfchrift af, 
Ag, maakt my u getrou tot aan het graf! 

6. 
Als ik van 's lighaams bant, 

Bevryt, zal zyn verplant 
Uit deze doots vallei in't Vaderlant, 
En lieflykheden aan u regterhant 
Myn droeveziel by u geniet, 
Hoe zal dan zyn vergeten al 't verdriet ? 
o Jezu! dat u gunft my dit toefchikk': 
^Chrißel l(3€v'injxiy, ennictmecrik. 

Z I E L S 
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ZIELS UITGALMING, 
I . 

A G! hoegenoeglykenhoeheerlyk, 
Hoe vol van vreugt, hoe groot en onwaatdeerl^k. 

Is myn geluk, Als ik in druk, 
ünogverhcerlyk, 

Envoor uHoogheitbuigenbuk. 
2. 

Zout uwen Lof, 6Vorft, verouden, 
Zou dan myn liefde luft en vreugt verkouden, 
Als ik het ligt, van u gezigt, 

Zo nietbefchouden, 
En ook geftuit wiert in myn pligt. 

3-
Neen, neen, ikmpetüvrolykroemen, 

En trots de Hel, myn God en erfdeel noemen. 
Offchoon myn quaat, my fteets v erraat, 

En wil verdoemen. 
Nog voel ik fpruitj es van u zaat. 

En fchoon ik boosheit op zie groej en, 
Nog weet ik dat u hant die uit zal roej en, 
Al wat verderft, al wat verderft, 

Zultgybefnocjen, 
Tot dat myn ziel haar luft eens erft. 

S-
't Gaat zo het gaat, gy zul t wel maken 

Dat ik als 't tyt is, zul te rufte raken, 
Hout myn maar ftil, ftuit myn bedil, 

En rigt myn zaken , 
Niet na myn drift, maer na u wil. 

O ß ó. Dc( 
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6. 

Doet wat uluft, ik ïeg flegs amen, 
Wat kan u kint en fchepxel meer betamen, \ 
Wert ik verwert, of fmelt myn hert, 

Komt my befch amen, 
Ey! Jezus lief, genees myn fmcrt. 

7-
Niets maakt myn ftaat, en rampe fwaardcr, 

Dan dat ik u myn Schermheer en Bewaarder, 
Om myn gemak, Ooit tegen fprak, 

Niets was myn naarder 
Als ik myn in u regering Aak. 

8. 
Ey laat my dog van u niet dwalen, 

Op dat gy my niet weer behoeft te halen, 
Hout gy de wagt, En laat u kragt, 

Myn vlees vermalen, 
Zyt gy myn Leit'ftar in den nagt. 

9' 
Op dat ik uhulp mag verwagten, 

Maakt dat ik my met ingefpannc kragten, 
Vaardigerftel, Omubevel, 

Steets te betragten, 
Tot voorbehoeding van myn quef» 

10. 
Ik geef het op, ik kan niet werken. 

Laat u genaat myn geeft en kragt verfterken 
Dek' en verwerm, Hoetenbcfcherm, 

My met u vlerken, 
Let op myn wereloos gekerm. 

I I . 
Stiert gy myn gang, en doet my lopen, 

Al zou myn vlees, het met de doot bekopen, 
Want myn gemoct, Doelt op hetgoet, 

En fmelt in hopen, 
Gy 2y t myn Heil in tegenfpoet. 

- 12. ï-aat 
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12. 

Laat over myn u aanfchya ligten, 
En wiJtmyn gang ten hogen Hemel rigten, 
Doetvalfcheluft, wil, zin en ruft. 

Met fchaamte fwigten, 
Ag! was die damp eens uitgeblud. 

13. 
Buigt gy myü wil, wil die niet buigen, 

Maaktmy gelyk, dekinderen^diezuigen,;, ' 
Ag! dat ik zag, dac myh geäfa'g, ' 

My mögt betuigen, 
Wat dat men door u Geeft vertnag^ 

ï4 . 
Wapent gymy, en fchoeitmyn voeten j 

Zotreet ik toe, myn viant te gemoeten, ' 
Krygikeenwont, Ulievemont, 

Kan*tal verzoeten, -
Eenminlykwoort, maakt myn gezont., 

Doet met myn ziel, naar u behagen, 
Laat ik myn lot geen ogenblik beklagen, 
Duurt het te lang , valt het te bang, 

Helpt gy't my dragen , 
Zo loofiku met Pfalm gezang. 

1 6 . . 
Komt dan myn vlees, my overdwerfTen, 

Zoekt het myn geeft, tot ongeloof te perften, 
Laat vry de hel. Met u bevel, 

Geftadigfcherfièn, 
Ik liefen loof u evenwel. 

17. 
J-raat vlees en bloet, vry t'zamen fpanneii ̂  

Om myn geloof, te ziften en te wannen 
Gy ruimt het fpoor, Gy ligt my voor ;̂  

Weg ziels tyranen , ' . 
Gö^voerter my helthaftig do or 

O 4 ^ i l Zout 
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Zout deze keur my ooit berouwen, 
l^een, neen, ikblyfopdezeRotftecAbouwen, 
'tEuwigverbont, isaldegrönt, 

Van myn vertrouwen, 
Dat eer ik was onwrikbaar ftont. 

De Vrolykheit van 't Chriften kyen, 
Ziet, P/i/.43;^. il'hej[.s:\9, Phil,^:/^. 

I. 

VErblyt, veri)iyt, ualletyt, 
Dat is on s euwige erven „ Epwige erven, 

(Getrooft, en zonder vrees te zyn 
In leven en in fterven. 
Laat ons vrolykzyn, Vrolyk, vrolyk, 
Laat ons vrolykzyn, vrplykzyn. 

Xan opk mede gesitttgen wprden ep dez.e vyz.*» 

I. 

V Eerblyt, verblyt, ualletyt, 
Dat is ons euwige erven „ Euwige erven, 

Getrooft, en zonder vrees te zyn 
In leven en in fterven, 
Laat ons vrolyk zyn Vrolyk, vrolyk, 
Laat ons vrolyk zyn, vrolyk zyn, Vrolyk zyn, 

2. 
Den Hemel wil, den Hemel wil 

Dat die hem dienen in deugden, Dien en in vreugden; 
Dat is der Engel en euwige trant, 
Pie zig in deugden verheugden. 
LwtOU5&€. 

3. r>ö 
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3-

De vreugde deugt (De deugt weer vreugt) 
Hét vrolyk hert maakt deugdig 5 Maakt ons deugdig; 
Dat weet den Hemel, daarom wil 
Hy al zyn dienende vreugdig. 
Laat ons vrol yk zyn &c. 

4-
Den Hemel gaat, de aarde öaat 

Zo vaft niet als dee$ vreugde,, alsdecs&c, 
Daar 's Hemels Zoop ons zielen meed' 
Ons herten mede rcrheugde. 
Jjaat ons Sec. 

S' 
, Des Hemels zoon Quam uit zyn Throon 

Dien Hy van euwigheden, euwighedcn 
Bezeten hadd% enbragtditHeil 
Dit Hofl van boven mede. 
Laaton$&c. 

6. 
Het bloedig fweet, Dat liefde deet 

'tGczegent 1 yfontvlieten, deetontvlieten, 
Deet ons voor d'ongcmeten fmert 
Dees zalige vreugdegcnieten. 
Jjaatons&c. 

7-
Des Hemels gun(ï, Des Hemels gunft 

Om (chatten niet te kopen,, niet te kopen, 
Komt als een Hemels water-val, 
Ons zalig toegelopen. 
Laat ons &c. 

De zonden al, en zonder tal 
^yn goediglyk vergeven „ al vergeven j 
Wy hadden de euwige doot verdient; 
t n krygen het euwige leven. 
J-«aatons&c* 

O 5 9̂  DCÄ 
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9-

Des Hemels Heer, Onsfchat en eer 
Gezontheit, ruft en vrede,^ Ruft en vrede; 
'£n hebben wy hier niet met al 
Met Hem zyn wy te vrede. 
Laätonsvrolyk&c. 

10. 
De aart is ons, den Hemel ons: 

Watxoud* ons meer geluften „ Meergcluften 
Dces aarde is ons een kort vertrek, 
Den Hemel ons euwige rufte. 
Laat ons vrolyk &c. 

I I . 
En mensen vee,, En Engelen mee, 

En voor-en tegen fpoeden „ Zegen en roeden 
Laat werken, alzo't werken wil, 
't Moei werk en ons ten goeden. 
Laat ons vrolyk zyn &c. 

1 2 . 
Den Hemel zelf, Dat fchoon gewelf, 

Daar 't dag is zonder nagten „ Zonder nagten, 
Js'thoog vertrek, daar'tEngele-Choor 
Al zingend" ons verwagten. 
Laat ons &c. 

13' 
Ons Vader leeft, Die zig ons geeft 

Enmethemalledingen,, Alle dingen, 
En zegt ons nooddruft toe, opdat 
Wy zorgl oos zouden zingen. 
Laat ons &c. 

14. 
DesHemelsGunft,, Leert ons'dekunft; 

ïn'tkfeinftenonstely'en, Onstelyen: 
Dos zonder pragt, enoverdaat 
En zonder lekkernyen 
Koanen wy vrolyk zyn &c, 

%;. Der 
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Dermenfchenhaat,, Ofnyt, offmaat 
En kunnen ons bedroeven, Óns bedroeven: • 
Hebben wy maar des Hemels gunft, 
Niet anders wy behoeven, 
Laat ons vrolyk&c. 

i6. 
Nog haat, nognyt, Nog wraak, nogfpyt 

Ons tot haar oefening tronen „ Tot haar tronen, 
Maar als wy meteen lugtigenïin, • 
Het quaat-met goet-doen Ionen 
Mogen wy vrolyk zyn &c. 

/. RUSTE. 
17. 

Maar hola! maar! Wat hoor ik daar ? / 
Wat is het? fchreijen, ofreijen, Schreijenofreijen? 
De werelt noemt het reij en : maar 
Des werelts reij en is fchreijen. Laat ons&c. 

18. 
't Knetter-getier „ Van 't door'nen-vier 

Wy können maar veragten, Wy veragtcn 
Schatten die vrolyke dagen al 
Voor duift're donkere nagten. 
Laat ons&c. 

19. 
Zyaldevreugt,, Enal'tgeneugt, 

Des Werelts opgelopen, Opgelopen: 
Nog wouden wy van d'onzen niet 
En aas daar voor verkopen. 
Laat ons&c. 

2 0 . 
Haar zingen al „ Haar fpringen al, 

Is huppelen na der hel len, Na der hellen: 
Haarglansisglas, haar ruit is roeft, 
En al haar que len maar quellen. 
Laat ons &c. 
- • zu Be^ 
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ai. 

Begerig hert,, Dat mager wert, 
Door 't gieren na veel (chatten, Na veel fchatten, 
Dewyl gy onverzadigt zult 
Na wint met zorrege vatten, 
Zullen wy &c. 

22. 
En al u goet „ Daar al u moet, 

Opftont, u in dit leven, Zal begeven, 
Den rietftaf breekt, den rots hefwykt, 
Het herte de lendene beven, 
Zullen wy vrolyk zyn &c. 

Dat dronken hooft, Van zin berooft, 
Laat in zyn fchyn-vreugt razen „ Tieren en razen, 
X)ewylhy zinkt, en rolt en dolt, 
De wysheit in de glazen; 
Zullen wy vrolyk zyn 6cc. 

24. 
Laat dollen kop,, Zyn rollen kop. 

Uit leed'gen met vermaken, Met vermaken, 
En dan wel dronken, ronken Daar heen: 
Wy zullen wel nugtere waken. 
Laat ons &c. 

IS. 
Gen fterken drank „ Geen rook of ftank, 

Bedwelmen ons de zinnen, Ons de zinnen; 
Maar zyn wy dronken van ff^ater en Bloet 
Dan eeril ons zinnen beginnen. 
Laat ons vrolyk zyn &c. 

26. 
Dien armen quant „ Dieflegtedant, 

Og! ogl de dwaze banden, Dwaze banden 
Zyn haar om 't hert geflageo og j og! 
Wel lateze klagen en branden. 
Laat ons vroJyk &c. 
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27. 

Wy weten hier „ Van min nog vier, 
Behal ven 't vier van boven „ 't V ier van boven. 
Lieven vry Jezus, hy lieft ons weer , 
Wy lieven, wy leven, wy loven. 
Laat ons &c. 

28. 
Hoe Mifje daar, Hoe zal dat hait, 

Hoe zal den kronkel leggen, kronkel &c. 
Met hals, en rug, en arme bloot: 
Laat haar dat overleggen. 
Laat ons vrolyk zyn &c. 

29. 
Ons hoog gewaat „ Naar onzeh Staat, 

En zyn geen diamanten, Diamanten. 
Maar 't Hemels gierzel van de Deugt 
Dat blinkt, aan allen kanten. 
Laat ons &c. 

30. 
Met dankbare oog,, Wyzicn, die hoog 

Gezeten, zigbefteden, t'Onzenvreden, 
En als zy rufteloos waken voor ons 
Voor onze zorgloosheden, Zullen wy &c. 

IL RUSTE. 
31. 

Den Lccu het Lam „ Uit Davits Aam, 
Schepper en hoede der menfen, Hoede der menfen 
Is (wy geloven het) alles, en wat 
Wy kunnen, of denken of wenfen. 
Laat ons vrolyk &c. 

32. 
Met deze lud „ Met deze ruft, 

Zo vol van eer en ftaten, Eer en ftaten, 
Zorykbeschattet, zowelvernoegt 
Zo weelderig uit gelaten, 
Zullen wy^c. 

33' Met 
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35-
Metdeïefpys,, Vol lekkeriiy's, 

Met dezen drank befchonken, Zo befchonken, 
Met deze koft'lykheden verfiert, 
Met deze gewaden aan 't pronken, 
Zullen wy&c. 

34-
Als eens de werelt „ Als eens de werelt, 

Zigjammerlyk bedrogen, Zig bedrogen 
Zal vinden, al haar winft maar wint; 
En al haar liederen logen. 
Zullen wy&c. 

Als eer en ftaat „ En gunft vergaat; 
Haar fchat voor dief of mot is, Of verrot is j 
Haar min met fchoonheits val vervalt; 
Dewyzenuziet, dat hy zot is,* 
Zullen wy vrolyk zyn &c. 

36. 
En als dien ftorm „ Dien feilen worm, 

Van 't wifle Gewis zal knagen, Wis zal knagen; 
De duift're nare valeije daar is 
Het einde der welige dagen ; 
Zalmen dan vrolyk zyn? &c. 

37-
Ons herte ruft,, Op fchat npgluft, 

Op gunft, Qpeernogftaten, Eer nog ftaten, 
Wirtblyven' tkan, wil't vliegen het mag, 
Wy kunnen het hebben, en laten. 
Laat ons vrolyk &c. 

38. 
ZoonsditGoet,, Den Hemel doet, 

Tot ons genot roe-vlieten, Tot ons vlieten : 
Wy geven 't Hem ten dienfte weerom 
En 't hem ter eren genieren. 
Laat ons (^c, 

39' 
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3?' 

En neemt Hy 't weg „ En n^emt hy 't weg. 
Nogwyhetduldigdogen, Duldi^dogen; -
Wy ligten ons dies te lugtiger op, 
En vliegen te vlugger om hoge. 
Daat ons vrolyk zyn &c. 

40. 
Inmenfchenhaat,, Infpotenfmaat, 

Inarmoed*, zoberleven, Zoberleven 
Is lyt lyk hen die Koningen %ynd*, 
Haar luft (dat %y willen) maar geven. 
Laat ons vrolyk &c. 

4 1 . 
Het bang gemoet,, Der hellen gloet. 

Het knagen der gewifTen,, Dcrgewiflen, 
Kan't onweerdeerlyk Gode-bloet 
Bezadigcn, vredigen , flifTen. 
Laat ons &c. 

42. 
Jakoom de doot,, Jakoom de doot. 

En laat ons, met dit leven, 't Albegeven: 
Dit duift're nare valeijen alleen, 
Door wandelen wy end* en beven. 
Laat ons &c. ' 

43-
Want in de doot,, Debangftcnoot, 

Is Godes zoon ons 't leven, Ons het leven: 
Wy fteken 't hooft ten Kerreken uit 
Om boven de wolken te (weven. 
Laat ons vrolyk zyn, Vrolyk, vrolyk, 
Laat ons vrolyk zyn &c. Vrolyk zyn. 

:y. Slagt-maant^ 16C1, 
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2) E 
Allcen-aUcs-Wcerdige Hoogheit, 

V E R T A L I N G E , 
Vit La Confolation de la Theologie^ 

D O O R 

R E N E des C E R I S I E R S * 

Livr, II. I. Poeiie* 
I. 

JpJ Oor Volken al van d'eeil en d'and're Wcrclt hoor 
' ^ even: 
Al dieby Water, Vier, enLitgten Aardeleveu! 
Loopt haaflig toe, en buigt u herten onderdaan 
Voor hem die oiis 2yn Majefteit maakt zo eerbiedelyk 

Hy is alleen aanbiddelyk, 
Komt dan en bid Hem aan. 

2. 
Hoc zout gyHem die hulp'en cerbietkonncn weig'ren? 
Die u in aanzien 't hoogft van al zyn werk deet fteig'ren 
Uit zyn hant krygt gy*t ligt dat ubefchynt. Geeft eer 
Aan Hem eerbiediglyk. U pi igt is 't al te geven; 

Die u gaf Lig ten Leven, 
Geeft hem u hert maar vyeer. 

3. 
Nooit quam'er Iet van Niet dan door Zyn mag tig fpr©̂  

ken: 
Wat is, erkent zyn Syn uit die fontein te leken. 
5! Schaduwe van Niet! AfwakkenMenfchelyn! 
Geef U (ufchult) aan Hem: kent dat u Groten Siar-

ken, 
Prins, Koning, enMonarken 
Niet dan zyn Haven zyn, 

4, :%yK 
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Zyn overmagtjg'hantbèleitde Donder-flage 
2yn overmagtig' hant wykt d'Aarde met een wage. 
Hyfteltwatisofrocrt, inplaats, inbeurt, in lot. 
Hy is niet dan Goetheit, niet dan Almagtigheit, 

Hy is die't Schepzel Magtig leit. 
In een woort Hy is God. 

S' 
Voor wien dog hebt gyCMens!) die diere dienftbaar« 

heden, 
Maar pafTelyk aan Gods oneindig' Heerlykheden ? 
Zy, diengy dus aanbitzyn onder 't Menslyk !ot. 
óDwaasverquiften! leertuwareMeefterkennen^ 

End' u aan die gewennen. 
Maar zyt niet meer zo zot. 

6. 
Den fchonen Dager, die de lazuire gewei ven 
(Die deze Majefteitten Throon hout voor zigzelvèii) 
Verguit,krygtlopensmagt, omdat Hy'twügebi'cn, 
Den Hemel zo veel ogen heeft als lugte fterreu 

Die flonkeren van verren 
Alleen om hem te zien. f« 

7' 
Zyd'Aardevry en grove, grote, fware, lompe 
Vergadering van ftof, een onbeweegb're klompe, 
AlsdezenKoningwoutzy roertzig rasen wel. 
Hy fpreke maar een woort zy zal haar lompe lendeti 

Strax wentelen en wenden, 
Alleen op zyn bevel. 

S. . 
De Zee verheft bywyl de trotsheit van zyi) golven 
Zo Ichrikkelyk, dat Leeuwen, Tygeren, en Wolven 
VanMenfen, (taanverbaall, en trillen van'tgevaar. 
Maarnaugerakenzy den oever, ofin'ttemme 

V erneiiien zy Gods ftemme. 
Legt my ugolven daar, 

P p. D© 



%26_ G E E S T E L Y K E 
9-

De vogelen in/1 wout te zyner ere quelen 
Eenkoftelyk Miizyk, en fluiten met haar kelen, 
Al zyn zy ziele-loos nog weten %y 't gebot. 
Geen Rede, maar die kennis, hebben zy om even 

Gehoorzaamheit te geven 
Haar Koning, en haar God. 

lO. 
De felle Tigers, en de Beren zyn den anderen 
Beleeft, en *t wilt gediert (hoe wreet) verftaan elk an

dren. 
Haar dulheit (dieonsfchrikt) heeft haaft een eint: en 

zyn 
Haar ingewanden, om't erbarmelyk', bewogen 

En haren aart gebogen 
Moet Hy gehoorzaamt zyn. 

I I . 
De Viflen \ vrugtbaar Volk (dien 't wilde Meir tot 

woning, 
'£n voetzel ftrekt) hoe ru, erkennen dezen Koning 5 
En doen Hem nedrig hulde, al flaan zy geen geluit. 
Jk\ zyn zy ftom en doof, zy hebben tong en oren 

Zyn wonderen te horen, 
En die te roepen uit. 

1 2 . 
Watïyn, omhoog, derheil'gerGeeAenlekkernienP 
Als't zoet genoegen van haar ftageflavernien 
Aan des haar Schepper? Dan is al haar lift gedrenkt, 
Heeft niet dit trouwe volk totZynen dienft hun vlerken 

Om flegs tot zyne werken 
Te vliegen als Hy wenkt ? 

»3-
Loopt toe dan Volkeaal! doet hulde aan dezen Here: 
Die door zyn Magt u fchiep, tot beelden t'zyner Ere. 
Zyn vreze en liefde doe u Leven en bellaan. 
Of vreigert gy heiß 't Regt vaa u gehoorzaamheden, 
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Vrceft dan de Mogentheden 
Van die u kan verftaan. 

's Heren Heerlykheits Lof. 
op de Wys : Van den 6. Pfalm, 

I . 

OPper wezig Hcre! 
Hoe fchoon is het verkere 
Metuin'sHemelsHof; 

Hoe fchoon isugeiigte, 
Vol Hemels Zonne-ligte! 

Hoe wecrdig zyt gy lof! 
2. 

6 Hoog verheven Koning! 
6 Rotfteen totmyn woning • 

Der Heierfcharen Heer. 
ó Wezen al Ier wezen ! 
Hoc zeer zyt gy te vrezen! 

Zeer groot is uw's Naams e.cr. 
3* 

Jehova ligt en leven! 
Jehova hoog-verheven! 

Jehova zielen ruft! 
6 Hoe oneindig heerlyk 
Hoe fchoon en hoe begeerlyk ' 

Zyt gy myn ruft en luli 
4-

Oneindig hoog verheven! 
Oneindig zalig leven! 

óRuftelozeRuft! 
Ja daar u glans komt fchynen, 
Daar moet de ziel verdwynen, 

Inualshyhaarkuft. 
P 2 ƒ. 6 Heer 



i iS G £ E S T E L Y K E 

f. 
6 Heer ik fta verlegen 
Wat 1 of dat ik zal geven 

UgroteMajefteit; 
Omenigzinsmctftukken, , c* 
'Zöietv^at uit te drukken, ' 

Van uv̂ re weerdigheit. 
6. 

6 Kond' ik eens uitgalmen 
U lofdoor Liet ofPfalmen. \ 

Tot grootheit van u eer 5 
Maar ag! myn ligt! myn leven! 
Wat lof zal ik u geven P ' , 

6 Groot oneindig Heer! 
7. - •• 

Veel naarder (laat myn zinken, 
In d'Oceaan verdrinken, 

Van Gods verwondering; 
Dan dat ik uwen name 
Zoukonnen lof berame 

Hoog boven alle ding. 
8. 

o Algenoegzaam heerlyk! 
Hoefchoon, liefenbegeerlykj 

Verheven Majefteit! 
Ik vind' begin nog ende 
Waar dat myn ziel zig wende, 

't Blyft al oneindigheit. 

9-
6 Weerdig fchone Here! 
U toekomt grootheit, ere, 

Lof, glory. licfd'cnroem. 
Ag Heer! gyrrekt myn zinnen 
Ziel lichaam in u binnen 

In 'L GodJy k Heiligdom. 
10. WÄ£ 
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Wat doet gy daar ärdslen 
Veel heerlyk' fchone ftralen 

Van u aangezigt fchoon! 
Hoog herlyk verheven, 
Zie ik u daar myn leven, 

OpuMajefteitsThroon, ^ 
" ir. 

U fchoonheit doet my zinken 
i^lséfikzouverdriükf^n . . - ' 

Indatheerlykgeiigt: 
ó Zalig! Zalig zinken! 
ó Zalig te verdrinken 

In 't euwig zalig Ligt! 
1 2 . 

Hoe veilig is dat ruften 
In u door ziels welluften ? 

Hoefmaaklykisuviryn? 
Gy maakt myn zieledronken 
Door liefde zo befchonken 

In't Wy n-huis-liefde-wyn* 

13' 
6 Heilig vrolyk dronken! 
Zo veilig ingefchonken 

Der zaligheden Zee! 
Lief lieflyk fterven leven! 
Ziel lichaam zo re geven 

In d'ongegronde Zee. 
14. 

Leeft, leeft dan Koning levet! 
En in endoor my fvvevct, 

Ey doot al wat my fmert: 
Door Jezus offerhande 
Door Jezus liefde-bande, 

6 Herte van myn hert ? 
P 9 i^. ü Looft 
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6 Looft hem Jezus Scharen! 
Oneindig wilt verklaren 

Zyn grote MajeÜeit. 
En gy myn ziele dringet 
Jn hem, en met haar zinget 

Hem lof in eu wigheit. 

HEERLYKHEITS LOF. 

I. 

H Oog! omhoog! myn ziel, na boven! 
Hier beneden is het niet: 

't Regte leven, lieven, loven, 
Is maar daarmen Jezum ziet, 
Al vyat gy ziet op aart, 
Al wat gy hcKïrt op aart, 
Isukoftlykleven, lieven, loven, 
Al wat gy wenfcht op aart, 
Is u koft'Iyk hert niet waart. 

2. 
Schoon en/T^ î̂  is enkel fchyn, en 
ydclheital'tkoftelyk, 
Luflen met 't gebruik verdwyneii, 
Gout en zilver is maar flyk: 
Daar 't koftelyke bloet 
Daar'tkoftelykbloet 
Waardig al u leven, lieven, loven, 
Daar 't koftelyke bloet 
't Hert boven allesgelden doet. 

'tLé'z/̂ ;̂  zonder einden Heerlyk, 
NaditJevenkrygclyk, 

I s , 
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Is, mynziel, alleenbegeerlyk, 
En beweegt ontigtbaarlyk : 
Sluit maar u vlecllyk oog, 
Sluit maar &c. 
Want dit heerlyk leven, leven, leven j 
Sluit maar u vleeflyk oog, 
Want dit leven is om hoog. y 

4. 
Zonder derven voor God levfn, 
Zonder moeite, zonder pyn, 
Zonder ziekte, zonder beven, 
Zonder quel, en zonder quyn: 
6! Ydle ziel bedenkt, óYd'Ie&c. ' 
ZonderAervenleven, leven, leven, 
6 Yd'lcziel bedenkt, 
Wat u den Hemel goedig fchenkt. 

S' 
Leven tn 'volmaakte deugden, 
Tot des /f^r^^Hecrlykheit, 
Vrolyk in des Hemels vreugden, 
Heilig in zyn Heiligheit: 
Met zo een glans vereent, 
Metzo&c. 
Zonder zonden leven, leven, leven» 
Met zo een glans vereent, 
Ziet wat dan Hemel u verleent. 

6. 
Herzenlozen, diedefnoden 
Zonden doet, en daar in keft, 
Weetgyniet, datudedoot, en 
Hel nog in den boezen kleeft} 
Wilt gy ten leven gaan ? 
Wiltgy&c. 
Vangt der deugden leven, leven, leven, 
Wilt gy ten leven gaan! 
Vangt hier hetdeugtzaam leven aan. 

P 4 . 7. 
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Is myn Jezus, daar de min 
Altyttot wat anders veerdig 
Vint alleen genoegen in! 
Myn^iel na boven dan, myn ziel &c. 
Daar ik Jezus//>!'£'», lieven, lieven, 
Myn ziel na boven dan, 
Paar ik het heil aanlchouwen kan. 

y 
Alderminnelykfte Schoonheit! 
Oorzaak van wat hier fchoon fchynt, 
Die door jaren, noggewoonheit 
Minvtrrn^akr, ofoitverdvyynt. 
U , Schoonheit, bit ik aan, 
U , Schoonneit, &c. 
Wil ik Oft iets lieven, lieven, lieven,, 
U , Schoonheft, bidikaan, 
Daar zal het hert ecrft henen gaan. 

9' 
Allerlei Bevallykhedén 
Die men hier bedenken kan, 
Menfen-liefde, menfenzeden, 
Zyrder maar een fchadu van 
Dit Aeelt myn hert en al, Dit&c. 
Duiïmy iet te lieven, lieven, lieven 
Dit ftee It myn hert en al, 
Dit boven al ik lieven zal. 

10. 
Ag! dat aller merffen tongen, 
Aller EngMen wakkerheit 
ê'Zanifn-fpanden, t'zamcn zongen 
Jezus lof en Heerlykheit! 
Waakt op Hert, mont, enhant, 
Waakt op myn Cyter j want 
Jezusiste/tfï/f^, loven, loven: 
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Waakt air op hier is ftof, 
Zingt zonder enden Jezus lof. 

Den 27. in Ooßmaant l6óf. 

L O F - G E J U I G , 
Over de grote Gunflbewyzen des Herent 

Aan den 

OVERLEDENEN, 
Van zyn geboorte af, tot ontrent het einde 

van zyn leven, 

Tot Roem van zynen Bond-God , in ipyt 
van den Viant, 

En tot Opwekkinge, gelyk zyner ziele, zo 
van Gods-volk, opgeftelt. 

Stemme: 'Pj'alm 28. 

I . 

W Aak op, mynziel, om uwen God te pryten; 
En hem te danken voor zyn gunft-bewyzen, 

Die hy in Chriftus u gefchonken heeft, 
En dag by dag uit zyne vol heit geefc. 

Al wat in u is, moet hem euwig loven, 
]VIetvreugt en eerbiet, fchoononreikbaarbove* 

U roem, en lof verheven. Treet maar door, 
Eiivolg het heilig Erf-volk op hetfPQor, 
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Ganu^ om hem u offer op te dragen, 
In zynen zoon, hy neemt met welbehagen 

U reuk-werk aan. Verhoog met dien ontzag 
Zyn groten naam, en roem hem dag by dag; 

Hy is het, die u iiic den doot-flaap wekte, 
En die zig inden Zoon'aan uontdekte, 

Hyishet, dieu, door zyn'liefd'en kragt ̂  
In zyn Paleis zo zeeg-ryk overbragt. 

3 
Hy is het, die door wond'ren ii bewaarde, 
Van dat uw^Moeder u in droef heit baarde, • 

Hy is het, die u op zyn'armen di oeg, 
En, inzyn'gunft, zo teder gade ïloeg; 

Op dit de Feft u niet na d'afgront rukte, 
Daar haar gewelt u zo vervaarlyk drukte; 

En binnen weinig' uren, door de doot, 
Diefpruiten, in u huis, de ogen floot. 

4-
Hy is het, die u zo een reeks van jaren, 
Wanneer gy op de ru lldoze baren 

Der werelt, gints en weer geworpen wiert, 
Zo wonderbaar 1 angmoedig heeft beftiert, 

En als op aans-vleugel en gedragen, 
En van u afg'eweert de zware plagen, 

Die gy verdient hat; en u met zyn' hant, 
(Daar gy'er niet op dagt) hiel t in den bant. 

5*. 
Hy is het, die zo dikmaal u verfchoonde, 
En over u zyn' magt, en liefd* vertoonde, 

(Terwyl de Duivel drong op wraak en Eraf) 
Als ofhy uit den Hemel riep: laat af 5 

Hy is u deel niet, maar van my, ten leven, 
In mynen Zoon*, hier boveii aangefchreven, 

En door zyn bloet gekogt. Urykisuit. 
MynZooneifthemj en ik geev'hem dien buit. 
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6. 

Hyishet, die aan ugedagt ten goede, 
Alsgy vertreden laagt in uwen bloede. . 

Dietotuzeide: leef! ja, zondaar, leef! 
Went u tot my in mynen Zoon', en g e ^ 

y aan hem over, hy zal u behoeden, 
Jametzynoffer-vlees, enzoen-bloetvoeden, 

Enu bekleden met zyn euwig heil. 
Treettoej myn'liefde heeft nog paal, nogpeiL 

7-
Hy is het, dien tot den Zoon deet komen, 
Ën die u hert zo zagt hat ingenomen, 

Dat gyn, eerdatgy'tregtbedagt. 
Tot Hem, en in zyn erf-ry k zaagt gebragt. 

Het fcheen u doe te groot -, en veel te heerlyk 
Voorn (zovuil! zowalgelyk! zodeerlyk 

Mismaakt! zo arm! zo vol vanfchuit!) de fchrik 
Voor waan en zelfs bedrog wiert u een ftrik. 

8. 
Gyftont verzet, gy kofthet niet bevatten. 
Pat God (xo hoog! zo heilig 1 ) zulke fchatten 

Zoud' fchenken aan een hel lewigt, wiens hert 
Niet meer verbryzelt was, door angft en fmert. 

Gydagc: zout God zo ligt, zohaaft, vergeven! 
Gy wout eerft voor zyn'toorn en gramfchap beven, 

Eer gy wout rullen in des Heilants bloet, 
En u beroemen in des Heren goet. 

9-
Die wolk verdween, diefclleftorm bedaarde: 
Het heilig woort u het geheim verklaarde. 

God deet u zien, dat hy , naar zynen raat, 
Inhof,evrymagt, het beminde zaat 

Tot Chrirtus trekt, wie durft het tegenspreken, 
W ilt God het Itenen hert, door liefde breken? 

Gy fweegt j en zaagt u tot zyn'dienfl: bereit. 
Qy prees zyn'gunit, en roemde zyn beleit. 
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1 0 . 

Hy is het, dieuinïynhuis onthaalde, 
En in veel liefde, tot u nederdaalde, 

Jau verzadigd'uit de wellufl-vloet; 
Devoorfmaakvanheteuwigheil-rykgoet. 

Hy is het, die u in het ftrytperk leide; 
Maar die ook nimmer van u zy de fcheide, 

Schoon hy, wel nu en dan fcheen weg te gaan, 
En u een weinig op u zelv'liet ftaan ̂  

I I . 
Opdatg'uonmagt, trots, endwaasheitmerkte, 
En afzaagt van uw'wysheit, moet, enlterkte, 

Terwyl hy u befchermdemetzyn'ftaf, 
En door den Geeft zeer heim'lyk fterkte gaf., 

Nooit liet hy u geheel en al verlegen: 
Ontrok hy u een weinig tyts zyn zegen, 

Dan wiert zyn bloet, zyn' trou, zyn ligt, en kragt, 
Inned'righeit, naar waarde, hooggeagt. 

12. 
Hyishet, diezigoveruontfermde, 
In raad-enmoed' 1 oosheit 5 die ubelchermde, 

Op dat de duivel d'oude heerfchappy, 
Door diepe liften, ofdoordwinglandy, 

Niet weer hervatte; en die u omgorde 
M?t kragt, wanneer h} u tot afval porde, 

Roep met verbaaftheit uit, 6 wond're trou! 
6 Liefde! ionder maat', en naberou! 

Hyishet, die voor u, ten goede, waakte j 
Die tegen dwaling u omzigtig maakte, 

En pal deet ftaan, hoewel een fchonfe fchyn 
^ Van deugt en geeft verbergde het venyn. . 

Zyn Geeft, en woort vertoonden u de waarheit 
Inharefchoonheit, wond'rckragt, enklaarheit. 

Roem uw' ontfermer; prys zyn'goede ham. 
Die u bewaard', en brydeld' u verftant. 

14. Wie 
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14. ' 

Wie waart gy, had u heil-zon u verlaten ? 
Hft trotze oordeel weet van paal nog maten. 

Dank uwen Herder; Hy heeft u geleit 
In't heerlyk fpoor van zyn geregtigheit. 

Hyishet, dien, doe gy 20 vertraagde, 
En over dorheit en verlating klaagde, 

Niet weg wierp; maar by God u voorfpraak was, 
Enopzyntyt, zo gunftigu genas. 

Hoe deerlyk waart gy reets verzwakt j uleven, 
U ligt u fterkte fcheen u te begeven ̂  

Gy waart op d'oever van den doot gebragt; 
Maar u ontfermer hoord* u nare klagt. 

Hy zag uw* tranen, en u herte fcheuren, 
U eenzaam kermen, en verborgen treuren, 

Hy zag uw' noot aan, en hy kend' uw' ziel, 
Enleetniet, datz'inviantsklaauwenvieh 

16, 
Hy is het ook, die, in dat droevig zwerven^ 
ü niet alleen bewaard', en niet liet derven 

Maar die u zo goetgunftig heeft behoct, 
j(Zinkweg! verhef, en roem den overvloet 

Van zyn' barmhertighei t) dat uwe daden 
Geen oorzaak gaven, om zyn* naam te (maden. 

Geef hem d'eer*, aanbit des Heren raat, 
Dat gy bemint wiert van het heilig zaat. 

»7-
Hy deet u ook, door zyn genade waken ? 
Om in de ftrik der werel t niet te raken : 

Schoon ook het aartfche liftig binnen Hoop, 
En u genegentheit te diep bekroop-

Hoewel'gyu voor God, daar over fchaamde, 
Om dat het u het allerminft* betaamde; 

Wiens hert; vooral, voor God, en voorzyn werk 
Geheel moet zyn j totopbouvanzyivKerk'. 

18. Hy 
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i8 . 

Hy is het, diezfgv\^el voocuverbergde, 
Om dat gy door onurugtbaarheit hem tergde; 

Maar prys hem, datgy leetdroegt, en uwens 
Steetsnaarhemuitgingi dat de nieuwe mens 

Door d'invloet van. %yn' Geert , mögt lufiigblocjen; 
Eningclove, ligt, enrterktegroejen,-

Vervult met ed*l(e vrugten tot zyn'lof, 
En tot gieraat, en vreugde van zyn hof, 

19. 
Dan zogt hy u door aangename wegen; 
Dan liep hy, als een worrtelaar, u tegen ; 

Tot dat hy eindelyk uw' banden brak, 
En op een nieu van heil en vrede fprak. 

Da-n zaagt gy in des Heren raat, en treden 
Een reeks van «overgrote wonderheden; 

Hoe koftelyit was u vermoeit gemoet, 
Des vaders gunft en Jezus dierbaar bloet. 

2 0 . 
Doe hy u eetft voor hem had afgezondert, 
Stout gy verzet, verlegen en verwondert, 

Dat zulk een God op u . in zynen Zoon, 
In liefde zag, en by u quam ter woon. 

Gy preeft zyn'liefd' en vrymagt, als zeer heerlyk, 
Als heil-ryk, wonderbaar en onwaardeerlyk. 

Maar doe hy u , (wanneer gy hem verliet) 
Niet weg wierp, en in grinïmigheft verrtiet. 

2 f . 

Doe quam de kragt en rykdom der genade, 
In Chrirtus bloet, niet min dan ooit te rtade, 

Doe blonk zy in haar euwigdurentheit. 
Zy hat haar' ftral en over u gefpreit, 

Om haar voor euwig heerlyk te vertonen, 
Enu, met onverwelkbaar heil, te kronen. 

Zy laat den viant wel eens los; maar breekt 
Zyn'dolk, alshy Godsvolk naar't hertefteekt 

31. Zy 
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2 1 . 

2yheerft, door't regt, door Chriftusbloet verkregen 
In 't euwig leven , %y behaalt den zegen ; 

Zy flaat des viants leger uit het velt, 
En ret het flapent Heir uit zyn gewelt. 

Gy waart door 's viants diepfte lift geweken, ' 
En in het ftaatlyk ofFer-werk bezweken; 

Hier door verviel u kragt; en God ging heen; 
Dit baard' u bitt're fmert, en naar gefteen. 

Gy zogt in zulk een zwaar verftel van zaken, 
Weer na by God, en aan het werk te raken; 

Maarag? u God en hoge Bont-genoot 
TJ hert, en zynen heil'gen hemel floot. 

Gy moeft hem heilig, hoog en heerlyk noemen; 
Maar durfd* u niet, met vreugd', in hem beroemen. 

Gy zaagt u ontrou, en bemind'u pligt; 
Maar ag! gy hat geen fterkte naar u ligt. 

Tot dat het hem, invryegunft, behaagde, 
ü , diehemnaliept, en zo bitter klaagde, 

Te redden uit die lange ballingschap. 
Daar klom Gods trou tot een zeer hogen trap 

Van heerlyk heit; en blonk in dierb're wond'ren. 
Zyhadu, daar gy't niet bedagt, van ond'ren 

Gedragen, en van boven overdekt, 
En u ter hulp haar krygs arm uitgeftrekt. 

Door deze diepte bragtz' u in de hoeken 
Van uargliftig hert j om op te zoeken 

Hetfnode dat daar diep verborgen lag; 
(Wat bragtzy niet al boosheit voor den dag 1} 

Om u tot heilig' ootmoet te bereiden, 
En tot het geen regt gierlyk is te leiden; 

Om met een ftillcn geeft, en zagt gemoet, 
Te zien op 's Heren eer', en 's naafteas goet. 

26, l 
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26. 

U trouwe Bond-God deet u aan hem kleven, 
En Choe benevelt) door gelove leven; 

Hy liet niet toe, datgy hemheen liet gaan: 
Maar liet 11 evenwel van verre (laan. 

Dit deet u uwen Haat in twyfel trekken, 
Gykpftbynageenvafteblyk ontdekken 

Van's Heren gunit, fchoong'ook geen vryheit vont 
Het (luk t'onkennen zonder vafter gront. 

Wat was'er doe een ftryt in uw'gedagten ? 
Doe koft gy de verzekering eerft agten; 

Nietjuift; om dat zy roem en blytfchap baart, 
Maar om dut het hert üerk t; om bedaart, 

Enwelgemoet, met, en voor God te wand'len; 
Om als een bontgenoot met hem te hand'len, 

En tot den throon te gaan, om kragt, en ligt, 
Tot elke deugt, tot elke Gods^dienft-pligt. 

28. 
Dit, zaagt gy, wasnootzaakMyk, om kloekmoedig 
Teworftelen, enaltyt overvloedig 

In's Heren werk te zyn. UHerdernam 
U in zyn fchoot als een verbyftert lam; 

Hy bragtu gunftryk totu God en Vader. 
U Bond-God nam u op, en bragtu nader, 

Alsüit. 6 Wond're weg! óhoogbeleit! 
ó Diepe afgront van getrouwigheit! ' 

29. 
Waak op; om's Heren gun ft, en trou te zingen; 
En dank hem voor de grote zegeningen, 

Waar me hy u ontmoete dag by dag. 
Roep uit met groot gejuig en diep ontzag; 

(Na dat u zo veel ramptpoec was bejegent) 
De He re leeft; myn Bond'God zy gezegent; 

Myn Heil-rotz zy verhoogt; 6 levens Zon^ 
U glans myn nagt zeeghattig overwon .' 

go. No 
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30. 

Nu zaagt gy u gereet uit 20 veel' noden. 
Het was voc>r u een leven uit den doden. 

Nuwiertuw'ziel, alseertyts, methetguet 
Van 's Heren ïïuis verzadigt en gevoert. 

Nu deet u Bond-God u verborgentheden 
In 2yn' gemeinfchap kennen, die de reden 

Niet kan bereiken. Dank, verhef en prys 
Uvy'Heer, en roem %yn heii-ryk ondervrys. 

31. 
Hyishet, die het heilig'en het hoge 
Bévyoont, nogtans hout hy zyn hert en oge 

Opugeveftigt, cnzyn'regterhant 
Helpt u, en leit u op na 't vaderlant. 

Hy is u Zon, hy ftiert en fterkt u w' voeteii. 
Hy doet u niets op uwen weg ontmoeten, 

Of hy beftiert het tot u heil en nut. 
Zyn heil u als een fchilt en helm befchut. 

3%. 
Zyn hant heeft u wel eens vry hart gellagen: 
Dog niet naar waarde ^ nog met viants plagen; 

Hy mengd' u rampfpoet met veel goets enfchonk 
Tot uw* genezing u dien bitt'ren dronk. 

Ook hierin is hy met ontzag te pryzen. 
Ja tel de rugt-roeonder de bewyzen 

Van zyne liefde; geef uw' Ópper-Heer, 
Ook hier in, met verwondering', roem, enéeri 

33. 
Wat ziet gy dog in al des Heren paden , 
Dat niet pryswaardig is, verhef zyn' daden. 

Roepuit: uwegislie%k, wys, en regt; 
Gedenk niet in uw'gramfchap, dai u knegt 

Zodikw;ls, zonder maat', en reden, klaagde. 
En niet veel eer, mcternll, hem zelven vraagde ̂  

OfGod niet zegende, terwylhy floeg, 
En als een Vaaer zig in alles droeg > 

Q 34' Wer^ 
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34-

Werp uwen weg op hem; hy ïal het maken. 
Hy heeft tot hier toe al Ie uwe ïakeii 

Zeerheerlyk uitgerigt. Hang hen maar aan. 
Betreet den weg, dien hy gebiet te gaan. 

Blyf moedig op u poft Nooit liet hy ftcken 
Het geen' hy ondernam. Wie zal verbreken 

Het geen hy bout ? Hy is teer groot van raat, 
En niet min wonderbaar; en groot van daat, 

3f' . 
Hy mag u voor een korten tyt bedroeven; 
Om u geloof en liefde te beproeven; 

Of om uw' trotzen geeft en harde hert 
Te breken; ofomu, doorheiTgefmert, 

Vanzonde-vui 1 te zuivren. Zaal'ge tranen! 
Die n den weg tot heil'ge blytfchap banen 

In Jezus bloet. Die droef heit overtreft 
De bly tfchap, die de werelt zo verheft. 

36. 
Wie zoud' dien God niet tot zyn deel verkiezen? 
En al het eigen niet zeer geern verliezen ? 

Daar het zig tegen God en Ghriftus kant, 
En zo veel heil-goet uit het herte bant. 

Geen ramfpoet kan de ziele zo ontruften, 
Als eigen oordeel, raatflag, wil en lüften. 

Niets hout het hert zo vrolyk, zagt, enftil, 
Als heirge ruft in God en in zyn' wil. 

37-
Ontneemt hy u dat u zo zeer verheugde, 
Treur niet; maar zoek in hem u heil en vreugde. 

Zent hy u tegen fpoet, en droef heit toe, 
Sterk u in God; of hoor ged we de roe 

Juigvry, roept hyu, om voor hem te lyden. 
Zie op de kroon, roept hy u om te ftryden. 

Offlaathy, pryszyn'liefde, werpuneer, 
En zoekt zyn* gun ft, hy zalft en heel t u weer. 

3 
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38. 

Vergeet dog niet, wat God ^an u^edaan heeft, 
Enhoegy, doorhem, inhetftryt-perkftaanbleeft. 

Gedenkt, hoe lieflyk hy u heeft geleit, 
En overladen met barmhertigheit. 

Gewen u, om Gods daden op te merken, 
Het zal u in verJegentheden fterken; 

Het wekt u op, en geeft urykeftof, 
Om dankbaar te vermelden 's Heren lof. 

39' 
Ik pryz', 6 God! u gunft en wondVe wegen 
Ik (preek* geen een van uwe paden tegen, 

Ikdank'u, datgymy, vloekwaardigwigtj 
Gcbragthebtin uheil ryk euwigligt, 

En dat gy my verfterkte en befch ermde, 
En u gedurig over my ontfermde ,-

Ookalsgyfloegt. Ik roem*u, en erken, 
Dat ik, door uwe gunft, ben, die ik ben. 

40. 
Stetkmy, ó Bond-God! om u aan te kleven, 
En tot u roem en heerlykheit te leven. 

Maak my getreu en vaardig in myn werk. 
Geef ligt en kragt tot opbou van u Kerk. 

Maak my in alle deugden overvloedig, 
En in het ftryt-perk dapper, en voorfpoedig 5 

Zo word* ik zeeg-ryk naar u throon geleit; 
Om u te pryzen in der euwigheit. 

^ A M E N . H A L L E L Ü - J A H . 

Q 2 Z I E L S -
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ZIELS-ÜITGALMING. 
Stemme: Pfalmg. Heer ik wil f0&. 

Ï . 

A G! dat ik voor u leven mögt! 
Ag! dat ik u in waarheit zogt 

Met Eerbiet in u opperwoning , 
Groot Magtig Vorft en Heilryk Koning! 

2. 
Ag! dat myu genade-kragt 
Verbryzeltvooruw'Eertroonbragt, 
Doemy, metuw'Geregtigheden, 
En Heil bekleet, uw' weg betreden, 

3-
Befpreng my met u dierbaar bloet, 
Ontfteek in my u liefde-gloet, 
Geleit my door u Geeft na boven, 
Zo zal ik u met bly tfchap 1 oven. 

4-
Om vang my met het vreu^tryk ligt 
Van tl hoogwaardig aangezigt, 
Om u, ó Heil-vorft met vertrouwen 
In uwefchoonheit aan te fchouwen. 

Vergiert myn Geeft met Heiligheit 
Met ootmoet, wysheitenbeleit; 
Bedwing myn tong en andere leden 
En heiligt myn Gcnegentheden. 

ó. 
Heerfeh Heilig Heir-Vorft overmy, 
En maak iuy aoor u krygf-arm vry j 

-. Vau 
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Van eigen wil en aartfche lüften, 
p ie door haar kragt myn Ziel ontruften. 

Hervorm my, ïuivVe liefde Zon, 
L<eefin*my, reineliefde-bron, 
Maak my barmhertig en zagtmoedig, 
In liefdèen vrede overvloedig, 

Geen Vorftenmagt, Paleis of Throon, 
Geen Diamanten-Slaf of Kroon 5 
Zy ooit by my zo hoog te agten; 
Dan op u werk en gunlt te wagten. 

9' 
Verbreek de wclluft, en vergruis, 
De Gele en eerzugt door u kruis, 
ó Wonder kruis! des wercltsluifter, 
Is by uw'glans een ak ling düifter. 

10. 
Zo kan des Konings gunfteling, 
Metpajetblytfchap en verwondering, 
In hoon en imaat, tig zeeg'ryk roemen, 
En God zyn luft en Erfdeel noemen. 

I I . 
6 Vrugtbaar kruis! gy werkt de deut, 
Gepaart met lietzaamheit enTrcugt; 
Gy zult het Heil-rykeuwig leven , 
Die overwint ten eerkroon geven. 

12. 
HoogwyzeGod, grootmagtigHeer, ^ 
XJziedewysheit, kragt en eer: 
Wiezoutvanmenfchen moede kragten. 
Zo grote wonderen ver wagten ? 

13. 
Ag laat geen menfchen-gunft of haat > 
Geen diepe noot, ofhogeftaat, 

Q 3 Geen 
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Geen weeld' of fmaat, my ooit verleiden, 
Of van u dienft en liefde fcheiden. 

Gy roept my tot het worftel-perk, 
Maar, og! mynsViantsarmislterk: 
Zynkrygslift, en vervloekte vonden, 
Zyn voor my nimmer te doorgronden. 

Ij". 
Myn Vlees fpant met mynviant aan, 
En derft my moedig tegen-daan: 
Ik word', of door gewelt verovert, 
Of tegen dank ^ veelmaal betovert. 

\6. 
Gykent, 6 Koning! myn gevaar; 
Weeft gy myn arm en Beukelaar, 
Mynfwaartenzon, ombyuftralen, 
En door u kragt, te Zegen-pralen. 

17' 
Denk gy myn hooft, befchermt myn borft, 
Schoei gy myn voet, lesgymyndorft, 
Gort gy myn lend'nen, heel myn wonden: 
Zo wortmyn viant, Heer, verflonden. 

i8. 
Maak my kloekmoedig op myn poft, 
Tot dat ik eens wort afgeloft; 
Verdpyft de ftaap-zugt, doe my blaken 
In ernft, en in gebeden waken. 

Vernieiit, dewyleikopu wagt, 
De liefde helden moet en kragt, 
Zo zal ik door de HemcJ-kringen 
Van al het Aartfche, henen dringen, 

zo. 
Om d'onverwelkb'reHeerlykheit, 
Voor 's werelts grontveft reets bereit, 
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Endieg'eerlang, uvolkzultfchenken, 
Met vreugt en Eert?iet ('overdenken, 

2 1 . 
Dat overwigt van deugt en vreugt, 
U Erf-volk, in den geeft verheugt: 
Schoon in den Hemel opgefloten. 
En in de voorfmaak maar genoten. 

22. 
Die voorfmaak, voert myn hert en oog, 
Met gulle blytfchap, naar omhoog, 
Omingelovc, aantefchouwen, 
Die pragt van 's Konings praal-gebouwen» 

23. 
Daar alles praalt met heilig ligt, 
Van 's Heren glans-ryk aangezigt; 
DaarVorftMeflias, zyne broederen 
Verzadigt, jmet volmaakte goederen. 

24. . 
GeefHeil-Vorft, dat ik daar verkeer, ^ 
En u met blytfchap dien'en eer. 
Ag! laatikmetdeHemel-Scharen, 
Myn hcil-en lof-gezangen paren. 

Ag! laatik als een Vreemdeling, 
Niet vaft gehegt aan enig ding, 
Met vaftc en effenbare f chreden, 
Hetheilig vrede pat betreden. 

FR. mn HO UTE K^ 

Q 4 DEM 
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D E N 

R c ^ t ^ r T> E S 

V R E D E S, 
Tuflen JEHOVAH enden MAN^ 

wiei^s name 

S P R U I T E I S . 

Zach. VI: 11,15. 

^^fgeheelt in een. aanfpraak van God de Vader tot 
den Zoon ; des Zoons ar.fwoart : en toe-

ftemming des H. Geef. 

Toon : o Kersnagt fchoonder dan de dagen» 

I . 

H Ethoogftvolmaakt, nootïaak'lykWezen^ 
Dat nooit na waarde wort volprezen, 

0'Hobgweerdigc Dryenigheit 
Heeft van air euwigheit befloten 
Zyn roem en luifter te vergroten, 
Als zynd' een God van zalfgheit. 

2. 
Het was des Godheits wil aan velen 
Der zondaars zigzejfs me te delen, 
En die te dotTiin'tglanszig ligt 
Van zyn volmaakte aan ich yn wand'lcn j 
Maar riiet met haar in lirafheitt'handMen, 
Pfna der zonden zwaar gewigt. 

3. Maar 
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3. 

Maar wyl den ïondaar van zyn kragten 
Berooft, geen zaligheit kon wagten, 
Of God moeft tyn regtveerdigheit 
Ten laaften penning toe voldaan zyn; r 
Hy kan geen quaat onfchuldig aanzien, 
Waar tegen wet en reden pleit. 

4-
Dus fprak Jehovdh tot zyn Zone: 
MynZoon, mynjzHeerlykheit, mynl^rone, 
Affchynfel van myn euvyig ligt, \ Hebr. 1:3. 
Ik draag u op een Koningryke 
Dat in geen'euwenzal bezwyke; 
Verzoen gy llegs myn aangezigt. 

Ik wil door f regt geheiligt wezen iJ^f-'^'- :^ ' 
En myn regtveerdigheit doen vrezen, 
En doenby yegelyk ontzien: 
Stel gy u zelven tuflchen beiden 
Om voor het onregt ftrafte lyden, 
* Zo zult gy zaat h\ menigt zien. *!7^/' Wii: lip.' 

6. 
Verbint u om eens neer te treden 
Omkleetmetmenfchelyke leden 
Tot het vervullen van de wet; 
Om aan 't vervloekte hout te fterven, 
Om tot u $ eigendom te erven % Pfal: 11:8. 
Die waren in dedoot gezet'. 

Dat Konfngryk zult gybefliereii ^ 
En euwig doen u Godheit vieren 
En zwenken nauraat en wil 
't Zal van u als Propheet omfangen, 
Uwoort, en daar aan bly ven hangen, 
Mei u alleen zig houden ftil. 

Q f & Gy 
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8. 

Gy ïult haar uit de beke dr&nken 
Vanuverdienft, eneuwigfchenken 
't Genot van onze heerlykheit. 
Dan zullenwe door vreugde zangen 
Van haar gedurig roem ontfangen 
Voor die verkregc zaligheit. 

DE ZOON. 

Toon : Van de lo. Gehodett: of Rcveilkz vouz* 
I . 

A Anbiddelyke God en Vader, 
Die my van alle * euwigheit * Ffal, n: /• 

Hebtvoorgebragt, ó bron en ader 
De Heilige Drieenigheit! 

2. 
Zie hier ben ik, hier is u Zone 
up uwen vyenk en wil, bereit 
Om u betaam'lyk te doen tone 
(J gunit en Algenoegzaamheit. 

3-
Laat dog den * mens niet nederdalen * Joh, xxxiii: 24. 
Voor euwiglyk in 't nare graf; 
Ik zal een vol rantzoen betalen, 
En wenden hem de flraffen af. 

4' 
XJeis, u voordel is zo billig 
En zo een God betaam'lyk woort: 
Ik ftel my zei ven Araks gewillig: 
.' Myn oren hebtgy my doorboort. 

S' 
TJ wet js in myn ingewanden, 
En die te doen is al myn luft, 
De menfen lieft doet my ontbranden 
En geeft m'een ruftsioze ruft. 

*Pf4LKtl7^ 

6. Ik 
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6. 

Ik moet, Ik wil, Ik zal my zetten 
Tot heilant en tot middelaar 
Ik zal de *flangenkop verpletten *Geji» uu if. 
En rukken 't my n' uit helsgevaar. 

Ik zal my met het vlees bekleden 
En komen in * gering gelaat, *7(f Lllllg 
Ik zal alleen de wynpers treden 
Van uwen toorn en zonden haat. 

8. 
Ik weiger niet dedoot te lyden 
En alle ramp en ziel gcquel, 
Als ik 'er vele kan bevryden 
Die ik tot rayn bezitting ftel. 

9' 
'k Zal haar u raatflag openbaren 
En wyzen 't pat ter zaligheit. 
Ik zal haar door myn Geeft bewaren, 
En geven 't lot der euwigheit. 

l O . 

Ik zal als Heer en Opperkoning 
Haaf fturen door myn heilig woort, 
En brengen, Vader, in u woning, 
Dienamyn regten wetten hoort. 

DE GEEST'. 

Toon: Hoefchoon ligt ons de morgenßer* 

I . ^ 
/^Goddelyke Mogentheit, ^ 
^ ^ Dcwylg' u algenoegzaamheit 
Den mens wilt openbaren, 
Door 't zenden van u lieven Zoon 
Om zond' en duivels kragt te do on 
Ea hem te wederbarep j 

^ 
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Moetgy,, Vanmy 

Hooggeprezen,, Altytweien, 
En myn wille, Kan van d'uwenietverfchille» 

2. 

Ik ïal het erfdeel, van den Zoon 
Verkrygen %al tot zynen loon, 
Herlcheppen en behoeden; 
In haar de Goddelyke kragt 
Door my zal worden voortgehragt; 
Jk zal haar ziele voeden 

Door melk,, Die elk 
Uit de reine,, Spring fonteine 

En de beken 
Van Gods woorden uit ziet leken, 

3-
Ik zal door myn verligtent ligt 
Des Zondaars duiftere gezigt 
Van nevelen bevryden, 

;^n maken aan hem regt bekent, 
^^yn zonden enzyn diep* elent 
^Pie hy moeft euwig lyden 

Zo zal,, Hyal 
Zyn vertrouwen,, Moeten houwen 

In hec wenden 
Tot u Zoon dien gy %ult zenden.. 

4' 
Ik zal zyn hert, fchoondootendoof 
Bewerken tot haar waar geloof 
En vaft aan Jezus hegten; 

^Jk zal weer maken dat ons beelt 
"yizynezieleleventfpeelt, 
£n doen hem moedig v eg ten 

Door haat,, Van'tkwaat, 
' s Duivels treken,. Zal ik breken 

Enhemfterken 
Tegen zyn vervloekte werken. 
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:5'. 

Ik zal hem vrugtbaar maken door 't 
Gehoor van 't Zalig1nakent waort, 
En doen hem we1ig groeJen 
In vrugt~n der geregtigheit, 
Wier geur 'lig wyts en 'lyts verfpreid' : 
E1l7.aI zyn 'liel befproejen; 

Als hy" Tot my 
Zig 'lal keren" Zal ik weren 

Al het kwade 
Dat'lyn ziel zou konnenfchade. 

6. 
"Nat hoogtezig ooit tegenfielt 
Om ~t ryk van Jezus tnetgewelt 
Zyn v,Qortgang te beletten, 
Zal door mvn onweeril:aanbre kragt 
Zig tot een vlakte zien gebragt , 
Ofbuigen voor zyn wetten: 

] a al" d' t\ ard zal 
Moeten d 11 1 den" En hem hulden 

Tot een Koning· 
Op dendag vallzyne kroning. 

7· 
Tot dat zyn Koningryk op 't left 
Zig uitClrekt van het Ooil: tot 't Weil: , 
Daar na zal 't einde komen. 
Wanneer de: laaCle erfviant 
Door my zal wezen overmant 
En al 'lyn kragt benomen, 

Die dan" Niet kan 
d'U itverkore,l1" Langer {lorel1, 

Nog haar weren 
Van het euwig triomferen. 

E I N D E. 

BLAD .. ... 



B L A D - W Y Z E R . 

^ E R 

G E Z A N G E N . 
A Vond-wens, tot de Zonne der Geregttgheit. Het dag-

ligtis verdwenen. lo 
Aanfpraak aan de afdwalende Zieh Myn dwaze Ziel 

laat u dog lokken. 37 
jian een Ziele die niet en derft naderen tot hei Avond--

maal. 6 Twyfelende maagt. 97 
Aan de Blinkende Morgen-flerre J. C, dat Hy Zyn op

gang verhaafte. ó Morgen-fter. 178 
"Bede tegens de Geeflelyke Slaap zngt. Ik flaap 10 valt, 

myn ziel die leit als doot. 95 
Bede om een inbreuk van de flromen des hebende IVa*' 

ters. Komt Oceaan van ongemeten &c. i f i 
-üenHemelfchen Arent^c.KWtsymd^ \\i vol elende. 81 

).ßen regtenpligt eens Chrijiens. Zeer heilig heerlyk 
>̂ wys al waardig. 100 
De volmaakte Jezus ^c. Zoete JezfUmv^redcc, 168 
De Mogentheit van *s Heren Chrißi Herders-flaf.' Gy 

had van out, 61 grote Schapen-herder. 174 
De Heil-bron. 'k Ben als een dorftig lant. 19S 
De Vrolykheit van'/ Chrißen leven, Verblyt, verblyt 

u alle tyt. • 216 
De Alleen-alles'Weerdige Hoogheit. Hoor Volken al 

van d'een en d'and're Werelt hoor even. 224 
^X>en Raat des Vredes^ tuffen JeJóovah en den Man wiens 
\ name Spruite is^ oV. Hethooglt volmaakt, noot-

zaak'lyk Wezen. 248 
Eenzaam gepeins. Yi^tï Jezu Leven, Ligt , jaeni^ 

Al. 44 
Een antwoort van een k^nt Gids,. Ik hoor een ftem uit 

's hemels throon. 90 

» 



B L A D - W Y Z E R . 
Ken zugt iot Jezum. 6'Zoete Jezu, Sec. 95 
Een gezang Lutheri, Verheugt u &c. 15-7 
Een Gebet tot Jezus, van een zukkelende 'Z,teU Ag my! 

dat ik zo langen tyt. i6f 
Een Ziel zynde in 't gevoelen van Gods hief de. Ik heb 

nu eens gevonden. 170 
Gebet tot Jezu. Liefde J E 2 Ü S myn beminde. 102 
*t Genadig Regt. Ik %ie door Je%u bloet &c. 194 
Coas Herte.f mont en Hant. Drie dingen trooften ' t 

Herte. 200 
Hert-kaltnte van een Liefhehber JeZH. Hoc dat het 

gaat of niet en gaat. i S^ 
^s Heren Heerlykheits Lof , ó Opper wezig Heer. 227 
Heerlykheits Lof. Hoog! om Hoog! &c. 230 
Jezus befchout in zyn P^olheit. Wel ïalig- ]e%u %oet 

voor al u uitverkoren. , 117 
Innige Zugtingen van een Geeßelyk verhemelde "Ziel, Sffc 

Zeg Jezu zeg, hoe lang moet ik &c. 176 
Jezus Troofi-liet ̂  ^e. Medogender beweender. iC 
Jezus Herder. Die Jezus tot zyn Herder heeft. 1? 
Ifraëls Heelmeefler. Heelmeefter Ifraëls, &c. 19; 
Klagten over de aanklevende verdorventheit. 6 Droe -

vig ongeval. 211 
Liefde Liet. Myn Jczuszoud'iku voortaan &c. 27 
Lieflyke Zieldwang^ of innige Hertstogte^c. 6 JeZu! 

wat is 't dat u dringt. 77 
Liet van het Ik. 6 Ik , 6 Ik. 96 
Lof der Geeflelyker Ziel-zugten. 't Lezen van dees 

Zielen-zugten. 127 
Lof-gejuig^ over de grote gunß-bevj'S^Zen des Heren ̂  aan 

denOverled.nen.^c.'^^azkop^ myn ziel, &c. 23 
Morgen Gezang. Myn Ziel verheft Gods eer. 3 
•Morgen^Bede-zang. 'k Zie de Zou beftraalt de Kim

men. ƒ 
Meditatie over bet Heilig L^den en Sterven ]ezu Chri-

fli* Weerde ziel 't is heden tyt. 129 
Medir' 



B L A D - W Y Z E R. 
Meditatie o'&er de levenloze en dode ßaat der Algemene 

Kerke. 6 Dorre zielen laver. i8o 
Niet dan Jezns. Auguftinus gink eens zitten. i^ö 
Opvjekking van een moedeloze "Thiele. Wel hoe myn ziel, 

hoedusontftelt. 104 
Overleg van Glori^ ei^Grad, ofzamenfpraak^c. Ver

heft u ziel! die daar Gods troon. 107 
Opwekking tot een trage Ziel, Wel op, wel op, &c. T19 
Vreugde-hiet ^ van een vertroofte Ziele. Luft enig hart 

ontleegt van alle kommer. 30 
Vertoog van H Verbont uitdrukkelyk met God te maken, 

ó H e r e G o d l myn Schepper! ogl ik ben. 204 
IVe-klagten van 'TJons liefhebbers ̂  beantwoort door Ziom 

Bruidegor/t. 'Jehova Zions Zon. 64 
Wy zullen vermelden van den Name des Heren onzes 

Gods. óNooi t ,ó nooit, ó nooit volprezen Heer. 84 
^sJVerelts woeling. Wie aarts gewoel en handel regt 

bevroet. ^ 20 £ 
"Ziele-zugt van een verlegen Chrißen om Godsgenaden-Ry-

^' ' kevertrooflinge. IlTernog, 6grootontfarmer! 12 
rZiels Verzugtinge, 6 Groten herder &c. 3S 
Ziel Zugtinge. 6 Heil Fontein van 't klare &c. 49 
"Ziels oeffening in zeer diep verval^ ^c. De tyt genaakt 

nu weer myn dode ziel. 5-3 
^iels uitgalmïng, ^c. Ag myn borg, myn &c. 122 
^iet het Layn Gods. Wie heeft'ereen &c. 184 
Ziel-zugtingen, om Gods zaligmakende genade-giften en-

bewerking, Albezittend' ligten Vader. 195* 
"Ziels Uitgalming. Ag! geiioeglyk &c. . 213 
"'^Jels-mtgalming. Ag! dat ik voor u &c. 244 

E I N D E . 
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