
Over dit boek

Dit is een digitale kopie van een boek dat al generaties lang op bibliotheekplanken heeft gestaan, maar nu zorgvuldig is gescand door Google. Dat
doen we omdat we alle boeken ter wereld online beschikbaar willen maken.

Dit boek is zo oud dat het auteursrecht erop is verlopen, zodat het boek nu deel uitmaakt van het publieke domein. Een boek dat tot het publieke
domein behoort, is een boek dat nooit onder het auteursrecht is gevallen, of waarvan de wettelijke auteursrechttermijn is verlopen. Het kan per land
verschillen of een boek tot het publieke domein behoort. Boeken in het publieke domein zijn een stem uit het verleden. Ze vormen een bron van
geschiedenis, cultuur en kennis die anders moeilijk te verkrijgen zou zijn.

Aantekeningen, opmerkingen en andere kanttekeningen die in het origineel stonden, worden weergegeven in dit bestand, als herinnering aan de
lange reis die het boek heeft gemaakt van uitgever naar bibliotheek, en uiteindelijk naar u.

Richtlijnen voor gebruik

Google werkt samen met bibliotheken om materiaal uit het publieke domein te digitaliseren, zodat het voor iedereen beschikbaar wordt. Boeken
uit het publieke domein behoren toe aan het publiek; wij bewaren ze alleen. Dit is echter een kostbaar proces. Om deze dienst te kunnen blijven
leveren, hebben we maatregelen genomen om misbruik door commerciële partijen te voorkomen, zoals het plaatsen van technische beperkingen op
automatisch zoeken.

Verder vragen we u het volgende:

+ Gebruik de bestanden alleen voor niet-commerciële doeleindenWe hebben Zoeken naar boeken met Google ontworpen voor gebruik door
individuen. We vragen u deze bestanden alleen te gebruiken voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden.

+ Voer geen geautomatiseerde zoekopdrachten uitStuur geen geautomatiseerde zoekopdrachten naar het systeem van Google. Als u onderzoek
doet naar computervertalingen, optische tekenherkenning of andere wetenschapsgebieden waarbij u toegang nodig heeft tot grote hoeveelhe-
den tekst, kunt u contact met ons opnemen. We raden u aan hiervoor materiaal uit het publieke domein te gebruiken, en kunnen u misschien
hiermee van dienst zijn.

+ Laat de eigendomsverklaring staanHet “watermerk” van Google dat u onder aan elk bestand ziet, dient om mensen informatie over het
project te geven, en ze te helpen extra materiaal te vinden met Zoeken naar boeken met Google. Verwijder dit watermerk niet.

+ Houd u aan de wetWat u ook doet, houd er rekening mee dat u er zelf verantwoordelijk voor bent dat alles wat u doet legaal is. U kunt er
niet van uitgaan dat wanneer een werk beschikbaar lijkt te zijn voor het publieke domein in de Verenigde Staten, het ook publiek domein is
voor gebruikers in andere landen. Of er nog auteursrecht op een boek rust, verschilt per land. We kunnen u niet vertellen wat u in uw geval
met een bepaald boek mag doen. Neem niet zomaar aan dat u een boek overal ter wereld op allerlei manieren kunt gebruiken, wanneer het
eenmaal in Zoeken naar boeken met Google staat. De wettelijke aansprakelijkheid voor auteursrechten is behoorlijk streng.

Informatie over Zoeken naar boeken met Google

Het doel van Google is om alle informatie wereldwijd toegankelijk en bruikbaar te maken. Zoeken naar boeken met Google helpt lezers boeken uit
allerlei landen te ontdekken, en helpt auteurs en uitgevers om een nieuw leespubliek te bereiken. U kunt de volledige tekst van dit boek doorzoeken
op het web viahttp://books.google.com
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https://books.google.nl/books?id=ZT3r3R6stQIC&hl=nl
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VOOR REDEN.

ZAN G L I E V EN DE

C H R 1 S T EN E N;

#Kbiede U. U. E. E. met toegene

# gentheidaan deze Nieuwe Men

S# gel-ſtoffe van Stichtelyke GE

# ZA NLG E2NL, of die mogelyk

- " Godvruchtigen eenigzints tot

zielnuttig gebruik mogten zyn : gelyk ze my

(uitgenomen eenige weinige)in den wintertyd

dezes jaars tot geen onvermaakelyke oefening

verſtrekt hebben. De zinnelykheden zo van

Schryvers als Lezers, zyn zeer verſcheiden.

Zommige ſcheppen meer genoegen in uitvoe

rige Kymlooze Verhandelingen : UAndere

nemen in Dicht- en Zangſtoffen ook behagen.

De ſmaak laat zich niet betwiſten. Cºhen

vind overvloedige keur om beider begeerten

te voldoen. Het eene kan dienen tot verpoo

zing van het andere. Verwiſſeling van ſpy

zen pleegt nieuwe graagte te verwekken: dat

is ook in dit Werkje bedoelt. -

Eerſt zyn hier Gezangen, geheel van myn

T 2, - eigen



V O O R - R E D E N.

eigen opſtel. UAchter deze heb ik een proef

je van Verſſen gevoegt, welker ſoort men in

onze taal weinig, ja van eenige (voor zoo

veel ik bewuſt ben) nooit heeft gezien. In

de Letterkeeren op myn eigen ZXaam heb ik

voor my zelven ſtichting en aanleiding tot

goede gedachten gevonden, en derhalven is

ook dit geen vruchtelooze tydſpilling geweeſt.

2Na myne Gezangen volgen ook die van den

Heer 30ACHIM ZN EANDER, in zyn le

ven geacht leeraaar der Hervormde Kerke

te Bremen, die in Duitſchland zeer gewaar

deert, en dikwils herdrukt zyn. Zo haaſt

ik die las, bevielen ze my diermaaten, dat

ik my aangeprikkelt vond om dezelve in onze

moederſpraak over te brengen. Ik wiſt niet

dat dit van iemand geſchied was, maar na 't

voltooijen vernam ik, dat J. P. Turcq die

Gezangen al voor eenige jaaren in 't Neder

landſch had berymt en uitgegeeven , echter

hier door ben ik niet afgeſchrikt van ookmy

me overzetting aan de zangminnende mede te

deelen. « Men zal door vergelyking beſpeu

ren dat wel hier en daar een regel van hem

€ht



V O O R - R E D E N.

en my meeſt dezelve woorden behelſt : maar

men weete dat het oorſprongelyk Hoogduitſch

die even dus voorſchryft, en het volgende

rymwoord tot geen verandering noodzaakte,

waarom dan de vertolkingen van zelf daar in

moeſten overeenſtemmen. Bovendien zyn 'er

toegedaan twee t-Aanhangzels , wier eerſte

ik vond achter de vierde, en het tweede

achter de zevende druk van ACEANDERS

Gezangen. Van wie die zyn is my onbekent.

u Andere drukken zyn my niet ter handgeko

7710 74.

Eindelyk heeft men hier vertaalde liede

ren uit het groot Hoogduitſch Gezangboek,

't geen voor die van de Augsburgſche Ge

loofsbelydenis gedrukt is tot Erffurt, in 't

jaar 1648. De Stoffe was, na myn oor

deel, hertelyk en fraay, maar de Kym is

doorgaans vry kreupel, volgens den gewoo

men trant der voorige tyden. Eenige der

zelve ziet men in de Nederlandſche Kerk

boeken der Luthersgezinden, maar veele ook

niet. Ik kreeg luſt om deze Gezangen eens

in een ander gewaad te kleden: 't geen, zo
% f 3 ik



V O O R - R E D E N.

ik hoope , niet onaangenaam zal zyn. Den

inhoud is ook een blyk van onderlinge gelyk

vormigheid in de wezentlyke Grond-waar

heden. Het ware te wenſchen dat de breſ

ſen tuſſchen ons en hen eens wierden toege

774l/lt?'t.

't Heeft voor deze maal niet konnen ge

ſchieden, dat 'er Muzyknooten by de Gezan

gen wierden geſtelt. Wat de myne betreft,

die zyn genoegzaam alle op gemeene toonen.

van Pſalmen of Liederen: van welke laatſte

ik dikwils den eerſten regel overgenomen heb.

De Muzyknooten op dezelve zyn meeſt alle

te vinden in myne Mengelzangen , zoo als

die voor de tweede maal gedrukt zyn te

Utrecht by W. Broedelet, in 't jaar 17o9.

Veele van NEANDERS liederen zyn ook op

Pſalmwyzen: maar van de anderen kan ik

geen toon melden, dewyl het Hoogduitſch,

't geen ik volgen moeſt in de dichtmaat, die

niet uitdrukte, en ſlechts Muzyknooten ſtel

de. Het grootſte gedeelte der Lutherſche is

byzangkundige bekent. Dog begeert iemand

de A4uzyknooten der toonen, hy kan zich be
- dienen



v o o R-R E D E N.

dienen van de laatſte druk der Hoogduitſche

Gezangen van NEANDER, en de Kerkboe

ken der Lutherſchen. Ik heb ze meeſt alle

aangetoont in de Bladwyzer, uit het Neder

duitſch Pſalmboek, 'tgeen voor die Gemeen

ten uitgegeeven is tot Amſterdam, by de We

duwe van Paulus Strooband, in het jaar

1634. in 8.

overmits ik, om myn afwezen van de

perſſe, geene drukproeven heb konnen na

zien, zo gelieve uwe beſcheidenheid de in

geſlopen feilen, omtrent woorden, letteren

of zinſneden, te verſchoonen en verbeteren.

Eenige der voornaamſte zyn agter aangewe

zen : mindere zullen den zin niet belemme

re11.

Dit alleen had ik tot een kort Voor-bericht

te zeggen. Ik bidde Hem, die verhoogt is

boven alle lof en prys, dat hy onze herten en

tongen aanrake met een koole van zyn heilig

Altaar-vuur, op dat wy in den Geeſt konnen

zingen, en zo het eeuwig hemelwerk hier

beneden al aanvangen, tot zynen roem. In

dien ook deze bladeren hier toe dienſtig zyn,

ºf 4 ik



V O OR - R E D E N.

ik zal myn oogmerk bereikt hebben, en God

danken. Onderwyl ben ik

ZANGLIEVENDE CHRISTENEN »

t

U. U. E. E. dienſtvaardige en heil

wenſchende Broeder in Chriſtus,

CAR. TUINMAN.

In Middelburg den 18 Au

guſtus 1713

ZANG



Z A N G L I E V E N1D

C H R I S T E N

Ziehier weder

Wat nieuwe vruchten van myn veder.

Ze waren myn uitſpanningſtof,

Toteigen nut, en 's Heerenlof.

Ikdeel u die gulhertig mede;

Of't ookaan iemand voordeel dede.

't Is geen boblokte Poëzy:

Die is geen beezigheid voormy.

Ik mydde, datin zang oflezen

Niets hard ofduiſter mogtewezen:

Niets in de maat te lang of kort:

Nietsdat als knobb ligſtoot en hort.

'kLaat hoogertrant voorand're dichten.

Dit zyn Gezangen ſlechts tot ſtichten.

Ik wenſch maar dateen Chriſtenziel

Hierhebbe 't geen haar welgeviel.

Deſtoffe moet haar zelve pryzen:

Hetzyn doorgaans bekende wyzen.

En zomen die niet zingen kan,

Men ſchepp' door lezen nut daarvan.

Menkon meer and'retoonen melden,

Dandie wy voorde Zangen ſtelden,

+ 5 - Die



Diemeer zyn na de nieuwſte zwier.

Verſcheidentheden vind gy hier,

Zoalsde luſt my heeft bevangen,

Totſnel ontwerpen dezerZangen.

't Geen ſpoediguit de penneſchiet

Kan my verluſten, anders niet.

Uitſpanning moet geen moeite baaren.

't Zou voor verlichten ſlechts bezwaaren.

En hoe men vaak meer ſuft, hoe min

Men 't rym volvoert naar 's Dichters

Het is den menſch als aangeboren, (zin.

Dat zangen dichten hem bekoren:

Ja zelfin 't redenlooze vee

Beſpeurt men iets zodanigs meê.

De zang en 't ſpel kan hen vermaaken:

't Geen vogels in hun wildzangſmaaken.

Doch niet de galm ſlegts, maar ook ſtof

Enkonſt, behaalt by menſchen lof.

't Is droevig dat men vleeſchelingen

Dekonſt van dichten, ſpelen, zingen,

Totydel- geil- en dertelheid

Zo ziet misbruiken. Nutterſchreit

Die zinger. Wie met herten ooren

Nazulk een toverzang wil hooren,

Zwelgt zielvergif in honigraad.

't God



't Godvruchtig hert vlied zulk een

quaad.

Menmoet die dan aan Godtoewyden.

Dat was niet ſlechts voorſchaduwtyden

EnTempeldienſt, maar 't is een plicht

Die 't nieuwe Bondvolk ook verricht.

God laat zig lofzang welbehagen,

Hem vanzyn Kind'ren opgedragen:

De Bybeltoont, hoe 's Heeren Geeſt

In dichters vaardig is geweeſt:

De zang kan wonder 't hert bewerken,

Beweegen, trooſten en verſterken.

Hoedikmaals is doorzangendicht

'tBezwaart gemoedtot vreugdverligt?

Dat kan een logge ziel verwekken,

En van beneen naboven trekken.

In Davids harpgeluid was kracht,

Die Saul tot bedaaren bragt.

Men kan door ſtem en ſnaarenklanken

God roemen, en hem vrolykdanken,

Wanneereen lieffelyke galm

Hem heldertoejuicht LiedofPſalm,

Ja boven doen de Hemelchooren

Heteeuwig Halelujah hooren.

Daarmede moetreeds op der aard'

Zo



Zohert als ſtemme zyngepaart.

Dan zal men met de Hemelingen

Eens voor Gods Throon het Loflied zin

gen.

Heer! open onzen mond, dan werd s

Uwroem gemeld met tong en hert. «

'



Op de Nuttige Nieuwe

MENGELSTOFFEN

Van veelerley Stichtelyke

G E Z A N G E N,

Berymt door den Eerw. Godz. en Geleerden Heer

CAR O LUS TUINMA N.

't I Szoet en aangenaam te zingen

Den lof van God, zyn Naam ter eer:

Alshert en mond opgeeft veel dingen,

Waar by de ziel leeft, en den Heer

Werdgroot gemaakt en zeer verheven,

Ver boven onzen lof en prys:

Dit agt een Vroome 't beſte leven.

Dit 's hemeltoon, op Eng'len wys.

Dit Boek vertoont in Mengelzangen,

Gods liefde tot de deugd rondom,

Zyn goedertierentheid en gangen

Die hy ſteeds houd in 't Heiligdom.

U herte moet in liefde branden,

In 't zingen van zyn Eer en Naam;

Dient hem terwyl nu alle Landen

Zyn vol van heerlykheid te zaam.

Dit toont Heer Tuinman aller wegen,

Pryswaardig op Gezang en maat;

Hier vloeit hy als een milden regen,

In 't hert van elk die volgt zyn raad;

En die met Chriſtus door 't Geloove

Verzoent zyn, en in cenigheid,

Gelyk



Gelyk volmaakte Geeſten boven,

Gods lof te zingen zyn bereid.

OZions Kind'ren ! ziet u Koning

Hierin zyn Schoonheid: buig u neer

Op d'aardſche voetbank van zyn Woning,

Want heilig, heilig is de Heer:

Datgy hem heiligt in uw herten,

Met die in waarheid en in Geeſt

God dienen, zonderpyn ofſmerten,

Die hare wonden al geneeſt.

Zoekt artzeny uit deze bladen,

Uit Tuinmans Hofop nieuws gehaalt:

Dit tweede Deel kan weer verzaden

Uw lees- en zangluſt. O hoe ſtraalt

Gods licht in Lied'renen Gedichten,

Die elk regt Chriſten zeer bemind,

Om datze ſtichten en verlichten

Een ziel die geeſtlyk is gezind.

O zalig die zoo kan verkeeren

Met God, in Hemel, op dees aard:

Dus wil hy ons zyn wegen leeren,

Gelyk die hier zyn regt verklaart,

Hoe alle die den Heere vreezen

Nooit iets gebreekt van Geeſtlyk goed,

Zylieven hem, die nooit volprezen

Kanzyn, voor Jeſus dierbaar bloed.

Carolus Tuinman is u Name,

Die gy in menig letterkeer

Zeergeeſtig uitdrukt, en te zame

Ons veele Spreuken geeft tot leer,

Om God, en ook ons zelfs te kennen,

Door zyn geheiligt dierbaar Woord,
- Om

-
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Om ons zo aan den Heer te wennen

Geruſt te leven ongeſtoort.

Hofman en Tuinman is het ſelve;

Zo wenſch ik in eenThuin en Hof,

Op u gebaande ſpoor te delven,

Na ryke ſchatten, wysheidsſtof,

In d'Akker van GodsWoord en Waarheid,

Die al haar kinderen maakt vry,

Beſitters van die paerels klaarheid,

In God door Chriſtus, ryk en bly.

Hoogduitſche Lied'ren van Neander,

En meer, in Nederduitſch gewaad

Verkleed door Tuinman, net en ſchrander,

Zyn ſtichtelyk, en ook in ſtaat

Om 's Heeren Huis meer op te bouwen,

Dat elk met gaven hem vericent,

Op Chriſtus ſtichte met vertrouwen,

't Zy ſilver, gout, ofeelgeſteent.

Dit wenſcht dien Zeeuwſen Held en Digter,

Die tegens veel Geeſtdryvers ſchreef,

Als Leeraar, Gods Gezant en Stichter,

Verleiders uit ſyn Luſthofdreef,

En ſoekt het onkruit uit te rukken,

Op dat geen Cananiter meer

Het goede Zaad mag onderdrukken:

Godzegen ſyne Dienſt en Leer.

Heer ! maakt u Dienaars Heil-geſanten,

Die Wet en Euangelyt'ſaam

Betogen, en aan alle kanten * "

Verrichten, 't geen zo aangenaam

Magſyngelyk in dees Geſangen,

Tot ſtichting van u Volk en Kerk: Elk

- l



Elk werd genoopt u aan tehangen,

Om ſteeds te doenu heerlyk werk.

Laat dat niet varen, maar voorſpoedig

Zyn in al 't geen waar toe gy 't ſend:

Heer kroont met Zegen overvloedig,

't Volk dat u algenocgſaam kend,

Dat zy u dienen, vreeſen, pryſen,

Regt wand'len voor u aangeſigt,

En danken voor u gunſtbewyſen;

Verheugt haar met u Hemels-licht.

Heer Jeſus, ſuiv're Morgenſterre,

En Zonne der Gerechtigheid,

U dag zag Abraham van verre:

Datgy ons doch in waarheid leid,

Door uwen goeden Geeſt na boven,

In 't Zalig Englen-Choor, om daar

Gods Naamte zingen, lieven, loven,

Met d' onbevlekte Hemelſchaar.

JOH. HOFMAN.

Dordregt den 25 Auguſt.

1713.

NIEUWE



- Nieuwe - /

MENGEL-STOFFE
Van - ' ,

- Veelerlei Stichtelijke - -

G E ZAN GEN,

Lo F s To F.
- Iſ - , 3

#57 $melingen / Utme beugben/ .

| Relpt mp3ins Heer / nerheugben

gen 't Zalig bolh /

'gºeeren ſof/ Pat gp heiligt/

aſbat de ſpſalmen - een benefitgt

25oben galmen ſl2et ubg' hoolá.

#n 3ijn bºof. 4.

. . . 2 . ., ºefe betoonen

TºBat 3ou ſtremmen #n ubn Zoone

e9m3e ſtemmen ? .T't Halaarſte blijft:

't Geert te blijb «Eerſt 300 beerlph/

'QPoo! 3ijn 30etheſb: 3au 300 beerlijn

rioemt 3ijn goethetb/ # ubn ſtijfi.

t'atller tijd. 5. Ubje



2 MENGEL-ZANGEN.

5 •

UWme bmethen

#liaort inen merken

&Iot um lof,

eſºn hole boo?ben

Ubbe bo002Den /

JBinben #st

op opgelHamhen

Hilaoeten banhen

Un gemaab'/

RTBte 3oo mtſbe

5thenhen botſbe

Miaab en baab.

7.

TºBeg ban/ ſtij?oomen,

#laat b?p homen

2ll boat han.

TBfſ 4Bob boeben/

2il het bnoeben

(IEart ſh ban.

8.- *

'h ſºpenſth u / Heere/
(Je bereeren/

w

ſl2et bte ſchaar

, &Pfe u boben -

Ceulmig loben.

3 Baar ſh Dagt ! -

*,

-

JEHovA EL SCHADDAL

Toon . Courante d'Amarillis.

- 1.

O gaefnbfo Göob / bol5alig in um IBe3en/

JPfe alieg 3ijt en hebt / en niets behoeft;

JPfe maarbig 3üt bemint / gebgeeſt gepge3en/

S «En afleg merht en ſchenht : elh ſchep5el p!oeft

Libn goeb.hetb ; 't Han geen oogenblíh ontbeeren

U m' inbloeb / of 't 5ou ſtrahg tot níet boeer Heeren.

2

t!m maah3el han aan u geen boogbeel geben/

3auch um geluh bermeerbºren / mat het boet.

't qEn ſtbaab u ooh met al 3ijn meberſtreben

&#n 't minſte ntet / hoe 3eer het moeſt en booeb:

#aar 't 3aſ alleen 3ijn eigen nabeel treffen/

zeaanzet tºt step miſ tegen u verbeſſen,
3. 39at



MENGEL-ZANGEN. 3.
w 3•

3TBat ſchiet gp ban / ô onbegonnen mo?men/

ty in pijlen na ben hoogen Bºemel op !

3Bat mfit gp hem bie boben booonf / beſto?nnen?

#aar ſpit5e punt balt op ubp eigen hop.

flp lacht ; en 3ai u met 3ijn A5cepter b2chen

Göelijk een pot / en bug ubn' bozebel bogehem,

- - - - - 4•

GBaat / ſtapelt b?p beel' hennelijooge bergen:

3Loopt tegen ben met trot3e ſtijtſben aan: .

3Laat baub en tong ben Bob beg hemelg tergen:

Zijn 3maart en ſchicht 3ai boog ubo berte gaan.

€9 hp íg mijn ban herten/ ſterH ban fitatjten:

ZBſe 3ig berijart en heeft geen byee te machten,

5

%H hoff ban nu biebpapens bain mp merpen/

Paar th boogbeen ben gemel mee beſtreeb/

&#er&Bob 3ijn5maatb tot mijn berberfgaat ſcherpen.

Zijn ſterkte g?ijp th aan/ en maah bug bgcen'.

GP mee ben / bíe geen 50en met hem en maken!

Tee bellegioeb 3 al au", b002 hen blaften.

– - , b. - - -

't zp het bat ik mijn herſenen on3innig

Zou tegen 't ſpitg ban 3ijne pythh'len ſlaan.

Hººp toont 3ig boon bfe b2cbe 30eht aanminnig/

den bfeb bfe 3elf in 3ijnen 2Zoon ong aan. -

'h leerſchuil mp in beg betlanbg bloeb'ge monben:

«En b?eeg geen quaab / boogb ih in hem gebomben.

v 7. -

dB mat moet elk bfen menſtb boo, 3alig athten /

HI9aar aan Bob 3ijn benoeg3aamhefb betoont

(GIer 3aligtng ! G5een 3innen noch gebachten

25eg?ijpen 't laetl bat in ble 1Bolhefb inoout,

dBob 3elbe 3al ban 2illeg 3ijn in allen: - -

Çntuit Die ſtaat 5al geen be5ſtter ballen. A

3, 4 rr AL

A
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'T ALZIEN DE oo G.

, Toon : Als *t begint.

God ſpreekt. er

I•

In 3ie je heel ſ 2EI ga je ſnel

tij boo? mijn oog berſthupſen.

op merelbbottbt ! Boo! mijn gezicht
1Berbergt geen natjt n0th huilen. u

2

5thoon ?tbam bab «Een bijgeblab/

ſeat baatte 't ſchanbenbeh3el ?

45thoon zicbab treeb #n 't battenhiteb /

#h 5te boo, 't opertreh3el. -

3•

of ſchoon het hert 25emantelt merb:

ſlaſjn oog b?ingt baar boo? heenen.

Enoe ſchoon te ſchijn 12oo! 't oog mag 3jn/

4Dat ijtiptheiaarg ooh meenen.

4

#ſpaijn al3fenb' oog A5thoumt ban om hoog?

't iſtan hert en niet boogg?onben:

ga bat beſpeurt 2tſ eer 't gebeurt

't Bebgijf ban beugd en 5onben.

5.

Heijn oogge5fcht #g 3elf het litſjt/

wipe toegentlijke 2onne.

ſp baar boo? is ſpeen bupſterníg.

z[Pat pmanU ſchuilen #ame

weie 3íg 5oo byaagt Pat bp behaagt

2Aan mijn boo25uſber' oogen : * *

ga fia ban meer ºefe op hem neer/ --

en 3al 3ijn oogen b200gen. 7. gli
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7.

al infe ſh 3fe gn Chriſtug / bie

35egunſtigt mijn gemabe.

#Pijn ooge merb 1.Dan hanb en hert

1Der3elt / en boeert het quabe,

GO DS BE SC H ERM IN G.

Toon : O Kersnacht.

I.

A# mfen GBobg 3 maarb en ſchſſb berbebfgt/

Zal beſlfg 5ijn en onbelebigt /

Etoe 't rutſt / en bruiſt / en hraaht en trilt.

abſen 3ijn beſcherming' oberbleugelt/

2íet 'g bpantg moeben haaſt beteugelt/

«En heeft in ſtorm een halme ſtilt.
- 12

gehoba 3al 3ijn gunſtelingen

2lig met een buur'ge natuur onaríngen;

TPug hebben 3p een ſterhe Stab. -

# 3al hen het tot ſchanſſen ſtellen: . . .

een #elſepoort en Han bie, bellen/

3JBijl Götsb 3e 3elf gebeftigt bab.

3.

#p 3al hun onbeſſ niet gebogen.

#laen raakt ben appel ban 3ijn oogen

2iſ mfe be banben aan hen ſlaat. -

Lººp ig geboeiïg ban hun ſmerte / / .

39eel teerber ban een moeberg ſjerte/

TBaat boo, bp Zion nooit berlaat.

4.

Ep Han in noob 3ijn GEngelbenben

(Iot ſjoebing ban. De 3ijnen 3enben: -

Çn tot beg bpambg meberlaag AY -

Roeſt met be 3on en ## ſtrijben. ºp

- 3 -
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map hon 3ijn bolh met meer bebºſjben

apoo! bonterbut of hagelblaag.
5•

zDat bel en merelb ban bergaber'.

den bip met gantſche bommen nabet'/

ſleet al hun mºebel / itſt en Bragt:

gn ſpijt van al ble afgronbeſchaaren/ - \

b 5a15e rebben en hemaren/

“Die ijp omlegert maar boatſjt.

meer ! laat mp in utn ſchurlplaats ruſten/

#n in um ſchabun mp berluſten, 2

apan ſchroom ff boo, geen ongebal.

'It 3al boſjh met utu gunſtelingen

woan omber uime bierhen 3ingen/

Got th u boben ioben 3ai.

DE EN GELHoE DE
Uit het Latijn. w

Toon : Komt vry tot my , ſpreekt God de Hºgere

of 2 verſen aan een te zingen als Pſal. 36 en 68.

I• *

N t1 boogbe ban be ſtijgiſtenbelb

IN #ob ceumig roem en ſof ge3eſt;

ſaen banhe 3ijn gemabe/

zegt hp ber eng'len geeſtenſchaar
&#eſchapen heeft / bie ong bebmaar' /

#p 't goed iſ en hoeb boo, 't quabe.
2• -

Zp glinſtºren alſ met 3onneſchijn,

Heermtte 3p als buurblammen 3ijn /

#bie boot ſpobg @Th2oon berheerſen,

ze in het ſteps en puin en mont/

* *

zelen

ºv
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302fen €5ob 3ijn beeld op 't heerlijkſt ſchonh.

Zijn Zoon tg hoofd en leere.

3

Zp 3fen aſtoog ſBobg 2lange3ſtht/

«En ſpieg'Ien 5ich in 't glorſlicht

QPer Göobbeiſjhe ſtraalen.

Bºem 3ingen 3p ſteeng prijs en eer /

«En 't byiemaal heilig te be lºgeer/

#n 'g lºemelg byeugbe5aalen.

4

geen naam en ampt heeft eih. Bob 3emb

ligen tot ben bfenſt ban bie hp hent/

Zoo lang 3'op aarben leben. '

# onber menſchen rangberſchil;

ob heeft hen ooh na 3ijnen miſ

Sunn ogbening gegeben.
- - 5. v

b'&Eerſt-engel iſ aftijaël/ gelijk

2dan ſpob / íg Cijſſtug ; en ten blijk'

Zijn beſt 3ijn al bie ſchaaren/

SBte onber hem bp bag en nacht

25eſtrijben 'g eupbelg liſt en magt/ .

«En 3ijne ſtierh bewa:

32ſe Dube SP?aaft ruſt nimmermeer:

#p tg geſtabfg in be meer /

«En 3al geen tijb ber5ufmen.

ºp haaât na 3ſel / lijf / eer en goeb : -

212fjl hp met mooyb en leugen moeb/ .

&#n Ifgt ſteebg op 3ijn” ſufmen.

7.

Zijn broeb5el íg be hetterp/ -

HEaoopb/ oproer / Hrijg en tptatimp

G5obg o?ben boil hp ſchenben.

Eºp hitſt be 1902ſten tegen een.

* Dug bij 63b berbomb en eeb herfreen /

zot allerlep eleuten. in 4 8, nr.



s MENGEL-ZANGEN.
8.

mp maakt me! bat er ſtoºm opſtaat/

dën bagel alles neverſlaan:

en aan be lucht nerpeſten.
Bp gunt niet bat op 't aarbrijft g?oeft;

#n mag bie booguitcht niet geboeit/

sap ſpaarbe geen getmeſten.

- 9.

25eſchermbt niet ber ºng'ſen boeit

dPng# en 3tel / en baan en goed/

#iefs 3ou 3ijn haat onthomen.,

zo: bonnet7 bliäſem / mater / infnb/.

Bernielb bp alles mat men binb.

zoie opamb mag te ſchroomen.
- HO•

geanneer bop 3ſju ſn't g?ootſ gebaat/

52eemt b'engeſmacht ons blijtigſt waar:Tºt gig menigmaal benonben. w

zp ſtopten 3elfber 3Leeumen muiſ

5Eno, deaniel / in bunnen huil/

zoaat 5'ant te ſtraks berſionben.
II.

5thoon buur en 3 mabelneberſgat

ºp #obom en bie ſtreek iſ noch moah,
#pe b?oome qloth behouben,

Een miert ban Cºngºlen uitgeleid/

#et mijf en bogters allebeib'/

dop bat 3p ieben 30uben.

I 2.

alg #Petrug in ben hecher 3at/

d:n reebg aerobeg 't bonnig bab,

«Benelt / om hem te booben/ -

zege guam een engel in het natiº/
<pte hem onthluiſtert buiten b?atjt.

zopa is brºt 3 maart ontbloten.

-
#

13, &Poh.

-

ſ
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E 3.

Oſboh in ben heeten obengloeb

Eigeeft b'Gngel GBobg bfe byte behoeb/

#oe 3eer be hooien gloeſben.

2Zijn bleugel heeft hen 5oo bebcht/

Dat blam hen alg boo? baum perſtrekt /

Çn haſt notij hleeb'ren ſthgoeſben.

w I4•

In 3p / #eer ſlijpſte ! bank en ſof/

39oo! 3ulhe machterg uit ubn Ghof/ b

G5eſtbſht tot on3e hoebe. -

gaat ong geen punnel oberſji /

9f monb met 3ijn bergifte pijl:

De roem 3p ubmen bloebe.

BE TH L E H E M.

Toon : Als 't begint.

Ja

O 3alig heilig 25ethlehem/

(Lot g?ooter boo?recht uitberhoren,

TBan 't 5oo geroemt #Jeruſalem :

4Dant geſug tg in u geboren.

2.

Teferb maar Bobg Baab ban u gehent/

«En quaamt gp ingarbig ubme plichten/ .

sau bob 3ijn Zoon 3elf tot u 3enb/

3Jan bien Emmanuël begrithten.

- 3. '

Zijt gp een Hlein en ſchamel bleh;

Göob 3aligt armen meer ban rijhen.

5an 3ijn in 'g boerelbg ommetreh

G5een A5teben bp u te gelijhen.

N 4. -

ſitem / #omen / op uhn heerſchappp:- g! 5 h? p 25?alſ
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257al / 25abel / op um praalgeſtfrijten:

19oth / ºprug / op um hanbel : gp -

geoet met boo, 25ethl'bemg glort 5mfcijten. *

w 5.

3Bo?ſt Dabib mag um roem boel eet:

z!Boch omber uun inboorelingen

ga 3elf nu ſeabing Zoon en heer/ -

3 Bggt Obet vanafbaar: 3íngen. 7

42 25ethl'ſjem GEpij?ata / hier leit

zee giefbgman / bie G5obg hub 3ou meſben;

ſºfeng uitgang is ban eeuhotgbetb; -

€5obg en Iaaria’6 %oon nu belbe.

- 7.

«Een Eguig beg 25,oobg íg 25ethlehem
*# 7 en 't mag met recht 300 heeten; e

ant in bat 25goobbuſg binb men bem

&Pfe 't Tiebengbyoob ig#n bte 't eeten.

zijn ſtijl is ban be merelt, niet?

zpieg mouo bp met geen luiſter hommelt.

#aat om 't in 35ethlehem geſcijfeb/.

3aiet te gerusalem / of ſtomen.

9.

tap mag rehbal3embº ſang berkmatbt.

5eu is bp tot zijn bolis genomen -

are 25eth'Iem in een bonh're nacht.

Jaaar ach ! pp tg niet aangenomen.
- IO,

ſlaen heeft geen herberg boo2 bien 1992ſt/

zDie 't parabijg heeft tot 55n booming :

dºen met 3ijn banb be merelb to2ſt.

een ſtal ig 't Hºof ban 5alemg #toning.
II,

thebt gp geen plaats tot 3ijn geboort' t

en buisveſt op om op te zoenent

-A w W
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ºoien al 't geſchapen toebehoopt/ *

en mob gebtent bantnemeſgeeſten?
- | I2

TBfſt gp / ô 25ethl'bem / míe bp in

ºpie in ble ſtal##, u
Göp 30ub hem als um ſtoning rag

Braet blp #oſanna in gaan halen.

13.

49 TBomberhfnb ! maak gp mijn hert

Een geeſt'lijh 25ethl hem / bat gp heben -

«Daar in ben geeft geboren merb: -

«En maah mp tot um' moeder mebe.

KERS NACHT.

Toon : Als 't begint.

M• S

O hergnacht / ſchoonberban be bagen/

Goie 't helberſt 3ommelſtijt ooit 3agen:

De Bºeil3on ging in u eerſt op /

zºete met een 45obbelijhe Hufſter

3perblijft het naarſte 3telenbuiſter/ .

#Beer ban be 3on in mfbbag top.

2.

. 9 nacht ! maar in be Elenteiſcharen

49p 25ethl'ſjemg belben byolijh maren/

«En ſjeften t'3aam een 4Lofgang aan/

TBanneer ben ikerb'ren tot berblijbing/

De meete ban bie g?oote tijbing

2Bag boog een hemel-600 gebaan.

3• -

®p oberſtijabubmt met uhn bonher -

'Dat g?note Iftijt / 't geen al 't geflonfier

1Ban 't hemelbeſt te boben gaat.

op 3oo bp 't beh3el af mou lichten/
een
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25ebchten ºng'Ien b'aangezichten.

& Boch bit betaamt bug aan 3ijn ſtaat.

4. •

Eet TIfcht bat in u op homt bagen/

ſtaan 't nachtgebloeb5el ſtrahg berjagen.

Hau blieb be Bo?ft ber bufſterntg.

De 35tegren aan b'uitſpanſel-tranſſen -

JPie fiſhh'ren alg met bijber glanſſen/

sau gaaobe &ter geregen ts.
5- -

25lug uit / blug uit ?ſarong qIampen.

zºpaat 3ijn geen 3tmatte nebelbampen/

39fe hangen beben be3e nacht.

gIn haar íg enhei iftht en byeugbe/

Pie 't ſjert en oog ban hen berheugbe

QPfe babben op bat#n gebOaſijt.

GP matjt / gp brengt be ruſte mebe/ .

32002 afgeſIoofbe matte ieben; -

Rºboth boog het lichaam niet alleen.

#fer ig bfe 32oach / bíe boet ruſten/

GEn moebe 3ielen 3ſch berluſten

19an alle ſmetten en gebogen,

7.

&P 5ulh een nacht mag nooit boo2 begen

«Beumeeſt / en 3aſ ook nooit meer me5en.

apſe bubb'ſe bag mag niet 30o maarb. -

op macht / gp boet ben nacht ophiaren/

spaar 't gloob- en B2efbenbom in maren/

qEn hebt ben bag beg#als gebaart.

45een gerſthoog / maar 5arong ſtoo3e

25loeit nu. Daar ſtraalt een Licht in eBo3en/

. Ril blijft 4Egppteng buſſternfg.

42 macbt / bíe nooft 3uit 3ijn bergeten/

"oh haar men ban geen nacht 3al meten:
"l 't eeuwig bag baar boben íg. J E- |
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i

JESUS DE MORGENSTERRE.

Toon : Als 't begint.

I•

H “Be ſchoon iftht ong bfe naorgenſter !

45obg otube bolh 3ag ble ban ber: .

52u tg hp opgere5en/

«En b?agt een ſchoonen mo?genſtonb/

&Iot betſ ban 't gamtſche merelbronb;

Zoo lang geboenſcijt bnog be3en.

#Laat gp

#n mp

Ubme ſtraalen

52eUerDGGlen

“Doo? bíe luiſter -

25linh th als een ſter in 't buffet.

2

GB iſ 202genſter ! gp 3ijt maar een:

«En amb're ſterren ber beneen - ,

3'n rang / in giang / en hlaarhefb.

* De 3on te buiſter bp utm licht/ | |

89e blijdſchap ban het 3felge3tcht/

&P002 heiligheid en boaarijetb.

Hlim op ' ,,

(Ien top :

25geeft boo? hmoſhen:

Göeef ben bolhien

'Licht / en oogen/

QPat 3p u aanſchoubben mogen.

3. -

3Bee hem ! bie in uhm plaatg hof 3ijn/

«En 3ith bertpnt met baſſche ſchijn

Göelijft een fiaopgenſte?re.

Miag ploft bp ban 't uitſpan5el neer:

\ s-/-

men
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#kaen binb eeelang 3ijn plaatg niet meer,

&Bat oogbeel tg niet begre. -

“Die ſchijn - - -

, 1Berbmijn':

'# ſlupt mijn oogen

- 3200? Die logen.

't gig berniſſen

3Pan ben 12ogſt ber buiſterniſſett.

4•

3egoeg reeſt gp in ben bageraab ES, .

3ean 't nieuno 19erbomb, both Doe betſmaab#

ſlaaar Göobbelijh gefionher A -

Gemſcheen be Eerberg op het belb. N

uim homſt ig ban een ſter gemeld.

ZDug gingt gp op in 't Donher. *

Doe b?acht - s

«Die nacht , w

5tof ban byengbet

- -- &Dit berjeugbe

«Engeltongen/ . . . .

«En bie ſeoggenſte?ren 30ngen.

- 5• , , "

't 4 Bag 'g morgeng / boe gp uit het g?af

32egreeſt / en leib al 't beh3el af. -

ſan 3ijt gp hoog betſjeben/

«En ſſſhhert hiaarber üan be 3on/

edig maare itchtig en lebeng 2520t/

«En hebt ben bag gegeben.

#Litjt / tier /

Leib / ſtier /

goob en Bºetbe /

- RPgt bíe beibg

2Zith berblijben -

#n um licht boo? 't dan ber tijdenſ

- &

naaſt blíaat er met nota grootst glans/- - " ,
l 69 (Boja
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© ſºoggenſter ! aan 'g Bºemelg ttang/ -

«En glinſtert in be molhen/

gln bíe booglutbte bageraab

Toeg g?ooten bagg / met gloriſlaat/

(ºot ſietijter aller bolhen/

2lig gp

2ian mp/

dºrn uho minnaar/

3，9íe herhminnaar

gig gebleben/

Geng De Mao?genſter 3ult geben.

7,

#poeb / Ifebe iſlaoggenſter ! ef ſpoeb ! -

Lium' herh in traanen / puin en bloeb /

2Ziet uit met 3felberlangen/

ſºllig machterg na ben bageraab /

C2f noch be bag niet op en gaat.

3De hruſgnacht balt haar bange.

ſtijg / Litht! -

&Ban 3hoftht

zºaoo? uhm luiſter

2il het buiſter

39at tuho Häfnb'ren - *

5àoch beboeben han / of hinb'ren.

's heilANDS HEMElvaART.

* Toon : Pſalm 42.
g / N

- E. •

W 3thher op / mijn 3fel / na boben !

teoo! uto Shetlanbg nemelbaart

2a be booghang meggeſtboben. - .

&B bmat Hruiſpt gp noth op b'aatb' !

5eu behitmfoBoog eigen Zoon

9eer 3ijn 1)aberg glorítijgoon.

##
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ga ons sooft baat boben ; beben

ieaat te 3ijn betaamt be leben.

2.

op mag Ch?fſtug noth beneben/

1ete 3ou ban in 't Steiligbom

25p ben 12aber tuſſchentreben?

sap is 39,ieſter ooh baat om.

't Pff'ren is hier eens bolb?agt;

maaar 't is eeumfg in be aracht:

«En bp eſſebt 't geen te berkregen

gaet ber3elitng ban 3íjn 3egen.

l 'n 3

geag be leſſanb hier gebleben/

zºpam hon ijp 3ijn 45eeft ong niet

gn bte rijhe maate genen/

galg nu man 3ijn @Lij?oon geſchfeb:

e mat brengt ong boogbeel aan

zeat bp benen tg gegaan!

aboth al íg bp meggenomen /

geſus 3al eens meberhomen.

- 4. - ..."

geeft een molh bem 't oog onttogen/

«Echter 3iet hp op onſ neer.

gang geloof ig 't geeſt'iſjh 00ge /_, -

T zeat hem ſchoumt als on5en Reeth

, gin 3ijn hoogſte iſl2ajeſteit / -

#oog het taruíg hem toege3eſt

Rap ging plaats boon onſ bereiden/

Eig mp ban be merelb ſcheiden. '

- 5. -

geaar al tg um HIithaan ſchen/
Baetlanb ! boben 't hnolhen5merft;

GBp 3ijt met um beeſt beneden

gn het mibben ban um herh/

ièaar um 1Boſh ber3amelt boert'',

ith maart gp ook in mijn ſjert!
ſtaat

vw
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#Laat u dat een hemel ſtrehhen/ -, ra

GÉn int! mp ten hemel treääen.

DE KONING IN zijN
SCHO ONHE ID,

Toon : Als voren,

- I.

H oef / ô 3ſel ! um oog na boben/ .

32aar um geflanbg eere tb?oon,

't UBeh3el tg nu meggeſchoten :

&Bobg en ooh beg fl2enſchen Zoon

ººg in '312gberg #lºajeſteit.

32u gehroont met heerlijhheib:

GEn be rufme hemel3aalen -

&tijſtt'ren ban 3ijn gſorfſtraalen. -
2.

't 252anbenb' E3efr ber 5eraphijnen

Beht 3ig book bfe luiſterglang:

5melgeblerhte ºberubijnen . . . . . .

Zijn be ſtoet en th?oon-bmacht tijang :

GÈn be 3aal'ge 3teſenſchaar -

23fb hem aan / en allegaat

iſBerpen 5p boo? hem haar hroonen/

Om ſjein eer en Danh te to0nen.

3 " ,

2Ziet bfen Hägning met 3ijn hrooning/

32u 300 luiſte?rijh en ſchoon.

2Ziet bfen 3?)feſter / tot belconíng

32u ge5eten op 3ijn th2o0:1. -

Ziet bien gleeraar met een ſfcht /

«IPaar be 3on in bracht boo? 5tmfcijt /

gen 3ijn 3maart / be aanbelaaren

JPoo? 3ijn ášteren nu#aan. -

-

-

4. Gilie

| |

-
-
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, - 4•

gille hnte moet 5fch nu buigen

#n zijn naam / tot 'a Baberg ter :

2llie tonge moet betuigen

' ſpat ijp íg in hracht be theet:

d#n 3ijn beeſt / nu uitgeſto?t/J

aſbaat ijp boo, berheerlijht mo?b/

zpeelt nu uit het 3ijne mebe

2tan zijn taethe hier benebeu
5

(ſh!tſte ! geef dat u mijn ooge. ,,

#ºeg geloofg hier ſteebg beſchoubn':

ſlaaat bat tä u ooh 3ien moge

gn bat beerlijk pgaalgeboum /

't 42elfs geen hand en heeft geſticht/

zſpoo? onmibb'lüh hemellicht/

“Daar mp bam bp u te moonen

(ſgoh een 5onneglang bert00men.

H ER DE RS-ZaAN G.

Uit Hoogl. 1: 7, 8.

Toon : Als een uitgeſtorte Balſem.

De Bruid ſpreekt.

I•

I eetg moet ſh mijn herber b?agen/

zoie mijn 3iel 300 teer bemint/

aſbaar 3e gulh bermaah in bimb /

weat 3e 't af5ijn niet aan b?agen;

jiaſte manneer th hem maar mſſ? W

't Leben mp geen lenen is.
2

zeg mp / maat op umt astbaapen

#Leib / en in be mibDag-3gn
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3legert / bp een hoele bgon/

WAbaar 3e lieflijh mogen ſlaapen/

13eilig tegen al 't gebaat ?

2ith ! bat ih baat mebe boaat'?

3.

3Paarom 5oub ſh mp bebehhen/

Lift een ongeg?onbeſchaamt'?

'h JBoe niet bat mp niet betaamt.

't Zal mp3elf tot eer berſtrehhen

25p bie um ge3ellen 3ijn/

Jeat ift baat gp 3ijt berſchijn'.

- --
Jeſus #twoord.

MBeet gp 't niet; ô Eertgbyfenbinne?

2lſlet maagben ſchoonſte ſlàaagb/

opte mijn 3tel het meeſt behaagt/

Centg hoogmerp ban mijn minne/

ZIBſe th boo? be mijne hen:

'H 2Zal u 3eggen maat th ben.

- 4S •

12olg het boetſpoo? mijner &thaapen/

GPaar 3p u,3ijn boo?gegaan/

direct op je te ſtappen aan:

39oeg u bp mijn Herberg Hnaapen/ .

«En be lºutten. âBefb um Bee

25p bfe Hubben. 'H 25en baar mee. -

J Es US IN ALL Es.
Toon : O Galethé , ó zoete Galathé. -

--

r\ geſu lief ! 8 gemist! mijn bert/ .

-
*# 't u miſt / be5bbijht en quijnt ban

ſmert. 25 2 - #Laat

w- v /
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* gLaat aarbſche menſchen .

Heat auberg menſchen; - ,

op 't ig 'er al / baat gp gebomben boerU.

V 2

12et Iſrfelijhſt IBu3ijh boo? 't Heurſg oo?/

#erbeeit mp / 30 'h 'er Heſug niet in j00?.

#oe Honſttg 't ſpelen /

#oe aardig 't qucclen/

ga hieg 't geluid van geſug naam haar boot
3 •

«Been iehhermp / geen melluſt / geen bermaah

#oogt mp / maar ff geſug niet in ſmaañ'.
'H #Laat 3ullie bingen º w

12002 bleeſchelingen: - - -

Zoo 'h geſug heb / tä menſch geen amb're 5aaft.

4.

't gºtieerbſte 25oeh / ſjoe tierlijft opgeſtelt/

3Polboet mp niet / 3.oo 't #eſug ntet en meld

ſlaat bimaa5e bij5en ' ,

gPfe ſtoffen p2i)5en: -

op 't tg geen mijøijetb bfe bp 23ſefug geld.

5. *

apeg/ merclb / met matig aan um infnnaargbfcb!

'ſ, lºerſmaab u / bmijl men #eſug baat niet 3ict

HE)at 30u mp baaten -

tum' ſchat en ſtaaten ?

9 5onder hem mtſb' in ºm hemel niet.

zpe bitt're gal mo?b honfg in mijn monU/
2#lg tft het 3oet ban S3eſug baat in bomb. t

#et htuig en lijden

Zal mp berblijben/

galg 't mp ſiethtg naber aan mijn geſug bomb,

7.

Blaijn geſug ! blijf both tº aller tijb bp mp: ,

«En maah bat ſh ooh altoog bp u 5p. '# 19ſſ -

)
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'H HIBíl aan u Hleben

% In boob en leben. * . W

Zoo heb th 't goeb / en ben ban 't quabe b?p.

'T LAATSTE OORDE EL.

Toon : o Kersnacht.

- - I.

M Jan 3fel ! berbeeſt u in be tmoſhen

Geen g?ooten ſlechter alier bolhen

dBmſtraalt ban 'g iBaberg heerlijHIjeſ0:

2lt b Eng'Ien 3ijn tot lijftroutmanten :

QPaar bernt een buur ban alle hauteil /

&#n alleg tuont 3ijn ſlàajeſteit.

2

Ban 3al hem pber oog aanſchoubmen/

het 3p met blijdſchap / of bemoumen/ * - -

«Poh bfe in hem geſtehen bab.

ºp 5al ban boo? 3ijn bierſchaar baagen *

2Zoo hen bfe hroon alg Hluiſter b?agen/

39fe 't boerelbronb ooit heeft bebat.

3

zºpie ſlechter 3al op alles achten/

't Zp merhen / bpoogben / of gebachten.

Haſerg ſg 'er bat hier boogrecht geeft.

o@m guaabe 3ahen goed te mahen : r

5afetg 3al bfen fietijter 't goeb boen myahen/

apte 't rietht tot 3ijn gebiebſtaf heeft
4.

#efetg mo?b aan 'g ſiechtere albermogen/

3eoth 3ijn almetenhetb / onttogen. .

Zijn bommigſp?aah ihb geen appel.

't gig in 3ijn boehen al geſchgeben : -

ziPaar 3al bp tih 3ijn loon na geben/ -

#et 3p ben hemel /# be ſjel, - -- --

- 3 -
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5.

de 3te baar twee ontelb're ſtijaaren

zºooo! bienſt ber GEng'lent'5aam vergaarent
zſee booben ooh ban 32e en lanb /

Tooth nu bermeht / en onberſcheiden -

gaaat eiſch geſchikt op een bººt, beſben/ -- --

gaan 'gitechtere regt of fiſntierhand. •'

6

op 3iet hem baar ! gp goubeloo:/

(3ſer maaäbergeſoing ban het boo52/

ºoſe hem nu loochent en boogſteeht.

3eergeefs roept gp om berg of huilen/

ºm 'g ſtethterg oog en Danb t'ontſchuilen:

#epinb nu hoe 3ijn toon 3ſch meeht.

• » 7. -

op 3iet hem ! bie 3ijn tieth nerbolgen: g

niet homt bie ſlºecher 300 herbolgen,

hoe bebt gp tegen hen gemoei: 2
5au Homt ijp u ten boetbamh ſtellen/ »

den in 3ijn' g?amſchap bonnig bellen.

au 5ocht bp 3ijnet knechten bloeb.

8

de ziet hem baar ! gp buptbelaaren/

zeſe u hp nºnomen hier ſtaat waarin
ſlaet molbenhart in ſchaapenbacht.

45p moogt nu dºod en menſelien liegen/
HEaaar 't 3ai bien ſtethter niet bebºſegen/

Jean mien u 3maarber ſtraffe macht.

A", / - 9, -

maar ziet hem noh / tot un berººidenh

ºp #uſb ban #efug ! ble naar lijden

ti iſronnen al / en umgººr,, .

21ſmiſſchen , bie u nºg 5al ſnel iſ

«En u ban um herbºu#liers in ºnſ

en tot zijn timoon toen overgaan. o
- - zo. ©
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t

IO,

9 3iet hem baar ! 3ijn gunſtgenooten, -

I#ab u be merelb hier berſtooten/ - -

45ehaat / gelaſtert ; b.30egt gp htuig:

um ſlechter te un boofb en bloeber/ -

LIbn 450ël / 252uíbegom en 252oeber: ' -

Die haalt u in 3ijn 12aberg buig.

I I•

op 3fet hem baar nu tot ubn boogbeel * -

«En bypſp?aah / ble boo? menſchen oogbrel
25elebigt en berbne3en 3ijt. S -

3ſſBag 't onrecht hier ten top geſteſgert /

«En regt en boo?ſtanb u geboefgert/

't HIPferb uitgeſtelt tot be5e tijb.

2I e

2Ich laat mp met al ubm beminben

JBoth ooh barmhertigheib behinben

25p u / ô fietijter ! in biebag! -

(JBoc alſ een bmolâ mijn ſchulb berbbnijnen;

&Pp bat íh tegen um berſchijnen

ſafet ſch?thh / maar 't hoofd berheffen mag!
1.
3

Beer ! laat mp bit 300 ſteebg betrachten/

TBat tft 502gbulbig mp leer bmathten

- 1 Joo? alleg mat uhm bíerſchaar boemt:

HII2aar bat bgn mp hierb' bpaargenomen;

2II mat ban u / alg gp 3uit h0men/

Ilft gunſt beloont boogb en geroemt

PT NIEUwE JERUSALEM.Toon : Als 't begint. ' , , V.

(’

- I •

dEruſalem / gp ſchoone A5tab/ t

45p##aan:/ bol glori-glanſſen •ſe -
w 4 - vis
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ſ

gefc al bngt menſcijlijſt íg ofnbût /

den plaaſt met uto perliepen tranfſen.
2. - -

ſlaſjn 3iele boºſt / mijn tiert berlangt / .

tjºn goubt ſtraaten te betreben /

geaat clii Ue 3Lebeng-hroon ontfangt /

zpſe om ble p?ijg bier heeft bolſtreden.
3.

meat ſtraalt er heerli)h fiiffierſicht ?

3Dat gftinſtert “Bobbeſijhe luiſter ? ,

#aar booy be bterb're gaſpig 3bpfcht /

dºn't falaatſt Hirpſtal íg baat bp buiſter

4- - "

great hooge flauur ! mat 3300?tenp?aal !

apat jºuntamenten ! ô hoe heilig

ggº't po32 un 502gera altemaal/

, Ibaat altg ſjterlijk is en ljeilig.

5 • . . - w

«Beſteenten / paarlen / qoub / #rpſtal/

ambiet meerga nergens moºb gebonben/

#5 ſpeurt men in u oberal/
3etel meer ban pinaut #nen HOnbe.

zpfe 5tab heeft haarſfe / maan noth 3on:

geant Bob en 't HIam geeft meer gefionher/

apan 't ſierfſt)h oog ooft ſchoumen ſton.

Dug is het baat nooit nacht noch bonfier
7. -

45ob heeft baat zijn Palerg en Grijſoon:

3Dagr moonen al be #ennelingen / -

vijfc tecbg aan iBaber / Göceſt en Zoon /

het 3alig {}alelujah sing"

Daar 3íet men G5ob in 't hemel-Ifcht/

5 Jact híaar aanſchoumen bo02 geloben/.

42an aange3tcht tot aange3ftijt? -

eBeen molli 3al dat ge5ttijf ontroben.

Y.

" - 4

-

9s
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- 9.

«Daar bloeit be 3uib're Hebeng-ſtroom:
'JBaat heeft men ſteebg be b?ugt en blaben

er altoog boile Hlebeng-boom /

2Zoo boel tot heelen alg ber5aben.

II -O•

«Been boob noch ſmert / getmeen noth byuh/

G5een bpanb íg baat ooft te b?ee5en:

#ſlaaar 't hoogſte toppunt ban geluſt

#g / bat «Bob al in al 3al me5en.

II,

2Ich ! manneer Homt bfe blijbe bag/

RTBat th met al 850U3 gunſtgen00ten

ſteng boo? bte poo?ten ingaan mag/

GPfe nimmer mo?ben toegeſloten!

'T HEMELSCH LEvEN.
Uit het Latijn, toegeëigent aan Auguſtinus,

Toon : Pſalm 42.

I•

M #ne 3fel / ban boºſt behangen/

#ijgt na b'eeumfg-Iebeng 25gon:

vDat 3e 3fg uft boef en p?angen

42an het bleeſch onthiuſſt'ren hon.

2II haar brenſchen en gepoog

Gg / bat 3p eer lange moog' / . s .

Haaar alg balling om te 3lmernen/ -

't Hemelſch 32aberlamb beëtben.

2•

GI'mijl 3p 3ucht boo? angſt en rampen/

&#n bit jammerbal beſch?eit/ -

3Daar 3p 3onber ruſt moet Hampen/ ' ,

- Penht 3p aan bie hectiſjiitjeſb/ -

25 5 sTP
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zoie 3p in 't begin bejat/ )

#ſlaaat berloo, boe alDam at

-

n

't #uahent quaat boet aan het bette

opm't berbeurbe goeb meer ſmette

3•
op mat tonge Han ontboumen A

I'g namelg mºet en bjeugd ! Lºne p?aalt

zIPe5e A5tab met 32aarlgehoumen! ,

't gg al goub mat glinſt'remb ſtraalt.

zelf het 5tergemrif3el 3mtcht

3Booy be iuiſter ban bat licht /

't geen beg hemelg booge tranſſen

obantſch berbult met glort-glaaſſen

4

vallerhotelühſte attemin -

zijn be ſtof ban. Dat geſtftijt.

't zuiverſt goub blinht baat hoog heenen/

#at als glas 5oo helder liebt. -

weat bebloert be themelſtraat /

zpaar bie 2502gerp op gaat........,

5lijh noth mobber hanbaar bne3en:

#n baat is geen quaal te b2c25til.
- 5O

Beete 3omer / Hoube bmintet / . .

gg baat nooit / maat eeumfg lent'/

zoet gematigt : en men binn 'et/

#ooyen bloeijenb' 3onbet emb' ;

zoaar be qLeipbloem bp paſt; v .

jaarbug bie in de ben bpaſt /

&Iot ſchaheering ban holeuteit/

512et b? bemaltalſim-ºn

aſBefben goeijen / belben bloeijen/

sºonſgbethen ſtroomen baat !
gépeterijen ble naar bloeijen/ .

Teeven nemelreuh ban ſjaat?.

*

-
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qEn baat ſtaat aan 'g #Lebeng-ſtroom -

b ſteumfg-g?oene #Lebeng-boom / e

5 àut boo? b2uchten en boo? blaben

«Om te ſjºelen en ber3aben. -

- 7. V

3Zon / noth Heaan / moth A5tegren honnen

&Baar ooit op of omber gaan.

't HIam íg 3elf baar itaarg en Zonne.

oEeubofg 3al bfe glang beſtaan.

#n bie Haemelftab en fg

(Lijb / moth macht / notij buiftetuig;

laaat ſleeba bagſ die nooit 5al baaien/

z!Boo? «Bobg aanſtume plaatstaan

ga ooh elh berºemelingen

Zal baar blínhen alg be 3on /

JPfe 'er 't Hruig om onbergingen.

G#n bGö? elh big oberboon

gig be 3egehroon bereib /

denberling tot byolijahefb.

Zp geheugen met merblijben

laun boo?leben moeit en ſtrijben. .

9.

G5antſtij ge3uibert Homt men binnen.

2Zonbíg bleeſch fg baar niet meer. -

't Hijf bergeeflijft met be 3innen/

12olgt be 3fel in een begeer.

't Een byengt b'auber geen belet:

b'«Een tg 't amber tot geen ſmet:

#ſlaaat een ailer3oetſte b?ebe -

Deelen 3p elhamber mene. • -

IO.

32an het bmanhelbaar ontſlagen / -

iteert men tot 3ijn oo?ſp?ong heer

't Ziel-oog ſchoumt baar met behagen - -

3Baarſjeſb amberg alg ſnel eer. -

j

*
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39002 onmibbelijh ge5icijt/

GEn niet meer bp ſpiegel-lfcht.

oEn baat ſchept men 'g lebeng ſtroomen

2Zoo 5p uit ben thgoon b002thomen.

II. - - - -

5afmmer Han hun ſtaat beramb'ren/ | | |

Hi3ijl 5p onberto2thbaar ſtaan / -

Ineerlijâ / byolijk met malhanbºren:

32femanb Han baar 30mb begaan.

«Been gebrehen / 3icht of pijn/

2Zullen daar bp pmanb 3ijn.

5aïemanb 3al baat ooit berouben:

#ber 3al 3ijn jeugb behouben.
I 2

aſbug 3al ſteebg hun byeugbe buuren:

ſBant boo?bpgaan íg b002bp.

qEn 3p leben t'ailer uuren -

25loeijenb' / bergenoegt en blp.

«Been berberf en 3al baar 3ijn;

ga niet b'allerminſte ſchijn.

3eam 't onſterflijh is berflonben

2II boat ſterflijh boag gebenben.

I 3.

de mat Hennig 3ou hp miſſen .

IPfe ſjem Hent bie alieg meet?

b'#nnigſte geheimeniſſen

Zijn baar híaar : en mfetg bergeet

3gmanb. geen begrijp en infl

39an hen allen / meert geſchſl.

zpaar íg eenhefb regt te binben:

aJeant baar 3ijn bolmaahte balnbelt,

14. -

Heeft Bob pmanb meer geſchonhen/ -

3àaar berſcljetben merh en ſtrijd:b'einber 3al bat niet belonfien •

met een oog bol nijb en ſpijt,

- grief.
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3Liefde maaht ooh eigen ſchat/

't GBeen 't geliefbe baat be5at.

't 2alig goeb ban een ber leben

#&trcht tot bjeugU Det aub'ren mebe.

7. I5.

&P baar bínb men b'2ſbelaaren/

ſBaar het boobe 3lichaam fg: -

Daar 3ftij t'5aam met b'&Engelſchaaren/

't 2felen-heft aan 'g lebeng big

GPp het ſfeffeiijhſt bermaaht /

oEn het 252ood Deg âLebeng finaaht/

«Eigen aan 450U3 fjuſggenooten/

2Zoo ben hleinen alg ben g?ooten.

v

16.

2Iſtoog graag / nooit oberlaben/

#g 't be5eten baat begeert.

3TBalgen rijſt níet upt ber3aben/

3Both 't genoten mo?b berteert.

lºonger pijnigt baat niet meer.

SHber eet baar eben 3eer. -

't Eeten en be ſmaah 3ijn beſbe

32tmmer baat ban een geſtbefben.

I7.

2HItoog níeutme b?eugbegalmen * - ,

2Zingt men bagt op #emel-toon. - - - -

qa mat HIfnhen 3ege-pſalmen/

gn 't berhemelo oore ſchoon.

3JBaar boo25p naar IPoſtg mij5'/

2lan hun theirbo?ſt eeumfg p?ijg

SHutchen / bie ſjen bee berbmfnnen/

qEn 3e b?agt 'ten 13emel #men
IR5.

2Zalfg tg bfe be5en Häoning

UPaar alg tegenmoo?btg 3fet:

GEn be merelb uit bíe mooning

1Per beneden in 't berſchiet.

- tºpaat
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zoaat 3elf éteit",# gſt maant *

#Beet noch b'oubet
- 19

4Ebitſte 1 blijf bet obertoinnaars!

#oet ump in ble #tab botb intº: -

#tbent aan ing alg aan um' minnaar37

#at in 't batmag &#obg aambtel

ºn getroum 3! tot be boob.

gaaah mp opt een beelgenoot /.

uit gemabe /. bºn bie htoomen/

mte booen moonen
&Loegelegt

v,- 2O.

45eef both headbiº in het Hamptit.

taalp mp both alg th bejumbh.
al mijn rampen /

* .

gu um bgebig bjeugbe-rbä
JPEG 't berb?iet -

Geuboig trooſt en bell gentet.

th u naar mijn beriangen /

got mijn loon en #toon ontfangen

DE GEESTELYKE WAPEN
RUSTING.

Toon :O Kersnacht.

I•

G g Chriſten- Ribber 7 bie moet hamptſ!

âE3et 8 boob en rampen;

GEn m000

aat maart gP not
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deſe oorlog mierb al afgehonoigt/

Zoo tag in Eben mag ge3onbtgt/

dºn 't Laeil-berbomb meer opgeretbt. .

520th man/noth byoum / noch jong / moth oubt.

«En Han 3ig hier on3ijbtg bouben.

319ſe niet herbofnt / boogb neergelegt. . . . .

3•

'De groote Boºſt ban 't their beg meeren

«5ing hoo! / om 't ſtrijben ong te iceren/

«En heeft ben bpamb' 3elf gebelt.

GP bolgt hem bapper op 3ijn ſchºeben.

lºp ſtrijd en mint 3elf in 3ijn leben.

“De 5toahhe 3egt : 3h ben een geld.

4.

TºBenſcht gp met b?eugb te 3egep?alen/

&#n '63'Lebeng 392ijg-hroon te behalen/

JPoo? pal ſtaan in ben boo3en bag :

€5p hebt 45obg mapentuig ban nooben/

9ng ban het #efr-boofb aangeboben.

«B g?ijpt / bpijl 't u gebeuten mag.

5

gee hirutº-gezant / een puſh ber ſtrijberg/

«Beeft maare Chriſteitbomg beijberg

«ten p?ent bier af / ban top tot teen:

3Pantſier en gogbel / helin en begen/

ſlaetſchild en ſchoenen ºp mat 3egen!

3ſbant biergelijh en bínb m'er geen.

6.

kaſt han be 5ulamith bercieren;

GPte alg ſlagopbeng met banferen/

3'n 't Hamp-perf, ſchathlüh 5fch bertoont.

&P niemand roepe : byebe ! byebe ! -

Zoo lang be ſtrijd niet is bolſtreben: t

319ant anberg b007ij men niet gehpoont. 309gt

- 7•

r",
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ºpnimaaht ! #ijſt op ! ô mapen ! mapen!

7

", 7.

TºBat beſligheib / bmat 3felbetluſting/

39erſchaft Bobg gamtſche bpapenruſting !

2UI bníe baat mee geharnaſt íg /

iſRag 3onbet ſtijgoonlen of bertragen/

2II 't helgeb20eb5el moebig bagen; -

2II hmerſt be magt ": buiſternig.

3TBfe be3e mapeng míl berſmaaben/

2Zal 3elf 3ijn 3felbehoub begraaben/

oEn geeft 3tch in beg bpanbg magt/

giig 'g JBuibelg ſlaaf / met hellehluiſter

eBehechert in het eeumig bufſter / .

3ſbaat uit men nooit betloffing bpagt.

9• -

G5obg HBachterg roepen noch tot ſtrijbent

#et 3ijn nu oo2logg boo3e tijden.

&P2 bpamb íg ſteebg in be meer.

3Bie mag geruſt en beerſoog ſlaapen ?

1eer3uimte hang en heert nooit meer.

de st RYD - Kroon.

Toon : Henderikjes.
r

GEmel-ſjeſben/

KPie u ſtelÜen -

@Tegen 'g TPuſbelg liſt en bmceb :

Jaaar um lijben/

«En um ſtrijben/ .

#g um loon Ijet 3alig GBoeb.

2.

Zijn uw eeren - \ . '

(Ee maatbeeten

A - 25p

I• V
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25p um ho?t berb?iet en hoon?

2Zijn ubm rampen

QEn ubm hampen -

GEbemrebig met be ht00n?

- 3•

#trijb ban moebig/

«Pf ſchoon bloebig / . . . . . . . . .

aboo? be hoop ber heerlijkheid,

't 2egep2aien

zal behalen

3?Jijg / híet boben meggeleſt.

geſu qIeben/. .

3Bolgt 3ijn ſchºeben /

2Zoo alg bp heeft booggegaan;

Die beloonen *

2Zal / en htoomen ,

2tan het einde ban be baan.

“Beef mp / Eteert!

ziPat íta ieete / . ' t »

Saoe geen oogenbliähig letti

ſep han megen *

#emel3egen / -

't eeuwig erf ban bte bolſtreeb.

5.

GE E ST - B AL SE M.

Toon : Als 't begint.

- - - H - n - -

A?ig," uitgeſtopte 25alſem . . . »

zijn beganen ban “Boog beeſt/

GPfe al 't 3felgeb?eh geneeſt.

JPgenht 45oög behet ong niet alſem; - -

' - , 4 zulk
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Zuſh een 25alſemb?op bet30et

't 25itterſt ºnara ban 't gemoed.
2.

25alſem mag men hoog maarbeeren/

den 3e ſchatten boben goub /. -

't ſpeen men 5oo in achttng joub : -

't ſpierbaarſt 't geen men han begeeten -

zijn bie gaben / baar geen geld

#an tot p2ijg boo? 3ijn getelt.

, ' 3.

25alſem heelt be 3maarſte momben/

«En het ingehanhert 3eer.

UPe5e gaben noch beel meer.

op geen quaalen 3ijn gebonden/

uPfe boo? be3e #Bebitijn

#tet terſtond geholpen 3ſjn. , - -

- 4.

25alſem Han het hert berblijden / ,,

aſpoo? ben reuh bten 3p netſp2eſt. .

ſlaaar mat rijſt 'er b?olijhheib

zpaar bie gaben 't hert bermijden !

ſlàftg bat b?eugben-0ip i3

(GTegen alle b20effenig.

5. 1

25alſem ham een glang berleenen:

25alſemgeur maaht aangenaam ?

z'tg boogb?ingenb'. JPft al t'3aan

3ſſeerht be abeeſt ooh / baat noo? beenen

stlieg matglijk mag gebmeeſt

2Zoo in Itthaanu al5 # &#5eeſt.

25alſem ſmſjbfgt be gemytthten:

45tijbe leben maaht 5p ſlap :

(@Iraage hooten maaht 3p tap.

RTBat han ooh be ſjeeſt be?richten? -

«En hp maaht ong tag en ſteth / ---

tot bolbrengen nam ons merh. 7. Deel
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- J 7.

speel mp ban bfe 25alſem mebe/

qPat th ban bie htaffjt en geut /

45oebe geſu ! in mp ſpeut'.

âBant 3p baalt both op um leben/

2iig glarong 5albing. 2ith!

apat 3 op mp ooh b?uipen mag! -

Z A N GB E DE OM HEI,
LI G H E ID.

Toon : O zalig heilig Bethlehem.

- I . -

- O #eilig Bob / mfeng beſligheib

Berheerlpht boogb ban Seraphijnen/

QEn bo02 bpfeng ſjefi'ge ſlaajeſteit

#2ooit ietſ onheilſgg 3al berſchijnen:

2.

G9 Göob beg byebeg / ſjeiſig mp: -

3Laat mp um beeſt 3ijn Stempel mahen/ .

49p bat th ſjefitg ben alg gp:

Dan mag th tot ubm thgoon genahen.

- 3.

(Be heflfghefb íg mijn cferaab: -

ZUPe hetſtgheid íg uhn behagen; . . . '

i&ermttg. Daar ín uhm 25eclb beſtaat. -
69 laat th mp Dan beſlfg b?agen. w

* 4. -

«Been bat ih boch mijn bat be3ft

24'n heiligmaſhing en in eere/

2Zoo alg betaamt aan @Th2ſſif Iſb/ * *

5?a 't boogſch?ift ber genabeleere, - '

5. .

3Peem ban mp mat onheilig is / ,

#oe baſt / hoe btep hetd" mogt hleben,

- 2 . .
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«Been hinb beg lichtg paſt buiſternig.

maar U0e mp heilig sºn (20 leven.

gig 't beſlfgſt' 3elf hier bol geb2eh :

GP bat uto heilig iäinb mijn blehhen

zeug met 3ijn libeiligheib bebeh/ >

weat 3p mp met tot boem berſirehhen.

- 7.

gh bſb om geſu Beeft en 25loeb:

#2en mag / men han bie tbmee niet ſcheiben,

liep tg onheil(g ble bat boet/

«En heeft geen deel aan# ban beſben.

gh menſch en poog in heilighefb

5teebg boogb te ſpoeben / 50mber binhen/

(&Iot bat gp boo2 uum raab mp ietb

"Daar heilighefb bolmaaht 3al blínhen.

- 9,

gh meet / gp laat bolbaarbfgheib

(l melgeballen boo? 't bolb?engen:

't 45een ban ontbreekt aan heiligheib/

Zal geſug met 3ijn bloed beſp;engen.

DE BESTE KEURE.

Toon : Rozemond die lag gedoken,

1 •

W 2ſt tg geſug recht te hennen

&#n genieten maatb en 30ct !

VGP bofe 3tg aan hem gebmennen /

Binben in hem 3uſh een goeb /

âBaar bp rijhbom / bpeelb en ſtaat

Aëlegtg ig enkel byeh en ſchaab'.

- ºv



-T-
- 's

MENGEL-ZANGEN. 37
- 2.

“h ſpil het alleg g?aag berife3en/

Zoo th Heſug maar gemtn.

'h ſl2fi boo, aileg hem berhfe3en/ -

3Pfen ih boben al bemin; /

1Berelb ! ga met 't ume heen:

'H #2eb genoeg aan hem alleen.

» 3.

5atan ! bieb uhm honingrijhen - /

2Man ben btmaa3en aarbeiing.

't Poet mp niet ban geſug mijäen.
't #g te nfetig en gering. w

2ll mag alleg t'3aam bergaart /

geſug is mp meerber maart.

4

32eg ooh / bleeftij met um bermaahen/

't G5een ben bleeſtheling behoopt:

geſug han mp 3oeter ſmaahen/

qPoo? 3ijn 3egelg / 45eeſt en IBoogb.

Häoſt het oog / of hamb / of boet/

't 4120gb boo? #eſug al ber50et.

5. -b'2llie?rijhſte moeherminſte A

64g bat men 3fch 3elf berlieſt.

't HiBo?b be meeſte ban be minſte/

apfe in geſug 't al berhfeſt.

zJPoch hier meet men noch niet al

3Bat fjfer namaals een 3al.

5afetg 3aſ mp ban geſug ſcheiden:

TPfe ooh nimmer ban mp ſcheib/ w

*UPie alg Laerber mp3al meſben/

den aan 'g lebeng ſtroomen leſb. -

49 hoe goeb íg het boo? mp,

3Pat ik na bp geſug 3p!

€ , er oN



38 MENGEL-ZANGEN.

'T oNVERLIESBAAR E.
Toon : Bell' Iris. - -

$ 1. - - - -

E ſtfgenaam ban 't hemelgoeb /

C, ſlaat hantmereſb-ſcha u beeren/

gn het geen gp Hont ontbeeren ?

45p 5tet beter te gemoet: 4

ga gp hebt bat in u 3elben

gn begin3cl en in regt /39at 'er boben 3tergemelben - S

(GIot utn ecb' 13 meggelegt.

2.

- 't Peeſt berifeg, mo?b minſt betreurt;

3JBijl be menſchen bat niet hennen/ ",

den aan 't 3tchtbaar 3tch gebmennen.

Zoo baar ban berifeg gebeurt / -

Zal men hlagen / 3urtjten / meenen :

ſlâaar men boelt geen 3felenſcija.

gg het eene ſpoobfg heenen/ , -

49 mfe taait / bmfe menſcijt baat na !

3.

Haaar bmat ſchaab'mp 5uſh berifeg/ .

zDat mp 't rechte goeb 5al laten; -

ga tot meer berHrijgen baten /

Zoo th bat maar recht beräfeg ?

Zte th mp baar ban beroben/

't Häan mp 3elf tot blijdſchap 3ijn.
#gh heb al mijn ſchatten bonen: v .

Daar ontrooft men niets ban't mijn'.
4• - , -

Hom h!p / byanb of materbloeb/

3epanb / bieben / roeſt of motten/ .

52eemt mat ſlijten han of rotten;

25onen is 't beſtendig goto/ UPat

/ .

-

4
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/

t

SPat ong nimmer mo?b ontnomen/

ſlàimb'ring noch berberf en lijb.

JPoob noch Putbel han baar komen.

Lºemelfthat tg boo? altijb.

VE R GEN O E G IN G.

Toon : Iets moet ik u , Laura , vragen,

f I

D'# beugb ban bergenneging

ſl2et be 45obbelijhe boeging

3g een Chriſteng pgoeb en plicht;

- Ha 5ijn blijdſchap en geruſtheſb /

JPfe / ber3eit ban bmelbemuſtheib /

't Zimaatſte Htuigpah 3elf beriftijt.

2 -

12etgenoeging toomt 't begeeren:

GÉn berbult mat bmp ontbeeren:

12ergenoegbe bie 3ijn rijh.

3Bte ſhob3alfghefb han boegen -

2.5p be beugb ban bergenoegen/

#8 be hemelſchaar gelijh.

- 3 •

't 2ïIſernuttfgſt' in bft leben/ -

't Been 45ob meeſt 3ijn eer han geben/ -

gig een bergenoegt gemoeb/
-

TBat / berloochent aan het eigen/

52aar 45ebg mtſ 3ijn luſt kan nefgen/

OEn al goeb heurt bmat bp boet.

4

3TBat bernoegtijefb (CBob 3iet bníllen/

2Zal 3p nimmermeer bebillen.

IBat gp / 3egt 3e / milt íg goeb:

oEn bmat gp miſt mtſ ſh mebe.

'QPug behoub be 3fel jaar b?ebe /

Zoo in 't bitter ſalg in 't 50et. GL 4 5:

"-

*
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- - 5.

39ergenoegíng neemt behagen/

3:2fet alleen in blij.be bagen /

2tig be 3on ban boogſpoeb rijſt /

gºn 45gb 3egenplaſſen tegent;

312aat ooh als haar ramp bejegent/

en het traanenbrood baat fout.
- N 6. -

3Bergenoegtijefb f8 boot 't minſte

Damhbaar / en acht alleg minſte/

Iaftg 3p 't 5ttij ontmaarbfg Hent.

3Bergenoegthef0 3al nooit filagen/, '

gaf haar Hruig al mo2renb b2agen:

ſlaaar 3p banht hem bie het 3enb.

7.

3Pergenoegíng tg / na reben / .

#2et een meinigje te bgeben;

ga at Hrijgt 3p niet met aſ:

zTBaar ooh beel niet Han bernoegen

Een bie ſteeds na meerber 3moegen/

albaar aan mfetg genoeg 3ijn 3al.

8.

gg'er 3maar berifeg of ſmerte,

39gangen bange 30 gen 't herte;

Bergenoeging houb 3ith ſtil /

«En 3p mfl ben 25eher b?inhen *,

weten ſpon haar gelieft te ſchſnäent

areel te benen met 3ijn boil. "

w 9- W

2oo be 3fel in 't buiſter mambelt/

ga hoe Bob ooh met haar banbelt/

&Iegen hem berg?fmt 5p niet.

3TBiſſelt ijp haar goeb in 't quaabe / .

3'#g bernoegt met 3ijn gemabe/,

en ºp 3egt : 3ijn miſ geſchieu.

- -

\ .

(

zo. ºp
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-

W

- IO.

ºp ff bmijg en oppermagtig /

«Boeb en heilig / ſteebg gebachtig

2lan 3ijn gunſtgenoot en Hinb.

fetg Han 3ijn beſluit berm?fhhen:

# beſt íg 5al ijp 't ſchthäen/

GEn jp tutjtſgt Dſen hp mint.

I I

#ſlaaar bug bergenoegt te hoe3en/

3Boſb inel alg mat ſchoong gepge3en;

Potij het bleeſch holl baar niet aan.'

't #g 45oba Beeſt bfe bat moet hierhen/

«En begeerlijhhefb beperhen. - - - - "

Ieer mp / neer ! bit ooh berſtaan.
- I2•

3Bat gp mp ooh toe milt boegen/

âchenh baat bp maar bergencegen/

gaat ooh 3elf um roebe húſt.

'h Beef mp ober in um hamben / .

#l2et mijn tijben en mijn ſtanben:

«En hier op ben ik geruſt.

TE VREDENHEID

Toon: Pſalm 24. *(

r f - I• -

W 2ſt fg 't een hofjg en 3alig man/

" JPfe 3fth met 45ob genoegen han/

“En mat bie mſſ 3fg laat behagen !

Daar hom ban blijdſchapg ſtof/ of bgua:

't Heerht alles mee tot 3ijn geluh: "

“En Göot 3al 302ge b00? hem bgagen. -

2

ſtraalt hem boomſoort's somethin;

- #3al berheugt en bankbaar# -

€ 5 aſpijt
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aſPijl hp ſbobg goebijefb bug mag ſmaahen.

def oberhomt hem ramp en ſmert;

tºp 3al met een gebulbig hert

Zith machten €5obg beletb te m2aahen.

- 3•

Het meinig bat hp bug be5at /

#g beter ban heel boo5en ſchat : -

ſpant 't íg in 'g #eeren gunſt en 3egen.

Zijn beel tg 45ob / be Hlebengbyon. -

iep heeft tot 3Loon / en áchtlb / en Zon

45ob 3elf / en met hem 't 2il / beräregen.

N- 4

den als Bob 't geen tip gaf / ontrooft/

-

tºp 3egt : be #ecte 3p gelooft. s v .
#p boe met mp maat 3ijnen bmille.

"tap meet beſt mat 3ijn tainb behoeft/

't Been hp ban herten niet beb?oeft.

zDieg baag ilt 't ûtuig / en 5mijge ſtille.

N 5.

ſBobg monb / en oog / en hamb / en bett /

#g meer boot hem tn ramp en ſmert/

3Jact Itefbe / trooſt en hulpbemij3en.

Tºp meet zijn noob/ en heut 3ijn âracht;

«En helpt bie op zijn goebbeſo macht/

dBm hier en eeubpig tº: te p?ij32n.

HIbijn 1Baber ! geeb mp ooh l. Dat ſlft

gn alleg naar um mtl mp ſchihh /

en 3elfberloochent moge me5en.

#Laat mp ooh mei 3ijn mat gp boet:

&#n met een Häinbertijh gemocb ,

#ap u ſteebg ſieben / en ooh b2ct3en:

A"

- GE
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GEooRLooFDE vRoLYK
HEID.

Toon : Als 't begint.

Is

Z# bnp níet meugen

(Z- ſl2aatfg ong berheugen !

2Zouben hop niet nietigen

193fenb'Iüh byolijh 3ijn ?

ga / alg b2anh en ſpij3e

Pfenen (Bob ten p?ij5e.

ga / alg b?anh en ſpij5e w

25aart geen quaab / noch ſchijn. -
2.

't IDooyb en fg niet tegen '

322tembſthap bug te plegen.

't HIBoozb en ſg niet tegen

gaanhb're b20lijhſjeſb.

ziPat boo? goebe b2ſnben/

zuete 3ich t'3aam bebfnben/

«TBat boo? goebe b2ínben

alBob een biſch bereib.

3

gzulä geſchiht bermaahen

aſpoet 45ob 3fen en ſmaahen.

Zuſh geſchfht bermaahen
32fnb 450D in bat 3oet. - W

zTBft Han boen bebgoeben/ ,

5thenht ijp 3ulhe goeben/

zTPft Han boen beb?oeben

2Dat ijp 3elf 3ijn moet. A

't Bºemelſch 3alfg ſiºen

abon bug met beſchreven;



A4 MENGEL-ZANGEN.

't Lemelſch 3alfg leben

gig het 3feeſt ban 't HIam.

2ïtij ! dat 45ob ong t'3amen

3Paar toe mou bequaamen!

2Ich ! bat 45ob ong t'5aamen

&Permaatbg mee opnam !

5

3laat het hert maar gabe

(&Iegen 't oberlaben. -

5laat het hert maat gabe /

Laat men 't bleeſch niet meſt. -

3TBant onmaatígheben -

Zijn't beberf ber 3eben.

2TBant onmaatfgijeben

Zijn be 3fel een #n.

zeat 3ou Bob mighagen:

b'«Eng'Ien man ong jagen. -zDat 5ou Bob mígbagen A

GIot beg UBufbelg b?eugb.

't Zou ben bloeh boen ruſten

oep ong liefſt berluſten.

't Zou ben bloeh boen ruſten.

aeee ! 't geen bus nerbrugt. s

* 7.

GP mat 3ijn 'er armen/

ziPfe behoeftfg Harmen !

eB mat 3ijn 'er armen!

qºf bergeet bie nfet.

apanſit 45obg mflbe goebjeſb / .

32007 bfe rijhe 30etſjeſb: '

veanht 45ong mfibe goebijefb/

GPfe ong bug bo025tet. -

T zoN
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'T ZONNE RYZEN.

Toon : Als 't begint.w

- I.

H Çt baget uit ben 4Poſten :

ſiket itebe morgen-lfcht

#omt 't treurig hert pertrooſten/

JPoo? 't aangenaam ge5fcht.

#omt'ttreurig hert bertrooſten/'thertbertrooſten.
2.

«De 3onneſtraalen Hlimmen:,

&#et heuglijh mo?genroob

25epurpert on3e Himmen:

«En b'aarb ontſluit haar ſchoot.

25epurpert on5e himmen / on3e afmmen,

- 3•

'JBe machtſch2th íg berbmenen;

#2et bonher opgehlaart:

liget nachtgebfert íg heenen/

2tig boon het licht herbaart. . . . .

Laet nachtgebfert tg en5. -

4

QBe IIanbman íg nu maäher/

(IBte naarſtighefb bemfnt:

ºp ſpoeb 3fg na ben ahher / t

&Baar hp 3ijn merh op bſnb. l v

bºp ſpoeb 3ftij en5. -

S.

4Beeſt melhom / merelbg ſPoge!

ſl2et ubme gulbe glang.

5Hh roem hem / Dfe om hooge

(l ſtijtep aan 'g hemelg trang,

#h roem hem en5. . . . t

, , e

* * z -

- ,'
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N 6. -

op #eil3on ! Hom ooh rij5en:

252eng een geltabebag :

Dan 5al mijn 3iel u p?ij3en /

2tlg ih u ſcijoumen mag.

“Dan 5al en5. -

7. - -

'H 2al in uhm Ifcht ban manb'Ien.

49 't íg mijn 3feloog 3oet !

G#n alg een baghtnb tjanb'len/

Göetrooſt en boeigemoeb.

«En gig en5.

'T AV OND - LIE D.

Toon : Chriſte, die du biſt dag en licht.

Of Pſal. 1oo en 134.

' , , I•

O Çij?fſte ! bſe 3ijt licht en bag/

HBieng oogen niets ontſchuilen mag :

«Beeb / ligten Baber ! bat ubn licht

&Png op ben meg ber maarhetb richt'.

w 2- - --

39p bibben / I)eer / bat uime Hratht -

«Png boch behoeb in be3e macht/

3Boo? 3onben en boo? ſchaben befb'/

9 1Baber ber barmhertigheib! - -

l 3 •

32erblijf be3tpaarben ſlaap / 6 heer!

'JBat ong beg bpanbg ffft nfet beer'. -

«En bat ong bleeſch geregelt 3p/ v - is

«En ban onnutte 3oggen b2p.

4

Zoo b'oogen ſuſhen boo? be baah :

«P Dat ong herte tot u maah'. -

25e
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25eftijerm ons boo, um rechterhand. ,,

«Pnthluiſter ong ban 3onbemband. -

5- -

25emaar / #eer / al be Thtſtenhefb: * * *

IJup' hulpe 3p ong ſteebg bereib:

GÈn reb ong both uit alle noob/

&P00? 't bloeb. Dat uit." bD0mben bloot.

Gºebenh / #eet / aan ben 3tnaaren tijb/ 2

QPie nu ong lichaam ſtreng beſtrijd. -

Be 3fel' Die gp berloſt hebt / geeb

Gbat 3ptn um' bertrooſting leeb'.

7.

&Bob 1Baber 3p ſof / p2ijg en eet :

UPug ooh 3ijn 2Zoon en on3en geer:

Geen 12eſ!'gen ſpreft 3p roem ge5eit

12an nu tot in ber reumigheib,

T A LITH A K U M 1,

- Of

GEESTELYKE WEKZANG.

- Toon : Reveille vous belle endormie. Of Pſ. 14o'
S- Of de 1o geboden.

- - - CH R Is r Us ſpreekt.

l

I.

O ſettmaak mijn &thoone ! ban uhn ſlaapen:

uim 122tenb/ um'252ufb'gom ſp2echt u aan.

U paſt geen ronhen / byoomen / gapen. . •

GBp ! op ! 't íg tijd om op te ſtaan. -

- 2 w

2Zfe bmfe hier met bebaumbe Hohfien

ân ilbue Deut al hl0ppenl) ſtaat,2ſ loppenb' ſt zeilt
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zeilt gp n tegen hem berſtohhen/

't eeeft tegen bat br benen gaat.
iV - 3

Zult gp be bomberſtem niet hooren

mean Enoteb / bat gp liggen blijft?

aan u geen tºeſltrompet behooren/ .

zpat op ben baah upt boogen bo?ijft ?

- 4• -

op 't ig hoog bag ; be 30n gere5en. v .

't gg ſchanbe bat nu pinant ſlaapt. W

Zult gp gelijh be leupaarb me5en/

Teie banden boumeno geeumt en gaapt?
S

3Pat íg 'er ſchoome tſjb berlopen / -

zºete f eeng boo?bp / nooit meberheert ?

25eſef bit : boe um oogen open.

't Boogieben boogb vºnnis begeert.

ge't bleeſch tot ſluimer3ucht genegen/

GEn ballen b'oogen hnthhenb' toe:

snet mahenb' herte ſtrp haar tegen/

7 en 3p geſtabig op 3ijn ſjoe.

e 7. - 1

de 3ie ben #elleeum om u baben/

dép bat hp onboog;teng be2raſt.

zee merelb âluiſtert haare flaben -

GIot 3onbembtenſt al #ms paſt.

geflt gp in #atang ſtrihhen ruſten/ .

ºp hufjeng bie het bleeſtb u ſpºelt t

e bier ſtaat menig bat berluſten:

enig simſon / boo? een boer bepleit.

- 9.

zoub gp / gelijh eeng gona Z ronhen/

def bonhaatb t op een maſt in Zee?

geen taaht licht in bie holt personhem
Toen op bie ruſt volgt eeuwig met Lö.



MENGEL-ZANGEN. 49
** IO•

3Dag u een ſlaapbgamh ingeſchonken:

&poutm uit : gebenh aan &tſera / :

Dug met een ſpijher baſtgehlohhen

2lan b'aarbe / tot 3ijn lebengſchae.

II.

iian u mijn moo?b niet doen onttmaken/

G#n rijſt gp op mijn p?ſhh'len niet;

'h Zal n met ſlagen mahfier maſten:

't 45een tot um beſt uit lief0 geſchfeb. -
/ - I2

DE BR U I D ſpreekt: - *

9 bat'g mijn titeffteng ſiem ! gh hoore

Bíe 30ete galm ; mijn 3fel gaat uit.

39ſe Han boo? 't oo? in 't herte boorcn.

#ooft gaf een menſche 3ulh geluib.

- I 3- " ,

ſlàijn 25?uſb'gom ! oth ! mil gp mp bnehhen !

1Berbzijn mijn logge bab5tghefb. - -

% à loop u na / milt gp mp trehhen:

«En boub mp tot um Homſt beteft.

I4. -

“Dan 3al ſh in um atmen ruſten/

«En beflfg ſlaapen in uhm ſchoot. "

#E2ijn mahh're 3tel 5al 3tcb berfuſten

gn u / ſn ieben en in bû0b.

'T RECH1 E ZIELGEWAAD,

Toon : O zalig heilig Bethlehem.

I.

/ #n 3fel ! mat 3ijt gp ſchamb'lijft naaht /

25emo?ſcht en maſg’lijh in Botg oogen!

GBp 3ijt um tierfaſeeb quijtgeraaht : *s

“De A5atan heeft dat uitgetogen. " --

', &P 2, Göeen
A
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2.

45een mantel ban hbat bijgeblaan

laan u tot ſchanbbemimp'ling ſtrehhen.

HI2aar hont gp tnt een ſchuilplaat3 gaan /

'QPte boo? Göobg oog u 5al bebehfien ?

3.

G5een parel / goub / flutmeel of 3p /

d2f maar be merelb mee gaat ſtreben

#n pbeltjelb en hobaarbp /

Häan aan u p?onh of beh5el gebeit.

4.

'Boe tot ubn Häleeb ban Chriſtug aan.

TPfe 2Zon bercfect 3ijn Heth 5oo heerlijft.

3Ban moogt gp boo? G50bg tijgoon beſtaan:

Gfn be5e p?onh tg ontmaatbeerlijh. -

5.

Dit taſeeb / in 't bloeb beg qIamg geberft/

3Bo2b nooit het finaag3el ban be motten:

Göeen bief en ſteelt bat / noch 't berberft/

G#t! 't lidn niet tuin aan begrotten.

T)fe byagt berambert nimmermeer /

45elijſt be toereld met haar mobe.

#et paſt 300 boel aan ſinecht alg libeer:

Zoo ſlaan alg 1920um heeft bat ban noobe.

--- -- 7.

HTºen legt bat in be boob niet af/

5thgon niemanb ban tetg mee han b?agent

12an 't aarbſche , ſchoon ban in het g?af

“De mo?men 3elf het u gram httagen. *

130eg baat noth 't 3ufb're lijnbmaab bp / .

't been geſu 252ufb betaamt te b?agen/

&Be heiligmaſhing : bat 3al mp -

2tan be5enitioning boen behagen.

's. -
g, ziel?
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. 9. -

- Ziel ! hoop ban geſug. 't beſlgemaab /

zºete bubb'le reine miſſeläleben/ -

GIermijl 3ijn minhel open ſtaat.

Hap geeft ble 3omber p2ijg noth heben

/ OIO. ,

TBan 3al ih meer 3ijn opgepgouht / /

«Ban eeníg 25?uſb met haar tietaben; '

#ne 3eer be merelb baar op ionist/

tºe te ſchijn boo? 3fjn 3ith laat ber3aben. -

I M -

Zijn 25?uſb ſtaat aan 3ijn rechterhand

'En goub / uit 42pbp2g mijn geg?aben:

't 250?buur5el / baar geen blamant -

25p haalt / 3ijn / het!'ge Göeeſt / um gaben.
I N

gh meet / ath beeb th 't!! 't ig mijn plicht

#2aumheurig op mp3elf te ſetten/

&Pat th in 3uih een helber licht -

Ieijn hierbºten niet en mogt beſmetten.
- , I 3• ,

RTBan 3al íh eeng 3ijn oberhleeb

5Bet heerlijhhefb / in mijn begrij3en:

gen onber 't 5alfg hetr ban meeb'

«Bob en het HIam geſtabig p?#5en.

H OF CI E RAA D.

Toon: Als't begint. Of, Prins Robbert &c. twee

- verzen te zingen, -

r S&# bloemgebmag en ebel Bruſb

#g 't tier3el ban ben ligof.

*###uft# gaan ſpguſt/

- 0 Heeren lof. . . s - --2

* . * ºp 2 - 2. Rijn

lº.
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2.

#laſjn hert íg een berbloehte g?onb/

39fe bol ban omhtuſb íg /

3TBagr in men niet ban boo?nen bomb :

oEen bogte holibernig. -

3 •

2ich ! bat ik niet bergeefg ontſing

Q9e mibb'len. Die 'h geniet;

#aar byuchtbaar mag tot 3egening /

ſlâeer ban noch íg geſtbieb !

4. •

49 bat ih both mijn eigen 3elf

25etuin / boogploeg en bgaah'/

3ean ſteen en biſtelg 3utu're / belf

Gil mieb / en ſteebg behmagh'.

A 5.

ſtom 3elf / ô groote Bºobenier !

- 45noef / meſt / plant / 3aat ín mp;

&ap bat mijn 3telgetmag mel tter'/

@En u geballig 5p. 6 ,

o bat te meſtson mp beſttijn: w

Dat mp be 45eeſt beſp?oep :

GP Dat 'er b?uthtb're bmfnben 3ijn ?

«En alles groep en bloep'!

HEMELREIZE RS.

Toon : Henderikjes.

e- I•

D ge 3ijn treben

L/ Enter beneben

I leeft op 'g Bemelg baan ge5et/

2Zal ontmoeten w

1eoo! zijn boeten . -
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*

- 2 •

62 baat 3ullen

HLeeumen b?uſſen/ -

A5langen ſchutten bp bat pab/ s -

RTB00?nen p2thhen/ 1 . - ,

2üngſten ſch?thHen/

GÉn De 5tel tg afgemgt.

3s - , - *

2elben miſſen , -

UPuiſterniſſen.

19eel behooríng ranb baat gait.

't 12leeſch mfl noobe

2lan het booben ,'

3Ban. Dat boeigert boogt te gaan.

4- - -

't gig 3eo traage - \

't Häruig te b?agen

2ïtijter Heſug / hemelbmaatbg:

QEn met mo?ren

12002b te po?ren ;

309ijl 't gehlupſtert tg aan 't gatbſ.

- 5•

5thoon't be 3iele A . -

3Belgebfele ip - V

5 àg ben hemel boogt te ſpoen/ -

dºen te letten -

OPp €5obg bnetten/ -

Häan 3e 't geen 3e mfl níet boen. "

6. -

#Penfgmaalen

Zal 3e bimaalen/

5truth'len / befn3en / ſiſſie ſtaan/

Çn berſlappen

Op # het#
&Pp Dg naub0? iebengbaan. - - - - - - -

we 7 ap 3 – z. €blie
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* *

A 7. -

Ch?iſte ! byaag mp : - * * *

- onberſchraag mp:

Zp mijn 3Leſbgman boo, um “Beeſt/

abte mp mehhe/ -

o?n mp trehhe/ - - -

en mat mp gebiecht geneeſt.

'T KRUIs PAKT

Toon : Pſaim 92.

" ) -

- Iſ ,

z W Glt íg het hier beneben

'- ieot rampſpoed ! pber juiſt

#eeft 3ijn bp3onber bruis. - '

zpoo? but3enb tegenheden -

Hieoet men ten hemel ſtreben. -

Tºt 25etraambe jammerbal. --

, #5thaft baaglijtig ongevalgu bit clenbig leben. • , - - -

2

, 12et lot ber ſtervelingen n -

* zag t'saamgeſchakelt leeb/

- abe blucht ban 2tbang best.

Boe menigmaal ontſpringen."
ºper oogen traanenb?onnen ? l

tong homt / bus gaat meer been
HEaet hermen en gemeen 1, - g

aſeie ooit aanſtboulmt De 30nne.
i... .. . . . . . * * - 3

HEaaar moth bp3onb're rampen

7 zijn bier ber bzoomen beel;

#unn tegenſpoeben beel/

3ſſaaar mee 3p moeten hampen.

aeas niet wat ºp bermachten/ .

-_-* * * - &G - - ,
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v

GEn 't perH ban hun geluh;

- Zp maten om hun bºuh

- Zeer bet clenbigſt t'achten.
- vº- 4

SPat niemant 3fth ban bleije /

&Pat jp beb?iju 3ijn 3al

1Ban Hruig en ongebal;

Jſlaaar bat 3fgelh bereije.

Göob âan boel lang berſcjoonen -

(Iot 3maarbet ſtraf in 't Heſt: ,

iPaar 3ocht hp pmanbg beſt /

#p tuchtſgt bfe alg 30onen.

* - 5.

#2ijn 3fel ! 3ijt ban te b?eben/

Zóo 45ob u htuig op ſaab \

&Pntfang ban hem ooh 't quaab/

45emeen aan geſu leben. -

49 3ie maar bat bit lijben -

12erefſchte b?uchten baat': -, -

2Zoo 3ult gp u hier naar

GÈeng in De Haroon via: in

45ob 3al u onberſch?agen: - /

BRp meet mat gp bermeugt: r

«En u met trooſt en breugb - - - -

L3et Hruigpah helpen byagen.

2Zijn 2oon heeft boo2getreben:

12olg hem hloehmoebig na/

2il maar 't na 45olgotha :

“Daar homt een 3alig fileben.

- - - -

\-

&P 4 zioNs

ves . - -
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z1 oNs TRAANEN.

Toon : Pſalm 6. Of, o opperwezig Heere!

\ / I•

S &Ioºt traanen / b?oebig oogen/

' Die langs be mangen mogen

zifbigg'len om 't berb?fet.

GBe Trooſter / bie mijn herte

3Perqithhen moeſt / ô ſinerte ! ,

#g ne;re : 'a binb hem niet.

A 2

gh 3ft in 't maare buifter. -

#laſjn 3fel / alg in een ſaſuiſter

«Behnelt / heeft mee op mee.

L2oe lang 5al th bug treuren ! -

Zal nooit mp trooſt gebeuren! -

39erſtoot gp ban mijn bee? ,

w 3•

2ich ! 't boogb mp Hangg 30o banger !

«Beboelt gp ban niet langer/

“De ſmerten ban utm 252uſb ?

2Zijt gp niet meer erbermet 1

Ilm naam tg both Qntfermer.

#h 3ſe rehhal3emb' uit.
4

2ult gp mp ſteebg herlaten?

#g ſtenen ban tn baten

12eranbert ? 25en th / Etter!

Ban gantſch uit utm' gebachten !

&#g nooit um hulp te machten ?

zich heer ! atch heer both meer!
5 •

42 3al mijn traanenregen :

tºtn berte niet bemegenh

ºpfe
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wpte alles grondig meet? -

Zie hoe beg bpanbg berben

UIbn naam boo? íafter ſchenben/

«En lachen om mijn#

HM2ijn 3fel ! ô buig niet ueber.

'JBe (GIrooſter homt haaſt meber:

ºp ſchuilt maar ho?te tijb.

tºp 3al be traanen bgoogen
W 19an um' behreten oogen. 2

2Zijn rebbing íg niet mijb.

LIED DER MINNE.

Toon : Amarilli mia bella,

I•

- CH R Is r Us ſpreekt.

O &5ulamith / mijn ſchoone!

45elooft b?p bat be itefb' bte fH hertoone

KPfep in mijn hert moet bnoonen.

GP tmijffelt gp ? begeert gp blijh en tehen !

#Laat hrib en Hrufghout ſp3chen:

GEn 3iet mijn hamben;

45p 3ijt baar in geſch?eben: -

«En gp fioſt mp / en gp hoſt mp / en gp hoſt nip

Zelf mijn leben.

- 2,

5thoon amb're ban u g?uimen:

Ulm malg'Iüh bloeb hon mp u niet boen ſchuimen?

Doe 't tijb mag om te huimen/

#h quam mijn bleugel ober u uitſtrekken/ -Cu utme naaäthefb behhen. d

# #h mſeg en 3alfb' u/ -

- sºn ſchouh u bellgemaaben: / . *

ºp 5 . . . . Sleug
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N

/

) 4. -

“Der merelblingen bleeſthigh oog - .

9ug berhreegt gp / bug berhreegt gp / bug bera

artigt gp il?ijn GBenabe.

3. ' - -

DE BR U I D ſpreekt.

gh banh um b2pe mime /

GP 2,53uib'gom! ſlaat ubm boogbeelb mp berbmfnnen.

49ntſteeh een blam hier binnen.

#Laat Ifefbehoolen hier onlegbaar gloeijen:

23a laat bfe b?anb ſteebg g?oeijen.

52eem gp mijn ſjerte /

't Göeen íH u oberge.be /

Dat het altoog / bat het altoog / bat het aſtoog

1300? u lebe.

KERKBRUIDs ZWARTHEID.

Toon : Als 't begint. Of 2 verſen als Pſ 91.

I•

H Gft bfmnfg ſtraalen ban be 3on

#an 't blanhe hel berboonen/

't Göeen 3elf het lelpunft berboon;

«En al 3ijn glans ontrooben.
2

25eſchoum both eeng begulamiet/ . N

&Be 3on heeft haar beſchenen: - -

&Pug blijft haar glang uitmenbig niet;

RPte ſchoonhetb íg berbhoenen. -

3. -

iſPaar binnen tg 3ptnomber ſchoon :

#nmenbfg fg 3p heerlijti :

GPfeg te bie 252uſb poo, 45obeg 2oon/

#oe luiſterloog / begeerlijh.

**, x

ſlaag boog bisſchopſſe ſtuiten: #et

-

*,
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Wet mag maar ſchijn bat hen beboog. - "

Zp (tbouwen IIIGGE ban buiten,

- 5. -

2il ſº be #erhbguſb noch 3oo 3mart;

2il ſchijnt 3p obermonnen; -

2Zp heeft een glang bie afleg tart:

#aar tileeb tg 3elf "zame -

GEn lijb 3p nu ſn't traanenbal

&Pehrufg5on ; 't 3al berntmijnen/

SPaar jaar geen 3on meer ſtehen 3aſ/

Hbaar 30n noth maan 3aſ ſchijnen,

N

KERks TRoost.

Toon : La Lande.

1.L3# Dagen - • A

- 12olgen bmeber op hun beurt -

32a be 3maarſte bomberblagen/ - *

- TBaar ban alleg trilt en ſcheurt.

(Ereurig 2íon ! hou ban moeb/ -

3thoon be #eſb2aaft nu 30o moeb:

'h 2Zſe bfe moſh haaſt oberbuijben/ .

«Eu um Taara rag bergoet.
2• - -

322ceſſ'Iijhe golben - - - 1

laan nu tegen 't Häerhſchip aan / N

39at / alg ſchaapen onber moiben -

2ingſt en felhefb uit moet ſtaan. - 2

ilàaar be honing geſug leeft / 1 -

wºofe hen aan 3ijn heten heeft/ -

25gefbelt / bempen 3al / en meber ' s

aan 3ijn bolh verloſſing geeft. --
- - V 2 • ºach'e

")
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3•Leath'lijhe tijben w

72ag be herh al menigmaal: w

geaar na b'allerbangſte ſtrijden

dºuam be blijûſte 3egep?aal;

qEn ban mferb beg Geeren firgtijt .

gin haar 3bmahbelb meeſt bolb?agt.

't 55loeb ber bapp're ſpaartelaaren

40Bierb het 3aab Der Haerh' geatht.

- 4.•

't Haenſch lijhe ſtijfhhen

' Haeemt met 't een of 't amber boog:

3Eaar 45obg raab fijn geen bermythhen,

#p bereiht 3ijn etnb' baar boo? : -

%juich ban / 25abel ! ô um bat

#g getpig / en nabert al.geſug 5al um menel mºehen/ - Y

zºete 3ijn Zton rebben 3al.

B AB Els Hoe R.

Toon : O Paris wreed.

I,

2fet bfe E30er
-

gn purper en ſchaarſahen/ -

GBp 't 3ebenhoofbfg 25eeft.

Pfe g?ubp'len- moet

“Doet boo? jaar ontucht blaahen

HE)fer naamen men niet. Heeft

gin't Lebensboeh. Ghaar tobermijn / geſchonHen/

tſt"# g?ubbelhelh / maaht be 1992ſten

- Illägº,

Ehaar Cºulſel Ig e

«Een #Paſjter met byte itroonen/

- JPfe
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RBte flouhert ban geſteent'.

(ſbehetmenig ,

HIBti 't booghoofbſch?ift bertoomen/

Eaar bloedbo?ſt / lang beboeent

3Ban geſu 25puib / bfe 3p 3ocht te berbelgen/

#g ban 't heilig martelbloeb 3at / 't geen 3p ging

3u0clgen.

2p 3ft nu op

1Beel groote materſtroomen/

ſBan g?oot en hlein geëert: -- --

#2et magt in top.

't Zal / benht3e / nimmer homen

UPat mijn geluhtab heert.

#ſlāijn th?oon tg paſt. &#h 3tt alg lionfngfnne :

«En mſe tegen mp 3fg hant / 3al th ober mſnnen.

4• t

#Eaaar 'H 3fe utn blam/

49 25abelftab ! haaſt gloeijen/ -

Bet honger / rOubo en boob, ,

49 bat @Bob guam

GPm gamtſch u upt te roeijen !

TſBat mag ubm bal ban g?oot !

2Zp bfe boel eer met u te 3amen ſpamben/

2Zullen u met haat en ſmaab plumb'ren en bere

- b?anben. -

eerheug u niet ?

49 trot3e bpanbfnne

1Ban geſu bierb're 353uſb !

#5thoon gp bfe 3fet 2

19ertreben ; reebg beginnen

Utm plagen : boo? 't geſuſb

* Per ſlBoo?bba5uſn 300 bab'ren reebg uhm hmallen:

GÉn Deg# homſt 5al ble gantſch boen meter

VR E

5
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vR E DE w EN sc H.

Toon : Pſalm 9. , -

v- I• - -

H# geſu Ch2tſte / 127ebebopſt/ -

- 3Biene ſchouber heerſchapppe to2ſt:

&P 5alemg Häoning / 3eibe 123ebe! -

«Beef vate ; 't 3p eeng uitgeſtreben. -

2

G5p hebt eeng b?eeb op aarb geb?agt /

25ejuttbt ban &#ngſ'en in ber nacht.

&En boe gp opboert ban beneben -

#lliet gp aan ume lietti ubm' b?ebe.

3•

't TBag b?ebe met het themelhof/ .

UPfe &Bob 3elf boo2 um 3oenbloeb trof:

“En ooh um “Beeſt / bpfeng b?ucht ig bgebe/

2lig merher en het 3egel mebe.

4.

GBp hebt be &lang ben iãop berpſet:

GEn bempte mat bfe byee belet. -

ºpoe te hebyebtgt Hoob en taeſben/ ,

39oogheen alg boo, een muur geſcheiben. Z

5,

5p?eeh / 122ebebo2ſt ! een byebebnoogb/

2Zoo bat oeh on3e 3tel het hoopt :

«En geef bat bpp / alg b?ebe3oonen/

G9ng bgebcliebenb' men: tOOIRCIR,

3thenh ongbe byebe ban 't genioeb /

- , Boo? ſmaahen ban 't geſtiljon hen goed.

25eteugel 't bleeſch 1 en 3ijne luſten/ - .

$9at 3p biebgebe niet ontruſten. -

? w 7. ſlim
i

r

-

&
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#

Çn 't Han recht anberg heeren.

7. -

ſlim Heth is nu in bange ſtrijb.

Zp rehbalſt bat gp haar benºijb.

32u tg be b?ebe meggenomen.

2itſj ! laat berloſſing ſººrtig homen. *

2lth ! 3fe boch hoe be krijg nu bDoeb/

Hilaet blammen / traanen 7 roof en bloeb!

- &teeh 't glinſt renb'3 maart meer in beſchebe/

«En geef aan #land en tierh boch virte.
w 9. -

dBp bo2mt en ſtiert ber 1Boºſten hert/

't Gbeen 500 gp milt gebogen merb.

eBp Hont bunn byfften haaſt beſnoeren.

«En alg gp ſtilt / bote 5al beroeren ?

IO•

team hebben top meer nieutme ſtof

@Tot umer goebhetb oanh en ſof/

ofn om tot umen roem te leben/

8slf gp ong b?ebe hebt gegeben.

scHEPzelsTEUN.
Toon : Pſalm 92. - -

I•

W 2ſt 3ijn het bbpaa3e menſchen/

SPſe ban ben ASchepper hlſen/ -

«En op het ſchep5ei3ten7 -

3Panneer 3p rebbing bmenſchen/

«9f eeníg goed begeeren ? -

#ſe poºie hoop berbmijnt/ -

©oh bie het 3eherſt ſchijnt:

2. 9ers
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2•

32erboolbe ſchep5elfſaben/

€5p gaapt naar rooh en bpfnb /

albaar niemaub heil bp binD., 4

't Zijn bgoo3e rfebeſtanen/ -.

zºpie boo? De hamben booten

3ean eiſh bte baar op leunt.

alBie op bat mel3anb ſteunt /

Zijn bal tg rag geboren.

3 •

N 3mBat beſtigt gp ubm oogen
d9p 't geene niet en ig º - w

't Zal alg geblerht gehoff v

«Eerlang u 3ijn ontblogen. - s

Dºet mag 5oo mat gelijhen : * *

«Dobloog íg en berbloeht /

ſleie heil bp 't ſchep5el 3ocht /

GEn bug ban Göob gaat boſjhen.

4•

aap bien men 't meeſt bertroumbe /
zBoet ong met 't grootſte quaab/

oEn miſſelt liefb' in haat-,

Hoe menigmaal beroumbe ,

't ſheen mp 5oo b?iftig 30thten ?

3ijl boil een ſchep5cl ict /

't HPermag ook 't minſte niet/

Zoo «Bob niet meÜe bo?otſte.

- 5•

aDat oorlogsbenben baaten/ ...

ambat ſterlaten / boo?raab / gelb/

Zoo Bob 3ig bpamb ſtelt ? -

3Perbonben/ mijgbcib / Staaten / . W

«Bob fian in alleg bla5en.

#Eaaaht eens op borſten ſtaat/

3TBfer abem haaſt ontgaat;

TBan 3ijn 3e mo?menaa5en.
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52eer te ploffen, etagne -

6. / -

2Zp bie ong eertijbg bleibben/

2:5eoogben eigenbaat :

#un huſſen mag begraab /

3ſſBaar boo? 3p ong berleibben,

Dan laten 3p ong b?ijben.

GÉn treft ong ongebal/

«Been menſchenbafenbſtijap 3al

330lſtanbfg bp ong blijben. '

14 , 7.

#ijn 5fel ! hfeg baſter g?onben/

GÈn hulp bte nooit begeeft:

«Een bºteab bie eeumfg leeft/

&#n ſteebg fg troubp bebonden:

Dat 'g “Bob / bfe boo? of tegen

«De ſchep3elg ſtieren 3al.

19erlaten 3p ong al /

zijn band is nooit verlegen. f

's WERELDs HooGHEID.

Toon : Bell' Iris. .

V - I -

'tO 32bermaanſche boiſſclrab .

/ Z (dIufmelt rag het onberſt boben/

GEn bpel haaſt iſgt laag berſchoben

IBte noch onlangg 't opperſt' 3at.

ſatemanb maan 3fth 5oo berijeben/

d9f gepeſtigt / bat 3ijn bal

5atet han Homen. #n bit lenen

#3 't geluh een tombe bal.

2

menig moſt tot noooer top
d9pgebij3elt / om te laager

&

- -
zuim

/
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Häſtmt ban baalt men / let er op !

b'?illerfclfte bomberſlagen

GIreffen hoogſte ſpitsen 't eerſt.

5apo en mangunſt ſpºetb haar lagen

#eoo? bte 't meeſt geluh heeft 5eerſt.

zemaa5e merelbling ! mat ſticht

&Bp um hoop op 3ulfie g?onben/

zpie 5oo baaft out3inhen honben?

um gebouun bat manhelt licht.

Baoe gp bat milt onberſchlagen/

't Zal mel haaſt een puinhoop 3ijn?

gºn gp 3ult te laat behlagen /

aPat gp u bergaapt aan ſtijfjn.

4•

apierb gp / aarbeling ! eens müg!

op gp ſtaat op glabbe ſteben.

gaenig boet is uitgegleben

&Pp bat bloog en glibb'rig pg.

3Brit gp op bien riebſtaf leunen/

Zp 3al hmahhen / en boogboogt.

ſeſit gp op bfe glagg?omb ſteunen / -

't #ſtaat / maar bleeht / en moub noth boogt.

5.

op hoe menig gunſteling

3eam een iPo?ſt / ſtbier aangebeben

3ean het lºof / bond 3ſch hertreben,

ga gebelt boo! ſtrop of hling? -

Enaman / aan 3ijn galg gehangen/ -- --

gleert ſ maar toe een ſilob'ling ſtijgt. Zº

3eoigt gp #amang boo3e gangen /

Zie bat gp 3ijn loon# Hrijgt.

, ºnoogheib baalt niet na in 't gaaf/

zon 3p al bug lang mogt blijnen:

#och geen ſchat ban goube ſtijgbeu.

49 ban legt men alleg af. #one

- , A
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#ſ

Hommen behheneelen toomen -

#Bie 'er hnecht mag / en mte neer?

3Pſe 'er hluiſterg bloeg / of hroonen:

't &taatbetſchil tg ban niet meer.

- , * * 7. - - ，

.. Zoch / mijn 3teſ ! een baſter ſtant/
en een hooghrib bfe nooit mſnbert/

3Paar aan boob noch merelb pinbert/

#In 't beſtenbig-19aberianb.

Zoeh bie Stab met 3Fundamenten: -

't @nbemeeglijk lioningrijh:

Zo# ble iiroon die ongeſtbent en
32eilig op um hoofd #es prijh'.

merelt ! ik benijn iſ nietſ

gaat gp paalt in ſtaat en luiſter/

(&I'mijl gp mp / 5oo laag en buiſiet/

ſlaet een trot3tg nog aan3fet.
L2eilige ber booge Plaat5e w

Zijn u ber boogbp geſtapt .

&Poo, be maare hoogheid : laat 3e

Zijn alg ſlijh ban u bertrapt.

Y DE L HE I D.

Toon : Iets moet ik ü, Laura, vragen:

- -- - - - -- - 's: - I• - --

W #e bea merelbg toeremoelen/

Haar bejagen en beboelen/ T.

, iſ daar 3p ober lacht en ſtrett/ -
Steng bebaart gaat oberleggen/ .

âldoet dan al bien ſjanbel 3eggen:

#bethetb ber pbeiljetb! TT
/ - * - - - - *. .. 2. - k- - - -

#g 't geen hinderlijk het mijnen/ e ,
Zoo te finibbºlen en te hjben - ºf zº

dº S
t

ſtſt

w
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l \

ſem mat rijhbonn / eer en ſtaat ? ,,

Zoo te 3moegen en te bo2oeten -

qDm be hebbengluſt te boeten / -

aefe botb nimmer mogb bet5aab ? • /

t 3- I

#fnb'ren mogen 3ig hergaapen

aan mat biſnat of hitnht / en raapen

5teentjeg / lapjeg / glag te gaat /

GEn baat boo? 3íg btmaag berntaahen/ l

2tig in hoſtelbhe 3aahen:

ºpat een man both mij5er maar !

e 4.

Inebt gp al met 3ulfie prullen

#tſten / Haſſen op gaan bullen: !

Zeg / mat bebt gp both baar aan ?

zºBoen bfe 't ſlaapen 5oeter me5en? ' '

#onnen 3p een hoogtg gene5en ?

dPf een tambpijn boen bergaan?

5

Hacelen bíe gemetengſmerten?

(#rooſten bie beb?oefbe ljetten !

gig een lebeng oogenblth

39oo, een merelb bol te hoopen?
ga be hemel baar boo2 open , f

%jn be laatſte aanneemt - ,

Häonnen Honfnglijhe Häroonen

Een ban 't hoofb5meer met verſchoonen ?

#an be hoogſte ſtaat en eet

Het g?aueel of ſteen met meeren ?

zº boet in hoſtelſjäe fileeren /

&Pf geboum / het mſnber 3eer ?

7.

aſbaar toe ban bie 302g en Hommer !

2!! Dat ſloben ? al bíe fiomfmet

@Tot be boobpijl u verraſt?

}
&Pgar
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9aat natuur / en geeſt / en reben/

#lâet 30D boefnfg íg te byeben.

't 9bertollig tg maar er

62 boat hon bien bmaag boch baaten

1Bolie ſtguuren na te laten ?

G9f bien rijHaarb al 3ijn goeb /

GB0e ijp / hoe be bo?ſt hern pgangbe/

Zelf geen materbpop erlangbe

23 n be ſmert ber hellegioeb ?

9. -

geſe bug biähen ſlijn nergaaren/ s

2Eullen 't herte maar be3maaren/ --

&Dat ſjier baſtgeanhert mogb: r

GÈn 't gebeten oberlaben

#Raet een pah ban ſnoobe baaben/ -

39aat men b00? ten afgyoub ſtopt. :-

LO. -

3Ieer mp / #eer ! bit recht beſeffen/

«En mijn hert na boben beffen/

TBaar 't beſtenbig erfbeel íg.

3leet in bmeintg mp genoegen /

«En mp maar um ſcbfahing boegen: .

'à lºeb ban 't beſte Beeſ gemig.
t

KoRTE VREUGDE.

Toon : Prins Robberts mars.

lf,

T (Ertmijl be blijbſchap binnen Iacht/

5taat b?oefheib b002 be Deur /

'JPfe baat eer lang haar beurt ooh matjt

(&Iot traanen en getreur. -

52aar tjitgelaten b2.0lijhſjeſb/

Çn 't allergrootſt geluh

- & 3 3190;b
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3Bob bitterſt menigmaal geſtbettt

een bolgt be 3maarſte bºuh
- - - - - -- ' 2. '

3Dat ziet men niet al menigmaal 1

abat b'onbermachte boob / .

Häomt ſlepen uit be 25,uilofg5aal

- #en minzaam echtgenoot ?...
ſpf ſcheuren ban geërfte ſchat/

. T ºpte. Daar 5oo big on mag ?

ſpoh bfc het naar 3ijn menſen in ſjab ?

naar 6 / 't ontbliegt hem ras.
- 3

zpaar mag er een tot ampt en eet/

Haa becl gebooel / geraght:

zſer boot ontruht hem alleg bmeet/

ſele ſtaat gelijhbein maaht.
zſpte had een prachtig buig geboubot/

zoie ſtratig herhuiſt na 't glaſ/
aſpel eer zijn oog bat ſjab aanſchoubot/

Toen heeft geen nut baar af
4.

de onbeſtenbig aarbſche breugd!
hoe bmaag is 3ulh een menſtij;

zſeft 3ig onmaatig buſº berheugt/

# #ig in 3ijn herten menſen,
ga laat de mereld. Dat gelatij:

- maar meer ! geef bai, in bert

zig met die brengt verblijden mag/.

#oit nooit tot bloefbeſt metb!

v
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BUIK DIE NAARs

Toon : Petits ſots de Bourdeaux. Of Lodeſt,

Wie ſleet heugelijker dagen.

1 I.

O TIPat 3ijn het bbpaa3e menſchen/

' JPfe / berbuit met aarbſche bgaf /

52a geen amber hennel menſchen/

Pan bie hen be merelb gaf ! .

'Jefe ben buſh alleen bergopgen

«En bie bienen alg hun Çöob /

#l2et beel b00?taab tegen morgen,

(GI'mijl men 't bemeſgoeb beſpot !

2. -

2Zuſt gp bug um 3fel bergeten/

TPfe 5oo bo2 en leeg berſmacht ?

RBenht gp maat op b?ínhen / eeten/

2llg be beeſten / bag en nacht ?

GBob 3al uit utm buſh eeng b?ijben /

't been 3p in3molg alg een graf:

«En um 3onben 3ullen blij ben

&Pp ubn beenb'ten / tot um ſtraf.

- 3- -

&P gp meſt maat / alg ter ſlachting /

't ſ2fetfg biefſtſ) ten bnoymenaag/ - s

“Dat haaſt buiten um' bermachting

't Lot htijgt ban bfen rij hen btmaag/

«En bten byeh / bfe boog zijn ſmetten

Zelf geen materbrop beguam.

RPan 3al mat berqutht ontbrehen;

âIBijl be boob u 't al ontnam.

( 4- -

gaaah um Heuhen tot um tempel/

«En ubm tafel ubn altaar : T

« 4 maart/
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#aaſt ligt ºpagon op Den Ugempel/ -

sleet die toeſtel allegaar/ - - *

&#n bp ſpij5tgt 3elf oe maaben- * . *

zºie 3oo iehher bab geleeft /

3Jaoet jaar met 3ijn bleeſch ner3aben/

't Been hp oberſaben heeft.

5.

#eer ! laat mp het lijf 5oo boebenſ
" ſpat ik 't bleeſch geen p2ihhel geeb'

GEot zijn luſten : en bebloeben /

eat th niet tot eeten heen, - ,

zooe mp trachten na bfe ſpij5?/.

gerſt en meeſt / bte boo: 't geb?uſh

#efet bergaat , alg na 't begrijpen

45p te niet boet ſpij5 en buſh.
-

ert

A CH LA c H.

Toon: La Canary.

. w Je

L":# 3innen ban merelbſche menſchen
L #oehen haar metiuſt in pbel getel A"

zingen en ſpringen : 3p trachten en tmenſchen

#legtg na betmaaäen / tijbhoſting en ſpel.

- 2. ' - -

zuipen en blaffen / ontuchtig te lººn/
#bertei / boobbyonhem / hobaarbig te 3íjn/-

#Eect bung gelijhen 3ig ober te geben

#otenhefbuiſbeſt,7 als 't mobb'rige 3mijn.
3•

gbat 'g hun bebrijf : en te ſpotten met boomen/

afbijt 3p niet mebe bfe paben en gaan; *

#tts 3p boot 't etno man bte hellemeg ſtij?oomen:

paar uit getmaarſchoumt/ geen acht openſlaan:
zº 4. Raar

w

e



-
MENGEL-ZANGEN: 7,

, - 4- - w

#ſl2aar bug al banſſenb en hollembe byaben

Zp naar ben afg?omb / almaar hun gelach/

2tig ban bfen ſlemper ín (GIophetij beg2aben/

Cinbigt in traanen en iaminergehlag.

DE OUDE EN NIEUwE TYD.

Toon : Als Cecilia &c.

- E -

D (192*# 2fbam ſpitten / en ſlageber Gha

paſt /

Doe maren aub're 3eben 300 boel bp bgoubn alg

- mldſl.

EIaen miſt boe ban geen p?uſhen / geen tuſſen /

geen getoof/ (

Been mobeg / geen gebruſhen / bie 't lelijk

maäen mooi.

Zp b?oegen belle ſtij02tjeg/

5lecht / ongeplooft en Ho?tjeg.

gZp bmaren mig berboombert / be3agen3p hun3aab/

den ſtonben alg bebombert boo? al bat p2onhges

maab. -

2. -

#ſaen miſt boe ban geen thuiſten om 't Huſſen / of , ,

om ampt/ , 1

3Baar om men nu met hufpen 3eo b?iftig moeſt

en Hampt,

3ſlaen#" te blagen / mie 250?gemeeſter

G

saoth aan zijn huis te blagen ter poorten ſitu
telhag.

, ... ... De man in 't minſte juigje

39ag #ioning in 3ijn filuigje.

-- - - - - - - - - & 5 #ſaen
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Haen miſt boe ban geen rechten/ geen bierſchaat/

geen gepleit / -

mag iets te beſlechten/ 't boterb min3aam

bpgelett. -

w 3.

3Baar maren boe banhetten/ of taarten en paſtef?

#aat baalen ofſaletten / 5oo mulpg /300 beelerlei t

#en miſt van thee noch hoffp / tooneel noch

Opera. -

't en E: niemanb of ijp het hoogſt of athe

, tetſt' ga. l

HEaen 3ocht boe geen bermaahen , s

gn biergelijhe 3aahen v

'Dat paar# #n bernoegen manneer 't met bone

ger at

«En boot zijn 3 meet en 5moegen mat pap of moede

htutb bab. -

zeel aan: m van dit als 't in 't usual -

op neen : 't mo;b bagſlijkg erger op borpen en in

netr:#" beb?ijben ban 300 beel' ps

getmijl be larch in ſijben om ſpobg berloſſing

ſch?eft.

mºet ſtil eenboubig leben

#an 't meeſt genoegen geben.set baart de minſte hommer en geeft be meeſte v

ruſt /

Dat men met weinig ſtommer / ſn't noobig slib
berluſt. - -

v, - e

Boo
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Booz E TY D.

1. 4- W

H «Emelheer / *t #erelbronn

«Broot en boog. HItgt in 't quaab/

«9 3te neer álaafſch aan 3ontº.

HIaet um oog/ - 't Häetter3aab/

JPoot be molh/ - GB:oeit nu meer

&Pp um bolh. Pan boel gep,

* 2. - - 5

't &langgebloeb/ GP boat tijb

2Zaamgeſtbaart/ IBoyb beleeft !

ſtaaſt en moeb 2Bijb en 3ijb /

52u op aarb; hoe men 't heeft/

- 19ijſ 3ijn tijb &#g 'er hamp/

raag ontglijb. iälagt# ramp.

3- e

't 25loebig 25eeſt/ #tom both / #eer !

Haooft net5aabf HE2aah een emb/

(Ioont 3ijn geeſt/ (Iot ubm eer /

Doo? begraab / 1Ban b'elenb

#Hiſt en moogb / - En 't gebaar

1ſiecijteboogt. IIbnet ſchaar.

D ORANJE-STAM.

Toon : Als 't begint.

w Is

lhelmng ban 3àaffoutme -

W# eerſt ben grond gebeſt/

5ſleet ongehreuhte troubme / - --

12an ong 45emeenebeſt. t

aeat mag die prins een pater

w

w

w
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zean 't oaberlaub in noob?

(Iot bat een ſnoob be?raùet ,

aPien mij3en Bo?ſt boogſcij00t. -

W 2.

323ing ſlaaurftg bapp're begen/ :

Zijn heijgghumb' en belett / .

25olmerhten boo? @Bobg 3egen

4Bng glanb in beilighefb.

Hººp heeft ben GEuſn geſloten /

T&#ot hrah ban &panjeg magt:

GEn / ſpijt ?tcmijng genooten / .

qBe #terh tot ruſt geb?agt. s'

3 •

ſpring 3Preb?ſh #emrth mebe

T 25ctrab bit 3elbe ſpoo! :

GIot 5panjeg iäoning b2ebe -

1200? meer berifeg berh002.

De toem ban 3ijn bebrijnen - 's - -

2al tot aan 'g merelb3 enb

gln berſch geheugen blijben/ .

25p wie maar ſaterland hent.
4. . . . . .

zijn aa5aat / ble be & meebe . . .

3Pen naam ban {Bíllenn b?oeg /

#treeg 'g 12aberg bnaarbfgheben:

ſlaaar 45ob ontnam hem b70eg.

«Bob ſcijfhte 't noch ten beſten;

ſBant hp liet ong een Zoon/

ziPfen IIBfliem / bie ten teſten . . .

Haoch hlona op 4Eng'lanbg (@Lij?00ſt

5

't IPag alleg ſchfer berlooren/

- TIBanneer bie jonge Egelb

3tabhouber mferb berhoren: ' '
t@fe heeft het al herſtelt. v

#Pat ſtond het meer gebaarlijh/ - - -

' Doe ijp het 252ſtſche fiſjh
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3Perloſte monberbaarlijk/

«En ong ooit te gelijh#

'JPfe 3uil íg / ath ! ontballen,

&Pte ſtut is ons ontrooft.

OP hbag men nu niet alle

2ilg rompen 3onber boofb!

3Pſe 3al 't geſchil nu ſliſſen/
&Pat bp gelijhen rijſt/

52u tmp een Aérhefbgman miſſen/

QPien men ont3ag bemijft:

7.

OPntaarbe 32eberſamberg ! -

&Bp 3ijt ban 't 1Bab'ren bloeb

39erbaſtert / ſpreekt gp amberg/

Uit een bergalt gemoeb.

#0e 3ult gp noch bebneenen

Gee beenb'ren bam bien Poſt/

TºBaar aan gp bug boog heenen

25oogaatbig finaagen#ein !

3JBob Eſraël migp2e3en/

Gate Götbeong geſlacht

«Been banhbaarheid bemesen/

&Pfe 3uſh een heil toebjagt:

QPat b?anbmeth moeten byagen

ſèſe niet erkennen / 't geen

JPſe ſBo2ffen in hunn' bagen

&Iot 32eerlanbg melſtamb been.

9.

3Dat mag ons land hoo! besen
Sºn een geringe ſtanb !

#oe hoog te 't opgere3en

JPoo!'s illerhoogſten bambi

312aar daar toe gaf hp 3egen

voor prinſen van die stam/

N

,

-
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3Baar bp men allerbmegen

eobs gunſt en beſt vernam. -

- - - - IO. -

't Doopluchtig blufg GPranje

Dat maahte 32eerſamb b2p

Jean't barbe joh ban &panje/

«En 192anhrijhg bbpinglanbp.

G9 bat bie 32aam ſteeogiebe

#n 't 52eberfanberg hert :

en bat bob 't &puttje gene , .

9at het een &tamboom merb !

GRAMMOE DIGHEID.

Toon : Pſalm 121.

I• , - - - - -

G tammoebig menſch ble ſtrahg geſtoogt

&#n beeten too?n op ſtuift /

«En rooh en bontien ſnuift / 4

ga mentgmaal mei om een moo;b

#n grimmigheib ontſteken/

Bet hand en monb miſt mgehen.

- 2. - - - - -

ep geeft ben zoutbel plaats / bie heerſcht |

gin't myokhembe gemoeb/ -

«En baat fn g?ubp'Ien b?oeb. . . .

tºp mecht baar htachtig op het 3eerſt / .

dBm tot be ſnoobſte ſtuhhen -

€9m5innig te begruhhen.

v ... 3 • » -

e 3et u eens betaart tºt meer - '

3Penh / of 'er reben fg

(SIot 3ulh een ſtoorenfg ? 1

«En is er , mag bie met 300 3eer

Ilbo hert boo? g?amſchap queilen /

en 't lichaam stif ontſtellen? 4 25e
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25ebenh / bat licht bie u misboet/

Pat niet beboelt of miſt;

«Pf mei uit onhumb' miſt.

5ſlaen boub een bmaag of hinb te goeb'

lºun feti / boo? Dat migb?ijben -

't Jatet meten toe te ſch2bben. -

w 4S•

L3eb ooh met 3uſh een beernfg:

H#p bmeet niet boat hp bee.

25ehlaag hem / bat hp mee

52fet mij3er noch niet beter tg.
2Zoo 3uit gp u recht byagen/ g

«En @Bob en menſtb behagen.

DE H UI CHE LAAR.

Toon : Iets moet ik u , Laura , vragen

I.

H Uichelaar / bie u 300 fthenbig

L I 19einſt / en momt / en beht uitmenbig/

KBaar het bleeſthen oog op 3fet:

49 bug moogt gp menſtſjen liegen;

#l2aar gp 3ult geen “bob beb?tegen.

't Ilbaare leben íg 'et niet.

- 2.

de gp 3ijt aig inftte g?aben/

ZUPie ban buiten ſchijn3el gaben/

ſlaaar maar ban men g?oumt en blieb/

2lig b? ſlijm en ſtamh ban binnen

2Balglüh booghomt aan De 3ínnen. -

't HBaare leben tg 'er niet. ' - ' - '

3 •

IJip blanhetten en bernſſen

zpoet met menſſtheaooibet! miſſen/
p

tººgt
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-

Na

j

«Dat be ſchijn boo, 't 3ijn begrteb.

Ziet uhn hert intmenbig open.

't it Baate lebelt (g 'gE niet.

- 4

2BI tubn' bmoogben en ubn' baaben

Zijn alb 't gaan bet uurtmethg raben/

&Bat fletijtg bo02 geboigt geſtijfebt

GBf ban boanbelenbe beelben /

RPie boo? flonſt ban buiten ſpeeltjen.

't âBaare leben tg 'er niet.

5.

G9 bug bolgt gp ubmen baber /

3Jeugenſtichter en begraber / . - -

GPte be boob ben menſch aanrfeb. - - - -

Eºp han engelſchijn bertoonen: : '

een bug blijkt op ban 3ijn zoonen. "

't meaare lenen is er niet. -

6.

#ſlâaar uhn hufthclenb' beb?ijben

Häan 4Bob niet berijolen blijben.

'h Zie um ſtraf al in 't berſchiet.

ºp bie maarhetb eiſcht ban binnen /

Häan uhn leugen niet beminnen.

Göp onthomt 3ijn bogaahe niet.

7.

“Bob bet Heaarhefb ! miſ mp geben

#$tcebg alg boo? uhm oog te leben:

«IPat mijn mech in maarhetb 5p:

GEn ik fn mijn bocn en 3eggen ,

3Bat gebeínſt íg af mag leggen.

't HBaare itben 3p in mp!

- - -

* -

. . .
- - - - - - - - - - - - -

G5oo / mieng oogen 't al boo2loopen/ ,

zoN
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ZoN DENVRUCHT.

Toon : Pſalm 84.
•

I•

/ 2ït heeft be 3onb een bitt're b?ucht:

&Iertmijl 't bermaah 300 rag ontbiucht/

gºn ſaat beel' angelg in be momben -

1Ban 't hogoegenb' 3elfberboemenb' hert/

ſBaar aan 't herbenhen angſtig ſmert;

«En nergeng mo?b 'er ruſt gebonden,

't 25eb?ijf ber ongerechtigheib

25elebigt b'49ppermajeſteit.

2

J2ft ſchenb 3ijn 3uſb're 3ebenbnet /

«En 't blijbe 127ebemoogb : 't beſmet

Zoo 3fel als lichaam : 't maaht tot fiaben

12an ſnoobe 3onbenheerſchappp:

TBaar homt noch 'g butbelg aanhſagt bp /

«En aanſtoot bfe 3p mentg' gaben:

gaan bolgt er op ſpobe bloeh en maah /

«En bthmijlg reebg een helleſmaah.

, 3,

JTBaar mat 3al 't eeng hier namaal3 3ijn

$3'n 30nbemloon / be hellepijn ?
#g 't momber bat beheerelingen t

ſl2et ſchaamte / bpoefijefb en getraan/

UPaar ober 5oo berlegen ſtaan/

GEn ernſtig op bergebing b?ingen

25p Bob / boo? 3ijn Benabethzoon/

qDm 't blocbfg 4Affer ban 3ijn Zoon.

• , 4-• ' . . . . . .

Bijn Bob ! bft 3p ban mp bebatſjt;

of QPIJ# # mp ban# bnacht : -

eb 4ft iſmmet ſnp inigiD?agen / - --
en b , * rºnnen 39eta
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12ergeef bat. âLaat geen 30nben50et

. HIBp ooit herleiden. Stfer mijn boet/

«IPat ſteeds mijn mantel u behage / -

GEn mag ban Hracht tot Hracht b60?tgaan/

«Eot baat geen 3onb meer moºb gebaan

DE VERKEERDE ZONDAAR.
Toon : Als 't begint.

H 42e leg íh hier in bee3 elenben/ . -

aldaar uit geen menſen mp rebben han?
#h mag mp tot geen ſchep3el memben . .

&Pm raab of hulp. âBaar ga ſh ban ?

OPth oogen ! maart gp traanenbgonnen/

32oth 30ub gp niet boltmecnen honnen.
2.

3Dat ben fH malgelijk geboren -

63u ſchulb en ſmet / met 'g Buſbelg beeſb!

ºgh ben / belaag ! een hfnb' ban toren/

%jn bloeh / uit 3onbfg 3aat geteelt.

&Be Infgbaab ban ben eerſten HBabet

3Ifgt op 3ijn tifub'ten allegaber.

3 •

HEaar och ! hoe brugtbaar íg gebleken

&Pte mo?tel ber berbo2.bentheſo !

ABat 3ijn 'er 30nben en geb;chen

JPoo? 3fel en itchaam befb berſp?efb'!

3ſBat Ijeh th mp met g?utmelbaaben

JP002 't gûntſtije leben oberſaben !

4- J

#h han bie mfet boo? @Bob bebehhen.

gee zoufbel bte beſchuldigt mp. -

't Göetmeten moet getuige ſtrehhen.

#ter boegt 3fg met en bloeh noch bp.

JPfeg moeſt fit bob rechtbeerbig roemen/

2 00 ijp mp ceumfg bnou betboemen.
/ - -

- 5



MENGEL-ZANGEN 8,

gh bine in mp geen mtſ noth hrefhten/

ſ?De g?oot mijn 3ielgebaar ooh 13 / .

Om 't geen mijn plicht tg te betrachten,

'h 25cn in be magt ber butſterntg.

«En moet th in bte hlutfferg ſterben/

QPan bolgt een aanse: berberben.

2ïth ! 45ob / gp 19aber ber gengbe/

JPie u 3oo bihmaaig hebt ontfermt /

#omt een clenbfge te ſpabe / .

RPfe tot u om genabe hermt ?

GP Heſug ! ſp;efb um' armen open:

&#H hom tot umen ſchoot gelopen.

ZON DENSCHULD.

Toon : O Kersnacht.

w * . - - I.

H dElaag ! mat 3ie ih baar al ſchulben/

Taie blab op blab tombom berbulben/

qn 'g #ceren ſchulbboeh open ſtaan!

, Eafer mo?ben mentg buf3enb pomben

Zoo beugb'Ifjh tot mijn laſt gebonÜen 3

qEn ſjter tg geen onthennen aan.

2. -

zDaar fg op 't mijne geen herhalen:

#h han in 't minſte niet betalen /. .

ga maah mijn ſchulben baaglijhg meet.

Epijn tchenbag tg haaſt berſchenen. - ,

aEaar zoch fit raab # maar ga th heenen? .

49 3ijt langmoebig met mp / #eer !
- 3- r - k

meijn 5thulbheer ! ſh behen 't mp maatbfg/v

oEn heur um banbeltng rechtbaatbig/
3 2 zoo
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Zoo gp mp in ben tiether fmijt /

(Iot gp ban mp bolbaan 30u0 me3en.

#laaar mo?b um gunſt baar mei gepge5en ?

qEt ſchelb mijn gantſtſje ſchulb mp quijt !

4.•

d? Zoon ban 65ob ! bmeeſt gp mijn 250?ge.

#h merp op u mijn ſchulp en 30age.

45p hebt het al aan 't Hruig bolbaan:

II'm bloeb heeft baar met bolle beehen

't 45eſpijhert hambſth?lft boo2geſtrehen.

Göp bieb u 3elf noch heben aan.

5. v

3TBag ooit een ſchulb 300 joog gere3en /

UPat &Bobg genae niet meer 5ou hoe5en ?

(ſPf ſchoot bft bloeb boel ooit te ho?t º .

3Poo; bíe 5tch maar recht ſchulbfg henben?

#h mil mp ban baar benen menben

ſ?)aat niemanÜ sioenen b002D.

2oo gp mijn ſchulben milt bergeben/ • '

'h 25en boo? bte gunſt / en 't eeubnig leben/ /

oEen altoogbuurenb ſtijulbenaat.

JPie ſchulb 3al u tot eere ſtrehhen /

QEn mp tot banhbaarheſb berbnehhen/

Zoo hier alg bp be itemeiſtijaar.

- 7.

ſlaaar laat fhmp 302gbulbig bnachten ,

3Pat nimmer ga uit mijn gebachten

GDe boelbaab üte gp mp betoont /

oEn th 5oo 't 3onbfgen mag biteben/

Dat mp niet ergerg en geſchtebe /

33a bat gp eeng mp hebt betſtij00nt.

-

4

BOET
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B o ET GE ZAN G.

Toon : Als 't begint.

I.

I# booybe bee3 bagen

- Il GEen boeteling Hlagen:

3Bat heb / bmat heb íh ban 't jagen

52a 'g bmereibg genuchten/

TIPſer bittere b?uchten

iſlaſjn 3iele / mijn 3tele nu finaagen!

2

ſBat Han mp nu geben

Eet 30mbtge leben/

3Bel eertijbg / boel eertijbg bebgeben ?

't 12ermaah ig berbiogen/

't 1Berbmachten beb?ogen/

QPg ſchulb íg / be ſchuld tg gebleben,

3•

dPch ! ſjab ih nu traanen/

oEn ongen alg iäraanen/

3Bat bloefben / mat bloefben er baatten

3Langg ſchaamroobe boangen/

49m booríge gangen / /

45antſch tegen / gantſtij tegen mijn blaaſteſt.
v - 4•

iſlaſjn hert fg belaben /

't 25e5mijht boo? 3ijn g?aaben

3TBfe 3al mp ? mſe 3aſ mp nu raaben ? ,

45p 3ijt het / ô li)eere!

(dIot bpfen f# imp Heere.

45enabe ! gemabe ! genabe !

5•

2II heb ih beel' 3onben: -

ſim Zoon heeft beel' monben: -
ſ - jf 3 - ºf -op

p



86 MENGEL-ZANGEN.

«Bp hebt hem / gp hebt hem ge3onben

, 49m treurige herten / -

(die trooſten in ſmerten / -

'Die op hem t Die op tºn 3ſch g?onben.

3TBijn' ſchuſb roept om mgaaäe /

IPte b'afg?onb boet blaahen;

#l haar betere / betere ſp?aghe

Zijn bloeb ban bolboening/

13002 bfe tot ber30ening -

Doo! #efug / boo; Heſug gerafien.
7.

2Eth ! ſchenh mp 't geloben.

25eheer inp ban boben.

#a mil u / th mtſ u beloben/

&Bat tij al mijn Dagen *

ſlap banfbaar 3al b?agen/

ga eeuümig / en eeübuig u loben.

z i Elzucht.

Toon : Als 't begint.
A

v I.

U3t mijn?g herten g?onbe

Berlang ih / bat mijn hert

3Pan 't b?uhHenb' pah bet 30nU2

&Both eeng ontſaben merb.

't Lichaam beg boobg Homt mp

2Zoo bang en mocbe mah(n/ -

&Pat íh na rebbing ſjaalie. -

zith ! mte ? mſe maaät mp b?p 4
2•

Dit boet mijn 3ſele buhhen

2Zoo boeegt geen infuſenſteen, '-

Ta 't 3ou ter het mp bruhhenſ

en
* » . te

's
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«En 't baart be bangſte meen.

«P 5elf ber ſºng'Ien hracht

#oeſt boo? bien laſt be5mijhen.

319at ſchouber 3ou niet mijhen /

«En hreuhen boog bie b?acht?

3 • -

3Lam «Bobg ! ſh hom gehropen

(dTot u met be5en laſt.

2ich ! ſp?eib utn armen open!

24H houb um boeten baſt.

GEf 5fe ! fjfer íg 'er een

ºpſe gp 3iet tot u homen/

A5thoon bebenb en met ſch?oomen:

ilbaar 30ub íh anberg heen ?
w 4

«Bp hebt um Hruig gebagen.

alBat biel bat hout u 3maar!

+Baat aan ooh op u lagen

KPe 30nben tubmer ſchaar.

Gloc 'g Baberg torengloeb /

GEn ploeh ber ſleet u perſten/

25leeh / alg 't u beet uitperſten

Zuneetb?uppelen als blotb.

5.

ášteeh uit um ſfebe ſjanben!

2ich ! Ifcht het pah mp af!

Onthnoop De 3onbenbanben.

25eb?ijb mp boo? be ſtraf.

'h 25eloof boo? um gemaab'/

Bat th meer al mijn bagen

Ultm joh 3aſ miſlfg b2agen/

(tot gp mp3elfg ontſlaat.

-- -- w

* * * * *

3, 4 SNIK
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3?,ange!

SN IKZUCHT IN GEN.

Z# 49 3ſſBaſch

Z- Hänſel 2Z00 Iſiaſch

309gbet 'g #eeren 32ufſe t

32eUet. 39geren 25uilen. ºt'

Rºth / 't 32íet 3 TBilt

#$nſh/ * - 2iet; #12ilb

3TBeenenb'/ A5terf ſh/, 't Ieben

3teenenb' «Erf tä - 45eben.

(JZot Gºot «Beeſt!

450D. 3lot 319eeft

25cchen' Bºeſſe 3TBerHet /

#Lechen. OPuelleſt. 35terher/

't U?ert Hacer! -. 3Pamb.
, &nnert #Beet l 3 Bant / /.

%Zonbe Pe5e #efſtgt/

3020n02. 12?ee5e. Defitgt /

gh 930?g! 3Peel

&ch?fh Zo2g 3Beel

32an be 1eoo, mp. HPgebe

9,5anÜeſt Lºoo? mp. #l2cbg,

zſafe 2Zie ! *H 2Zal ##h Zie. 'a melſe 't 2 iſ •- -

25ange 33a De 25oben 's

2öaben; 3loben. -
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V U U R B A A K ,

Van Gods Hand door een Blikſemſtraal ontſteken

in Middelburgs Abdy-toren, op den eerſten

van Oogſtmaand, des Jaars 1712.

Toon : Pſalm 46.
'Sº

I • * . -

W 2ſt bomberſlag booyhionh on3 ooren/

3Banneer een blthſem on3en @Ioren/

dſlaet een onlegb're blam ontſtah/

den ſloopte 't eene (GTempelbah. ’’

2Il mat 45obg #anb bug bpfi beſto?men/

#an hp berplett'ren en ontboymen.

Zijn g?amſchap íg een 3bmabelgiceb/

202ten't hemelbuut ten bienſt ſtaan moet,
2•

zTPat 3aſ bft 2II eeng onberbfnben /

2IIg 'g ſlechtere blammen het berſIfnben.

&P boterb bit recht ban ong beſeft/

oEer ong noch ſcherper m2aalipijt treft !

Ziet hoe Bobg felle blikſemflitsen

#ſlâeeſt treffen hoogberheben ſpit3en;

(&Iertmijl 't geen laag ig blijft herſtſjoont.

RUPug hanbelt bfe in 't hooge hpoont. - -

3

#ſlaet bfe 3fg trot3 of neb'rfg b?agen.

#2och hangt een moſh ban bonberblaagen

2lan 3Lamb en Häerhe boben 't hoofb.

2ith mferb bft recht ban elh gelooft!

#ſlaogt Iafbbelburg 3ith noth beheeren/ -

«Eer ong 4.5obg m2aahbuur Homt berteeren !

3Both byeunt 3ijn ſtem / noch byuht 3ijn roe.

«Betergt berſchoonen moyb eeng moe. -

- f 5 - - - 4. 35e."

\ 2

-
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4. -

25egint hp ban 3ijn thuig te#
HE9at ſtraf 5al mtet De 3onbaat ûjagen/

JPfe (Bobg langmoebigheib berſtmaab/

«En bo02tgaat in beroubert qugab. -

, Jae Hemel goot een ſtºel beneben,

GPp &oboing g?ubb'len. Zo mp heben

JPfe bolgen ; biergelijh een lot

«Bemaakt van een berbolgen 45ob.
5.

ºp heeft ble 12uurbaah opgeſtehen

q9In on3en 30nbenb?anb / ten tehen

12an boet. 42 bat nu niemand ruſt

12oo? bat G5gbg m2aahblam 3p gebluſt!

op quam 3ijn “Beeſtbuur op ong balen / .

«En b?ong bat b002 alg bithſemſtraalen/

gaat en als goud geloutert 3p /

19an ſtijlatin en aat" bloeſem bar!

dBob 3enb ong noth 3ijn Ponber3oonen /

ziete 't nab'ren ban 't berberf bertoomen/

@Tot hneu5ing ban 't betſteenbe hert;

«En hoe men noch behouben merb.

#nuten mp onberbetert bltjben/

45on 3al ong uft 3ijn (Buig haaſt bijben.

dDe bſthſemg paſſen op 3ijn menâ

GEn fithh'ren alg 3ijn lemmet-5menâ.

7.

&#p han beg bpanbg legerbenben -

(&Iot m2ehtng ber berbonbb?euh 3enben /

JE)et buur en 3maarD / bat m2eb'Iig bnoeb/

GEn menſgelt traan2n / blam en bloeb.

ſlàaar morb ſg ſjteter gloeb te byee3en/

, JPte nimmer uitgebluſt 3aſ me3en/

12erbeeld boo2 ſlaolochg d[rommelbal/

ºolen 'g Heeren aam ontbonhen 5al. A

/ - . . 8. #3fétg

s
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* 8. -

5 àfet3 íg 'et bat bfen b;amb han booben/

Pan 'g #2etlanbg bloed / boo? bte gelopen.

&P 5aiig íg / bfe in bien bag "

25p hem bechoeling binnen mag!

Zijn Homſt 3al alg be blth5em me3en.

2il míe 3ijn maahſchicht niet miſ b?eegen

iBerberg 5fch in ble ſiotgſteen-hloof.

UPat boet beheering en geloof. -

ONGELOVE OMTRENT DE

DOOD.

Toon : Ach Heere Davids Zoon.

» - I•

Daar ging ih bmeer een 132ſenb na 't buſſt're

g?af geleiben

#p ſg nu in 3ijn ruſt / en uit be tijb geſcheſben.

2Zijn 3Lijh riep ong alg toe : ô 122fenben! 'h ga

u b002: -

45p bolgt mp altemaal eerlang 9p't 3elbeſpo02.

2.

JBaar op 3egt eIH bmel / ja : maar oth ! maar ig

't beſeffen ?

HIden "#3fth of bit Iot ong nimmer mee 30u
v ſIſºfiſ?II, r

ZPg tong beliegt jet ſjett ; bermſt3 be bgab bes

- fOOnt/ - v

IPatbaar een ongeloof ban be3e maarſjeſb moont.

3.

Onſterfelijk te zijn ig met 45cbg beelb berloren:

gaaat lebeng ifefo is noch ong aſſen aangeboren.

zſee boob íg aller ſch2th / een bpanb ber natuur/

zIPſe 5p netheeht/ en balt ben menſch ſn't ſma

hen 3uur. - 4. Gºlf
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4- -

Clh menſcht / elf hoopt / elk 3ocht 't beſjouben

ban 3ijn leben:

«5,aag mtſ hp buſb boo; buſb / ja aliegbaat boo?

geben.

E2et":# íg 3oet. GEIH bleit 3ig met bfe

tºt Il / .

Dat noch 3ijn naam niet op be boobenrol 3Gl
ſtaan. w -

- 4S.

#g bie en bee5 al meg; men benkt / bfe babben

quaalen/

QEn s"# bfe ſjen b?oeg ten g?abe beben

GGICI).

&Bie maren afgeleeft. TPfeg quam be bleehe

U00U.

#H ben ge5onb en ſterH / en heb 5oo rag geen

ROOIJ. 6 s

men benht / mijn jaarin zijn soo boog noch niet

gere5en.

gilg mare 't hoogſte perH aan pber toegebbe5en.

G50Ug# raabbeſluit heeft elH 3ijn tijb bes

paalt /

Dat beeler lebeng5on notij boo? ben abomb baalt.

7.

Hoe oub men íg / men benht / men kan noch
m02gen leben / w

qEn morgen meer op 't nieubm. , ga / of men 't

3elf hon geben/

JE??n# ban 't honnen tot het 3ullen een

, beſluit ſ' w -

'oºn reht bft m02gen tº: in 't efnbel003 ban uft.

vous won er heel verraſt / 3elf in bunn hoogt

jaaren/ '

- #0e2

A
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l

noemel #orners was als anaarſſtunt
GU'90.

een Evº boob Homt b00?gaang onbera

bDat)t / -

en is met allernaaſt als men er minſt op batht.

9.

E2fer mo?b 'er meggeruht terbmijl 3p ſchatten tellen.

Paat /# mebemenſch boogaarbig, ſtrthhen

- (2IICIl.

45ïntg 3ulh een / ble na ſtaat en hooghefb ſtas

big boelt /

Zijn meiſuſt boſgt / of meI ſn't aarbſche ſlooft

en bOOeit.

- IO.

z!Be boob ſchopt lioningen ban jumn berijeben

- &Eijnoonen: . . w

dEn ſleept 'er baaglijhg mee ban bfe ſn hutten

bDOOIlêIl /

Uit Iſiaabhutg / TBinhel/ ja bnel uit be 25guſba

Hof85aal/

oEn brengt bte in het tºuig ber booben altemaaſ.

II.

45een rijhbom / mügheib / Hunſt of jeugb / of

hooge ſtaaten/ -

«Bebgeeſt / of lief te 3ijn / han tegen ſterben baas

t@Il. -

zDe boob neemt geen rant3oen ; 3p maaft het

alleg af: -

&#n niet3 ºn eeníg menſch beb?ijben ban het

(J28f. -

H2.

Daar ligt ban alieg / maar men ſjfer 300 beel

om bebe. \

Bºet HIſchaam / nu een ſpijg bet mo?men / neemt

níetg mebe. -

#laen heeft geen beel aan bmat in 't 3onnelicht
geſcijfeb; (Iets
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w

samen# 3tel haar loon ban meſ of mee ge

I3* *

TPe"# bmerelbling neemt bft in geen betrache

ting /

2EI gaat bp bo02 be bijl gelijk een og ter ſlachting.

'h Lºeb / benht ijp / boograab boo? beel' jaaren

opgelegt; -

TBaat ooh tot hem alg tot bſen bbpaag bmel boogb

g?5egt.

I4.

Heer ! laat mp mij5er 3ijn / en tijbig ſterben Ieee

ten

eer ſh noch ſterben moet. Dan 5al gren boob

- mp beeren/ -

52och boen berſch2thhen. 't Ggg een mijg en

3alfg man/ -

zſefe nu 't noch heben íg 3ijn bagen tellen han.

I5.

HTºen ſterft maar eeng/ en Homt nooit meer/ om
" in herleben N

zDat te betbet'ren 't geen men qualijh heeft bes

bgeben. -

wDaar maar be boom balt / 5al hp 3ijn , en pe

b2r3 tot -

&#g 500#" ſjem binb/ en oberb?engt b00?

(460U- -

16.

€5cluhbig bfe be boob 5oo ſteebg heeft boo? 3ijn

ooge /

zE)at bft ban 3onbfgen hem bmeberhouben moge:

«En bíe 5ijn hertenlamp houb bganbenb' en bee
reib/ n

&Iot hem be 25guibegom ter hemelb2uſblof

b?engt. -N -

SCHEID
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sc H E 1 Dz AN G,

Tuſſchen Lichaam en ziel.

-,

Toon : Als 't begint.

'- I. v, w -

't L 1 c H A A M ſpreekt.

O 5thefben ! bitter ſchetben.

- 2ílg 't fmmerg me5en moet/
3TBanneer aan alle betben

't 45e5elſchap bmag 3oo 3oet.

oid":"Eſti ban ons teſten!
2- -

2lth ſp?fngbyon ban mijn leben!

ſlapm maarbe ge5ellin!

«Baat gp mp nu begeben/

&Pfe u 5oo teer benifm # "

2ich ſp?fngbyon ban mijn leben / HTºp begeben !

- 3.

2ich ! moet bfe banb nu bºeken/

QIPte ong 3oo naum berbomb :

«En baat rantsoen noch ſmehen?

49 m2ange brugt ber 3onb'! .

2ich ! moetble banb nubuchen : 25aat geen ſmehcnt
4•

19erlaat gp mp ſn't bufſter/

KPen bp0?men tot een buft :

GPaar 'g boobg geb?eegbe hſuffier -

#n 't maare g?af mp ſluft !

39erlaat gp mp ſn't buſſter/ #n be hluſter 1
5 -

3Pel gaat op fmmerg heenen/

:2Zoo neem mp bermaatbg mee!

GPng onderling bereenen

Meers

Z.
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12ereiſcht een 3cibe ſtee.

3Dei gaat gp tmmer3 teamſ Zoo met eenen ?

DE ZIE L antwoord:

gh mag niet langer betben.

oten algemeene met

G5ebfeb / bat mp eeng ſcheiden.

«Bob heeft ong perh ge5et. - --

ga mag niet langer beſten / #h moet ſcheiben.
A- 7.

zpe boob maait met haar ſſhfiel. .

Zp ſpaart noch hlein noch g?oot

#paar thriſtus heeft haar pathhel
Centmelbfgt boo? 3íjn boob.

'QPg boob maait tmetva: ſfähel/ Zomber p?fääel.

slaap in um ſtegerftebe/

GI'miji onmeer ober gaat /

GIot bat gp ooh eeng mebe

gu 't 3alig lot opſtaat. ,, -

#ſaap in um leegerſtebe / 3àu ooh mcbe.

9•

“Bobg boo73opg / bie uuo' hairen

«Beteit heeft / 3aſ um ſtof

oEn beenb'ren naum benaren/

den mchhen tot 5íjn lof.

«Bobg boomsoºg / bie um bairen/ €5ſng betnaren.
w IO.

#p 3al u eeng herſtellen/ .

Camſtraalt ban hemelglam3/

oEn met mp meer ber5ellen

gn 'e hemelg hooge tranº. "Bp 5al u eeng herſtellen / Cn ber5ellen. w

E I • -

'# 2al met be ſlBartelaaren

QPſe onber 't @utaar 3ijn/

N

mijn
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w

#ijn bmenſch en ſmehing paaren/

&Pat geſug haaſt berſchijn'.

'H Zal met be #Bartelaarcn A5melting paaren.

w

-
I2•

&#g 't bitter nu te ſchetben

1Ban 't byoebig traanenbad;

't #g 3oet bat bgn ong befben

€5een boob meer ſcbetben 3al.

"Eig 't bitter nu te ſcheiben Boog ong befben.

GO E DE R A A D.

Toon : Al wat men hier in deze wereld vind.

Of Pſalm 93.

t.

N naam: ſBeethlanh / 300 men baſt mag

Bill?

eep ubm gebaautn ; mat boet ten hemel gaan?

-
Echo : Ghaalt.

G5aan ! Maaar hoe menig gaat op glibb'rfg pg

(&Ien afg?onb ? Zeg mp botb De rechte bijg,

Echo : 19jg.

2.

oe leet ſh both be müghefb tot bíe reig?

oe b?aag iH mp op 't hemelpab naar etg?

't Echo : «Efg.

4Baat bmenb ff mp om bat te eiſſchen heen ?

3Pinb pmanb 3ulh een mijg hetb mei beneen ?

Echo . 5 àtelt.

3• V

gk mſi ban €5ob ban ſmeehen 3ijn genae/

Gºp bat ih boo? 3ijn Göeeſt nà boben ga. -

-Echo : Gögl,

gºh ga ban : en bug bmiſh ſh ban be lºgeſ.

#h bank u boo? 't bericht / gp raab mp toel:

* * Echo : 3022

- ' G5 BE
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z

B E D Es N IK K EN
T ºf er !

HIcet

5terfit' /

ºpat

-3:3at

gh

#thſh/

Hoe

#Bat

#PCI !

3tfer n

#

n

H#
'g 25ooyen .

ſloo3en

#Hab /

(JBGGD /

$trth / en

#3tij?ifihen.

&la

«5a

#/ti
&Baan/

5taan / .

#anbel/

â828MÜeſ,

- A N DE R E.

200 'h

(490h

(ſ?ugabe

HPäben

#00?

QP002

't IPſeeſch,

3ECég -

3Perbet
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32erber 4Benſchen - 39ſoeh.

Eherber : - ſlºtenſtijen 'h%oeh

fiftht / #Baa 't - Enthhenb'

giftijt G2uaab; ' tatüHertº s

&5p 2Zegen U, -- -

#p. (Legen. 5:2u. -

Tweelettergrepige

P L I CH T R Y M E N.

, (ſtr. 1922eb. Gºog

b'Eeet. 3taah Boog.

lºgo?t TB2aaä. 3taag

't ſºOO2b. - Eaat #laag.

#eer 332aat. 3 Beel

#322t. ſtaaU 12gel.

23luſt #538t. - Leer

TLuſt. & Dient #lâeer. .

3Laat : , 122tenU. 3pnU2t - - -

(ſ?uaab. Enu - 3Boogt.

3?02t (@Troubd. 32licb

45oeb. 312eH. 32fet. '

#ijb 13ſch, - &PJagg

#ſºftD. Zeg 't H?lagg, -

3Lijn Liecht. ſBarijt .

45ttijd, Zp #racht. -

55ltſt 25ſp. Häen 't

bmiſt. 3ëla
- &##23p.

). &mceb &B3. - - -

s w- - - - - v

- ' ' --
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D E U N,
e

Toon : Al wat men hier in deze , enz•

I.

I ga eenzaamheib / be moeber ban be ſch?ſh/

#eenſch ih bat pmanb mijn genoeb nerguihh'.

Weërgalm : ##tt.

ſefe 3ijt op / bie betnogen met mijn hlent ;

zoo ijſenb'lijh aubmoob op mijn bloebe ſtem ?

- Weërgalm : A5tent

s 2.

graag ik u niet aanſchoumen /bfe mijn teen
Gºeljooº geeft ? Zbt gp boben of bengen?

Weêrgalm : 52een.

ſeat'g blt 1 mfe3ijt gp? menſtbofgeeſt? mijn ſtaat

JBereiſchte boel getroube bgieubenraab.

- Weërgalm : gaab.

3•

zgh raaben t bat's te best me opgelegt
#ja bit u / bat op 5elf't nºg hlaarijh 3egt.

Weërgalm : 'H Zeg 't.

enoeg zegt gp't ? 'hºmohu hoº! onraab bier bebutjt.

#g beſligſt bat th tijdig beenen blucht.G - Weêrgalm : 3Lucht

glutbt ! ik bemerh tariſt ſlegte meerklank te ſ

oEn houb een galm b00? gmbhpoogb ; bat'g gebnig.

"- Weërgalm : IBtg.

Zoo gaat het met beg metelb5 tot 320 Goh ?

75elooft ºp iets / 't verbmijnt in hofmb en rook.

Weêrgalm : «Doft

G.

45p 3egt be maar beſt / ſchoon ºp nietſ beſlººt /

galmſter / bte ſtralië met un filanh bergaat

Weergalm : “#
glas
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52abaaumſter / aan infeng ſnap th maigfug krijg'/

'H: Zal 3uijgenb' maken bat um klap ooh !

" Weërgalm : 'h Zuijg. .

sT R Y D 1 G E zi N.
Uit onderſcheiding. , 't

De wereldliever zegt:

E wereld loont haar dienaars : niet gering

Is hier 't geluk nu van den aardeling.

De Hemeling andwoord.

De wereld loont haar dienaars niet : gering

Is hier 't geluk nu van den aardeling

De godlooze zegt:
Wat baat het , dat men God hier diende , veel?

Die wijs wil zijn verkieze 't beſte deel.

De godzalige andwoord:
Wat baat het dat men God hier diende ? Veel.

Die wijs wil zijn verkieze 't beſte deel.

v E R ss E N,

Die omgekeert zijnde het tegendeel

zeggen.

De vredeminnaar ſpreekt:

Recht niet, gy welſtandminnaars ! ô zoekt ruſt.

Vecht niet, wie vrede heeft : nooit baarde 't luſt.

De vredehater zegt: ,
Luſt baarde 't: nooit heeft vrede, wie niet vecht

Ruſt zoekt , ô welſtandminnaars, gy niet recht.

-mºs

-

- - G5 3 y ERS
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v E R s s E N,

Die van voor enachter het zelve ſpellen

Ag God ! als 'k ly , ó zo yl 'k, ſla dog ga.

Aan u nu , ag ! kleev 'k veel : 'k ga u nu naa.

Uytbreiding.

Als 't kruys my drukt, is 't vleeſch ſtraks moede,

En wierp dat graag terſtond ter neer. -

Maar zoo ik my eer 't tijd,is ſpoede,

Vergeef, weerhoud, ſla gaad' , ô Heer!

Ik wil aan u vaſthoudend kleven, -

En volg u op het kruisſpoor na.

Ach ! wil geduld en krachten geven;

Op dat ik dus ten hemel ga.

V ER S S EN ,
waar van elke lettergreep word omgekeert.

Redder , leeddeel rees ſeer 1 raam maar.

't Oog goot traan naar 't pijn nijp'. Raad daar.

. . . . Uitbreiding.

Redder , leeddeel my beſcheiden,

'Rees ſeer , 't raakt tot aan de ziel.

Raam maar kruis en krachten beide

Dat geduld my niet ontviel. -

't Oog goot traan naar 't pijn nijp'. 'k Hake

Na uw trooſt en byſtand, Heer !

--

Raad daar hoe ik uit zal raken,

Waar 't zoo bang is , tot uw cer.

o GoD ; bekroon het VreDe Iaar:

Geef LiCht In LanDs en Kerks geWaar.

& 2 - e
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XXV. LETTERKEEREN,

- - Vloeyende door plaatswiſſeling uit

K A Ro L. v s t vi N'M A N.

I• ,t -

N U RAAKT U MIN LOS uit de boeyen,

Mijn ziel ! van 't ondermaanſche Niet

O 'K MIN NAAR LUST U, Heer ! ik gloeye

Door liefde van 't geen niemand ziet.

2.

De wereld mag u liefde haaten: -

Dat's dwaasheid. O VK MIN LUST NAAR U.

'k Wil aardſche liefde gantſch verlaten.

O 'K MIN, Heer ! NAAR U LUST u nu.

- - 3.

Mijn Heiland roept zijn Lievelingen

Noch toe : KOM AL IN NA U RUST.

Godlievers ! al de zichtb're dingen

Vergaan : O 'K RA, MIN NAU LUST.

Hk zoeke vrede te bewººn

Met alle menſchen , hoe van zin,

Zoo 't mog'lijk is. Mijn ſchuldenaaren

Vergeef ik : O 'K STUUR AL NA MIN.

5.

Wat lokt gy, Wereld ! met uw ſchijven ?

Wat geeft gy ? O AL MUNT NA KRUIS.

't Is wereld , en 't zal wereld blijven.

'k Heb beter Schat in Vaders Huis.

6.

O NAM NU 'T KRUIS AL 't my gegeven,

Wanneer 't my hindert ; 'k dankte God.

O NAM 'K AL 'T SUIR NU in dit leven, -

Zoo had ik namaals zoeter lot.

&B 4 7. Laat

d
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7.

Laat 's afgronds wervelwinden waayen:

Bezwijk niet : O NA SUUR IN 'T KALM.

Denk: O AL 'T SUUR KAN MIN. Wy zaayen

Met traan en ; maar# volgt een Pſalm. -

Wat is de vrugt van zondverblijding,

Ziel? O NA*T MAL NU KRUIS, dat knaagt.

O KRUIS ! NA MAL NUT, tot kaſtijding.

O KRUIS ! AL MAN NUT, die 't wel draagt.

9. - -

O LAM ! NA KRUIS NUT , daar gy torſte

De zonden, zag u elk ! O NU

NA *T KRUISLAM ! wie na zielruſt dorſten

Zwoeg ik ; O LAM ! 'K RUST NA IN U.

IO.

'K MIN U , O RUST ! NA AL mijn hijgen,

In 't ruſtelooze traanendal. -

Wanneer zal ik mijn wenſch eens krijgen ?

Hoop, Ziel ! U ROTS, U MIN, KAN AL.
* * * *

II.

O AL ! 'K MIN RUST NA U , wiens eere,
Is daar mijn ruſt voor wijken moet. n

O AL ! 'K NAM RUST IN U. 'k Begeere

Geen and're Ruit , geen ander Goed.

- I2•

O zoete Jeſus ! die de herten

Zoo lieflijk trooſt : in ſtervens uir,

Verfos my van die bange ſmerten. »

Ei, zeg doch : KOM NU NA AL 'T SUIR.

H 3.

Zeg , Heer ! tot my na al dit woelen :

O KLIM NAA RUST NU , en geniet

Mijn vreugd', waar na mijn Kind'ren doelen:

KOM IN U RUST NA AL 't verdriet.

- , Noch
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Noch andere

XXV. LETTER KEEREN,

Uit

KJA REL T ZyIN EM AN.

Is -

A' MERK NU, LANT! op 's Heeren roeden:

* . Zijn wraakbijl dreigt den laatſten ſlag.

IA, KERM NU, LANT! uw wonden bloedert,

Wee : voelt gy 't niet. 't Is noch uw dag-1,

2.

TRAAN IN U KLEM; zend God u ſmerte.

MIK AL NAER NUT in wat gy doet,

Een traanend oog beweegt Gods herte;

En wat niet nut is , is niet goed.

Wel KLEIN, MAAR.RvT , is 's Heeren kudde,

't Is NU MAAR 'T KLEIN, 't geen zy genoot,

By dat haar eens zal overſchudden. -

O RAAM NU'T KLEIN, zoo volgt het groot,

2 4

Gy, goede Herder ! gingt my zoeken.

Gy zelf zegt : IK, 'T LAM, REN U NA. .

O goedheid ! 'k wil my weer verkloeken. -

IK REN NA U , 'T LAM. Kom : ik ga.

5- -

Gy# Opperwezen,

De liefde zelf: neem gy ons in.

Volmaakte liefde weert het vreezen.

Kom voor , en TREK AL NA U MIN.

t

/ w - w
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6.

'K MIN 'T AL NAER U, mijn God en Heere,

Die eerſt en meeſt te lieven zijt.

Een wereldling mag d'aard begeeren:

'k MIN AL AER NUT, dat meer verblijd.

7.

NAR , 'K LAET U MIN, te dwaas gehangen

Aan 't geen u niet vernoegen kan.

Op dat geen zelfbedrog u vange,

O Menſch ! zoo MEk *T AL IN U AN.

MINT NU ELKAAR 't paſt Jeſu schapen,

En is hun teken. Slaat dat ga, , -

ELK MAAR IN NEE drijft ook Gods wapen

' Ten ſtrijde : MANLIK NU TE RA.

ELK MINN” U vAARf Zijt in uw wandel -

Beleeft en vriend'lijk ; ſtuurs noch prat.

MINT ELK NAAR U , en ſchikt uw handel,

Zoo als gy 't graag van and're had.

IO.

*K RAE NUT IN MAL. O malle menſchen.

Laat mal , zoekt nut , kieſt winſt voor ſcha.

'K RAEM NUT IN JAL. Het is mijn wenſchen,

Dat ik niets nutteloos bega.

I H.

MIK NU NAER 'T JAL. Zoo dat geſchied is,

Dan volgt een eeuwig heilgenot. -

RAEKT AL NU MIN dan 't geene niet is?

O dwaasheid ! Al mijn Doel is God.

M2. -

'K MINN' U ALTAER, die voor uw Throon is,

Waar op ik mijn gebeden leg.

'K MINN JAL U RAET, die ook geboôn is, .

Mijn God ! waar op ik .Amen zeg.

U M IN KAN 'T PER ##
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DE BLADWYZE R.

A. " - -

. Geeſtbalſem.

2tig een uptgeſtorte balſein. 39

Gods Beſcherming.

g!! hmfen “Bobs 3 meetb en ſchilb berbebigt. 5

D,

Ongeloove omtrent de dood. -

'Daar ging ſh meer een bºtenb en5. - 91

Vergenoeging. -

b'4Eb'le beugb ban IBërgemeeging. 39

Hemelreizers. * *

“Die 3ijn treben. - 52

De oude en nieuwe Tijd. -

voor water naam ſpitten en moeder ebaſvan 7,

E,

Tweelettergrepige Plichtrijmen.
ofer b'#eer.. . * . * 99

- 't Onverliesbare. ,

erfgenaam ban 't nemelgoeb. - 38

G.

De geeſtelijke Wapenruſting. ' ,

GBp Chriſtenribber / bie moet hampeii. zo

Grammoedigheid. | | -- - A .

Spzammoebig menſch / ble ſtratig geſtoort. ,, 75
ss- » - - H. Boon

e V - d

- --
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Zangbede om Heiligheid,

eB heilig bob 7 mfeng Hºefſighefb. -

Jeſus in alles.

e geſu lief! 6 geſu lief, mijn hert. - 19

Kersnacht.

€9 #tergſtaatjt ſchooller. Dan be Uggen.

Jehova El Schaddai.

eneinbig G5ob 1 boſ3aitg in um 312e3tn.

Geeſtelijke Werkzang.

Ontmaah mijn áchoone ! ban uuj ſlagpen. 47

Scheidzang.

op ſcheiben ! bitter ſtijcfben.

Lied der Minne.

9 5ulanttij / mijn ſchoone !

Buikdienaars.

G9 boat 3ijn het bbpaa3e menſchen.

- Bethlehem. '

&P 5alig ſjeilig 25ethlehem. S

Babels Hoer.

op 3ſet ble Egotr. - '

S. -

- Hofgieraad. | |

5tboom bloemgemaa en ebel hrufb.
Zions traanen.

45to?t traanen / b?oebtg' oogen. -

A5tr5bige 3in tuft onberſcheiding,

T.

Korte vreugde.

&Eerbpijl be blñbſchap binnen Iacht.

- 's Werelds Hoogheid.Vt €9nbermaanſche 3Biſſclrab. e

51

1or

69

65

v. Ziel
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V. -

r Zielzugt.

Uit mijneg herten g?onbe, 86

3Berſſen / bte omgeheert het tegenbeel 5eggen. 1ok

1Berſſen / bte ban boo? en achter ſpellen. IO2

/

w.

's Heilands Hemelvaart.

t 3Dahfier op / mijn 5ſel / na boben. 15

Schepzelſteun, , T

j âDat 3ijn het bbpa3e glºenſtheu. 63

Vuurbaak. V

" 4Dat bomberſlag booſhlonh on5 ooren. 89

Zondenvrucht. -

" 3Dat heeft be 3onb een bitt're buurpt. 81

3,3 ts het bie "#rkl â? t gigt bfileben. * TI - .

/. De beſte Keure. - 34

* 4Dat is geſug recht te heanen. - 36

- - Te Vredenheid. - -

312at tg 't een mij8 en 3alig man. · 41 -

- º Ydelheid. -

3 3 2 ſe heg hiéreſbg hoe?rebpoelen. - 67

d'Oranje-ſtam. -

$ 3Dilbelmug ban 3Paſſoume. * . 75

| | w

Z. - - n

A. - Snikzuchtingen. l

Zieſ / Linſeſ. w - 88

: Geoorloofde Vrolijkheid, - - -

Zouben hop niet nietigen, - 44

l f - *.



- Eenige

DRUK FEILEN,

dus te verbeteren. -

Bladzijde 2o. reg. 26. boo? Haet / leeſt het,

Bladz. 25. reg. 3- b002 botle / leeft bolle.

Bl. 28. reg. 13. boo? b?eugbe / leeſt buuren.

BI. 3o. reg. 3. boo? Bºemelingen/leeſt lºemelkringen:

Bl. 82. reg. 6. boog berheerbe / leeſt beheerbe.

Bl. 85. reg. 21. boo2 g?aaben / leeſt quaaben.

BL 87. reg, zo. boo! uitperſten / leeſt uitberſten.

JoAc
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