
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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' Psalm CXIX: 54.

Uwe inzettingen zyn myne Gezangen geweeſt,

ter plaatze myner Vreemdelingschappen,

* *
'- -

Je z. xxiv. 16. -

Van het uiterſte eynde der aarde hooren wy

Pſalmen, tot verheerlikinge des Regtveer

digen. . # : ' ,

Ron XII: 12.

Veblyd u in de hope.

OPEN B. V: 9.

Ende zy zongen een Nieuw Liedt, zeggende,

Gy zyt weerdig dat boek te nemen , ende

zyne zegelen te openen : Want ,, Gy zyt

geſlagtet, ende hebt ons Gode gekegt met

uwen bloede, uit allen geſlagte, ende tale,

ende volke, ende natie.
S$ U N 1 V.&
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L E Z E R.
ET.#k zal van * goedertierenheidende regt

# R# zingen: zo getuigde die f lieflyke

# in Pſalmen Israëls , ter tyd hy)

* luſt vond om verſtandelyk te han

delen in den opregten Weg. Des Heren

Kinderen die zingen in navolging van dien

Man Gods, ook nog wel eens van goeder

tierenheid ende regt; Immers : : : : :

A. van Go EDE R TIE RE NHE ID geſchied

zulks: (a) Wanneer zy de goedgunſtighe

den Gods tot het hooge voorwerp van

hunne ſtille geloofs verheffinge, eerbiedin

ge, en verwonderinge ſtelle, getuigende

des door hert en monde: + Hoe dierbaar is

uwe goedertierenheid, o God / (b) Wanneer ze

in 't vrye van des Heren gunſt zig ingeleid

vinde, en door die gevoelige bezeffing op

gewekt werde tot een verwydert vertrouwe

op Gode ende zyne Goedertierenheden, zo

dat hunnen uytroep tot hem is : “ Ik ver

vertrouwd op uwe Goedertierenheid, myn herte

zal zig verheugen in uw heil, S ik zal den

* - * 2 - Hafe

'Pºror: 1. f 2 Zam, 23:1. # Pſ:36; 8. 5 Pf. 13 6.

S Pf. 25: Io. , , -
-



Aan den Heilbegerigen

-

-
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Here zingen, om dat hy aan my welgedaen heeft.

(c) Wanneer ze onder bezadigde goedkeu

ringe, en juiching hunnes herte, alle de

daden en paden des Heren, voor Goedertie

renheid en waarheid verklaren, en die des

wegens ſchattende voor beter dan het leven :

waar voor hunne * lippen den Here pryzen

(d) en wanneer ze in de veelheid des ver

driets, en onder hunne noden en treurig

heden, zig pogen te vermoedigen in de God

hunner goedertierenheid, en dus tot des

Heren roem nog ſprekende getuigen wen

ſen te zyn, dat ze hem by name en bevin

ding kennen, als een God die t zyns volks

deel verwiszelt, en des ook hunnen wee-,

dom wel in vreugde galmen veranderen kan,

zo dat ſchoon er golven en baren over hun

men hoofden gaan, zy nogtans moed hou

den, bewuſt: + De Here zal des daags zyne

Goedertierenheid gebieden, ende des nagts zal

zyn liedt by haar zyn; het gebed tot den God

hunnes levens /

B. Maer gelyk van GoE DERTIE REN

HEID zo zingen des Heren Gunſtgenoten,

in des Davids navolginge hier op der aarde

ook wel van RE GT; Ja gewiszelyk: (a) zy

zingen van regt, wanneer ze onder een uyt

nement welgevallen en byzonder genoegen,

- alle

* Pſ- 63: 4 f Mich. 2: 4. # Pſ. 42: 9.



L E Z E R. A

alle die deugtryke en beſchrevene * regten

van Gods mondmet hunne lippen vertellen mo

gen. (b) zy zingen van regt, wanneer ze in

erkenteniſſe van des Heren vlekkeloze regt

vaardigheid, de gerigten Gods voor goed

keuren; lovende den Here van wegen het wre

ken der wrake ? overtuigt : Dat de f grim

migheid des menſchen Gode kan loflik make. (c)

zy zingen van regt, wanneer ze de zoen

en Kroon-regten des Heren Jezu, in deszelfs

God verhogende nootwendigheid, onder

gevoelige gemoetsbeweginge, en met ver

wonderinge hunner zielen beſchouwen; en

dus op die beſchouwing wel eens een liedt

ter ere uytgalmen, zo dat 's Heylands ver

heffingen in hunne kelen zyn , en er tog

telike verzugtinge in den Geeſt opryze,

dat de krone op zynen hoofde bloejen mag:

verzoekende te dien einde voor de Zalomo

de + duyzend Zilverlingen, en getuigende:

T. o God/ geeft den Koning uwe regten, Sende

uwe Geregtigheid den zone des Konings. (d) en

eindelik zy zingen van regt, wanneerze die

loflike luſt in hunnen gemoede vinde, om

het regtmatige welbehagen Gods te mogen

betragten; keurende het met den regtveer

digen voor lene blydſchap regt te doen, en om

* 3. met

* Pſ. I10: I 3. + Pſ. 76: I I. Pſ. 1 32: 18. -

5# #n.' S# 1. ##. . -



Aan den Heilbegerigen

hunnen *rmonde Wyiheid te vermelden, en

met hunne + tonge het regt te ſpreken. Zo

dat ze gewillig zyn om te wandelen in alle

de Geboden ende regten des Heren onberiſpelyk:

want, zy vinden zig overreed hoe | Wel

gelukzalig die zyn , die het regt onderhouden;

die t'allertyd geregtigheid doen !

Wie die des Heren vreze toegedaan is,

bezeft de betamelikheid van zulk een zin

gen niet ? 't zy dan dat men dit zingen van

Goedertierenheid en regt begrype te ge

ſchiede, door het verkryg van die vereiſte,

hoedanigheden, in de geſtalte des gemoets

nodig, om met den gehelen wandel te doen

zien, dat we Gode wenze te ſtellen tot het

hoogſte onzer blydſchap! in dien zin, leg

gen we onder ene euwigduirende verplig

ting, om onophoudelik van goedertieren

heid en regt te zingen. Of 't zy dat men

dit voor gemelde, tot de eigentlike gezan

genderGodlievende zielen betreklik maakt;

als beſtaande : in die Godsdienſtige oefeninge,

waar door ze langs zekere ordere, of in hunne

eenzaamheden, of medgezellig, onder het buige

en heffe hunner ſtemmen, de gemoets bewegin

gen poge tot ene zalige ſtilte te verwekke, en

vervolgens te verwyderen in, en ter ootmoedige

vermelding van allen des Heren heilige hande

lin

* Pf37: 3o. 1 Luc. 1, 6, 5 Pſ. 1c6 3.
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lingen, en pryswaardige wegen. Zyndezoeen

eerbiedig zingen, niet alleen 't byzondere

voorregt, maar ook ene gezegende verplig

ting voor de Godzalige zelfs hier reeds op

der aarde. 't Is waar dat zy alle, de gave

des gezangs niet hebben, maar hier geld

het zegge dat iemand eens van hunnen luſt

tot boedvaardigheid getuigde: al zynzyzon

der tranen , ze zyn egter niet tegen de tranen.

Dus mogen de heilbegerigen ook noit de

heilryke gezangen wrake , al ſchoon zy

buiten de geſtalte, of zonder de gave des

gezangs zyn : want de ondervinding leert

hier immers, hoe men deze gave kan op

wekken, en dat een bezadigt luiſteren zyn

zonderling nut heeft. En hoewel de be

nede Kerke zelfs nu onder de heugeliker

bedéling des nieuwen Teſtaments meerder

gezigte van weedom dan van lof verleent,

zo weet men nogtans, dat er zo wel treur

liederen dan zege-zangen zyn : behalven

dat'er zig nog altoos Goddelike goedertie

renheden opdoen, tot welkers roem men

te juichen hebbe, of Goddelike regten wier

uytnemende beſchouwingen men wel met

vrolike galmen vermengen mag. Trouwens

de lauwheid, ende den kwyn, van 't on

dermanige Zion, moet al zingende ons ver

langen opwekken, n: ene juichende ſchare,
4 die



Aan den Heilbegerigen

die ons al zingende verwagten! omzoonder

onze gebrekkige Liederen den Hemel te

baat te roepen, daar de hoge lofgezangen

geen ſtoffe nog cieraad miſſen: als op wel

# geluit gevende vrymoedigheden, des

Heren heiligheid, voor altoos zal geſchre

ven ſtaan!

By aldien deze geringe, en weinige bla

den, die we hier den heilbegerigen lezer

aanbieden, enige aanleiding konnen geven,

om alzo van goedertierenheid en regt te

zingen, zo zal Gode gezegent zyn eer, den

naaſten zyn ſtigting, ende den Opſteller

zyn einde bereiken. Ik hebbe van dit bun

delke gedigten, ter voorberigt niets byzon

ders te melden, dan alleen dat de klinklet

ter E daar niet ſmeltende in voorkome,

ſchoon zulks nu doorgaans in gewoonte is,

maar alhier nagelaten, op dat min wetende

onder 't lezen ofzingen, niet zouden den

ken, dat er een lettergreep te veel ſtinge.

Ondertuſſchen Godzaligen kunt gy ligtelik

bevroeden, dat deze eenvoudige gezangen

tot uwer opwekking ten voorname dienen:

en zou het niet ? wie dog zal een liedt

den Here zingen in een vreemd land, dan

die deze zalige verwagting voor zig, op

gronden te gemoete zien? Wie zal de Goe

dertierenheden en regten des Heren roe

- - '- men,

* ---- --



L E Z | E R. .

men , dan die , wier heilſtaat zy bedoel

de, voor den aanvang van de ſtofkens dcr

wereld ? zynde doe reeds werkzaam voor

u , om de grondſlag van hare euwige lief

de , en uwer blyde gezangen, onberou

welik te beramen! Ja, wie zou des Heren

loflikheden uytſpreken, dan gy myne vrin

den, die ondervinden kunt , hoe zyne *

Goedertierenheid is geweldig over u, ende de

waarheid des Heren in der euwigheid is:

zullende ook eerlang ten zynen pryze,

uwe zo zegenryke lofliederen eens in de

boven Kerke uytgalmen; daar, daar gy in

den volſten zin, t zingen zult van de wegen

des Heren, om dat er de heerlikheid des He

ren groot zal zyn ! daar, daar uwe kuisze

ezangen, als enen goeden wvn, na 't egte
B gen, yn ,

voorwerp van uwen lof, zullen uytgaan :

want, vorſt Jezu zal'er zyn + regt doen ruſ

ten tot een ligt dier volkeren / daar, daar gy

eindelik uw nederig zingen niet meer met

de tranen uwer bekommeringen beſproeien

zult, maar u uytgevoert vinden in een land

van 1j overvloeiende Ververs zing? en dus niet

meer liggende als tuſſchen twe S rigen van

ſteenen, in 't midden van den diepen wee

dom; nog hoevende te zugten in dit | land
* 5 des

* Pſ. 117; 2. t Pſ. 138: 5. # Jez 51:4. 5 Pſ 66: 12

$ Pſ. 68; 14. | Jez. 3c: 6.



Aan den Heilbegerigen

dasangſtes ende der benauwtheid, nemaarge

bragt in den blydenen lugtigen paradys He

mel, omringt met * vrolike Gezangen van be

wrydinge ! zullende uw euwig in uwen God

verkwikken, en in de hoogheid zynes naams

verheugen, alzo hy de weerglans van zyne

Majeſteid op uwe liederen zal doen ſtralen,

en gy zyn f wagenen zien zult twemaal tien

duyzent, de duyzenden verdubbelt, ende de Here

onder hen, een Zinai in heiligheid / waar door

ge dan ook onder uwe verruimde en beza

digde Throon-zangen |der moeite vergeten,

ende harer gedenken zult , als de wateren die

voorby gegaan zyn. Amen , Jehovah doe

alzo! - w

* Pf. 32: 7. f Pf.68; 18. 5 Job 11: 16.
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OP DE UITGAVE VAN DIT :

DIGT- EN ZANG WERKJE.

KleinBoekje gå doorwandelt Nederland,

Vindſmaad en hoon, met veler tegenſtandt;

Weeſtdesgetrooſt: want, een melaatze hand

Heeft u geſchreven. -

Gà dringt alleen in 't hert van 's Heren volk,

En meld haar iets, van 'tgeen dat boven wolk

Is weggelegt, voor die hier in den kolk -

Van wanſpoed leven.

Vermindert hunnen druk, en zegt tot haar

Geen Liergezang van Flakkus of Pindaar,

Maar 't heilgejuig van een verblyde ſchaar

Komt u te wagten ;

En ſchoon gy nu op 't tranen voedzel leeft,

En in het woeſt van deze wereld zweeft,

Den Hemel die geen rampen meer en heeft,

Zal 't al verzagten.

3 Dezemb.

1737. o
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WES (W# iſlººp ſtabigliſt belet ben hoofbe optea
SV& ſteken ? -

&P aan:# elenbig lpf bie ſchutſb boo? 't 5ombig

O *

Kºſteht gp mpm togten ſteebgban He5uteinen Ioff

L I G H A A M.

en": maar laaume 3ſel/ en menbunaben

(Zen einb' ijn beigen pligt in ubden 3tigt betinere;
- -- ijn be3en p # 3ligt bt 2íg !

* * *



* GEESTELYKE GEZANGEN

2Ig! bat umſprake mag een ſmelten om 3un ligt/

«Op bat gn ban 3pn toil ge5egent buiero betigt:

4Daarom ontbalb gp mp in mpne een3aanljcDem/

apanner:## -

- at gp ongyaalt 3pt. Dat iſ metJamin echt

###### op mph uJagt?

Z I ‘E L E.

maar: als we eerst meneercil

#o biftbuiig pberloog geb?uiftt in ben gebeden:

abantſ # iſt mpnen uicng upil heffen boög Ut

er tºt ºp#
g#n bin Lift urn geneigt tot ſtil aſieen geſu2eliften /

Pä iian u ter nauuwernood incet tot ben pligt ber

... unchlien,, . . . . . . . . . 'ſ-.. :-

#ot"#ar bam bam mn baar mºtºr snee
5trey- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

&Bie ubpen pligt ber3uimt
v hupt # . . . . .

/ buaat toe u 3ielg bete

, i Cl S

- - - - L I GH A A M. - 2 -- -

?tg! ?tg! nipn maakte 3ief/ git heet iſ, moet

mp ſchamen / , , . - - -

GDm bint iftnuten bbe/ het geen mp 5ou beta

Inleil '

ſlflaat# bat ik in ſtilt nipt eeng aan u onte

UDe banden bic tftp 3ugt gefabfg houben baſt/

“En treftfiet! na belaagt ; Die 3pn nup ooit tot
w ſtrierte / . : : - - - - -

#o"#at gn ſjaagt ban't bibben 5omber
t te ; - - - - , we

* * * * * * * * *

- - KPan
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g
|||

Gºant bimb# ttap, ſtereoft ban al iupn luſt en

1 tl OPG, - . : - -

UPe kragt 3pgt upt nupn haub/ ben pebet upt

- mpn boeb: r . -

&#n alg #ehoba bob tt beheren kont ſporen/

«Dan merg een nieumen beeſt in alſ mpnieën

# : herboren, :-, - - -- - , - - - - - -

Zº Iſ E! L E.

't ºp 5o / maat naar ban baan/ bat gp ban

teſheng nog / . - -

H/ in##aarten geb2aagt 3ë leum en

log ? - - - - - -
f , ,

L 1 GH A A M.
51Beet mpm lieue 3iel! te 3ſeht heeft mp ontno

#eta: ben hemeling/ en 3elfg hier met aan

OIllen - - - - - - -

erna: eigen i3/ en bat ff niet be5it

2 | ſcº E: blyft mpn luſt/ menboogietog

z f E L E. - - 2

25emeent het eben mei en# mp u bermpten/

RPat gpu niet genoeg in alleg Homt te ſtuipten,

zº tº - : LI GH A A M. | | |

&Bog #/# IIlOet nog/ eeng ltlagen op mſpit

- , UEllt - - -

«Bok ober uupen 3ugt bie billift met mp treurt;

63a mpm balg B3iennin! ſlapnlieue gezellinne/

QPie iſt bug langen tpb/ geljuigbeſt hebban bina

Mgſ ? - - - -7e 2| 2 TBaata.



* GEESTELYKE GEZANGEN

T

ſpaarom ontrekt gp u alg ik mpm hamben beſ/

«En met mpm hniën buig, 30 bat ik niet be5ef/

H nebeng mp in 't juh bat up te3amen b?agen/

JBeg gp mp teben geeft om ober u te klagen :

#elaa # - Ern treutig ljett bat mp alupeet bete

1 - - - - laat / .. - - - - - - - 1. ' 1,4 --

ſlBaat boo? ilt mpnen pligt be?tigten5onbetbaat?

Z. I. El L. E.

Ben inblogb bie u mcht/ moet gp ban mn niet

bDagten / - -

- of an: heb ik niet aan u mpmg lighaanig

ragten/ * * - -

2tig bat gp mp berboert boo? btma5e pcber 5ugt/

lBaat boo? ift b'ongemâ bamihoming He5uüugt;

3Die nimmermeer gedoogt dat men 3pn merk
3ou ljonen/ - - - - - - - -

genni: heeft belooft be eigen kragt te hto=
- V - en. - ... *-* * * * - - - - - * * - " -

. º L 1 GH AA M.

geeft# ban alleen beſchulb ban al 't ber

3u m/ - * * *

en wint gp u geſtelt in alles even ruimt

Zº Is E L E. ## -

5 men#aint mpm pligt/ om nebeng u te

e T - - - - - - - -

ben 3mmama En met ben 3ugt te3 me=

- - - - Jen / - - . A gr. , ,

gap 3pne Iepeng Hragt/ bic ong 3nm gunſte bieb/

'Gºot innſoeb ban't Beloof/ en bat gn 3egenhiet/

&#n "# op 30 cen tpb alleen ban Inp t'ont

- - - - angell / - -

GPat moet inpu innig oog ban JejuIstaan:
- - - -- - ºv- CU'

" ,
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ſ!

&Ier# goebe Boºſt 5nm Abcepter tot mn

- te t/ - ; ; - - # '

«En boot 5pntype gunſtal mpnbermogenguleht.

iDaar in haar ig mpm ſchuld / ik moeſt uit

' , meerbet 5oeken/ * *

GEn in# mogentſjeib/ mp nebetig betitſoea

eil :

ſlPant##" 3oube-baat ig mpn ber5uim ges'

mee -

«Dat iſ niet meetber 3ugt om binbloeb ban3pu
45eeft. - - - -

QPog hoopt inpn ſBeberhelft/ houb moeb 45ob.

5al 't bergoebe;

ſBpf 3ullen nog hier na / tot roem ban gi?epe

- Hanòg bloeöc ; ; ; ; * *

«Eeng 3onner bleh of ſchulb / inb'hoge heerlijkheid/

«Elſtanbeten niet meer berſttelaſten tot betuipt. '

tº,- - k - -

, V - - --

- l *

BE DE-DAGS-KLAGT.
- : " ,

De 25ebe-bag gemaakt / en íg reebg upte

- geſch?eden/ . . . : : :

QPin# beg lanbg behoub 3ehouah eet te ge

- en; - - - - - - tºt 2

gen teffeng met een 3ugt te komentot 5pm (Iroon;

KIEen cinb hm on3en fcbuſb aanſchouuwen in ben
2foon:

6TLiefberpke 45ob! uieng @gennimmer ſlapen/

«bp 3iet maar aan bit faub 3ig treurig gaat bera
- - - - - gapen / - - - f.

(Eet hunet3ingban uunregt; uur ſpog aanſchoub

- - ben ſchulb/ - - ; )

vele uur #igheid bus langebeeſtgebuin.
- - - 2, 3 3De
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9e Jºãagten bie tot nu / op uku bebel regeren/.

elaſten ong ben 3ugt na ulmen troon te heren;

m met een maate boeb tot 'glanbg behoubenig/

te ſmelten om ong heil / bat in uur hamben ig,

6 ſtot5e mil ong niet alg tot een oo? Deel g?omben!

45p *## b2pe laap uun iPomb?en moub bere,

OnDen /

«ºp lee#met um gunſt/ bie ong een tranen

Og

unt klein3en upthet oog/ tet ongebeingbeboeb,

oe bit## 3pne hinbſche jaren /

3 Eig": in beel gebaat / behaagbent @Bob te
aten; n

# o: boog ben ſtamt en trok het upt ben ſiph/

##met 3pn gunſt en maaktent ſpoee

iſ! Uſakt. - -

enEnamen eerſt mag in 'g bpambg

tallUgn

q 5ob ſlaakte nietemin 3pn kn?eeb gemeld en hame

ben

maar nooit onmagtig volk na 't plengen van
- Dett traan / *. -

«En beel onſchuldig bloeb / in b2pijeib Hºmann te

GR3 Il ;

ga met be Cither ſchaat 3ig (Iempelmaartg

mogt menben/

Om hummen b2pën 3ugt met lof tot hem te 3eme

Bie ":#rs beſtel ben bpamb ſtecbg met
Cºllalll va

eroofbe ban 3pn ſchat en fnuikte in bit Ianbi

at in Den lagen ſtaat/in geen gehoopte fmoogbeſ

JI)aat ſteebg gebciligt mieto langg uponb?en bie

: 1Men boo2De / . . . . . . . . . . -

genboog gehouahg magt/en totbegupanbg fppt/

#n bit geringe land ge3egent 5pn"ns e
- Z -- #8C

«- .
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Iſ

#l

:

| |

#

d?

||

maar ##mannen bie Sobe werd

en in ºude ſtaatsastatbaar is te lezen:
ſl3aat boog begi#cren trou30 treurig werd ge

- - -

- - -- - ---- - -

* 5 * * * *- J :: lypºpith / ; - ' -

«En 3nne bierb2e gunſt min onber ong niet luoonÜ.

e":"" ig ttetutig aan het

iumpnen - , s .

3ban warenlang berooft/ naäp om te heroupe
- 2 ; Ilfºllº 1 : : : : : : : : : * - - - - - -

as uit#ºraanwaſ men noem ons gea

aaaat is omgerektoont de luiſtertphe bon! .
âDie Die ben meebom treft / 5ou nu met Zege

3angen / g . Nºg ; - , -

2Jan #ºmmisſantſ aan ëne ſterke han

geiIſ , , ºf vet : « ' - - - - - - ;

3Die man haar glaug berooft / geen luiſter meer
berleent / * * * *

«En ter ontroetingbient, miebie niet biſfilt upcent!

GPnl 't 3ubate ongeboei/ bie byeeg3eipfie tocbe/

39an 456bij regenaardigheid, nietig herte moet
niet bloebe /

«Bie met begatigtheft eeng ban nabp beſcholib/

, &Bem:# bie men legt/ be hoop waarop men

- DOllil. -- -- - - - - - - -

y âDaar ig be liefde bobg/ bie boreng met haat
- v - - - - - - t -

- en / . . . . . . . ,'

2lig ban be mate #Zon / op #ion fibpam te

- - - Daten / | | | | | - - - - 'g

En met een ſterfte gloeb/ bebniſtre #iefwerligs/

(Iet babelift genot / unaat boo? be fioetſjein 3uigt;

&#n"##ſnºrme aan #e3ti bieuſt bogt

Jºãet bºetigbe in 't geneetſ met tranen op de

matigen ! .

- - % 4 - zetreft
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3etrekt #bie hoge 3ugt boog 't Zalig GPps

per lob /

J?u ":#," bermpt / en hoon ban 2，iong

#g ni:«5obg art 10?eeg alg upt het hert bets

anllen

ſBammeer 19oºſt He3u eeng beeg #erhe 3oube

uJannen /

moeſt bn het meeſte moſh niet als een enkel haft

39erſtroejem in ben min0 ban3pn berbolgeſtraf?

IDen eeng b'eerbiebigheid op ſchalen bpierb gte

bmogen/

Jaet heiligbomg gemigt / hoe 5ou boo2 feberg

ogen/

JBe Hafjeib ban ben 3ugt / geſcheiben ban het

bulaat - --

3Der regte iſ)eiſmaatbp / niet mopben openbaar.

ort:# miet glang/ bat boreng Humam te

mbten/

#g recbg haar luiſtet ſtuipt/ en jammerlplt aan

't 3imhen/

Eo bat# blanke beugb/ niet meer gebomben

020/

âBaarom het treurig oog nu billift tranen ſtopt.

openoeg3aamheib in ſhobte ſtellen met uerblpbcn/

HIBaat boo? be merclb baalt en 't ſchep5ci ſta ter

3nben; -

&Dieh# ſlBomberſteen / bie 't bitter maakt

tot 5oet:

#oe meinig ig ong bolft berlieft op 5ulk een goeb.

dBp matig #/ gp beugt/ 30 maart te 3pn gee

p2e3en

GBp maart in ſºcberſamb/ maat laag het mag

boog be5en / -

ſBanneer men tot ben big alg mebfcpnen ging/

en gene welluſt nog mag binnen ongen"#

ºp .
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!! (Eer tpb boe haag en byoob / het ſchoonſte ban

Dell lanDen /

2. @Pie gabe ban @Bobg gunſt/ bie b2ugt ban on3e

hamben/ k: . -

H| ſpierb# ben 13o?ſt ge3et / en banhelik gee

p20c t/ - - •

# Paat nu boo? oberbaat een minber meer bee

hoeft. "- # #

l: JBe p2agt ban 't buna5e ideeb tang om het ipf.

iſ: ' geb2agen /

# Gºreft buibeliſt genoeg ooit reben om te klagen/

JPat nu be mebgigheid metb alle3ing berhragt/

# 45ebzagen op betong/maat niet meer in bc b?agt,

| #g niet be luiſter ban be maarheib meggebloe

| gen/ - x

ſBoyb niet haat eb'ſchragt na eigen 3in gebogen/

g, Göeſchiht / berb?aepb/ geſchoeid; ten blphe ljoe

be ſchuſb/ -

zoekt, boo? 3ig 3ocht / en gene waarheid

lu

3Pe trotsheid ban het hert/ ſchoon boog het oog

berholen/ - -

3Pe"#" ban Den 3ugt bie buiten G5ob gâ

Dell :

#oe tocinig 'maahsaambeſt boogb baat omtrent

beſpeurt / . A -

#oe meinig mogb bit filmaab in #e5u bloeb be=

: treutt.

«bobg inb?tift in 't gemoet met ?tchtbaarheib na

k buiten/ - - - -

ſDaar#" lip en monb niet amberg komt te
,, IIiten - n

JBan## betament ig/ en 't Zalig iſDoogt,

ebeelt;

#oe"# #Zielen 5pn met 3uſk een ſchoon be

Jeg C. - - ---

- , 3, 5 Ag

va
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#g sonnig alterland! 2lig moub gp 'tſjert nog

5etten !

enmeteen mate 31igt/ nog eeng be3abigt Hetten

QPp ubm behoubenig / en 't geen tot u?cide bient/

(SEen einb jmmanuët nog upierb met u beugienn,

3Lankmoedigheid 't ig maat / ſchpnt u nu nog

te Dzagen /

JPet ene minbering ban bele 5bnate plagcn /

iBan peſt / ban muurm / en 5ulaatt / Die meet

uptulenbig 3pn;

Jhaar og bit laume Hanb. Dat boeit helaag geen

ppm !

(Derh:# geſtaag / 30 3maat na binnen

ggieben/

qen tot ong 3ielen ſmert nu S&ion't herte hſleben:

“Die 5iet nog goeft men niet / onn. Dat men one

geſtoogt/

zet", in ben 5Hgt treeb in 3pn laumheid

2t.

19et 5alig bal3em-bloeb bat He5u Iiefbe-momben/

#n u 5o langen tpb beenbruppenboog be5onben;

#g ban # ligt geagt / ſchoon 't enkel ſchulben

eit/

IBaat boog ong beg5elfg htagt 30 ſpaar5aan

Yuerb bebeelt

upſen ſmaan aan 't heil gehlanh ban 't liefot
blocb beb2eben/

neoeft u 6 nederlaub ! moeſt u het hert boen

âDaar boo, gp onbemuſt/ intum bereeltheibſtceht/

&#n 't 3ongelo3e oag/ geen tranen meer en leekt,

2lg moub gp nu ter tpb nog opuun gangen paſſen!

opf"# in ſſboog bbpaalt u 3eſteripft begraf,

en

mbten gp 3orgeſnoenm herte nam hem menn/ .

agt 5pne gunſte niet/ of ig 't u oubehintg
e v. -- Og

*
«- *
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3un regtuaarbigheib met ambtelanten hebet

u hoe 3pin blinſtemt tegt beruloefte hunne ſtebe;

g: Pie ban 3pnzalig ligt en ºliemaat13un ontbloob?

tº2-un hoge JI)ajeſteib bie tog geen bolh betſtoot/

d: @Pat tebet boog hem leeft / Die 3al niet altoog

II -
builben / - - - - - - - - - -

3JPat fmabing boog 3pn gunſt / bat omgeboel bp

ſchulptuſ *
- tºld -

fram:# n een land / Dat 3pn lankmoes

- g - 2

# #pn liefde en 3pm trou ſteebg boonb uantpb tot
t -

* Dog wederſpannig volk 1 milt op geen raad
ontfangen / v,

ſ ſpeet dat gp nietemin mp 5alig boet herlangen;

in QPm": #n ſchulb / te ſthoumen op een

Cij00ll

Hºeta: nipn b?uppemt oog 3al harpgen tot een
00hil ? w

6 ga! het is men zegt dat een mp heeft ge
geben / .

; 49m ma mpn 13aberland met tranen heen te

ſtreben;

j #T2et 3tigt dat 5pne gunſt / mp boben mee en

ag;

efeng# in een ſtab bie meet ban geen ges

J.

# . -
- 14 Maart 1736,

%

* * *
-

# . - -3

- -
ſ -

-

|

- --
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B E DE - DA G S - ZU GT,

Door zugt na ontbinding vermoedigt.

H" 3# tyle 19oºſt / na uun miſbabigjes.

ein

3etel *## mpbe 3ugt / eeng met u 3elfg te

geDen : -

ſDant/ metmaartg bat 3p 't memb/3n binb in

; 't ganſcijc tonb/

JPietg bat #ar neiging boet / ag Dat 3e u eeng

bonb !

«Dit barre ſamb ig bol ban rampen treur ge5igten/

âDie 5al helaag ben meng/ buie 5al haar bog bea

- 3 rigten # . .

3Pat eerlang eeng mijn oog bit nare 3al ontgaan/

ſlBie boert mp i3emel ſjoog/ tot boben zon en

- jl)aan ?

ſtom aan mpn maarbe 2fiel/ 'à 5al u een go5ent

bmp3en /

2Iſbnaat het lebeng ligt 3ig bimb 30 lmaatt te

p2p5en; -

@Pat*# geen buiſterheib nog 3onben merb bet=

pilt: - *

een baat nu hoop al baſt han3menen in beſtiſt.

bef op um logge 3ugt/ en hoogbe #9emelingen/

iſlāet Ènen baſten gceſt/ het ſigaſeitijah 3ingen:

(Iertupſ# op der aarb/ berfmelo alg in ben

b?uft/

gzo meet bie blpbe ſchaat niet bam bam ſjeiïgee

Ittſt. -

gzie baat bit #alig beel/ bat merbuuntgeboben/

«En ãomt be #2emel 5ugt tot bate Bolhefb": ,
r; - a /
- - - -
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r-sa/E# hier be Ziel / manmeet 51 tnerb

ge O2 / .'' . . - '

ſ! 3Doo2# na een trooſt/ bie haar ben bguit

» ' L3de * - - -- - -- - - - - - -

ziet op de mºrele gang ten tempel ingeſlopen/

# 1Bat º:# of trotg:/ heeft 't Parabpg bew

ropen &

» «Data:#stamatº bentgp ben 5onbent

IIIG!! \ i >,-

# & Bie ſje3u tiche naam/ en 't3alig heil 1Berbomb t

ſtamp;aliglik berfinaab / boot hun 30 b?eeglift

en; , : : : : - G.

Igoub moeb ontroerbe 3iel / en bmil u bog ber

'I hioeſten: , - # # 2 wd

dBp "#,# #emelſchaar bie in een tempel
. * . t/ - : : : 3 - 2 ºf 3 -

# Daar## bierbtenaam van gesuniet meer
" - " OOIlD, " . , - . - - - - - - - 455 - E

g 202gt gp # unel met regt / of niet be bag bet

- en * . * ºf # 2 ss 3 - 1 ---, ºf:
ſa - 1102a - - - - - - - -- - - - '1 J - , .

#g in# herte reebg en hoe het ban 5aſina

- ften/ - - ; r? :::: * . . . . . . . . .* UPit 3ongelose fanb/ bat geen gebaar#/ L"

#! &#n gene 3iele togt ter bebe opmaartg heft # : : :

(JBaat#" eeng boo: 't 5alig heil bere

- ſjeljen/ . - - - - - - - 5 % . . . .

1eoo! eutnig in het mit met H3emel3ligt gaan

; . . 13 meben; * * - - - - - - - - G.

- - - -

- - - -

-, W Y--- ---- --

zo bat': een alem niet meer in 't herte 5aſ/

# #urn en meteen erg booſ haren ºm hier naïr
# Paar 3ullen 3eherliſt be lage ſºcberlamben/

"d een roume in ben 45eeft geen barpe aan de

| bnanben / -

' oan# nare muur / boen bzagen met geel

Illett -

en manten/ombat5p/3icaglieben'tliefbehert
t - *- - - - ' 19an

#
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idant 43ogſt gmmanuët/ bie 3pnt heerlikheben/

GIEn "#5o bierbge gunſt aan Jacettamb bnou be

;' Den

JT2aat# trotse bolh heeft 3pmer niet gea

v; - -

Gºn w: #amen naar en 3oemiigt reebg beta

lpilD.

3Diet gp#" beg 3bnaartg/ 3ig tot be ſteben

etten

G2ng 't# en laume bolſt alg tot ben pligt te

- buetten / . - . . -

meet Hommer of 't niet met / ooit tot ong nee
s? - betbaalt/ . . . . . . . . . * U- '-

«En ong eerlang ben ſchuld / ban bombgbreuk

E - ;.. ſtelt betaalt?' ' -

Hun b?ebe 3ugt #ilm tot baar geen bloebbets

- 2 gieten / " - - - - - - - - -

«De#artin 3al/ of immermeer betbgie

$ 2 C ten; - - , T - - - - - - -

JBaat upt ben momb begangſt baat tot be ruimt
s". 1. . gebgagt/ T. - - J e

&Boog geen beklemtheid meer ben upamb alg

; debubagt. " ! "

&Paat 5al een Paniël/geennare bronnen boomen/

saog jelt €5cchiët/ bou, geneiterheſchjomen,

enE# oog en 3iel betſchoomben 't heilige
- - - - - -

/
- - - - -

SPat boog beg bpanbg blam bet moeſt mierb ban

l rollbyon. -

Toyeeſt# " hoge 3ee / bie met haar materhole

- en *

bet is, 13aberſamb/ regtbaarbig niet bent bol

en; -

om baren 3onben ſchulb / boo, hoger laſt be
b2eigt : ,,

?Aanbib het boblik tegt in eetbiebbie haar"#
----- mt
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m: @m bbben mine en ſtoºm eeng beſlig baan te
IJE waar##nuitse metbarewantstem V

ri aann: een be unai, han team aan

a nestºrveneemt, waaraan
ontruſt. -

de 193eeft grººt genoën begularing die aan utnpa
- ltn knagen / ; - - - - - - - - - - - --

- - - -- - - -

af en maart in E myn siet met regt wel eens
) 1 en berhagen ? ” at uit rug

hte sto tutet ook in bieb?uiten in tuin touringcustenf

JPat gene mabe baat nerteert Den Happigſteen/

mº ean 't baſte peilpaiepg/ batbodenallen ſchabey

#Piet# te bugten heeft boog Jacetlanbg boutin

- - - bf ſtiftbe, - - - - - - - - - - - - .... -

1# ſpier# laſt alleen bebogbert be clenbl....,

tr W. want: van maar at jacobg 5boiſiet
- ent. A * . * . . .

ar Baſe ## fillen ſtroom beg wereldg telkens
- :-: tci ; - * : - - - - - - - - 3: L. i . . .”

19ermoebig u mpn 3iel en peinſt op #nen -

* ###%

# enEtten",""Er- x ** - - - - - - - - - - - - # ºf ## Ui:I' -

# Zie baat een gemel ſipâ / boog uiteen 19oºſt
s. 'We ben / . . . . . . . . . . . . . . *

vr 2ie baat#" taroon / maar boe? bp ig

ge 21

iſ， 'gººie baat een rijke halib bc3it een ºcmel loon :-

zie baa#hemel goeb/ vervuld met hemel
- --

M)

| | 'Reant/ ment" nutte in een plaats ge
gſt 1 bonibet! * * . - .

* * v “Paat

«Daar #fbe liefde-breuh uw sitie nimmer mon
- ben: 't #s zº is, ,,, 7 * . . .
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Tºpaat ieber mebge5el 3ig 5elbe alg berlieſt / .

GEn"##" 3ugt ben toem ban 't Iamt

€II,

@Paar uberb be laume bo?ſt berbulb met hete

bonkten /

39ier 3tigt upt 3o een bgon met beel genoegen
D2onficn; w

«En ſteebg biet in bee tpb op 50 een min ge5et/

#aat# boog een ſchuld ban hoelbeib 3ien

- - -- let, -

Gu ig't bat gp be3cft hoe bat be hoge maſſen/

iBan# tegte ſtab / 5pn tot De g?onb bete

- en - - - -

d5â heft um toatenopſ totbaar bie Zonneſtraalb/

# met haar luiſter ſchoon op Zionneberbaalb:

eldt &# Dat ſl2opgenligt opDagen uit Den

v QBoſten / . '

KPaar## #ams #on boo? eubpig hen bet

TOOItCil - -

&Bie hier 3o treurig ſtaan en 5ugten op hun magt/

GBm bat gen Inloggenſtond genahet na ben

* * * - Hag b -

Jºãoet gp# met um oog ben lambc nog betmee

-, ,,llCl!

#oub moeb mpm maarbe 3iel: mant eerlang
r: gaat gp ſjenen / re -

«En treet ter ſtebe in/ baat men bie ramp ont
t w u0ent;

KIot in het einbeloog cen tranen meet en Htent,

JPloeib# uum# oog nog alg. De buatete

- ſ2neiten/ **

«Dm*## H#eren 45ceſt ban Zion ſchpnt ge

en;

gên 3iet gp 't Ziong bolh alg in een 3onbeſchulb/

zetten: 't Zalig ſchoon: ô heb# bDat

g 4.

- > &#n



-
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een ſcſjouuub baſt boo? ben troon haar kleeb bat
li niet 3al uphen / . . - '

een"# luiſter goub boo, eutuig op 5al papa

apann: #zaam" eeng in haar pgaaigea

- * . da0 / . . . . . . . - :

25eb2pb ban allen ſmet 3al me5en boben ſmaab:

ºid Pn baren 25?uibegom in 3ulſte Zegenhleren/

ikſ3etuittit in 3pn bloeb boo2 eumig te berëten. ,

&P blinkent gout bercier ! tot toen ban bie 't
W bermon/ . - :

##echoon aig be bagetaab/ en helder ban be Zon:

IlBaaft## #Ziong bolſt/ hier in ber tpb heta

| | --- OCCIl/ . . . . . . . . . . . - - - - -

Y G5p"## hemel inpä almaat ge eeng 3ult

1 ſjoten; . - - - -

#2et blpbe beſt gejuig/ alg met een ſjºemel bal/

! @Pat*# ge5ongen toogb/ boog 't Zalig lebeng

- d

p: Ga eutbig ſhemel ſieb! @Phoge Hofge5angen!

t! (Ier# ban hem bie moet uun eet onta

. al1gen 3 - 5 . . . . . * . * ** * * * * - 2-

» «bà juig uun bierbge 19oºſt / bie ook mpn 3ugt

betbient/ . . . , * " ' . . . -

: «Bjarnpn culmig lof! mpm maatbe Zielenu?ienb;

#h han hier in het tpb met ſtamelenbehlanhen/

# #og met een ſchopte ſtem uim 3oen bloeb niet

bebanken; - - -

1 2II blpf ilt met mpm 3ugt op aarbe nogal ſtaan/

, 25p ume ſoffiftheén/ 3p miſ bog berber gaan:

Cn ag inpn logge geeſt/ omringt met beel gea

-- b2chten ! . . . . . . . . . . . -

QBie blpft hier in um lof nog al geſtabig ſtehen;

ſ ondººr ban het laag 7 en boert5e #enneſ

W - et / . - - - - - - -

gºp mi et...gzg bpil geſjeel om beg" boben 3om en #tuit
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#stuit#" 3ugt bie ſjeigt om te ber

3Die b2pt liefde moon/ almaat bat geen berbete

1BanE hogen lof / gebomben bperb nog 3pf

oman##eur Do?ſt/ gp ſtuueeht bie 3ugt

QEnw",# mpm 3ugt gaan ſtuiten in 't bet

CBnn aan uun licfbe lof boog eubnig eeng te han

grn :

eD meen mpn Zalig beel! 45p hebt bie heiſ be

geert

Sjn "E: l?emel meng/ nog nimmermeer ge

-
fCTt.

Jàcen 't ig ben ſagen ſtof / en 't 3pnbe ſterbee

lingen/

lDier pleið íg boog een 3ugt / Die nimmetmeet

buil b2ingcli
-

(ILot "#joemd hoog / tot boben 't ſte?ten

, ſ?

QPnl Dat# buig5aam 3pn / en lieben met ge=

IIlahi.

«bebogentheib en ernſt / te boegen bp 't begeren/

GBat uinb ik Dat mpm #iel nog menſchen 3ou te

ieten;

ſIcn# ben Yueng fieebg makket ig en

dafit/

«Entigter ſtille 3p/ hoc bat het 45obe maaitt,

JIBaat#" bange 5tigt niet billiſt mogen buge
s", ICH ---- 'J W

13oog ruimte bie niet homt upt '#13emelg b2pe

: Htigten / .

Ilhaar tint# trek en neiging tot be?larb/

©ie men 30 Houſtig met een buig5aam het te

paarb? ... : - - - - -

-- --- -
GEn
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'I

#l

&Ein 3ett# tebge bueng bie inbloeb gaan betage

- t2Il - ---

& Bie b# gestamt buekt om na bit heil te trage

- Pnl ,

HPeem eeng / baar mag een ſºogſt bie had een

liefbe maal

35ereibet / en hp riep 3pn ánegten ter onthaal/

2lan 3pnen liefben big; mitg dat 3p niet te 5aa

men;

âIbaar op 5nm mp3en tpb/ tot 3pnpaleiginämaa

Illen ?

#oui"# hunnen 3ugt niet mengen om bie

ogſt/

ſqIe geben Énen ſtug/ te baſſen op 3pn bo?ſt;

45n 5ot be ban mpn 2，iel alg met De H#emel g?as

gen/ . * . - - - --

j?iet#s in Ijaar bijeng ban 50 cen big gea

, buagen/

KºBie in beg #3emclg hof boog eumig íg bereib/

GEn bie 1392ſt Heyu mombbe3ugt heeft toege5eib;

RBic om bit liefde maal en om die #emeſ fpp5e/

eengage Bennelluſt/ boelt in ben boe3em rp5ef

«O ja! 3n uniſb baar heen / en heeft 3pn moogb

- , te pant/ - - - - -

gaat hare liefde meht/ met al betogten ujant/

ſDanneet men haat maar ſpreekt/ hoe bele ban

be 3onen -

Iïcebg# aan bien big / en fpp5en met bien

Cljollen; . - -

leet herte bat gaat upt/ en aig een gunſtgenoot/

#o 3ugt #n na bie tpb / om t'ëten ban Dit

bgoo

2lan# romben big / in 'g gemelg hoge 3a

CIT l

en menſ， maar dat bie borſt ook baat moge
laten halen

- 2 ſje - 25 2. #n
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#n 't#re 3Palepg/ tot boben 'g gemeld

OOſ!

(Let cuſte op 5pm bo?ſt/ en om 3pn liefbe oog/ .

(Ic hebben tot een pand / Dat men aibaar gee

5eten/

#n 3pn 30 hoge gunſt 5al tot genoegen eten/

&Die b?ugt ban'g Lebeng boom/ bat boeb5el bant

't berbomb,

3lig tot een momber ſppg met barcn3ielen momb.

iſion Dan mpm #esu lief hom haalb mp upt

bit 3mecuen/

Cn boert imp eeng om hoog tot in um huig en

erben;

@Paar men ber5abigt mogb/ baat men op mana

ma mepb/

Iſtomt tog mpm #e3u lief/ en boerb mp upt be

tpD. -

#ſa ?lmen 13ete Hesu komt!

2 Maart

1735.

DE GE ZOGTE EN VER

WAGT E STADT,

Tot roem van haren Bouw Heer voorge

ſtelt Hebr. 1 1: 1o.

D", ig#Zalig 19o?ſt / bie heeft tot 3pmen

p2p5en *

en uJoonplaatg boog be mp3en;

en Eatban 3pn toen / een ſchone ſtab gee
- Oll - - - - - - - - - - - . *

3Pan glang alg ſuiber goub.

- - Q5tent
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E

II

een:# ſtonſtenaar/ behoefb hem te bee

rigten -- -

ſDanneer hp bie ging ſtigten / &

&#en almagt in 3pn miſ/ een uitgeb?eibberſtanb/'

13erleenbe hem be janb.

GBe ſteun5elg ban 't gebou bie bat 3o baſt bere

cietein/

2 pm beter ban &aphieten;

erºp#" De 2larb geen ſchoon ban 't

ataUp

«En haalb bp haren pgpg.

oPr: name ſtab! gp komt mpm oog te ſmelt

EI /

«En tot um ſchoonheid trekhen; . . .

aan:#ne bier ſtibier ſcijenſt mp bie biete

ge it!

JBie in utn bolſjeib ruſt.

&P ruime &Bceaan ! mier ſjeit en hemel bloeben/

2tſ mnnen finert bergoebelt;

#om byopjeg ban bien ſtroom / baait niet tuin

«5oblift nat/

- jàu in mpn enge bat. -

@Pag#"ban beeg ſtab heeft menig oog oïnt

G#821

«En 2alig ſog geb?ohen ; -

32an be5en lagen ſtof / op bat het 3oeften 3ou/

jàa een 3o baſt gebou:

«En boo? geloof en 3ugt mogt in berlangenleben/
, T - Om eeng om hoog te 3tneben; -

2IIbnaar het heil beg?ip in be3e liefbe upoon/

Zal pein5en op een ſchoon -

RPat# oneindig ig / en cuulig 3al bermoée

gen -

- 2lan hen bie hier nu 3tnoegen/

Jha enen melſuft ſtroom / Die einbeſoog uptſtoºt/

. @En"## buo;D,

3 GP roem ?
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oproen! @ cieraabg-ſtab! gpbgeeftmpmaatbe

ſche banben/

.. #ft beffe mpne hamben

#n# bcbe-pligt / met 3ugt tot mpnett

OJ

om een 30 #alig lob.

&Baar buietb ban euunigheid een ſjogen ſtaabt gea

ijGuumcn/

âlBanneer men bie 3gu bouwen;

3Den roem ban be3en ſiaabt in haat 3eer bupg

berbamb/ -

#g boben ons berſtanb:

'Die ſtepſte 5onbet top/ Die lengte 5omber palen/

* - HBie ſtan ong. Die afnalen ?

Pic# 3omber maat / Die biepte 3onber

g2011D

13am een 50 tpm3e Womb.

#et geen te grote 45obbaneumigheid beraambe/

45n 3puberſtand betaambe;

ſlºot#van fan ligt/ heeft bp beeg ſtab be

C

«En eumig baſt geleib.

g#n# # meneng bie nog van een g?onbſlag

leTell

KDie nimmer biemt bergeten;

'De 33cln-beer ban bie goud bie ſchonk 5pn ete
ge bloed/ w -

dBat haar omlnzihbaat boet/. . . . .

g?p# een fonhament/ be euunigheib betbulla

CCRJ ſ

ze salmº:#sraev5ttilen ban *t gebgu 3En op OeD geſttgU/Zo alg 45obg# berigt. ge

gEn#" moeit/ en 5ig mag gaan beta

(e - "- - - - -

. * * #p aan geen ſtten berpletten/ ve
- 2
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RJaie ##hooft beg hoeftg ban 't Zalig heil

palep

iſiuſt op een bieren p?ng.

":# en trou gaan hem geſtaag beta

3ellen

dBeen poogten ban ber #ellen /

UPie 't oog van 5uiſt een boºſt / 5pn gunſt en
GBppermagt/

i)eeft immermeer berftragt.

CPntmanftelbaar geboub ig 3p 3eer bppb gemeten/

ſlBe mogen niet bergeten/

#oe 3p #rs afgemaaib en alg 3eer ggoot beta
IOOll

-

(JBaar 5uſh een ſchaar in buoont! »

RIDe##eer ban bie ſtab ging haar 3eer ruim

epalen/

45een tong han ong berijalen/ -

H#aar hopbe ommetreft en haren ruimen ſtring/

dPie 30 beel boſſig ontfing.

#aat ſtamt ig ſchoon en uuomber ftaep gelegen/
w 2p p2pht ban allet megen/

#2et#" troon; mieng luiſter boog 't

ge5igt
-

Gig met heel roem geſtigt.

'De koning houb 'er hof en 3af 3e noit beriaten/

2 pn glang blinkt op be ſtrateu;

2 pn pgaal ig boog'et oog ban ieder onderbaan/

ie hem ten bienſte ſtaan. "

QPoſt liet biebmp3e 13o?ſt/ alg in befombamenten

3àan haren muut inpgenten /

#et# naam cieraab ban 't Žalig tulae

ta

&Bat eubnig p2phen 3al. *

vrij ## #oge 25eeft bie boo? De ſtab gaa

Ilellen -

IBie ſign# fof hertellen ?

4
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2lan b'een en D'ambge#nuan en Iebengſttootn/

- Zo ſtaat 'er énen 25oom/

3Die boo2 bit 45obliſt mat bat #Zalig Homt te

* Ulieten / " . . . . . . . . - - - -

- #pn b2ugten laat genieten;

met een bcrumonbering bie op be b2ugten topſt/

in - : @Pie men geniet en p?pft. - - - -

«Been uuoonplaatg 3omber ligt/ bier 5al een zon

- me ſchpmen/* * * * * * *

- UDie meet ban geen berbumpnem;

JDaar in haar kring geplaatſt / boo? eumigon

- bcbichtt/ * - * * - *. - - - * ** * * - 1. -

(Ien bollen mſbbag ſtrekt:

oEn met# luiſter ligt baar moit en meet ban

" " tamen . . . . . . . . . - --

45elph hier #on en JTBane.

«Been ſteurig &ntacuugZ op baten ggomb30 met/
- - - lg boo? De zon ge5et; - - f.

(Ien# ym t haar ligt op be5c ſtabt mogt
- - - alCIl * * * * - - . * • •

itan bp ben #emel halen:

ee: #lman geeft bie / 't oneinbig Zalig *

ligt

* . Baat 'g merelbé Zon boog 3migt.

GT5een burger ban bie ſtabt / b?aagt baat oit

* : rougetuaben / * - - * -

- JPoo! broefheib oberlaben/

qDm bat be bleſte boot hier in bit jammerbal/

' ", " 19eroo25aakt bal op bal: ' '

nºg baar igt cieraabg áleen met ſuiſter ober
3. Uſgeld / - - ’. * . - - - - - t

19ol glang boo? ieberg ogen;

"De bgeugbe op be mang/ het leven in het hert/
' . . 1Berbieb haar allen ſmert. s

gP cietliſt eergemaab! Dat icber 3al betamen/

- » «En niemanb5ig 5al ſchamen/
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"E: bierbye naam baat op ben hoofden
- ſlid /

25eb2pb ban allen pgaat.

'Tae# #ulamiet ſtan hier geen ſmaab onte

- phen / , * -

* JDaar baat 3al 3'eumig p2phen/

?Iſmaat immanuël 3pn egte eigendom/

. * Zal leiden in ben bgom/ - ,

3Ban ene ruime ſchaat/ en met bie ſiebelingen/

* 3taag na 3pn roem 3al bingen.

va:#en laume boºſt / baat ig geen 5ieke
ſ2 * *

GBie hier in onmagt biel;

«En bifilmfig boog bentpufi nan beelberhole ppnen/

&Poobbyahcnt hmam te ſimpnen:

Die filmalen 5pn nu meg/ ten pgpg ban't mons

ben bloed/ - - - -

QPic 252on ban 30 beel goeb,

&Baat 30 beel liefde 3ugt met reine 3ege älanhen

aat bloeden boog bebanſten.

- Dat hoge Lofge5ang mog0 men baat nimmer

5at /

(Iſot roem dan beſe ſtabt.

39an ſchuſb en buiſterijeib heeft bn 3e afgeſcheiden/

QBoe hp 3e upt ging bgeiben; **

qDe ſchabe bie ong, Lamb in 3nnen hting beſluit/

' (Ien fmet ban #c5u bguib:

qEn ig baat niet bekent / nog 5al 'et nimmer

htonnen / - - - »

25p be3e #emel b?omen/ - "

#eerſcht ootmoeb / liefo / en bgceb'/ in haren

bollen fttagt/ , -

GEen blphe ban cembaagt. -

te:bier 25urgerp / bat men baat hoopt ge

agen / - -

7 2ºlg ſtethe honberſlagen; *

*

(Iöt-

**. -
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(tot roem van haren boºſt/ tg 5ombet banner
d /

25ebzub ban mee en ag!

Het hoge ſtaog beb?nf/niet beel bermonberingen/

#g lof en heilig 3ingen;
dBeſchaart in Énen rang die tot heel luiſter ſiteht/

GEn ſteebg ben butget meſtt.

Geen 3inhchi in ben laſt / gelph 3p hier gaan

bienen/ -

19um ºob ben ongezienen/

zal baat te hinten 5pm / aſwaar 3p nimmer

mat/ -

25etreben 'g lebeng pabt.

19um dºodgempben voet op 'gijemelg liefde mee

- gbeniet biem hogen 3egen /

3eam ene ulambeling bp alle bie baat ſtaan/

- 19er boben Zon en Jºl?aan;

'Die baat ben gemel megban beugbeboentmeete

galmen/

* * apoo! 3ang en blpbe #3falmen.
JBeeg hoge 25urgern gefileen in 't blinkent bbit/

jaet ſuiſter glang en git/

33an heiligheid en breugb/ komtbaat hun 13ogſt

t'outinoeten/

@Een eind aan 5pne boeten/

het teken dan hun trouf in biep eerbiebigheib/

- #on merben neergeleid: *,

«En als 3p boot tien cen in 3nne liefde banben/
zig eutuiglift verpanden /

zo merb be ſtommer niet in 't juichent hert gea

bult/

- daog breeg noo! nieutoe ſchult.
#un luſt verbolgens is te peinzen op beel 3ae

hem/ -

- ſBaar boo, 5n b?eugbe ſmaken;
- - Pie

* *

- - *
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KPie#ns5pn geſchiet/ maar nu meêr in ben

3in /

(Ier juiching ban 4Bobg min/

gÉn #as liefbe trou/ bie hun in 3o becI

egen -

(Iog nimmer liet berlegen;

JBaat teſheng bunnen ſmert / beeft boog 3nn

gunſt ber3agt/

«En nu bp hem gebgagt.

#un# # 3ege-pligt/ ig u?p ban 't laſtig

3u0oegen * -

jlºen hoeft hier niet te ploegen ; .. »

Be (GIempel bie op aard met beelgeb2chten boub/

&#n mogb hier niet geſchoud.

ſmaoet #iong #urgerp hier nog geſtabig maken/

ilBanneer 3e binne taſten/

gin#s bgeüe ſtad almaar be Häoning

DOllD ;

Baar merb hun 3ugt beloont.

Göeen bge5e noo? beſtab3al nabetual boen ſporbti

qbeen bpamb 5al 'er moebe / .

UPie 3ogge bie houb op / 't ig bgebeban tomb3om/

%n 't 2-aſig heiligbom !

ſDieng mieren 5eube niet na 5e een ſtab uerlan
e w )

gen; - , - - - - - -

GPm eeng met hoge gangen!

(Ie treben op haar gºumb/ te monen aanbiekuſt,

âBie waogb beg niet beluſt? ,

«5obsaligen menſ， gp maar naar be5eblpbemote

gen/ . *

li in 1Bo2ſt bie 3af mei 3oggen/

3Boo? 3pn nooblpbent bollt in 't lage iBaberianb/

(tot3p ooit in bie ſtamt .

25p hem in '##emelg hof / boog eubnig 3ullen

raken / , - 2

## meet hen b?uk te ſlaken; - gſºn
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en 5al # 3pnen roem / eeng bnnnen burger

3ugt

19ergunnen ruimet lugt.

Jihaar 502gelo5e #iel/berblinde merelblingen/

&Die bui5emb ambge bingen/

25ehaluem bege ſtab/ in uule 3oeking ſtelt;

?ig upierb bie Iuſt gebeit!

3Die 5omber beye hoop haat 3elne gaat berlaten/

GBp bingen bie niet baten/

ſlâaat bienen ter becupt; hoe3al u 't herteſlaan/

2lig gp 3ult buiten ſtaan /

«En ban beeg ſtabberb?eemt / uu15ugting en utn

3ochen/

13oo! eubnig 3ult berbloeken.

2lgbat gp beguerberfg nog eeng ontblieben moub!

- 'lt ber3eher u gp 3oub/

#ſſaet#" ſchaat / met 'g #emelg bure

gerpeil
-

- +t nog eeng gaan berbipën:

wºr: be man biet ſtab/ al hebt g'ijen niet

geltent

- «En ſteebg 3pn eer geſchent/

3Pat 3une ſlàajeſteib u 't berte miſ berb?ehem/ -

- GEn Dat uun ogen Iehen /

©m met boebbaatbigheid / te pein5en op uun

ſchuld/

- «En hoe hn heeft gebult/

&Bat gp elenbeling ooit met um boe5cm 3onben/

- - Jlàoogt maken tot 3pn monben:

iyoub bug ge5egent aan op bat u gang gelaat/

13echtpge 3pn gemaabt; -

«En bp 3pn cieraabg beeld in biep eerbiedigheben/

QPoit aan u mag beſteben;

“Dit#"bierbge meg/ om 'g #oningg gunſt

te 3ien
-

Die u 3pn hulp 5ou bién.
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#

GEn bug 3pn liefde oog 3ou op u neber3emben/

&#n kennen in clenben/

(QIot bat fjp u ban b'2larb eeng bp hem halen 3ou/

25ebgpb ban naberou:

GBm eutuig in beeg ſtab ban be5em 1Bo?ſt te lieben/-

#Laat b?p hem 't herte hlieben !

QPog# boaige blpft ban beeg mpn ttoubben

CBB

19ertbagt ban 3pnen ſmaab/

#n (GIophetg naare moon 7 mier blammen noit'

berflaumem/

&Baat gp uth tong 3ult Haumen/ .

2lig met een hamb gemging/ en pg3elift gehmarg/

25ipft ban ban He3u marg! -

2iffterigheid# beg herten 3al u boben/

@Be #ei komt u te moben; -

«En ſoftt op 3atangfluit/ u3agt tot haten ſmert/

- 2tig trof het nog uïn hert! »

%jn#" lage ſtab 3o 3ugten ſteebg be liea

- g'Il

GEn mie kan 't haar berbieben # . .

#p 5pn boog ſchuld bermont / hun klagt bie

ſtogt 3ig uit/ -

jl haar bie be Ziel ten buib / | | | |

Hpt 3ulft een tranen bal / ter ſtebe in mag

D2agen /

- 2al nergeng ober klagen; -

J12aat juichen met beei luſt/ beb2pb ban ramp

en Doen/ * * -

(Iot 'gilioningg cer en roem: ..

3Bant/ 5n bie hier beragt/ ſteebg met ben ſtrupa

3e togſten/ -

2 pm baar alg bipbe Bo?ſten: -

"# treurig bolh/ 3pt gp ban b'?latbe

Cijl! /
-

- # heb een moogt boog ubu; -#ft ſj ? 2 l G2e
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zDe Homing be5er ſtab 3al na# #beamr.
agen:

Gemg eindigen tlb) e

39em gp tot roem beuopg ban3pnboo33igtigheib/

Zult unerben ingeleid,

Gn. Dan" 3uit / alg onbet 'g konings

ogen

: Jàu ben ik niet bebgogen,

jl?aat bp# ficbe 1Ao?ſt/ en in 3pn heilpalepg/

eu?pb op ene mpg /

zeie ſºngtien met mij hem en mig boenberbeſſen/
Jau ſtam ift mig be5effen/ -

Iboe biiiih bat mpn lof/ hen toen en ete 5eg /

x Zpm iïaabt en onetleg / -

i?eeft mp3eer mpg geleid/ in allempriegangen/

Zo bat ik moeſt betlangent/

GPm hem boo?3ulä een trouaig mpn#mmanuël/

(Ee bienen 3omber fitnel.

«En ſchoon bn ſteſbe upt/ 't mag maar om te

s bepgoeben/ -

ſep mou mp niet beb2oenen:
maant / op 3nm uut en tpb/ heeft b? tripn toeg

- bolmaaht/ -

oEn al mpm b2uk gefſaakt.

m:# gp 't ongeloof boet mp op ontrou

benen -

'# 3al hem niet 3ien nog ſchen/

Daar bp in heerlijkheid met bollen luiſter woont/
t 'Ik heb hem tc 3tmaatg## -

#TBaat hoo! eeng buna5e Ziel / 'k inoet it een

moogt getmagen/

– GPp u gebuitig filagen 3 -

De Grf-ibeer pan bie plaatſ bie iſ een beetje

3aan borſt/
s QPic moit niet heeft gebo2ſt/ -

gaf immer mag ge5et op 't bloebban fun bpamben/

, en maakte moit te ſpannen/ 39f
- , (2
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#

ee:" hun mapeng aan hen

- «En 3o berou boem 3ien /

aPat 3p het Gºoglogg 5uwaart / on3alig butſte

boeten /

«En bug 5pn hert ontroeren/

Dat ſteebg tot 'g 5onbaarg heil alg bol ban liefe

be blaakt/

3B h# na ben# haaht. -

ennootheibban5pn gunſt /5pn302ge en gemabeIJ? #omt 3ulfie met te ſtabe, gemabe/

GEn 3ou hp Dan# belä bat ongeagt ben ſchuld/

- #em ſtaab eerbiedig buib / .

QEn# beci liefbe 5ugt boog hunnen 1302ſt beta

GRICCIl :

dàiet teberlift bemaren ?

ſBoºb#" 3malthe ? Ziel/ geb?agen boo? 3pn

s Illag * -

d5ebeiligt in 3nn Hragt?

De palmen ban 5pn ijand / getuigen hunne

1 namen/ * *-

iBie 3ou 5nm trou beſchamen? »

ſpanneer ig ziong bolſt bat 5pne hulp behoeft/

#n bunnen 3ugt bcb2oeft t

QPe# unier naam ten lenen ſtaat gea

cijgeben, -- --

JBoet hem bie Éte geben/

aPat 3p in al 5nm Soenſ dat haar ben thoeb opa

belict; -

eten teberheib beſpeurt: -

ſºja#" halib / alg 3p ter poogte

Opte - --

- 2 pm ote nimmer ſtopte; ,,

go bat ſchoon omberbient/ 't nogtang bein niet

betbgoot / - --

@Pat ijp 3pn hert ontſloet.
dºn
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en upt 5pnbolſjeibgſchat/ hun b?oefheib knuanti,

berhunifahen/

(Let ruimte boo? hun ſhifthen/ - -

etn 't mjemen in 3pn Dienſt / Dat hem geballig5p;

19an 't ongelobe b2p.

«bp ſtedelingen bie / nu reebg om hoog geheben/

- (JIot in het boben leben; , -

“De cieraab ban bie ſtab tang ban nabp be5iet/

ſpaat luiſtet in 't berſchiet: -

Zal uun eerudaarbig oog / met agting en bet=

trollu0en / -

32u eutuig mogen ſchoumen. . . .

«Be5egent 3p uun ſtant in 'gigemelä reine 3aal

- dſbe3egent 3p um p2aal ! »

Hun boo?tgang tot een top ban eet' en heilges

geluhhen;

&Bepaart met Zalig buhhen/ -

&#g##nen ſchoon met glang ban dlºa

CICID / . - w- *

.. GEn liefbe oberſp?eib/ - - ; -

JBe#ºm Oſboog GBeeſt bie hier aig beſten

pe -

- - - - &Doen ſteeùg uun liefbe gloepen;

19erſterken uun gezang op #ennel-toon ge5et!

-- JIàet cieraab momber met/ -

«En boeg5aam in een rep ban mucl vereende ſtrag

ten/ - .

- , QBie op um 45oël magten / | | |

GEn boïgeng Iiefbe ecb aan utmen 19ogſt gebaan /

GB;ootmoebig boog hem ſtaan! , .

&Bie ſtaat5ugt ban um geeft boog heilig buut

gebgenen/ - -

Zal nimmer u boem ſneben; -

":# om hoog geboert bp He3u uinen

2 -

- , ---- -- &Poen ruſten op 3pn bogſt. w

- G5ea

- * e-, ..

l

(
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tºegegentig bie ſtant/ja 5alig moet men heute/

- 2. Bie boog. De regte beure;

&Poo? He5ug liefde bloeb / mag ingaan in bie

| 3etaot 7 - - - - - - - - - -

&P einbe ban mpn pabt! "-

tºbog mpm lage Ziel/ meet gp niet hoebe Pube/

- 19oog be5en mei eeng moube/

3?iet fpgehen ban een getaet/ bie boog 't gering

bcrſtanb, - -

. 45een Ere R?eeg maar ſchamb 4 -

e":" tium beg?ip te laag ig boog beeg

ſtede/ ... . - - -

g «En 3mpg ban ſiebet mebe;

3Ban#m 3tab 'miet ſchoon nog mibbela

# pun
Fu : 45p nimmer meſben hunt.

12 Auguſt 1734,
1-

-

-

* GEVOELIGE VERWON

DERING.
# : 3 ,

Over de grootheid van Gods genade,

* SteM, gebovab, Heil Fontein! enz.

- zie Van Houten Pag. 126.

ſ % * .

- - I, -- --

, V ":#ns 5o hoog ten top ban eet gea

ege - "

H#oe maaât gp mp berlegen !

's ºp meåt mp om mpn 13ogſt/ .

ſte roemen boo? 3pn gunſt / te ballen op 3pnt

boºſt, g: - - 2, Gºn
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\ 2 . . . * 2. . . *,

&#n met beel bankbaarheib ban 5pm genâ te

- tuigen/- - - - - - - - -- -.

in noo! 3nm GTroom te buigen3

(Een panse ban 5pm 3oen/

«En voo! 3pnwontergang betoomtimal3pntoen.'
- - - - - - 3. J. - - -

mrº,dBoei moeſt ºppinp/ mp boemeling juiſt

ennen / . - - -- --

'én aan um lofgemenmen;

3. -- ----5 a/ op het onboog;ienſt/............e-

25cuipbenuanmp.nrampmbanumſnuwblenſt
- -- - 4, - :: - e -* -

ºh Eyeb nimmermeer getagt mp in uth gumſt te

iepben / - - \ -- --

# #oet totum eer belpben;

(JBat ift uud#
geboefte met mpn baat / en nimmermeer bea

-- - - - - - - - - - - - -
-

en kwam nu trouw, nogtang in 't midden van

mpm bonen / . - - .......

mann arme zieſ perſchonené

- dB momber fit berfmelt! ,,,,,
Jau illden inſtrumentenaan mpm3leibertelt!

ga bit ben meereitling kon tot een blog wet
ſtrekhenf • L-- - - - - - - - -- - -- - - -

d:5m 3pnem Iuſt te mehhen;

J. * * * * *# ban het Himaab: ,.....

#eb##" te dºos baat boo? 3o baaf bere
Illû80, - ee- e - - ----| r

- g * * *

2tfkerigheib wers mººis mag geen bet minſte

- #Youabem / -- * * * * -- -- -- - - - - - - - - |

| | âDaar méfit maar beladen; --,
-2 Çn

- - -
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ſi;

jt?

#

«En ſteebg mpm 2iel berbierf:

dB toonbetbate gunſt bie mp genâ betwierf! :
8. \-- --

(Be#anum magt / bie upt ben gemel

BR -

... ! ºor tot Hoberſjaalbe/

«En b?aft 't meerbarſtig hart; .

JBat boreng menigmaal um lanámoet hab gea

tact: º : 2 g . . . . . . . . . . .

9. " ---

JBaar ban bietpb geſtuit / ten ieben boot be

togten / \ , ,, \

tº - d & Bie u bemoebig 3ogten; . . .

j12et 3ugt om onberm.nl/ - - -

(die#" ban utd gunſt / te pgoeben ban uit,

\'-ſleil, : : : : : : :: -

& 's- IO. - -

âDat ben ik um berpligt boog 3o beel mombee

- begelt / . - . . . . . . . - - - - -

- GSenoten met bie 3egen/
v: m 13an um 30 maatbe hamb; -

âDaar boog ſâ mierö gemeht en aan un bienſt

berpand. . . . . . .
- i ... . . . . . . . . . \ - 11. - - - - - - - -

«En 3oub gn ban mpn 3iel niet mensen te beta

bijgtben f : : : : : : : : : .

«Een leben 3omber ſterben/ -

- '' - v. '

*- - - - - -

- :offen liefbe 3omber hºmpn/

«Een sindex luſt/ een ſteebg bp je 3u 3pnt
- . . . . . .22: ' ſ - 12, # . . . . < trr. " -

«5ebenht# bit gelukt bat nimmer heeft beta

, 7 - > . ss : : : : . . . .

2lan bie bit reebg genoten /

3 àit 3o beel'eumen lang;

maar juichen op hun woºn/Eibunnen blp
- Den 3an - , - - - - - -

om sang, & a " ， 13 fte
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13.

ee: bol van paal en luiſter 3omber blekte

CIl -

45p komt mpm 3iel te mehhen;

2ig gabeſoog genobt !

âDammeer/ manmeer/ manneer / mogb gp mpn

- 3alig lobt?

- . -- I4- -

&P 5alig heil geluk! Ibaar aan mpm 3ugt blpft

hangen / (n

*T Jºbpm togten en berlangen,

#banneer / manmeer / manmeet /

en: #, menen ooſt en ben ik op mpn
cet -

r- ---- -- -- - - , 15,

de 3egentphen ſtaat! u hoop ik te berft2pgen/

T alPanneer ik 3omber 3uwpgen,

- - ga / 3omber uick of roum /

gºal melben #e3u ter: en metefo5e t2outm.

1 e

Ippm 25oag bie mp hier 3o 3alig muel gebielen /

Tº Hig ik noo! hem mogt knielen/ -

gn ene tebge min;
met eerbied voormºetVenrufte in 5pn3in.

* - - - - - - . . . 17. -

ve,# 3al iſt baat geſtabig gaan beta

effen7 - - - - - - - - -

«En tot 3pm pºpg be3effen;

3 :: 1. #oe buinu boog 3gn blocn/..........,

boot zatang logeſtilliºnhet angſtbeeft behoeb.
, 2,3 - : : : : : : 3,1 - 3: . * .

Jſlapm 45oël# ift niet ſtil einbeloog maerbeten/

Voºn in bemribemel éren?

- Gif maakt mp tog behmaan !

opin eerlang eeng up u te loben uulen naam:

2o Mey 1733. - --
- - - - - 2 º - ZUGT
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Z U G T.

Om de volle goedkeuring van Gods

Beſluit.

STEM. O Heylig enz. zie Lode". Pag. 87.

I.

O 25lp beſluit hab gn gebaart!

iſ)ab gp teebg aan het ligt boen ſtomen:

#et geen gp nu nog mpg bemaatt/

ótot ge5u lof boo: 'g Emis 192omen,

ſlBel 5alig mig bie in bie ſtaat /

Q5obg eubnig ſïaabſlot eeng 5al p2p5en;

GÈn 3onbet tgaan met blp gelaat:

#aat mp3e 13onb 5al# bebop5en.

Zo boet bie hoge Bemel ſchaar /

aat 3p langg #beng paÜen galmen;

p ſoben 't geen bp b'uitkomſt unaat

«En 3efter 3p/ hun aaf# 33ſalmen,

Q5obg ſtaab ig baat hun roem en ſuſt/

#n haar onbekking gaan 5n bunalen;

Jºl haar bunalen langg een b2cbe huft:

j'12et ene blphſchaps" palen.

iBegruimt en in 't berſtamt berligt/

G2m al 45obg baben ſteebg te roemen;

«En mat 3pn magt oit heeft geſtigt/

G5e5egent goed en hulpg te noemen,

* * GE 3. -

i -

- - - --
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, VI. ,, -

dBeen ſtout berſtamt? bat hier 30 bunaag/

ºpe babem 45obg geſtaag uit mililten;

#n 't moelenboogpeel ook geraag: CL .

#al baat 5pn eige uit: blaam.

Jl)aat p2p3en #egu t2ou 30 g?oot/ .

oÇn## 't oog geſtegen; 9 : -

2Llg ene t2ou bie in ben noot/

Hyun mimmermeerm: valium.

mann liefſte #epiamb «bu hebt inig/

jppn meg boiniaaltt en met gemeten /

#scijoon gp bie mat in bupſternië/

#Zeet hoge op tſun"geruni - - - - - *

63n hebt mnm pabt 3d juiſt geſtiert/

3Plug 3at big joffpgaah baar gemagen :

(Lot dat iſt eubmig 5alig miert/

25culpb ban buiſternig# hiaſgen. . . . . . .

ſDat buiſternig 'ft 3ie nu in *t ligt/ . -

UPaat 't reanent angſboog heen moeſt ſtupten;

jl)pn ge5u lief hoog bit berigt/

2Zal nu mpm lip uit,t# gaan upten: - - --

en meſsen op een hogen toon/ . 2

GBc luiſterban um mp3e gangen / | | | |

#n 't heiligdom yo monter ſchoon/
3Daat aan mpm lofa:#3al hangen h...

#o lang het puinig leven buirt/ .

gPm cimbeloog um p2pg te meiben;

Bat gn uur ſtaabt hebt upg beſtuitt/ | | 9

&Iot dat gp mn hier bp u ſtelbe. ... ... - - -,

12 Jun, 1734. - ' -

f & - HET

<-- --

- ' s

w-º-
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p
-

HET VERLANGENT .

Na 's Konings Heerlikheid, op waarheid

en vrede gegrond Jez. XXX111: 17. '

Zach. vIII: 19.

STEM. Pſ XVI.

I. - - - - - - e-'

Op logge 3iel! blpft langer niet aan 't ſtof?

&Pug baſt gehetent / alg ben ſlaaf ber 3omben;

&Pie nimmer 3ugt bomb om beg 13eilanbg lof/

Jaa 'g gemelg trant op aarde te herhonnen:

ar met hun geeſt ſteebg in het lage meiden/

oom. Dat uun heut van ºns ig onberſcheiden

het ſchepsel mag maar al te lang het ſchoon/
ſlBaat aan um oog 3ig tgeurig ging bergapen:

19er3oening i9eet! 'h bein bien 3maren ijggº: '

Toeriſt mpn oog op. Dat het ſchoonheib raperſ)

llpt ume ſchoonheid eumiglph te lobcn; *

GPaal in mpm oog/o#nt ſchoon ban boben!

2lg bat een ſtraal ban't heilig gemel ligt! .

't G#erbiebig oog op aarbe nogt aanſchouuuri! ;

Paal ſchep5el/ baaſ; ſa/ lage aarbe 3buigt !

't Berebelt nog moet banum ſcbpm ſchoon grote
bDen : -

#Hun#tºen bat 3al ong mig bertje

CIl
-

#o"# ong oog op 'g #oningg ſchoon mag

- ſpelen. -
-

- waar--- ---- -- C 4 - - -- - - - IV.
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IV. -

19erliefbe 3fel nu moet gp meth5aam 3pn/

G#n m: uub 3ugt in 't #emel hof gaan 5ube

en ;

3Ben HBerelbling bie Hemt geen liefbe ſtuppn /

't #g u ben boot om onbet hun te icben:

3etteef hen#% betlaat hun pbel tne5en /

dàu 'g l9emclg ligt/ "En lf opgere3en.

9 5alig ſchoon: o 5alig 5ielen meeſt !

QP 45utuig ligt ! gp 3uit mpm ſchoon bermea

ten - -

ſBanneer iſ, eeng bergabigt met um beeſb/

Hun 45obliſt ſchoon in b'euunigheib 3al ëten:

gP itom bog haaſt/# ben i9emel magen!

«Die ong eerlang in 'g#nds ſchoon5al b2agen.

2tImaar bit ſchoon boo2 eubnig merb gelieft/

3Aan He5u b?inben die baat 5pn te b2eben/ "

JI 2et ene ſchoonheib bie hun 't herte g?ieft;

#om# ſchoon beel mp die ſchoonheid

nieDe -

«Bin bp um ſchoon boo2 eumig eeng te pinken/

âDanneer het ſchoon tº: aan eeng3al uphen.

upic bie 45obg ſterk be5abigipſt beſchoub/

en treurig let op Ziong 3ielg geb2chen /

Zíet mut be 3ugt ber liefbe niet berhoub /

«En upt het hert bec b?oeberen geluchen?

g? Liefhe 45aaf ban bob tot ong ge5onben! .

#oe meinig merb gn# ong gebomben 4

GP ſteine Cieraab bie be 19et berbulb! -

43g 5pt bc banb ber hoge i3emelingen / -

?ll upo?b gp nu niet onber ong gebuſb/ -

«ºp oost nogtang ben gemel b?oliſt 3ingen/
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een meåt mpm 3ugt op heben ter beriangen/

Jaa um gejuich en w:yes 3angen.

qbet?outme 45ob bie enkel maarheib 3pt /

qEen biep geheim boo? geen berſtamb te peilen!

«Een uraatheid bie boog b'aambang man be tpb/

et b?ê beſluit beraambe 3omber feilen.

al niet biebpaarheid altoog ober minnen #

3Laat bog mpn bitter:aathrin regt beminnen!

(ſºp ſhemel 45aaf bie alle gaben hunt/

19erbemelen/ en mei beballig maken;

Gbp 3ptijet ſchoon ber bgebe; ai ! bergumb/

J2e Zulamiet eeng tot um Hgagt te raken;

#o 3aſ 3e mig uun heilgenot geboelen/

«En nimmermeer ter# liefde ſnoeien,

't #g merelog liefbe bie nu op ben troom /

#n dàeberſamb 3o hoge ig gegeten; * * *

Çn eubelmoebig ban 13ogſt Heju ligoon/

(Let ootmoebg luſt / ooit meigert ietg te meten;

KPeg 't heilig regt ter myaſte nu ontſtohen/

#gaat luiſter tgoon bp# heeft opgeb?oſten,

«5eb?ek ban ſtemmig/ eerbieb / liefb'/en tgoti/

JBet uune ſchoonheid boog omg oog berholen/

«En ubeinig 3ugt ter #alig naberou;

QPoen omg nu baſt ban ene mbaarheib bolen:

KPie m:# ſchoon ong tot geen luiſter ſi?efte

en

«En on3en 3ugt tot ag:#hambre buehlten.

GP H#eilig tegt bat 30 beel ſlagen boet!

3Danneer 5ai eengbregſcijoonheibbp ong homent

2ig mierb ong eeng bit 3maar berlieg geboet!

KPoo! uunen 4.5eeſt bie#ne hebt ontnomen;

- 5 ſlºoub
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ſBoubgp ubu1Bolſt met meetber 45eeſtbeſpgoefen/

«En nieumelingg ten# ſchoon doen bloeien.

19etb?eekt bie ſchoonheid bie geen liefhe Htent /

GPm 't eigen ſchoon hoe malgelik te roemen/

. “D 13eilig iſïegt bat bcg uum ſcijoonheid openb ?

«bm 3elfg liefde in haar ſchoon te boemen;

ſiegtbaatbig G5ob / of neemt g'utu ſchoonheid

benen/

#Laat ban mpn oog sºlis blpben menen.

19etbmaagbe heut bie hier een ſchoonheib minbf

GEen heerlikheib bie eerlang 3al berbliegen;

«En met be boot han 't arme menſchen kinby

qBeſtabig nog 't gesigte u boet liegen,
CBă minb een ſchoon haar maatheid ig tefeyen/

«En baat 't ge5igt ":#atiºn bUerb gene5en,

&Bie maarheib ig in haren biepſten g?omb / .

19an genen leugen ergeng t'obertuigen; -- -

& ſl2aar boog ift men 5e bat mpn hert en monb/

dºeng eubnig in be eubnigheib mag buigen:

OPm baar mpm oog boo? altoog eeng te geben/

aan ene ſchoonheit## t?oon betijeben.

1Becheben ſchoon ban 'g #emeig majeſteib/

Jaiet ban een ieomſt ber lage ſterbelingen;

ſBaat boo? ben t2oon op aarbe ig bereib/

Maaacneen om hoog per boben 'glºemelghgingen:

JIAet Ènen ſtoet ban #oningen omtogen/

QBie al hun glangn:#n tiptºltun ogen. ,,

op Bone alang ter hoge bemel huſt!

a:### ##
2 45eſtabig ig ber, hemelingen Iuſt;

KBaar 3pbum â?agt in 3pnen bienſt “intigdat
- 7 J -
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&Baar hunnen 3ugt op 'g Iſtomingg ſchoon gaat

bDepben / - - -

& Paat 3p# eubpig# ſchoon berblpben

"Daar zal mijn oog bat uerte laat teng 3ien/

4Daarom ik heb 3o lang ge5moegt gebeden,

ſlBaat na be togten ban mpn ogen blien:

GPm baat bic ſchoonljeib bie# eleben/

g1Boog 't liefbe bloeb/ in b'eumigheid te banken /

gPp #emel toon met#restanten A 2

H#oe# is niet dat goed, hoe groot dat

ſchoon ºf - - - - - - - - - -

UDat aan de ſchaar het hoge Bomelingen 1,

3eteebg merb ontbehf in je5u luiſiet moon;

#Zou Dan #pn oog om 3ulſt een ſchoon niet bina

ngen ! • -

o? Ha/ ik heig om bp bieſchaar te paaien! -

gºn## ſchoon boo? euhuig eeng te malen,

2Q Mey I732. - - --

t

STILHEID IN DEN HERE

Tot zielsſterkte bevonden Jez, XXVIII:12.

- steit.o aan ºnſ enema -

Imamn bie ſtíſheib, bomb/

«Een ſtilheib 3omber blchhen/

19aat boo? gp met ben moeben Honb; -

Q2ie ruſte tot ong ſtrchhen: " -

ge 20n ! - T-,

âBiſonje ſtiijjeib met hen. - - - - - - ,

:

--- --
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II.

Jppn 3iele bimb tot ſtilſjeſb ſuſt/

(Iot ſtilheib 3onbet Hlagen/

#n ſtilheib bimb ik Zielen ruſt; *

qbun mp bie t'allen bagen:

3Die ruſt 3pt 45p!

25emaar bie ruſt in mp /

&#n laat mpn bai# Dgagen.

"Ha/ byagen tot uun toem en eet/

JIBet bſep be5abigtijeben;

“En heren tot mpn ruſte bueer /

2lig tot mpn heil en b2eben :

&Bnn luſt en tpb/

JIàet ruſte en met blpb/

&Bug boog u te bººm.

JIBpm 3iele ig op ruſt ge5et/

GBp ruſte bol ban maatbe,

& Bie ruſt be5at gp momber net y - - - - -

GP Hesu op bet aarbe!

Eig bat un, hamb!

“Die ruſt/ bat bierbge panb,

3etaag in mpn brybebmaatbe, .

31aanmeet ik ecng mpn oge houm/ -

- GBp alle ume megen;

#Zo bimb ik bat mpm berte 3oubo /

ſDel heigen om bien 3egen:

#om maak bie tot/ -

jlºpn 5alig beel en lot/ -

#zo ben ik noit wijgen

Hube eil-ruſt mag een borg-ſchoon/ .

en luiſter boog mpm baben;

JAeg ſplein op ume ruſt ten toon/
*** - - - - - , - ..." - - - - - - -- GAnn
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d?)in# te ber3aben:

&Paal ruſte 3oet/

GEn maak mp mei gemoet/

(Le t2eben op um#n.

ſBel 2aiig bie bp #egu ſtíſt

(Ier ruſt merb onbecmegen;

dB igere ſegu rph en milt! ,

Hun ſtilheid 5n gepzegen/

@Bie ong 3o klaar/

12an 3unoeg en onruſt 3maat /

(Iet ruſte Hunt a:#n.

2'g bat bie ruſte 3omber bleh /

JIBogt in mpm 3iele 3inken !

19an# een ruſt heb ik geb?eh /

at blpht aan al mpn hinäen;

Hitom je3u ſpecib/ . **

#n 't bette met um beelb/ --

Zo 3al het mau blinken. Tºt

3Beeg ruſte ig nog maar 't begin /

(GIen proef op bamb gegenen,

(Ien blphe mat een groot gemin/

3Pie ruſtig na dit lenen:

3Paar je3u 1Bolſt / .

19er boben ſtof en molk/

Homt in de ruſt te#sum.

zºpen gemel ig een luiſter moon/

4Berciert met heerliäljeben;

“Daar 3it be ruſte op haar th2oon /

32aar merb 3e regt beleben: -&Boog ene ſchaat/ s- *

25p ge5u bie albaar/ -

riuſt in bat 5alig «Eben.
- - XI.
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:XI,

«Een geben baat geen liſt nog ſlang/ .

qDie tufte meer 5aliſtgemmen;

Jaag gene 3iel benauuot of bang/

dËoo! onruſt meer 5al âlemmen:

de 19eil-fontein! * *

Hun ruſte ig 3o tein /

3Laat in bie tuſt#".

w,Die gemel- ruſtig 5omber ſmert/

jaet luiſtet obertogen;

GP offeraabg-ruſt be5it mpm beet!

ſlapm mieren en mpn ogen?

#om tufte htpm /

3Bocrt mp upt be5en bgom/

dBp hebt mijn ziel bemogen.

17 Octob.: 1736 | | | |

-- .

e

ZIELs. VERZUGTINGE

sten. FF VIII.

O HLiefbe zee mie hanum biepte peilen!

iſèſe aan in u met lage ebbe 3eilen? ....,
#monn 3ugtenb hert bat uune bolheid ſchat/.

# boaſtig om een byoppel ban uw mat. -

3Laat mpm geloof op uunen oeber honnen/

# #iening geeft en baai met ume ſtromen!
#n ene zieſ bie mietg of meinig goeib/

«BIn Dat ubu UUgtban: aan niet beſproeib.

o meonber-mat ºp humt mn welluſt ſchenken/

en bus men sugt na wat# "e



ſ
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- - -

-
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«B 3ege bloeb maaton mijn herte 3 moegt!

«Bnn Dat uun.ſtgoona: inp bergenoegt,

«b «Bceaan bam goebbeſo ongemeten!

'oub gn mp ban nu ganſthelſh bergeten?

een 3e3ti lief uun'tgoum geboogt bat niet/

JPie aan mpn 3tigt uïngaans 'duater biet.

#Hun buater kan alleen mpn moeb berfgiſſen / .

«En hoeit ten groep van 't hnagenoe geniſſen,
op aubatet bgon ! o biecbge bloeb fontein!'

3Paal in mpm #iel en#an me heilig rein.

«Een blupje ban um nat iian mp verhuiſſheny
QEn a: mp b2eugd boo? 3ugt en t2eurig ſnifts

en ; -

GBp ſtopt uun inbloeb op mpn bebe upt/

(Tet tpo alg gp 't grºei, gert ontſſupt. - -

## beet ooſten/
mtrek bp u ban kan geen iBeſt mug GPoſten,

#

47

3egen ban ben magtelo5en menſch: -

boen aan mijnen# tiben menſtij,

riem aan en uit minſtens negatig lauen/ .
gaf breng mpn boot eeng boö2 bie mate haben/

3Langgutben ſtzoom tot ſn het 3alig Diep;
2ig bat gp mp inuw:"# e!!;

42 5ee ban t2ooſt en boſnan 5aligheben!

# u 3al iſt een eutnigheid beſteden/ .

oo! u 3aſ if boſboen mpm borſt en ſuſt/

QPie hier boo: 't bgopje#mst mogb gebluſt.

•

Itom Trueng ºbſon/ fonteineban be honen/

Jntemt mp van bier en brengt mp sºliste,
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--- -

#2oe bieper nat hoe berber ban be g?omb:

'Big Dat mpm 5iel al in# biepte ſtonb !

Iſtom laat mn eeng in umen ſtzoom berbzinken/

&P 13eugelift ! o elimig 3alig 3inſten!

âBamſheet men 3inkt / en 3alig opmaartg rpſt/

«En 3inftenbe boog"#45obe pgpſt.

GP TIiefbe 3ee uïn golfjeg gaan 5o ſtille !

âDat Han iſt anberg alg u 5alig buille !

Iſtom rein genot/ Holn ſtopt mp in utn bloeb/

RBie recbg op aarb alleen mpm 5ugt boſboet.

r5 Novemb.

- 1734.

-

VERTROUWENDE TOE

vLUGT TOT GODE,

Ofte demoedige bede om zyne bevinde

lyke zoen gunſt; Ter voorgebruik aan

zynen Heiligen Tafel Jez. X: zo.
1 -

v --

STEM. Ziet Lodeſt. Pag. 396.

- H.

Hamie oge // Zult gp boge

&Pat íſt tot # Homen mag ? .

CBm te tomen // H mpn honen

&Poo? een tgeutig mee en ag;

GP mnn bertyoume ! #n mpm bemouſule?

#Schoum mpn 3ugting en geklag

ãochouwn mpm 3ugting en gehlag.
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' - II. -,- - * * - -

is ben belanen iſ met mistaben
«Bang 5ect ueel en 3onder tal; .

s naaahimpteine // @fonteine! .
" Pie mpm tonge p2p5en 5al: - - - - - - - - -

# d3 mpn nertroume! #n mpm benotſme! -

# mpm ſchulp en ongenal

n mpm ſchuld e #nent
»l ' e

" gLiefbe usomben // Zombet g?omben »

# #g un trooſtblote oºg peil,

# #n bie hlonen // Haalt in bouen

jammen upamb hap en bell: - -

#nhertrouwde, gn mpm bemoume! - 2

#pt en blpft mpm #alig bei//
#pt en bipft men#alig ijgil.

'Ik kan moit manen // Bat mpn tranen ;

# zgn een Zalig ſjeiſgenot, - -

t 'allen ſtonden l/ pinb ià 5oube

# #n mpm treuren/ GP mpm #ob!

# mijn vertrouwen in mijn benoutme!

# iſBeeſt mpm enig bierbaat lobt / -

# IDeeſt mpn inig Mºhaat lobt. t

' 'Ik ben te breben // maet mpm treden

2üftegaan dan eigen ggonb;

eelt mijn bmalen // zomber bgalen

reco ift in uun heil berbomb:

e mpn hertroume! #n input bemoume ! .

'it tuig het met mijn hert en mond/

'# tuig het met mijn bert en mond

3taat mn ſteunen //#tief iſ. Ieulen/ . . .

obp u o mun ſterfte 3302ſt!

#eemt beſmette ſj Hut mpm bette/ . -an mºttº iſ : vn bºtte/ zºaat
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3Daar ſft gaan geto?ft: -

#5 mpnuertroume! #n mpn benoumc?

ineben wat ik op uun boºſt/

ipeben bal ik op "Eift.

zielen hlager // Laſten b?aget/

3Baſten 3uſſ/ en ſtethen boom,

zºmaâhe taähen l/ #ugt en fnaliſten/

5 Praagt gp peilig 3omber ſchºoom: ,,..

ºp mijn nerttoume! #n minn bemoutme:

#oert mp aan uun debeng ſtroom/

19oert mp aan illuj#s ſtroom.

25;eng mp nabet // &# nipu Babet !
«2 mpm# ber eutnightſb! ... U

riſot 5ie beeſten // #Laat 5e ſecken/

iſ 2et# licfbe oberſp3eib; . - .

oD mph berttoutme ! mijn benolitoe!

#ebt gp mp bit toege5cib/ . -

niet ºp me zitten, cib. | | |

Hun opregten // 2 pn geen ſlegten/ | |

QPie u hie3en tot hun ſtut; n . * .

'gºupereſtig flauen // 3Laat b?p g?aben/

•'t iDater itpt berftterben pitt; . ,,,,

d: mpm utrtrouunc! #n mpm benouube!

ſpeeft gp maat mpm eutnig nut/

ſlBeeſt gp maar mag euunig nut. -

#n 't betboygen // ſnet mpn 5oggen/ -
gzo tot u te ſtomen 12ecr; , * | |

(Ien# eten // oin te meten / ſ

ſBat batbient tot uuoet eet: 1 -- . | |

oP mpm bertroume! #n mpn benotaboe! " -## IBpgheib ligt en Heer ! e

# mn abpgheid ligt en leer ! a :

-- XI.
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l KI. - * * * * *

3TBfſ mp ſtigten // onberigten / : : : :

32an um regten en inn miſ; - - -

Jaoe mp buigen ll. 3Leer mp 5uigen/ . . .
# 22n# bat##bebil: !

mpm betttoume! #n mpm benottime ! ! - ,

JIBaakt mp teber/klein/ en ſtil! : -

" iſ Baakt mn tebet/#! en ſtil. v

- langs men magten iſ men betsaaten/ .
2lſ mpm ſmert/ GP @Bobiiſt 3Lam! ; -

1

«Pat boog liefbe // Bie u ggiefbe/

(Lot be boot en ſlagting hºmam: -

«B mpm betttoutme !# myn bendtrine! "

«bp mpn engte mei ontnam !

45p mpn engte uni ºm -

3Laat mp komen // 12 ſomber ſchromen / | | | |

(ILot unu bolheib lebeng bgon; ,, . . . . . . *

#Laat mp banen // «En bet5aben/ - - - - - ,

Japmen luſt bie gp hetmom: *

g2 mpm bertrouuje! #n myn benoumet

Zpt/ en blpft mpm lebeng 5on/ ºf te :

2pt/ en blpftmy:" 30!l. - ; ; - ,

3Liet gp noben // SIBoog uit bobenſ

JIBp/ om t'eten ban uur bgoot; ,

*# neem ben beſtet // GPan mei.3eker/ -

(Iot een teſten. Dat uun boot: -

ga mpm bertroume! #n mpn henoume ! " ,

2li bit heil boog mp betgoot / * . *

2II bit heil boog me: weet - ,

- 1

apereidingen // zatheningen/ | | |
iſiahten in ubn beket niet; - - - - -

W Zuiſte gaben // &Bie## laven/ . . .
Y! 2 's-

- , ,

* .
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gn omg ſmert en aartºg oerbrief:
G# mpm bertrotune! #n mpm bemoutpe 3

#g bft heil aan mp geſchiet/ .

#g bit beſt aan mp#n.

op mpri ipoeber // #ielen 25goebet !

# ben moob be trouu0ſte mpn;

mbermplen // JIBenſchen feilen/

JTBaar gn 5ult mpn b20eder 3pn:

# mpnuertroume! #n mpm bemoume!

m mpm jammer ſnert en ppn/ -

n mpm janmet#n ppn.

#ſaimmier byienben // ſpit berbiemben /

3Pat ik mp ban u ontſtai;, # 1

3 Laat3e alle // ſlap ontbaHe/ -

3Zpt/ en blpft impm ënig al:

Ga mpm uertroume! #n mpm bemoutue!

#n bit onbermanig bal / . . -

#n bit onbermanig bal,... » -

XVIII.

all mpm rampen // Leueng (ampe/

qDie mp in ben jammer ſtaat; -

Jaog ontmoeten // Bil ber3oeten/ . . . .

jnaet be hoop ban 't heil gemaat:

op mpm nertroume: #n mpm bcmottume I

JPient mp bit tot ſteun en baat/ - ; 4.

&Pient nap bit tot##en baat. -

«Eumig leben // #omber beben f

2omber b2c5e boon be boot; ; -

&al ih erbcn // jàa mpn ſterben / .

&Baar op ſmaak ift nu bit b?oot:

«D# bettroume! #n mpm bemoilbue! -

ººg bit heil mn gorb en groot/ -

## bit heil mp goed en groot. . . . .
w - -- XXI,

* | |

* - --
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:

XX.

#benbmalen // 1Bol ban p?alen/ v

2Man beg #emelg reinen bfg/ 1

iſ 2et berlangen // 25lpf ſh hangen /

2lan um b2eugbe bie getuig: '-

«P mpn bertroume! #n mpn benotline! '.

3bteeög mpm 3ugt en hope ig/ -

Aêteebg mpn 5ugt en hope ig.. -

3 Jul. 1736.

EEN woRsTELENDE

ZIELE .

In verſcheidene onder een gemengde ge

| ſtaltens, 1 Pet. I: 5. 3.

--

STEM. Zie Pag. 33.

- p2alen / -

- Japn Heytt 3al mp halen; ' -

#«Eeng brengen in 5pn moon7 en rebben upt ben

, ſtrpb.

I. -

N", Io5e bpamb / neen / gp 3ult niet 3egea

-.-

- II. . *

2ll ſchoon gp met um magt en moebe Homt te

blaken/ -
- -

#2et opgeſperbe halten/

Hin 3ubaboer op mp ſpoutub;

H2pn bginb bie houb 3pn moopb/ten heeft hem.

niet beroub/ - *

&P 3 III.
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III. - -

“Dat hp 3pn Zegelring heeft aan myn 3ugt ge

ſchonhen:

2li heb ik niet#m/
#n onbeblekte beugt;

Jepm #e5u coeumel nºg"3pn bloebberheugt. .

Ipp baagt mp in 3pn áragt / ik ſthuiſe in 5pn
WIJOnDell /

2II heb ik bele 3onben; -

#ft men5e boog geloof/

(ILE# op 3pn bloed/ gp htpgt mp niet ten

E00'ſ, v '-

- V. -

ipoogt gp op mpm perſtarſb met 5omben 3ugt te
YUEL # i)eplamb 5al mp ſterken

JE)pn en; -

- - - - - GEii# titt1 fret/

#p b?aagt mp inwaar:/bieubenitopberplet.

abergiftigieum boláf bergiftig;pnum bonben/
«Een bfepte## en /

iſ haar meet in He3u heil/

#g ook een Zaligwij# biepte zonbet peil.

ikom liebe ſhepſaub hom/ mij 'gopambé ſterkte

fnuiken/ - - '

- # kan 5pn ſtrik ombuſhen?

ie bie geen hulpe Hrpgt/ .

&Bie in beeg felle ſtra: hope niet ont3pgt?

Jºhdar neen gettoume Bo?ſt mpn onmagt mſſ

uud toennen / - - - - - -

g#n u haar ſterfte noemen:

, 't ººg niet in eige kragt/ - ,

ſpaar upihilip verlaat/firaat op een hogerm#
C -'
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-

-

-

IX. -

«5n 3iet be mereld met be3atant'3amenſpannen,

- GPm mp te obermannen/ - ' ,

?li meeſt mp tot een ſchild! k

3Baar op biebpanbin#moebe ſlegtgberſpilb.

Jaeen merelbling gn 3uit mp heben niet ber2.

ſchalHen/ - - - - -

d5â b?p mpn naam be3malhen/
'# hou mp aan #egu baſt; i

Cn ingaah bieſnobe ſlag, bot gpmphebt begraſt.

#n gegil bimb fft goub/ in He3u binbfſt 3aften/

- &Bie mp um goeb boen laſten,

: «En nu te be3er tpb/ . .

&Poen roemen op mpn##enbienen tot bettopb:

JBatiſt"#bomb ban hem afgemeken/

&#n in mpn 3ugt bejubehen;

» QPog meet ik ſtel mp meêt/ ,

| | @Lot ſtabing ban 't berbomb / ten dienſt ban bea

3en Beet. XIII - . *

aan:# mpn buna5e ziel/ kunt gp bit 30 bee
O - - - - - - - - - - -/

! GBebenit hoe 45ob ban hoben/

Ziet heurig op ben eeb/ -

#p#" u om te boen mat gp boo? hem bea

G2020, -

- XIV. : -

#oe burft gp ban uun 3ugt ben bollen bgeibel

| | | bieren #

jlºpn 45ob gp ſtemt be nieren!.

gên peilt het diepe hert/

G5p"# ban troum ig ſtabig tot mpn

IllCCU,

| *. &P 4 XV.
*

- --
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- - - XV. . .

stom maar inpu tebre Bo?ſt en breng mp tot u

marg t bi z - ab t/
t p 5pt Die Zege-aDe

- -- & Bie nimmer ig geſtopt /

gechoon bat myn bange ziel met bruh ig obere

htopt. ' XVI

eot ſmatig mag mpn ſtaat / hoe onbaſt myn

genallen/
ſDie hon um ſof upt b?allen ? & *

- Zo niet ong 2ege-pamb/

geting veilig in uurar:ſiºn Zalig ſnum hanb!

ſBiſ ong in buiſternig maar boogt#bpubemarcn/

(Lot bat bie Dag opklaren/

«En b2efte aan het ligt/

#2aat boo? Dat allen## en buiſterniſſe3migt,

(Pie# he blpbe bag / bie aan ong een33al

(2Ug'Il

0 @Bat 2alig #emel leben/

19ol ban goebgunſtigheib/

&Een pºp5e ban um magt/ en van u upgbeleid,

20 Mey 1734.
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-

-ser-Egeraam- E=- -

Ik

l,

zeeg inefligbomg; van eutnightſb/

ZIELS TO EV LUGT TOT

GO DE,

Onder aanhoudende Lighaams zwakheden.

STEM. Pſ. C,

I. '

Heb bank mpn Borſt heb eet en pipg/ "

#Boog uunen meg ge5egent inp3; -aPie tot op heden met mp ig; n

39ol 3ogge en taaijens. - - - - -

vooo! ene veelheid nam clenb/

Jaie mp uur mp3e hand toe5enb;

iſ 2et jammer / 3ichte/ en met ppn;

RPie ſtabig in mpn #aam 3pn.

J12aet hoe het ig ik jou mp baſt/

gam um te p2p3e 30 mp paſt;

ſlapm trouwde ſpob geupig. Die #/
19oo? mp in 't"Eens Dal:

ſBel 3ogge bat mp nietg geſchieb/ -

waam 't geen 3pn mp3e mil gebieb;

Japn rampen 5pm tog alternaal/

#Zeer juiſt gewonnºr be ſchaal * . . . . -

#g mp bit treurig ſobt bereib;

#9et geen mp bagclifig ontmoet/ -

en dat ik noem een bitter 5oet; - - -

vP 5 VI,
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- VI.

GEan bitter: want / het bleef geboeit/

âDe jammerfmert bie in haar poelt/

oEn bug be kragt ter neber bgdht;

Zo dat het nimmº: gelulit:

2Ian 't logge lpf om gang ge50mb/

6ſte treben op beg merelbg g?ond.

jn 2aat ook een heilig bitter mig:

âDant/ ai bieſme: de ig/

geen jammer die niet het net gaat / . -

aBan al# #5oog mp3e mit toelaat, .'' -

dºen miſ bie 3onder ſmet of ſchuld/

q5eſtabigwaar: gebulb:

oEn b?aagt um meebom en utu ſtrupál

't zn buiten oft'3p binneng bupg/

jibet 3agtmoeb en met ipb5aamheib/

Zo alg mpnzag een u 3eib.

“Denk aan mpm Zoon bat heftig 3Lam/

qBat blehſteſoog ter buereld ſtu0arn/

oEn nogtang miert met ramp beºogt/

âDaar boo? De bloeit ##tudent 3

iBan 't filmaab bat u geſtaag gebeurt/.

3Baar ober 't oog en 't bette treurt.

oEen Henblph ban 45ob#3egen ig/

Zpn âDpgheid in# goefenig;

maant / alg 45ong troutpe ſjanb mp ſlaab

't #g enkel goed en nimmer h #; /

#et henlig ſgt ſtijat u?oeg en ſpaê/

toe zoaber-ſlag voor een genaâ.

'f - XIII.

------

:
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XIII.

4Een tpbgeſober ſmelt alg ſneeum/ -

b'&Ppregte ſtaat: mant/ Hubaag leeubn/

QPient tot een ſteun boog 3umahhe kragt/

&Bie ban 3pn heil# trooſt bermagt:

«Een trooſt bie ik niet miſſen kan/

JIBpm JBeel / mpm 25guibegom/ mpm jºhan7
oſbeeft mp bie trooſt ik heb geurig/ w

dàog bifilmfig ban# trooſt gemig. - A

3Laat eerlang boven ramp en traant

JIàpm boeten in be ruimte ſtaan;

oep bat 3o eeng bit aarbfche bat/ .

zp nimmer moete/ nimmer mat. -

13 Jan. 1735. :

vE R N IE U w I N GE

Van de Keuze des Verbonds ofte aandagt

op Jez. XLIV: 5.

STEM. Pſ. CIII, -

w I. -a

Jehobà Bob 't 3p met mpm hert geſch?eben?

RUPat ik mijn binb geneigt boo? u te leben, -

op 12aber lief bie en het liefbe 3pt!

dºp 3pt be 25zon maar upt bíe bloeben ſtromen/

&Pie on3em 3ugt boen meber tot u komen f 2

, &#n 't eutuig biep br: gp bit goeb beteld. '

gimmanuel/gg zon:nen aanst!
GBp 3pt mpn beelg tphe &ege-abet!- - - H.
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H bieb ik mp nu meét ten bienſte aan:

ºgh meng u beöen alg nipn beil t'ontmoeten

gEn leg inpn 3ugt bemoedig aan uuo boeten/

«En upeng met u in een berbomb te ſtaan,

III.

Iſtom gocbe ®ceſt hoeb mp boo?3onben blekhen/,

dan nimmer tot uun oneet te betſtrekſten/

&Baal in mijn hert en maak het heilig rein:

TIaat mp uun ligt op uuJe megen lepben/

«En 3egen mp in be5e ſilobe tpben /

GBlu tot uun roem en ſjeetlifiheib te 3pn.

IV

3Jagieëmig en 1Bol5alig GPpperme5en/

25ipft 5o mpm beel bat ift tog noit na be5en/

jiapm 3ugt moebmillig ban uun bienſt ontreit:

#Hun# bat 5p mpn melbehagen/

CPin ober u mp nimmer te beſtſagen/

Ilbaartoe ik imagt um inbloeb. Die mp melt.'

: , V. - º

&Pm mp op aatb' geſtabig te genoegen /

JT2et uun 13erbomb en mp baat na te boegen;

KEen einb ik ſinaaſt um tebge liefde mſn:

45etrotime ſhob/ op bat mp bit gelukſten /

zo boe mp bog ge5egent boog u bukken /

qºn goed mpn 5tigt boo? eige toil en 3in.

VI.

2o 3icht of ppn/ of ambge ongemakken/

3De b?oge hutter ſchabe becb ber5mahſten;

3Laat in bie ſcljâ mn ban nog boogbeel 3ien:

&bp. Dat mammeet het# boog het Hubpmen/

RBe Iuſt en kragt geſtabig 3iet uerbuipmen;

«5p ban aan 't oog moogt umen gemel bién.

VII. -

S!Bien H#emel bie inn ban nog 5al bermaften/ --

JBoo? 3ugt en beé om eeng daar in te taſten; --

“Op
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GPp bat ik Hrpg een ſpenneſtphe ſtamt: ... - ,

# 5unakhe lpf laat dan in hope ploegen/ , ,

n bug be geeſt niet ſtecinmen in het 3uvoegen/

dàà 't heiigcluh in 't,# 13aberland.

2IIg buiſternig mpm 2icle ſtomt be3bbaren/

heil ban uub ligt nog in mpm 3ugt bemaren/ .

JIBet nieume Iuſt/ gelplt te be5ct ſtonb:

GBp bat bit ligt mpn berte tot uup treft ſte/

qEn gemel luſt in mpnen 3ugt bettuchhe;

- (Eer mieume heu3ev# umn #ciiUerbqub, r: Gr

mbién het mag/ ben ihemel iuſib betſjoebe/

at gp ong Hamb beeb'-ſtcpben tot Den bloebe,

&#n 5o een blpft ban ume ſtrengheib gaf:

3echenſt gemel-moeb ban in mpn herten monbe/

Cn be5e heug bie mp aan u berbonbe; - "

«Bp Dat mp nietg#u mag ſcheiden af. -

GEn of het 30 gebiel en moeſt geſchieben/ ,

@Pat #kunnen ſtrengheid âboarn bera

CUgºn v . - - - - - - -

QBat ban mpm 2iel tog ober u niet ſtiaagt:

JBaar boog beſlag#ban het fitmaab ontmennen/

«En in beſlag um 1Babet hert erhennen; - - -

&Pat boo?unaming:3omben niet verbaagt.

zo 't oit gebeurt boo2 hoge ſtoutigheben/ * * *

QPat ift mpm luſt in b'aarbc gā beſteden; . . .

(ILoomt ſn bie 3ugt aan mp um 1Babet roe: '

@m boo? um regt mnn buna5e 3iel te helen/

2tig 3'ig geneigt om 3ig ban u t'onſtelen/ -

(Ereht/ trekt mp#n umen 3emel toe ! .

staat nu mpn oog bien #rmel gaan berſpieben/

en uil mp oog van ##tmelg vaam "gân
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«Een bguibentrog upt 't mate Canaän:

#g batuun & Beeſt mpn 2ielen5ugt baat ſtelden/

ſtom ge3u lief laat mp eeng in bíe belben/ .

iBergabeten het ſZalig gemel ſlaan !

2o Mey 1735.
-,

Z U G T

Om des Heren Jezu Zoen-gunſt en ge

voelige gemeinſchap, Jez. XII: 3.

stem. Exxxvni.

, hoe lange $2 mm #oeber? | | |

Asteeg:
2al mpm geeſt 30 bol ban finett: -- - - - - - -

een ban famnethlagten negen/ ?
* ſBil genegen; - -

zin kunnen van niet

Itent gp niet mpm 3icientoonben/

?II mpn 5onben; . - .

UDfemp oo25aaft 3nm ban ſtíagt ? * *

mont op ban, #"n/ - - - - - -

mpn » -

vatarmatur :aurants -

ſBat ber3agte maakt mp teïne / | | | |

* ---- -- i)eiſ-fonteine; - -

12an mpm finet en 3ombig buſi: ' - ' -

âBij mij in mijn liefde plaſſen/ . . . . . . . .
Zalig maſſen; -

dºsim mp in uw woonbeu ſchuſI. IV
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IV. .

't #g mpn 3ugt bie nu beboele/

QPat geboele;

# 'er in###: ben,

#iet gp mp ban niet berſchoben !

25gon ber #oben ! .

3pgeng uïn matet/ boeit mpn luſt.

V. - -

3Laat mn eeng bat mater ſcheppen/

'Ift 3al mp reppen/

«En mp blptig 25,onmaartg ſpoen;

2oub gp u ban niet ontfermen /

«Pp mpn hermen/

«En bie gunſte aan mpm boent . . .

VI. . . .

is mogt mp geven tot mn meubent :
j'Betelenben/"

«En mpn jammerlift geſtel;

«En gp gaaft mp ſtof tot p2pgen/

«En beeb rp3ein/

2ielen bgebe 3omber filmei: # #

VII. . . . "

2oub gp ban mn moob nu etcaf :
«ën bergeten/: 't is

Htmen bieten liefben eebt t f: ' ' - '

Jàeen gp 3ult trun moogb mei ſtaben/

«En ſteebg labem/

't Schaapje bat gp noit bergeet.

, VIII. .

't Schaapje 3uit gp boeber ſchenken/

a ooit bgenhen; -

Hpt utn ſtille byebe byon: *

'ft JPogt u ook al lang boo? begen/

H#oog geprezen / 7.

lituren boo? impn ſebeng zon. -

* * * *

ses

r;

- , a

: : -2

- , 7 •
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IX.

op mpm Zon mſſ boeber bagen!

GEn mpm klagen/

zal met ſchigtig 3pn geſtilt;

#ooit mp u in trou uit dan in
Zombet manen /

3Dat gp tebet 5pt en milD.

X. -

3JBerp ban ook na 30 beel ſmelten/ - ,

ſapn gebleken/ -

gſm um biepe liefbe 5et; -

G#n miſ mp op nieuud ber3aben / . . .

* et genaben:

apant/ gp 5pt mpn heil en blee.

XI.

Jºaoet ik niet mpm bellen kragten/ . .

19an uun magten/ . . . * -

GLoont ban tog eeng boat# Hunt? -

#an ſâ mei een 3ugt optillen /

dBf ietg millen /

zo gp mp geen beſt vergunn?
XII -

» -

GZemb Danh: enigt ban beben/ :
9 3 - - -

al um lobcn/

2ºlg ik eeng3al honnen baat /

#nen bana maar blpbe Pſalmen/
#oge galmen / .”

X -III,

25lpbe ſchaat# emel benbe/ -
bchtenbc / - - -

g een ruſt en# 45ob;

ie het zai, ont te mlceneſ! -

ant ma tnemen /

dreeft hp mp een byolift lobt.
XIV,
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i

XIV. .

392olih lobt gn boet mn hangen/

jl)et betlangen/ . *

GPm ooit eeng in 'g gemelg-Hyof; . . -

Jſlapnen i3eplanbuig te roemen

GÉn te noemen,' -

ſDaarb ben einbelogen#f.

@roume 45ob laat Dat gebeuten/

dàa mpn treuren;

j?a mpn bbahen in ben pligt :

3Laat nipn Duiſternig berbumpnen/

s ſlBil eeng ſcijpmen/

[Dogb mp tot een eumig ligt!

17 April 1736.

B E D E

Om ontheffing van 't zondig eigen, Rom,

VII: 23. -

STEM. Prins Robbers Mars.

Mnn H#eplanb bie#t!
&#n ooit# biepe ſcljuſb;

Hºtent gn bat 3ombig eige niet/

&Pat gp lankmoebig bulb #

Götbguift um ſcepter eeng en ſtrekt/ .

- QPie gunſtig tot mn upt / .

49ertoon uun maſt die liefbe incht/ -

en bie u dat ºgt. - - - - - - --

*

t 3
's-TNT
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II.

JPit eige bat u enkel boomb/ .

, «En nimmet bient tot eet;

«En bat 3o baalt na bp mp moomb/

QPat Heert geſtabig meêt:

#o Dat ift in ben bieren pligt/

dlººp niet gelplt het paſt;

Iſtan houden aan um hefiberigt,

Jàog aan an#aam taſt,

Abchenht gp mp eemg uun guiber 3oet/

QPit eigen bat bergalb;

&Bie 2aligheib met bittet toet/

iDaar boog um roem berbalb;

Zo bat iſ beg uun hogenlof/

#iet p2pg gelpſ, gp 5pt/

?ig treft mp eeng ban 't eigen of!

«En maalt "E: eigen filmpt.

JT)pm #eplanb o bit eigen bie

gft## GGll ieſe/

&Pntrqit gp um vermogen

HBie 3ou bit eige ſtaan?

3Dit "# bat of ſchoon gekrenkt/

Inneer het hooft opſteekt/

&Dit eige bat niets goebg en benkt/

#eer Heju tº: berb?eeltt !

moanneer een ander inneene
- eeng pgpſt/

(Ioont imp bit3enbig finaab;

@Pat ban 3o ligt in 'thepte rpſt/

qEn nimmer nup beciaat:

?lg mag mpm bert eeng in het oog/

Jhiet in be biepe borſt/ .

#30e menig een biegig betºgoog/.

dPie mp meſ roemen oogſt,

:: 2

-

- --

VI.
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VI.

dbeef mp een maar ootmoebig hert/

&Bat boo2 bit eige blieb/

«En treurt om ene jainmerfhuett/

QBie 't 3ompig oog niet 3iet;

«Bg mag bit eige ceng geboot / , ,

dàoo? #feyu kragt en bſacb!

#oe maakte ik boog iianne ggoot/

2jn meberig#st * - - - - - - -

KPit eige ig# buile peſt /

&Bat al eng been be5malfit/

oÇn boo? een wooogb of boog een geſt;

OPng ligteliſt berſchalkt. *

3Dit cige ig een ſtanher-ſituaal/ .

ïBaat naar de gligt berſterft/ -

«En haar beb2pben altegnaal/

dſl2et beligt tºt#n berberft.

QDe merelb bie bit eige heeft/

GEn in bit eige ſtikt/ '. - Z.

#g't bie boog 't#nimmer heeft/

JIBaat op bit eige miſtt.

obelukkig bie 3ig 3elfg bekent/

dBit eige heeft berfoeib/

«En heeft bit eige nog geen enb /

#et 3p ban# geboefb.

QBit eige ig het laatſte hiech/

&Pat bog be Ziel betſaat: . . .

âDant/ baat men ban geen eige meet/

&Dit eige niet meer ſchaab.

GP ge3u lief bit eige nooit/

45een inbgeluk bp u hab!

#Yn Cieraab bie be beugh boltooib/

&ochemlt mp die tot een Sochat,
- - &# 2 X.

n -- - - - - - is
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X. . .

inDat belººftt bat hoge hemel bolft/

13an 5o een laag geſtel/

qDat boden ſtof en 5ombe upolſt / - --

JPict uucet ban bit gehuuel:

GD liebe fcljaar geurig gn binb/

13am 't eigen u ontheft!

gZo bat gn uumen G5ob beminb;

Gu u bit autº niet treft.

oBun ong ooit ceng bie H3emelbeugb/ .

UDie 't eige niet meer ppnt/

JDaar zig in haten ſºob berljeugt/

GEm boo? geen eige huppnt.

3Daal #c3u lief/ baal 5uiber ligt/

&#n ſtoom ecng met bie kragt;

âDaar boog bat alle eige 5tuigt/ -

13oo2 't oog#" betuJagt.

Eyoub 't eige ban ben pgebiftſtoel/

oEn upt 't geheim bertrekt;

Op bat tog icberg 5uibet boel/

ſong tot uun liefbe meh : - -

ga boeg ong bp Die maatſchappp/

€jn 't mare Baberland, -

&Die ban bit cige culmig b2p/ - - -

#nume liefbe baanb! - - - - - -

7 Mey 1736.
* * *

k: -
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NOODWENDIGE SCHAAMTE,

Ter gelegentheid van de veranderinge -

* * - - - , des Jaars. - - - - -

V & : -

STEM. Pſ. CXVI. -

?
I - ,,e - . -

Ze met be tpb/ 3o blieb mpn ſeben heên /

# ig bit gaat nu meberom berlopen;

n niet een bag baat ban bDecrom te ſtopen:

&Boog goeb of 3ugt/ of jammerlift geïneén.

- HI

- HBat íg betubbie meggeblogen 5p?

geen# beeſb / een ſcijimbie boo? ongggen;

#ig eeng laat 3ien en ſchigtig met bontagen,

v Bug ig ong tpb en nu dit jaar hoogbp. &
- III. w- - - - - - - - - - - - - -

JTBaar ag mpn ziel hoe ig het booggeb:agt!

iet moet gp 't ljett ceng op um negen ſtelſell /

En 't oogbeel ober al uuu Daben bellen; *

GP2aag 5ogge maat. Dat gp tog niet ber5agt '
IV.

Hun 5omben ſchulb: âDant/ biefgtuig beſtent/

2lan 't heilig oog bataileg ſtomt te meten; ;

«5epleegbe bmaagheid 3al 95ob niet bergeten / .

2iſ ſcijoon ong oog 3ig ban bie tpb ontment.

V.

\ ºp 3al tot u eeng 3egge penning-ſheer/

oſbeeft rekenſchap ban alle uitm beb2pben;

«En maat 3oub gn met umcn 3ugt berblpben:

#mbien hp 3pn teg: eeng eiſte bueér #

- - - - 3

*

-

-
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VI. - - - - -

# boo3 u toel op tweelier aangelegt/ | | | | |

# t een talent Dat hp u ſjab gegcben?

ſDat bcht gp baat ten hoogueel mê hengchen?

Göeeft ſickenſchap ##t wat dat gp 5egt!

#n b'cen3aamheid bie 45ob u heeft gegunb/

ſDag 't baat um ſuſt om gt5n te beſchoume!

«En met uun hert op 't Sobe bloed te houme/

âDaar nam gp t bij #ten uermagten ſtunts
* *

H#oe i3 tmpm 3iel baat u#moogb/

35eijanbelt met 't geb?ag van 5ulke b2ſnoeii; ,

qDier iſ?emel boogbeeld gp baat in huno binūen/

vatareenawngram waarinent

":#n van 5oog met uw grootſte
glig TE)

#iet om baat uit um #aligheid te merken ! .

iäulaamt # baat## ig toel te merken/

goe nietg iii u ter #ben en beugt?

boe bloeg en u ontrent het pateriant/ .

âDaat# 3o treurigſgaan't fitnpment

gºn baar 45obgregt bent cieraahboet berbtonnen/

GEen migbyuik ban# igeiſigfjeben: urant/

95eleeft gn niet een jammerlifte tpb/

3Dat uaſte haartjeſb aig op loſſe ſcljoetſen;

3Paah mob ge5et/ en moet u niet bebgoenen: 2

&De hoon baat ban# D'Ijoge ſlºgajeſteib 4

H#oe bug mpm Zicſ ſloegt gn geen bagengaâ/

19an 't jaar bät u nu mcber ſg ontmoeſten 4 -

19ernebet u en ſtemt bog um geb?ehen/ -2

1^er59cht uïn #on om 5oen-ligt en amagn
L - o

:
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XIII,

GB ºefſig# bat bog um luiſter ſtraalb!

n 't bof berſtamb op dat het u mag ſtemmen:

#n boo? Dat ligt 3ig bug aan u mag mcnnen/

UPat het geſtaag g,# beugben maaib.

onmeter beregtigheit un gloen

###n 3ou Dan ooit mpn Hoube ljert niet boeien/

## reine min/ bie#n blaken boet: /

mann oude ſchuld mi ble tot uwen pºpg/ .
oo? 't 25o2g-hleeb geboelig gaan#, -

n bug mpIn Ziel tot unnen roem bermeithen:

25ebaaummpn5ugt/en maakt mpheilig upg!

XVI.VI.

OPm omber 't mibben ban een krom geſlagt/

(Le leben na uu «bobliſt ºpqogb en millen /T

«En noit ben inbguit ban u te berſpillen:

âBaer toe mpu bert een nieumen 2egen magt.

XVII,

Jºãaat nu mpn ? Ziel gebenſt bat fá u 3eg/

# bat gp 3pt boog b's:uunigheid geſchapen;

Bm nimmermeer aan b'aartje te bergapen/

Hun tpb en 3ugt/#n beg#eten uJeg

Jaet Iuſt te trebe: iBant/ begihemelg ſtab/

“Die gp bertmagt/ bie 3al eerfang genaften/

#epoen bog met blpb/ en leer ge3egent maken:

GPp bat u nietâm#mmm op utu pabt.

Ziet gp bie angelg niet bie boo? ben boet/

Hun bpamb ſtroeib 4 ſlbil bog geſtabig letten;

(Een einb' u niet# in utnen 3ugt bet5etten/

UDie buiten 45ob# alieg unalgen moet zx
4
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XX.

322aag t1 nipn Eiel gelph 't een 3onbaar paſt/

Jſlâet tot 45ebg roem uud onmagt te bcipijen,

49er5och 3pn gunſt om alleg te bernipben/ -

&Dat uunen 3ugt ter# ligt begraſt.

#n 't nieuwe jaar ſtijenlit mp een nieumeſliſt/

de gesu lief op micn iſi mp betlaten! -

JBaaht mp bolbaan niet bägen/ tpben/ ſtaten/

elegging aang:# men wat tºt

25lpft gp mpn bma3e 3ieſ nu tot een ſºob/

% «5p die min bocb' alg iſ appel uuuct ogen;
t cºnteber 3iet op al 't gebºekſtig pogen:

- ## heut opnieuw:# tot mpu lobt. "

Jºhnn ſobt bat mp in al mpm 3icht en ppn /

3)ou, allen ſituaab bebagt5aan kan bemáren;

«En mn boſbaan met fobe boet verſtlaren/

ſlapn dagen ook "g## een handbgeet3pn/

HLeer mp bie ſipten met een boel op 't unit/

3ſbaar na inpn 5ugt ge5egent bient te ſtreben;

&D;n in Die muoon eeng, tot uun toern te lebell; -

QPic gp boo? al in# reebg be5it. - 3 -

de liefde moon baat genen inig3cl hting!

32an bag en uur met brſe ogenbliſtheil,

& Bien bogen 5ang 3ai ſchabe of berfcij?iſtheit; ;

@P #emcl3ang luaat aan mpn herte bing.
- - - - - XXVI. - - - - - -

zo menigmaal; ag dat ift bp u ujaat !

gPueimbig 45eb gp 3iet mp bcg genegen/

Aeghenkt mp bit nu tot enen nieuwen 5egen/ "

«Op bat beeg tpo eeng 3p mpn laatſte jaar !

1 Jan. 1736. . . . - - - - -

- .. - AL
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A L L E, E N S PR A K E.
A - -

* * *

OfteBedenking op het begin des Jaars 1737.

STEM. De geeſt des mans die moedig is. Er

Zie van Houten Pag. 138. & I:

. . . . . . . . . .

1, - - - - - - - - i . .

- Hºt jaar mpm #ielig meer ten emb'/ -

«En heeft 3pn loop en kring geſloten; .

't #g biiiih bat gg eeng ethent: -

Hun 5egening ban 45ub genoten. | | | | |
- - - - - 2. " u - º - - - - - - -

«5enoten 50 ueel maanden lang/. . , ,

JBoog je5ti gunſt bic u ten goede; .

2tig gp uun treurig bond en bang/
r

zo trouw en tenºr kwalijke botten.
3. r. -

#cb banſ: o mp3e ſhajcftrib! , ,

't#p tot uu tocm en ect gêleben; - ,

@Pat gp mp meêr 50 ruim een tpb/: ”

#ebt boog beet rampen heen boem treben.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

j

-

- 4. -

QPoo? rampen bie upci-uigang en 3uut/

3Boo2 biecg en bloeb mn# geballen; . -

Jlàaar heben op breg ſtond en uur / ,

«5ebenſt iſt hoe gp mp bie allen: . .
-- **- - --

5. - -

ikunt boen berſtreſiſten tot heel nut/ -,

«Bm mp ban alleg af te tromen; | | | --

H3et geen min nimmer dient ten ſtut/

«Dm mp nabp u te doen inonen. - -

* . * GE 5 - - - - 6,

---- '
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, * * 6. - -

op ja nabp mnn Bogſt te 5pn! ,
gaat maakte mp met hen te bgeben/

- ai mm jammerfmert en

w:## loteng/ 30 ig 't#:
7.

aDit 3uiber 3oet mag noit bergalo/

geit heeft het ſchepsel ml# te meten/

&#n 3d af niet/ inpn ziele 3al't;

zo nu alg eumig niet bergeten,

\' - e - - - - - - *

oe goeb noo! haar mpm #eplann -e? 3alig 5n hem heeft bebonben; wast

naameet bn haat ben ſmert genag/

een bril en uiebe Hunam berhonben,

. . 9.

4Dat mag er in het ſchep5el ooit/

25p 3ulſt een boogcegt te#
merelb bie geen tu nººitooſt/ .

d:5mg biäunlig met mpn ogene ſtephen;
- • IG,

ieerbittert op mpm #eyn ſchoon/

aPoſt ºp mp beter goed belonen/ -

#aat tot mpm ſcha en Hººl boºſ

##m ºp mp dan mpm goeb berouen.
II,

#/
-

-

-

#tan mn aig ene bet onmaatbe; . .

#eg ſchepseign 5pt mp te ſaf:

Hun uielluſt eindigt op bet aarbe. -

W - I2. - * - - - -

qEen beter goeb ig 't bating

33et boben 'g# hoge ſtring #Daarom magn bert en 5iele t/ v.. ,

Tpat wereloling aan 3ulke bingen 4

7. -'
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I3. *

ſDie tippfelt aan beg merelbg bat/ -

JPoet ſlegtg met menſchen gaan betketen; . . .

©e moebe bam be 3onbe 5al/ . -

lgem. Dan 3pn manbeg?ip buci icten. . . - ... 2

I4: - -

“De heur die beu3elingen kieſt/

GÉn zaligheben gaat betfitiaben; . . . . . .

#g nu be ſteu5e bie men lieſt/ :: *

Ziet hie3en bam ben arme mane. ... ... :: t . . . .*

15. -

ààeen 3egt be uiercio bat ig mig/ .

opn:#belang tºt ºngenſ

jàeen merelbling ithn heu5e ig; »

«Een heuse biedbon niet miſ pap3en. . . . .

I6. . .

QPe keu3e bie G5oog 123pen ſtaab/ -

qEerbiedigt in be eumigheden; : : : : : :

QPatig een heug bie 3aiig gaat / | | | | |

haar beet en 3ugt voor aboo believen: - - zº
I7. . ' rº

iſlāaar 3o ig: tftme heilige miet/ - 5

QPie buiten 45ob íjaar heil unil binben; . . .

&#n mat ſboog ſtaab en iBij gebieb / . . .

ààog nimmermeer boog haar beminben. -

* * **

I8.

2li maakt gp ban 45oog 19olft een pgaat /

ai heurt gp ben boog buna3e lieben, . s#

45p 3uit hun 3ugt en beter ſtaat /

“Dooi al uturagen niet nerbieden. - 3
V I9. - *

* De merelb ig te bpſter bmaag/ t

3Pat 3p ben #emel uit huiſ joutuen: »

#n gigemelg heut bient bit geraag/ -

(Een oogbeel om op haar te bouwen. . . . . . ?
- C. 2G,



#6 GEESTELY KE GEZANG EN

2O, - -

3Die opklimt tot 85obg mpg beſluit/ . . . . . .

lian Dug ge5egent gaan be5effen/- - -

lgoe bit 4.5oog ſiegt op aarb bebuib/ -

«Om meinig upt ben bloeit te heffen, iſ . . .

-

2 I. -

&Pe meeſte moeten met be ſlang/ 3,

QBe aarbe tot hun fpp5e ftiegen/ .a : ”

«En leben op Der aacD 5o lang / .a : -

(Lot 3p hun lebeng-tegt berife3en, 1 . . . . . . . ?

22.

QPeg H#emelg ſteu5e ig hun fpot/ 5 . .

(Ien minſte 't geen 5p niet en 3oeften; . . *

G5obg «Bogbeel neemt bie Htcure totf

G#en oogbeel om hun heug te bloeften. - ,

23. - - - - - -

J12aat ſiebe bog buat benkt bfe ſchaat/ .

&Die boben 2Zon en 'g gemelg etegren/ - ,

Q5obg ſïaab' erkent boog mig en maat/

en 't upje niet met 't bulaas berusttent . :

24. -

(Pfe Iſebe# bie juigt of:31mpgt/
Zo gp het liefſt boog u miſb batten; 7 E

GPin bat GBobg boel haar einbe fiengt/ -

Abchoon.'g merelog ſteu5e upt gaat ſpatten,

25. •

25p bºemelingen is een ſtil/ . -

GPat gesu ſtaat en iſiegt eerbiebe; * . .

«En boet ber3ſulten in 5pn mij/ .

&Pie boreng tot oie heug hun riebel . . . . . .

- -

- --

-

- 26.

âDat meer ig tot bie ſtaab ge5ögt/ . -n

QEn tot bie ſteu5e heeft geb?ongen/ 1 - 2

ga 'g Igemelg heug met bloeb geſtogt/ -

o"n bug bit ſtuk voo! ben boſoomgen, ... )

o 27.
tºt
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27.

#aar biepe 3ugt mogb noit gehtemitt/

ie He5u roem niet kan bergeten; 3

Om bat 5p 5alig merb gebgenkt/ -

Hpt 5pne Bolijeib ongemeten. s'.

28.

QPie 1Bolheib met haat bloeben rpſt/ . . . .

#n 'g i3emelg hert en op haar tongen; 9

JPie 45obeg ſtaab boo2 eumig pgpſt/

2ig bat me bie teebg met haat 5ongen ! * 3.

29. -

. JPaar hoe mpm 3ici hebt gn geen ſtof/ . .

GBm ooit um bmaagheib te beſpben; 5

&Pat gp alleen in Heyu lof/

Çn 'g mereſbg bmaagheid komt te mepbent . . »

3O. -

g'I#ebt ººſegu niet op papig geſtelt/

«En nergeng in u regt geh meten; . . . . . . .

?lIg eene bie 3pn dagen telt/ . . -

«En ſtaag 3pn bgoogheſb komt te boeten. . . . . .
3I. v

Jaeen geplamb Iſef ik heb um gehoonb/ v.

ſBel bui5emb ja tien bui5emb malen; 5

Abchoon gp u tebet hebt betoomb/ | | |

#n al mpn jammeren en hupalen. . *

32. -

Jſlânn pligten 3pn te ligt getmeeſt/

JI)oeſt ik aan 't ſ5obiſh tegt betalen/ - A

JBet beugben tipt mpn boen/ bengeeſt/ . *

Q5ing ift ban 45obeg aanſchpn bunalen: - is

jTBaat uurwaar:bat ſit 't memben 3ou/ .

#h Hon bat oge niet ombuihen; 5

't #g beiliger met maar berou/

19oºſt He3u Zoen-bloeb-te gebruiken. . . . . . .

* - .as 34,

w
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- , 34. -

45ctrouwe borſt mun5ieke 5iel/,

(äu grote g:###### )«Die 't ganſche jaar in ſchulben hiel/

ſeern boo, uun ſpoulift bloed genezen.

. . . . - . 35 . --

2ïg gesuſief hun grote haainſ

aPierſm u hoog aan bſoeb ging ſtigten 3

apie make ong op nieuw beſtuuaatiiſ

GPm tot un roem en eer te Rigten.

36. -

moet 't nieuwe jaar nu ong 3o waakt

ipe duiſterniſſe komt bebehaen;

zo laat u in heeft ons met dermaaäf.

«En ſtinken in uw dienſt opwekken.

- -- 37. * -

dBp houb baſt in un mp3en iſiaab /

âDat ongbit jaar en eläe moggen/

jºu meber touethanen ſtaat!
2tig in een buifier inoïſt berbolgen.

38.

1Bp genen ſpeer / nºg gelden nuſ/

- Die ganſche 3aalt in unde hamben;

dºen ſtiiſe 3iele baſis niet ſchuin /

«Pm haar belang in te »

39.

45un troume geju/ gun maatluſis

fotot 3ugten/ en tot 3ege-5angen,

dEn boeman meth5aam na beruſt/

#an giecmelg #aligheib berlangen!
4O. e

Lest mn mn hoogte van hºger uitſ

#Baauun letten# Il 3

#ie gp miſſchien boa? ſtopten buur/

HEag nog op aarde 5uit fieſchihhen.

:

:

-

41
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4I, -

ſtaaat neem eeng. Dat g# boog H 3ag/

&#n Dat gp moeſt met tailip gebengen;

Boo? 't 5mahäe ipfben onben Dag/

#oe30ub gp bie niet moet bolbgengen ?

- 42, L -

#pnibaaſt intien ik t ganse booft/
3ſlaagt tot utn eer en toen nogt bpagen;

Jlap buuht ik mag van nietg berooftſ

«ën bonb mp ban nog ºp han Hdagen,

- 43.

ſlàaat 3iele hebt ºp nu bit ſtudt !

25:#oigt in de oog niets is :

3ſbant/ neemt het onſtaan ºm geluk /

ſlPag eeng op aarde titatgebogen /

&#n bat u niets#ag en bree/

#,-.###oºſt heeft beien uxe,
#p Hon/ bp 5ou het meer ter,

l 45.

#ef ºp hoteng rechts geleert/m:## met bguit#

#oe meinig bat het antipſ ong beerty

3nbien 3pntrooftong ºoit te ſtabon.

46.

, b'Clenbe in mpnſugaeger jeugt/

# ing ten amutte nu nog leren/

#oe 35obe mei te ziei berheugb/ -

*lg 't oog gaat in 3jan tuoogb benieren;

47.

asºa zalig en bat heilig blaby
| 25ehelſt hoog#/

#engabeſoge ingebeſchat/

"H #eb tranen met heel trooſt bergoten:

4z.
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48. -

dºet tub ià tot bit bobliſt boeft / 5 . . . .

Jlap met een ſtille 3ligt iiiogt Ynenden / * *

&#n langg ljet met gig ouberjoelt/ - * -

“De gangen bail 1993ſt %je5u ſtembeſt. " -

49.

25cuimbing op ſboug ſlBoogd geg?omb /

Itam nimmermeer tot ſchà gebpÉn/

#eujitſt hoe dat 't geſch?eben ſtonb/

TDie 5ig ma 't biiiiii-regt berbipën. . . . ,

5O.

zDat ong bit ſpeilig 25oek in 't net/
Jpet 30 beel Hragtſ, na 30 bccl reben;

Jeug 5ainer micrb in 't buitg ge5et/

#g beöen juiſt een eeum geleden. "

5 I. -

Jpen banſte nog bie Bbzigheid/

aPic 3uſh een 3aalt heeft goed genomben/

#aat meerber nog 45oog upg beleib/

aPie ong bit moogb tot be5er ſtonden: - .. -

ve

52, -

Hbeeft 3egeurph en trouin belmaatt /

ſBaat in be ggage 5tigt mag aafen / .

dËot 3n ceng niet meer op het aatb/

#paat in 45obg patabpg 5al g?a5en.

53,

Jenn liene beplant hebt glº mp /

GPp liefbe-bleugelg ſteebg geb2agen; -

iBci aan uïn licfbe rpſt en b2p/

«Die boet het mp moogtg met u magen

54.

Hun ſiefbe zal mn ooit eeng baat

«Bn heben 3nt/ gaan bp u boeren, ' - - - -

iDanneer geen tnb/geen ftomb of jaat / '

Ippn bgebe 3oet meet 5al betoeren. ... . -

- 55.

- zº
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55.

#et blpbe eumfg 3aſ mp ban/ .

o:# boog mijn 1302ſt boen leben;

«En aan hen alg mijn egte man/

UDoo! buſuilſſig trouw 3ect vaſt toen hleben,

1 Jan. 1737.

BEKOMMERING VOOR GEES

TELIKE DODIGHEID.

STEM. Pſ. XII.

- 1.

Zo'n gp mp ban nu gang en gaat begeben/

#lºpn bierbge G5ob/ en mphen bet ban mp;

Hacen hoogſte goeb/ meen leben ban mpn ſeljen;

iſBant/ bet ban u ig mp ten flabernp.

II.

Hºog berBet bat ik ban u af gà 3unerben/

l?oe bieper bat íſt in be meteld raakt;

«En boſen gâ alg ban mpn httig en etben:

JBeen bet ban u bient mp tot geen bermaak.

III. -

Häom ſieber meer / en unif mp bog ontmoeten/

jlàet byoliftijefb/ of met een ſtillen traan;

2ie baat mpn 3ugt iſt leg 3e aan uïn boeten:

G5p Hent mpn meng en 3iet mp boo? u ſtaan,

",

IV.

iſ Ann luſt bie rpſt / maar ag ik ben gebomben !

«En boel mp nog 3eer begre ban u af; . .

30Baat boo? ik nu uu toen niet kan betãonben:

#tig. Dat ge mp bieng" bueber gaf!
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w ' • • v. "A - -

#oub moeb mpn ziel um «bobigbe getroumen/

Hººp kent 1tum ſtaat/ uum rampen en geinig;

«En #al 5pm ligt bie bebe niet onthoumen:

&Bie aan 3un oog bertoomt baat buiſternig.

- . - - VI. - -

gP #eilig HLigt mil bog mpm ligt bermeren !

Stopt uur gemaā en olie in mpn lamp/

«En laat mpn oog um 19oogligt 5alig Éten;

25cljoeb inpn ligt boo? maan en 3ombe Damp.

- VII. -

ſt ben geneigt mp ban u af te memben/ -

## ag. Inpil# berlaat mpn 3iele niet!'

ſpil bog um ligt geſtabig tot mp 5enben;

' (@Tot bat ift u eeng blekkeloog geniet.

3 Decemb. 1734.

-l-

OP DE VERWAANDE BLYD

. .SCHAP DIE FEILT. -

- - f.
*

Miminerend e hoopt tot 3ion thuig/

JBaar ag uun taal mag #ion niet gebeuren:

ilbant/ na gp melb3g ſtent gpnimmer htuig/

en #iong ſchaat bint ſtabig ſtof tot treuten.

e 4' - II. "- -

, Hun tong bie juicht/ uun hert íg altoog mel/
alineer een ander tranen 5ott behoeben;

dPog meet geinig dat al mm blp geſteſ/

#aar ſtoffe geeft om zion te#. -

II !
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2aagt gp u 3elfg# ſn ben biepen ſtbuien
&belph um hert 3ig ging ban 45ob ontſtellen;

* Hun byeugbe bie gn in u hebt gebuſt/ -

ſºot hoon ban 45o57 bie 3 ou u uel betbelen.

IV

H#ab gp be gaaf om ſteur en onberſcheib/ .

39an 't maat en balg/boog u te mogen maſten;

Hun byeugbe mag al ouer lang beſch?eib:

QPie u be bgon bet meliuſt boet bet5aſten.

- V. - f

QPeeg reine 25?on bie ume blpbſchap hoonb/

&Paat ig um bgeiign ooſt nimmer upt geſp?oten:

3ſ19ant/'gujerelbg b?eugb bie in utuberteiuoonb/

QPie Ijou0 uun 3iel boog #ſc5u b?eugb gefloten.

- VI
-

&Betmare byeugbe bie ook tranen upt f

JIBaaht #ziong bolh ligteliſt betlegen; -

«En ſchoumt het hert bat bege byetigb beſlupt/

iBoog een gemot ban je5u miloen Zegen.

VII. - -

Hun b?eugbe Die maat flegtg een ſchabtini ig/

& Bie ſtaat eerlang 'ooh dan u te berbuipmen;

&Bie byeugb alleen ig 3eſter en gemig/

teaat 'ëigeintig-zon booreumigop;alſchpnen.
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LUST TOT OPREGTIGHEID

MetJezu onderſteunende Genade gekroont,
- - - - - - Spr. X: 29. n

STEM. Pſ. CIV. - - -

I. -

Men 2iel berlieft op #egu lebeng-ſap/

GBp #emeſbogt/ op mate metenſchap/

GPm boo2 uur 13ogſt in mcb2igheid te leben,

qºn op 3pn meg boo? genen ſch2ilt te beben: ,

#ie hier een uuoogb bat Zalig ombcrhoºt/

@Lot umen noeb/ Dien inbloeb boog u ſtopt; . :

#ie hier een moo2D bat aan. De blanſte tteben/

ãoogſt He3u «Beeſt en ſterkte mij beſteben.

* * II

ſlBel 23alig bie met ongebecibe 3ugt/

2Jan Heyu Hleeft/ en abemt na be itigt/

KPie 't hert alleen ſtaan in 5pm bienſt begruimen,

## igt nog inbloeb te ber3uimen: . .

GP Deugt! @ #emel-beugt! @Ppregtigheib/ .

+l ig be firagt beg ſpefianbg toege5eib/

HI)aar niet aan hen / Die langgberheerbetmegen/

JBoog eigenheib/ ber3uimen be5cn 5egen. "

III

Capregtigheib/ uun blanſt en gemel-ſchoont/

&Bie gn tot roem ban ge5u ong bertoont,

&Boet ong op uto gemaā en gang berlieben/

$ 2oo? bien 45obg Htagt ulu3 mahheib mij gerieben;

#o 3oºgt gp niet al ſchoon um ligt berbuipnt:

IPant/ 'g #emelg #on bie op uïn megen ſchpnt/ :

eeft nu belooft in 't buiſter te berligten/ t

39aar boogbrutampber leugenleer moet3uigten ,

t: *# 1:

ºi

:
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2

e isiºn n se # it beth' : :pregtigheid. Die He3u htag

G5p boeit boogunaat/ gp treft een Zalig inſt! -

&Ben huichelaar bic utmer niet unil# * .

&Bic 5al 45obg momb en heilmoogb ook berbloeften;

42e luſt alleen bie op 45obg maarheib ſteunt/

QPie binb een ſtaf maatop 5p beilig leunt/

Om met ben 5ugt/ melmenent langg haat paben/ .

Zig in ben bienſt ban#n te bet3aben. -

# bie op 45obg megen treebt/

luſt bie ig te boen het geen gp meet / .

Hun ſtille ruſt beiacht het 3ombig moelen/ .

ſaan bie miet 3ugt dat je 5u niet beboelen; . . .

Hun heut bie toont / ſjoe men u ook beſchoubut/

dat u ben meg beg #emelg niet beroumt; . . .

Hun 3ugt bieban &#obg maarheid niet miſ minſten/

25e5it een ſtragt bie"En 5al bewoonſten.

Getroume Bob bie umen zegen hegt/ .

2lan be5e beugb/ſft hen uun heilig regt; .

iBil upt gemaā mp ume Hragt beſchifthen/ -

Gºn laat mpn gang op utme maarheid miſtften; ,

G2at be5e beugt geïnit in He3u bloeb/ | | | |

G5ebeſtigt 3p in mambel en gemoeb; . . . . . .

4 bim met mpu hert um banen te betragten/ .

©m bug uur htagt en#an aftemagten. ”

45emoebigtheid met be3e betigt gepaart/

Q5un bie mnn Ziel op bc3e lage aarh'/ .

(Ien Zalig lobt / in al mpn tegenſjeben; -

@m bibbenbe te leben in gebeben: -

# ſteeng ban um en eige meg bemuſt/ .

@le beigen ma bie hoge #emel ſtuſt/ .

ſten bſphe bat ik u ben GPnge5ienen/ :

( Ceng 3omber fmet bolftomen meng te bienen.

| 4 Aug. 1737. # 3 GRONID
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G R. o N D-R E D EN

voor den wens na ontbinding, Openb.
IV: 1o,

- - v. - - - - - - - - -

v - Sren. pſ Li.
: - - - - - - - - - - - - - G: - - -

- - - - - I. - - - - - - - - - - -

Vraagt gn mat mp # aartgieſb/

OPm met mpn# emel iph te hangen € 3

gzie baat be g?onö en reben van 't betſangen/ .

3Pit binb fft. Dat# irt met ruimte 3eſ:

âDie bie bent ſuſt tot##
1eoo! zaligheid op aatbe htmann te heuten/.

oEn 5ou niet uienſchen dat in '##emelg #of;

#em 3o een 3jgtuit Egm: gt gebeuren?

'JPie bierbye 3ugt bie hier 36#balb / .

«ſºn# hele upt âgt# -

gBm met geuori ban gegil lof te fpachen / .

gPie ig het/ bie begiaogſten#",
ilact blp gejuich en# / .

Bernuli niet op en gaf begadigtſjenen;er

a 5omber ſchroom of enig ongenal/ . . . . .

#een
'Riſkmaar be #oni 1 Ger-(Th2oon 3it / .

gamringt met ën at# # - -

Jaſe cinbeſoog in 'g honingg ſchoonheid bäben/ .

gen boo? 5nm glang ooit pgphen in het inſt:

#nn luiſter glang bie op film meberſtraalt/ .

UDie boub hun oog ook aan5m ſchoon gebonben/
3Baat tint De# gebutig ſtoffe haalb/ - *

&Pm '#3èoſten lo

' s t '

:

fster bij pºte irritanten. ,,

5

:
3
0

t
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- IV. . -

«B hoge Hof bie in het heil- ## -

12an 'g gemelä-ſchaar beſtenbig mob#/
ſlot 'giaoningg eerbie nimmer ig bolbongen /

«bp bogbert beg ben einbeſo3en pgpg; - -

«En brengt het hett in #nen cicrºt: toon/

jleet gemel-bal en ruimte obcrgoten/

(Ien roem ban hem bie ig be momber #oon/

2lig upt 3pn 32aam tºt uit lof ontſproten,

# beſchoum bit reine Chriſtenbom/ --

JIàet hunnen 3ugt in 't heilig teber leben; . . .

# Hgemel boog/, hoe #alig Die gaat 5 menen! :

fkerig ban begilPerelög moeſten b2om:

dPe aarbe ig te laag boog hunnen boet/

UPat blpht upt hunne #5obgempbe3angen;

laath met hunnen iáoninhiſhen moed/

&Die #alig ruſt op": blpoe wangen.

oe p?phen 5n tot toen ban hunnen Bogſt /

oe 3pn 3p hen tot finegten en getuigen;

#oe ſtomen 3p boog 3pnen (Th2oon te ſjüigen!

H#oe baſſelt 5p ge3egent op. De bo2ſt/ -

&Peg Hºogen-j?2ieſterg ban het nieuhn berbomb: '

&Pie himmen naam 30 teber ſituatn te b2agen / .

GEn nu hun 3ugt te bc5et blpbe ſtonb/ | | | |

QPoh b2pijeib artfivisiºnaat te geguagen. '

gP ilàel-b?om ban mph b2etigb en 3oetigheib!

iſ?at houb mp nog bug ban u afgeſcheiden?

1Bomb fit mp niet berpligt oin ſtil te beiden;

qbehmig ift 3ou# treuren om bg tpb: , -

Gaat 3uiſt een lof nog in# mqng ugpſtimplit/-

gÉn boog mpm ſchuib geſtabig moet berſterben/

iäom 23e3u lief/ gp 3iet mat Dat mp ppunty

3Laat mp um lof/ uun hoge Hof verwerpen: -
29 Sept. 1737. # 4 ZIELS
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Z I E L S-K LA GT

Over 't weinig gebruikmaken van Gods

Woord, Jer. VI: 1o.

STEM. Hou op? Ag Heyland waak! enz. -

Zie van Houten Pag. 7o. -

I,

Toe ig 't mpn ziel/ gp ſchpnt nog meinig teH"# ſ]

- H#oe gp um hert moet heffen!

Sau ineer een grote bag baſtmabert boo?be beut/

(Een 5p gp met beſſeur
- 2

39an 't laauboe beſt betnoegt/ geen reben bomb

tot klagen !
-

Jºl2aat 30 gp huilb gebmagen /

#àet eige 3elfg geboeſ / ban 32eberſambg betbal;

#o let eeng boben al: -

3.

de bueinig bat men nu ſtan binbel13ulſte mpjen/n # 'g Igeren iBoogben p?p3em # pgen

#Been/ neen in 't tegenbeel/ men keurt nu met

'er baat/

«Bobg heilig booogb ten fmaat. .

- 4. -

TDat baat het of men ſlegtg/ 3ig enen bag gaat

hubellen/

Zal Bat be ſuſt herſtellen;

#nbien men nietemin 5nm neiging nog ontmenb/

ſBan 't 45obg 25oelt dat men ſtijenD.

hoe Hlein ig het arta/'tie 3ig nu nogbepalen/

een ſteeng bemoediginalen 7" GP3
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-w- -

ep 't heilig 25pbel moogb # bat meet 45obg hei

Iig regt /

" Die ong bie hij ontzegt.

&Pogbeeltter goeberttou/paſt ongnu3ege-3angen?

dàeen tranen op. De bpangen!

JBet inbguit in 't gemoeb/ om met memoebigheib/

(Ie ſchoumen op beeg tpb; -

7.
-

jºu «Bobe met 3pn (ſbeeſt/ 3o ſchigtig Homt te

'mphen /

ſlPieng hett moet niet be3mpften:

âBanneer men heutig let/en bannabp beſchoumb/-

âDat & Sob te rugge houb, - - -

- 8 - -

Gºrſten 3pn heilig-tegt/ en 3ie ong3ombig ſmaben/

&Per moogben bol genaben; - - -

âDaarop be J12ajeſteib ban #e3ti ſchoonheib ruſt/

#Ziet gp niet hoe De#
9. - --

39erb?eemt ban 't ſjeilig-blab / nu elberg ſchit

te âfen/

#Let op. De ſteur bet buna5en/ -

QPic# 50 langen tpb / bien 3egen heeft bere

p

&#n je5u moogb niet miſt.
IO. -

't #g maar men heeft geen tpb / teaarop men
ſtomt te pleiten /

Jlbaar i3 bat geen bermpten/

Gm tergen boog een 3ugt/ bie tot het geen 5p mſnb/

Jàog altoog tpb uptbimb ?

II.

#a/# bes #eren bolſt/ luat topgheit 3ou 'er ,

. Ibe5en ! -

Il?ag maar ": 3ugt getr5cn/

5

-

42) III
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om met meer moeftigheib1 tet 5ali

»mmº :###"w
I2, - - - - - -

oe buierben 5p in ſtaat/ om aſſe5ingte ſtigten/# QEn# te regt alg# ſtig

#n 't# ban een krom en een betb2aepb

eſſagt -g 35at Hegu ban hun magt.

I3

gaaat laag bie luiſter-glang ban 5aton ſchpnt

"#oe beſt gaat baſt benenaat ſtij00n - en :

Ieant/ bp gebgelt ban ligt een bihäe Duiſternië/

m beier #ielen ig.

I4,

't ### baat 5pn 'er mog/ bie 3ig ge3egent
Ell

OPm met hun 3ugt te ſetten;

opgeguligt en gang/op'tfpacheniuſſin moogb/

: &Pat bunne 3iel behoogt.

- 15.

maar als men ongeblpb 3ou op bit aantal toe
/

-

«Een jongghen 50u3e noemen; . .

3Jaier 3ielen-ſuſt abobg ſlBoogb geſtabig 3ocht

en leeſt / . . . . - er '' * * * * -

* GEn met een baſten geeft: *

16. - - *

Jae leſſen ban bit ſchgift gebguiät beo? hunne

gangen/ . . . . . . . -

&#n baar aan blpben hangen;

wel han gesu uit / hoe 3ect be 3onben.

«#u beter ſuſt betſtocſt. - - '

17.
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-- -

I - ",

Ziet gin, ban ligt/ en3abeelbui L)

#Een Dubbing op hun 5eijgſ en ober bunnen

"# baat, * *

- he \ * . . . - -

(2e#" bien kumpn/ig meneng hun ge

2elten / -

- @Poſt 30 meinig ſp?eſten / .

dºn't# ban't geen ſbobg1Boogh

2Illiſt - | | | --- . - -

g #r voor mensdom buigt. . . . . . .

k9. . . . . . . .

ouuut gp 30 meini / ten 'manbel et

*## sººrt - - start

ze"E#essenO 1ig hert en luſt/ beg? 't If -

s ' "# het allegºuvel: ' t -

- 2O

"De grond van biturtsuin / wat men nu 5elfs
ſtall# g bma b inb

#p #iong mate b2inden; . .

#gE# ot 45gbg-25oeit/ ºn Dat men niet

onthoub/ : 5 - 3, al- - - --
* * * * : ... -

't qbeen ong 3pm moogb º - -

- - 2I - ... .

45â# #s uimen pligt/ en meeſtuin naaſten
p2ocDer - - - A

Geng tot een troumen ſjorber/

39ermaan hem in beſtilt/mpſt hem op3pn betbal/

«En 3iet eenſ hoe bp 3al/
22.

2il 3agjeg 3nnen 5tigt/ omtrent uboen betſtoelenf.

«bp 5uit 3pn onbanh boeien;

VPoolbien 5pntuinier ligt/batumen 3ugt niet bat/

ââun tederheit niet ſchat.
22,
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263, * *

(IEen blphe hoe G5obg #onſ 3eer boeinig merb

gele3en / --

T. #n mebgigheib en byeyen: * * *

maant / amberg 3ou Çöobg G5eeſt ong beo? bent

behoên/ -

- ſief: 't IBoogb ook leren boen. "

24

&Pat âBoogb bat ong 3o trou/ gebutig miſ bea
* u ſchamen/ - v

r QPat 5ou ong met behumamen/ -

&Ze luiſteren na hem / bie in ootmoebigheib/

KPe aatbe ong ont3eſb. * -

2

- - 5. - 't -

JIBaat buigt hier nu mpn hert/ en binb ook luſt

tot 3uopge/ - -

G5ob 3al 5pn eet bnel fitpgen/ -- --

QPoo3 bien 3pn 19eilig iſDoogb/3al langer blpben

an/ - •

UPan 'g gemelg 3on en maan. "

26. - - -

«De maatheid van bit 25oeſt / bat nu mpm oog

begluiten/ - &

2Zal einbeſoog bolbuiten; -

«En tot 3pn bogen roem / in 'g gemelg heetlikheib/

'Doen 3ien 3pn mpg beleid, - - - - - -
. . .

-13 Maart 1737.

-

,

#
- - -

Z% * . . . - " -

- - -

- - - - -

v - - - - - -

GoDs
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-----

GODS VRYE ROEPING ER

KENT, - --

Ezeg XVI, 5, 6.

STEM. Pſ. XXIV.

I. *

La nu mpm #iel eeng op bie ſtant/

«Eer nog um Hoogſt 3pn hert en hamb/

Hittnam boreng tot u upt te ſtreliften:

dlººpn i3epland iſ erſten gemig/

'tſDag in mp enkel buiſternig/ -

«Eer gp mp boog ":taat Ittmann hoefiften,

Hun ſtragt bie mp het leben gaf/
(Croft ban mpn ſjert het beh5ei af/ ** v

30aat boog iſ ſimpn Bogſt humann heuten/ 3
12oo? #aligheid, met biep genoei/

&#n gp bug ooh bien jammerpoeſ/ *
JTºp bebet in uun"ºnard.

- - - -

- - --

e A. :

JPien jammerpoel 3o bol ban ſchuſb/ | |

@Pie gp bug lange ſjab gebufo/

©een gp mp met mijn hert beklagen: ºf -

#lapui oog en moet onmagtig mag/ -

&Poe gn mpn ligt en gang ſºnag/

ſBaar ban 3p boe" #ms 3agen. ,,

#ft lag gemurpen op het belb/

2lig buiten heul en juin geſteſt/.. :: C. -

«5ang maigelph in mpmen bloebe: - t

#2anneer gp tot mn 5epbe leeft! -

ººooº biºniſipn liefbe-nleugel meeft/

om uwiglih ingifte dºen." - v.
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«Been meng bie in die jammerſtaat/

JIBp mag tot heil of 3ielen baat/

#og hmann 3ig ober mp t'erberment

ſaun meedom bie bag elk te ggoot/

Zo bat gp in Deeg bangen noob;

#lleen boe hoogbe na mpn hermen.

VI. ,,

«Een icbet theeh alg bant mpn5p/

ſlBanneer uun oge 3ag op mp/

't 2p tot um roem en eer beleben!

## gn alleen o JIàajeſteib!'

ie boe in bie gemabe tpb/ »

Jºãp 5aagt alg in mpn bloeb bettreben:

VII.

RBeeg meibaat bie heeft nog geen ent/

âBaar boo2 uuo gunſt ooit 3p erkent/

dBp mocht mpn hert/ gp Ioht mpm 3innen:

dag mogt ik in het #emel-lgof! .

eeng geliber blek/ en boben 't ſtof/

Hun einbeloog baar boot beminnen.

19 Feb. 1734.

TER GELEGENTHEID -

Van 't opwaken uyt den ſlaap.

STEM. Kom, • ſterke Levens Vorſt!

Famas- 'ſtabig ſchpnt - - -

#onne#r * ---

7 ſetta

/

t

:
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- - -- --- -

getralen bie uoo! eumig ſtralen:
&#um te be5et mo?ge uur / - -

zpat ift nu um ligt begluut; t -

«En op ume gunſt mag malen.
II.

Hune gunſt bie ik erſten/

#at ſa bie onmeetbig ben;

gechoon bug lang dan uit genoten:

#eeft be rampen dan ben nagt /.

#n be buiſternië ber; agº,

aPaat mpn tuft upt ig ontſp4otelis
III - -

aBank 3p ume teberheid/ -

#ie mij in ben ſlaap geleid; T.

GE2oume 35ob uur teoge 50?ge : : : " -

Tagg een onbegmehe ligt/ ....... , "

aat be buiſternig boog 3buigt/

3aan benabomb tot ben itlogge.

IV- -

de mpm uzugtbge 3Leueng-hºon!

3ïigt7 ja aſierſchoonſte #Zon!30Bij oog in mpn 3iele bloeien; . ºf

ſBelt mpm 3iele# u/ ’

#aaät mn boot be hoefijeib ſchu,

aPoe mpm in uit! ler,gloeien. .

#lug mag nog mpn nette mat/.,

't #cheen um liefde hab geen bat;

#In het logge bert gehtege:

#aat ſtralië bont iſ: hoe mpn5ugt/

#oger ban be 3on en Hugº /

aſpoo: um liefde opmaart# ſiege. . . .

VI. - --

zeeg ik in berg#
#kan u met mpn 3iel en momb/
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Hau mpm lof en eer betup 5en:

#Laat maar 't ligt bat 5omber bleh/

Jap/ tot umen roem opmek/

H/ ge5egentieren v#. -

#au mpm 2onne bulb tog niet/

#Dat uïn boogligt ban mp bliet;

#oeb mp boog het treurig humpurn:

iſBij het ſpruitje bat um hamb/

jn mpm 3icle heeft geplant,

#et um Lebeng-ligt beſchpmen.

11 Jun. 1737.

z 1 E L s-Z U GT

Om weekmakende Genade.

STEM. Pſ. XCVII.

I.

Ouſama 3omber fout/

ipet heeft u noit betoumt;

33an um gemaâ te gunnen/

3dan bie niet amberg kunnen;

JBan hummen onmagt u /

ſſe tonen/ en hoe ſchuu0 /

2p bam uïn bioben af/

Boe gp hun 't Hebem gaf/
2WIg 3 in hun#em tuïIJ

gºn met beeï omgeboel/

JBe boot alg tot hun boel/

#ig treurig gingen ſtellen;

&Poe g'buut Himam meberbeiſen:

GEn
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&#n 3epb tot hunne 3icl/

«Die oob? u neberbieſ/ .

<B bat 5o bol ban ſchulb !

3lanſchou Dog mpn geoulo/

«Dat iſt omtrent u hieſ,

III.

3Bermogent 45ob bit regt/

. “Eerbiedigt uunen finegt; -

ſton 't maat 3pn het te bºeften/ - .

«En 't oog boen tranen iehen; . -

ilàet b?uiping tot 3pn boö/

3Boog een 3o Zalig lob 4

2lg Dát maar mpn gemoeb!

&#ot roem ban 't mombe bloeb/

1bierb Doo? Die gunſt geknot.

IV.

à lag eeng ban een 12opſt/

QPie boel alg 3eſter bo2ſt/

&Iot 3pnen hnegt getuigen/

#oe dat bp ſteeng moeſt buigen/

13oo? enen ſtillen traan/ - »

ſlBaat hoog ijp humam te ſtaan/ » -

#n bat bp niet en hon/ " " .
JPie amberg oberujon; -

. @Pe meekheid tegen gaan, - - - -

Ir V.

#aar ook mpm 1Borſt en heet/

&Bft boogregt mag met eer/ h

en 3egen ban mpn meenen;

&Poe minn gelouig ſteenen/

: #et tranen in mpn oog/ -

Hun liefde hert omtoog;

# laag hoe ſg mpn hatt/

an meeſt nu 3o berhart/ .

«En al die":bgoog.
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VI. »

3àogtang bie boo2 u leeg / -

«Botmoebig neber 5eeg/

(Ier ſchuil in uuJe momben;

2il ſchoon met boe3em 3onben:

ie hebt gp niet berfoeib /

ſlBant/ ſchoon boog ſchuld geboeib/

«En 't hert Doo? 5ugt bechogt/ - ,

q5een tranen nu en ſtogt/ :

#et egter tot uur loeib t

VII

dſbelplt een ſchaap bat bleet;

25euuuſt be 19erber meet/

QPie rampen te ber5agten;

G5un mp bug ooit tron kragten:

i?eer je5u niet en bliet/

&ocijenſt mp mat gp gebiet/

ſlºpn HBerber rph en miſb/ -

GBumb tranen ſchoon berſpilb/

2lan 't oog. Dat op 11 3iet. -

30 Octob. 1735. e ,

KOMMER LOZE BERUS

TING IN GODE,

t Pſ. LXXI: 3

STEM. Wat voert, enz. Zie Lodeſt. Pag. 1.
- - - - - - -

- I.

- Nu Ien fit mp te beset ſtomb/ . . .

Haier meber op basan verbond, 2

: «

5e

w
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&5ebeſtigt in mpng #eplanbg bloeb:

âDaat boo? fft ſchoon bol ſmert en ppn/

dl)ag heben in een iſíotſteen 3pn;

KIot beul en tuſt boo? mpn gemoet.

- II. .

«En ſchoon fft leef in beel gemig/,

J12pn #eyu bie een ſlotſteen ig; .

G5unb mp in hem een beilig ſtil: | | | |

11Baat boog ift matg ban 't aatbg gelujocl/

&Boog hem in mp een Huſt geboei 3

QPm te beruſten in 5pn buii,

III. -

3Laat buoelen al mat trioelen gaat/

1Ban 'g mo?geng tot ben abomb laat;

#ft binb mp metgeng beo? bebugt:

#o lang alg maar mpm 3iele bit

25e5eft/ buaat in haar ruſte 3it;

(Lot ſtilſjeib boog inpn Hueng en 5ugt. --

IV. . . - Al Q

#Laat ſmaben al mat finaben ſtart/

GBeen finaben/ w er ban; ---- --

Jºſepn ſjot3e trehhen tot ben ſtof: . .

#Been #c5u bie mpm 3iel geneeſt/ - - - - -

JBie boet mp moebig onbeugeeſt;

#em/ énig heuten# mpn lof. '' ,

#aat juichen al mat bpolih 3p/

gEen beter bzeugbe nog blinkt mp;

g 't 3oet genoegen/ſtille ruſt: - - -

et geen ſit in mpn ſiotá geniet/ ,

«Een uzeugbe bie niet ſchígtig uſiet; -

«En mp ſjegt aan een jager luſt. " "T

v I. n

gEen ruſte bonen afleg: mant/ J

ºp beeld be bieuhe"# 't berſtanb/. ..
t Qb 2. wvºl

-

#Bat
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Dat mergeng 3o een ruſte binb:

oEn maar het 3ig ooit henen memb/

qDie ruſt in 't ſchep5el niet erkent; iſ

âDaarom het be5e# beminD. J

ſlapm Hgeplanb lief u heil berbgag/ -

#g b'oo?5aah bat ik ruſte mag,

GÉn nu nog in bit ogenblik t
qBemoebig boog u neberbuig/ e

«En upt uun megen honing 5uig;

jàa 't b?pe ban uun#n.

3Die b2pheib bient mpn 3iel ten ſtaf/

2lg bleef er maar mpm ſtommer af!

Dat maar uur hert ban mp niet hopſt:

&choon nu in 't treurig een3aemt hlupg/

«en begre ban uun bolft en hupg;

'ä ſDagt op een eubnig #emeltpit.

9 Dezemb. 1736.
r

A F H A N G I N G

van des Heren Jezu ſterkte.

STEM. Pſ. VI.

- ', I.

Wie tigt 3pn eige negen /

3Boog 3ig tot enen 3egen? *

1Bie die op eige-hragt? - - - - - - - '

#n 3ombig ſtomt te ſteunen/ -

&Pic iets ban zo een leumcn; * »

Jaa billfitheib betmagt € ' - - -

- --2
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«

gzo niet beg lgeplambº bloebey

#ehtagt ber: 3iele boeDe;

#aat magbietoebehumaan ?

5 III.

zDam tot beg #oningg ſchabel

dºen om bu# 3pt, gemabe,

die ſtrekken tot berujpt:

GP Hºoning wil ing tomen!

(JBe# man bit bomen 3 -

#n teffeng mie gp 5pt

HV.

gPie boo? um ligt en ieben/

areiſb in mpºſt 3ſcle 3 menen: ,,

COEn# in mpm hart:

mei eerbieb in ſtig filmchten ;

ºm b'eige htag: betbgehen ,

#ſe in geſtabig tatt.

V. -

ſeil uïne hragt bermecen/ . -

oemp um ſterkte eten,
@ sjnoloeb man mpº 3ugt?

Tale Ham 3pn gang" rigten?

âDie Han 5pl, maaien ſtigten?

#ht# 3eine lugt?
- VI. , - - - -

<gnbien ga niet komt balen/

-\ &#n met uto luiſter ſtralen,

-

- - -

- - -

ºng opmeht tot tum roem?

zºaoet mp uud ftragten 'mille/

jaaaat eige## ſtiHe;

25cm2ub bant ramp en boent. '-

Q5 3

VII
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&

i .II /

VII.

3Diſ eige beugben fritiſhen/

gDin in uun bloed te duiken;

lâom maakt mij teüct hiepn:

GEu laat biig al nipn gangen f’

Ooſt 3aſigliſt verlangen;

«Om eeng bp u te 3pu.

14 Feb. 1737.

A F : K E E R

Van 'swerelds wizelvallige liefde

STEM. Henknagent onverzetlik, enz.

- Zie Lodiſt. Pag. 30.

- & I. - L'

O gºombelo3e liefde! &#uinig biep! -

gPie u ten p2pg mp tot um liefbe riep;

#et minnent-bert verlegen op u3iet/ .

II. . . . . . .

Japm eige niet / o ja! maar ook berblpb/ .

# liefje iPogſt! Inſe bat gn 5nt: .

#om maakt inp boog uun liefde 56't betaamt/

- " 25eſchaamt.
A - JIJ | | | | | | »

eg ſchepselg-min/mensiemelſh vermaak/
un b?ift i### baalt en/

qBp mpſt mn bog op be5e#
: «: ten ſite,

J - IV,

ºns ,

**** - - - - - -

:i
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IV.

Him tobethtagt um malgelift gemelb/ :

# lang genoeg mpn atme 3iel ontſtelt; ·

en eelbec byift/ een reinbet liefde gloeb/ .

(JBie boet ' ' -

V,

JIBp het ban u/ op #ſe5u troume min/ .

Gbe3egent 3ien; een liefde na mpn 5in/

QBie mp ter ſtift in biepe"# #/ -

pleID; - -

: VI.

*#n b'een3aemheib baar liefbe 3omber leet/ .

jaaaät dat men nam geen minne-rampen meet;

gºn hem bie lieft/ met hueberliefbe lieft/----

-
«En g2ieft, -

VII. º ..."

3p?eid al 't geneugt ban 't ſchep3eleeng ten toon/

âDat ig het bog# #e5u liefde ſchoonſt -

ſlBaat mag er ooit een liefbe bie 5o blonk f - -

VIII CEen boniſt

Ban 't heſſig blank en root/ ontſteekt een buur/

QPat b?anbell 3al/ niet boog een hºogte uur /

iſ àaat 't minnenù-hert baſt## eumigheib/

-
EC€ID,

IX. -

3chonft maar ben Bemel ban bie ſiefb'een ſtraal/

#n 't Hoeſe hert? Iſtom liefde 3omber paal/

iſion ſiphe 19ogſt / uun liefde 5omber peil/

13ol heil/

X -

12olboet alleen aan 30 een minne-3ligt,

Gaie boog be min ban 't ſchep5el ig hebugt: ,

3lig met bemuſt hoe ſiefbe 3omber ligt/ - ,

-

-

- - - - - ''
* * #. -

I ! «5 4 XI.
-
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s

XI.

ſtom boert mp eeng bp Iiefbe 3omber haat/

GPm 30 te minnen boben allen fmaat/

Jºlàet einbelo5e 3ugt/ in 'g #emclg-ſtiſ/ -

- " Hun miſ.

XII,

32etlog mp bog cemg upt bit ſtoele bal/

Hun naam tot roem / en mp tot melgebal,

&Ban bind iſt mp bet3abigt inct ubu beelb/

- #n upeciD. -

7 April 1736.

't KNEGTELIK GENOEGEN

In den dienſt des Heren, Pſ. CXVI, 16.

STEM. Barmbertig God, enz.

Zie Cloeks gezang. Pag, 17,

I

Ik ben um Hnegt en luiſter na het fpgehem/

33an u mpm #eer en 3eer getrouuuc 13ogſt/

Gaie boreng u uiel toemen bo?ſt/

2ilg een bie 't juſt boemel met meel gebreken;

Zo menig jaar heb in uur bicuſt gefogſt.

- II.

3Laat mn gehoo?3aam tebet boo? u leben/

qbeneigt tot uun bebei mat gin gebiet;

«Eerbiebig alg mpm oog u 5iet: .

gem op uun menit en 3omber tegenſtreben/ .

ſe tonen. Dat uun mſſ ban mp geſchiet. "

- III i
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III.

Achoon gp be teheng ban 't genege herte/

jaa uur beſtel boog mp berburgen houb;

«En b'upthomſt niet boog mp ontboub: -

3Laat/ laat mp bat tog nimmer 3pn tot finetteſt

(Ien blphe Dat impm s",# u Uerttoubot.

Hm buiſter en um ligt ſiteh mp ten goebe /

25emuſt ban ume mpgheib hoe 't mp gaat;

&#n Dat uu0 502g mp gabe ſlaat: -

#a altoog ham/ en 3eher 3al behoebe / - !

GBp bat mn bug um wºn in 3p tot baat. ''

*- * &

ſ19at bat gp boet/ en hoe gp u 3uit heren/

3Laat maat mpn hert met hinderluſt boog3ien;

«Een 5ugt tot ume megen bién:

(Iot een bempg Dat ilt albug miſ ëren/ -

QEn Dat ift heil De mrº: bieng iſt bien.

I

45aat gp met mp ben meg eeng na het mooyben/

3Leer mp um boetſtap nogtang hulde boen;

«En agter u bug altpb fioen :

# bol ban moeb 30 aig uun Knegt behoogbem/

ie luſt binù om uun #arn na te ſpoén.

25en fit um hnegt en 3ou ik ban niet keuren/

Hun bienſt en miſ boog enkel 3afigheid;

2I ſchoon mp hier nu in ben ſirpb/ - - -,

Jaie 5aligheib op heden niet mag heuren/ | |

#h meet gp 3ult bie# na be tpb. - -

dbemig mpn Bo?ſt boo? al bit laſtig byaben/

ebt gp hier boben in utu bierbge moon; - ,

en gaDelo3e b2eligbe ſtroom: >

#ie gp op 't hooft man um gehogte flaben/ ,

UPan een#3ult 3etten#genaben loon. ' 1x

- & » 5 *

-
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- IX,

gaaar zullen ban ooit noit geen noodnet buijenA

og barre minn meer in het aan5igt ſlaan, 1

ie rampen zullen ſtille ſtaan,
dºen goeie mint, die maeib 'er upt ben 5uijen/

#ſmaat men 't Lam voor eumig ma3al gaan,

2o Mey 1736.

--

GODS OOG EN TOEZIGT

TER VERMOEDIGING,

+ | , Pſ. X; 14.

- » - , I.

Anraat oog gp 5ſet mit bat mp bauht/

at dat het ig maatom fit gā gebuht/

in mie of wat tot ongeloof begrinitſ - 2

- jlàpn treurig bette; .

2. )

3Perbeek/ berbreek/ bemagt ban. Dit gemelb / .

#at mn bug lang en liſtig hield gehmeinſ
&#oont inie het ig die 3ig nu boog mp ſtelt/

“ W - - op dat mpn ſmette:

- t - 3.

«Een; tot um roem in ûzeugbe ſtaf berfteer / .

qEn ik uur weg# pzngen alg met eet/

dien blpäe batuur ligt in mp betitieet /

* . * #ochemá mp bien 3egen,

- , 4- -

«En ſchoon gp hebt mn ban bieuzeugbomtulenb/

dººp hebt mpn pant tog noren， met geheut / -

«En leeſt beſtaag uur ligt nog tot mp3emn/ :
-> ; f: " ... ... Pp al mpn negen. ... ... >

- - - -- R. --2 #.
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5, I

«Een atmc meeg bie op geen meng met troumt/ .

jlàaat al 3pn hoop op 45ob in Çijgiſtug boutpt;

JPie heeft het noit nog nimmermeer beroumt/ »

. . 39an u te keuren:

6. -

1eoo? 3o een 4.5ob bie mn uun huipe bieb/

gÈn met uun oog op al nipn noben 3iet;

#a/ gp bie Hent mpn moeite en berb?iet:

. . . . . . . . Beet ook mpn treuren,

-

« - - - - - - - -

7.

jnenn treuren ja/ maar dat geen treuren ig/

#ïg maar 't geloof mag meten bot gemig/

Hm teber oog mpm treuren en gemig/

7 jàſet 3al bergeten;

- . . - 8. - - - -

12ergeten meen/ gp 3ult het gabe ſlaan/

qºn in ben b?uh mp nimmer boen bergaan/ -

JPoolbien gij kent mpn ſannerſmertenhmaân/

&#n langg bit meten/ ",

O.

Zo kan ik ban ooit meten hoe ben ſchuld/

gPie gp bug lang hebt in mpn5iel gehuld/ .

«En bie mp baalt met ongeloof berbuſb/ . *

, - - - Jpp niet 5al boben: -

-

IO.
-

ſBant/ amberg 3ou um oog niet op mp3pn/

«En mp ten gocbe al mnn momb en ppn/

q5eſtabig tot um hal5em bloeb en mpn/

- -- ſafet ſtomen noben.

4 -- -- -- - - - - II, ..."

«En 3iet gp mp bug in ben ſtrift bermerb/ '-

3ueel biſſilä bie ilt u dan ook mpn hert/ -

zie haar mpm oogſt#het dan 5pn ſmert;

*-- wit- eeng rpgen: -

I2
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I2.

«Benezing in mpm arme ziele, of \

3ebien mp maar het ſchubben upt ben ſtof/

op bat ik 5o eeng blpbe uupen lof;

JT2ag eutuig p2p3en.

2o Zeptemb, 1736,

ziEls vERHEFFING

Van Jezu gadeloze trouw,

ST EM. Ag my dat ik, enz.

Zie van Zorgen Pag. I43

I.

W aat ma mpm bett 3ig benen uienbºl A

opf mat mpm oog human immer nattſchoubben;

QP)m met mpn# baat op te bouujen/

Bet 3un bog enkel rampen 3onbet emb/ - ,

#e aarb besit bien 3egen niet/ -

oën 't ſchep5eig# ig 3egen met berbgiet:

#ant) maat of men in 'g mereloëruimehoeften/

- dàa 3uiber 3oet/

45aat blptſg 3oeften/

't Eig geen 5alig goebtII v

sjmmanuel/ gn. ſbob en menſen, - --2

zei: min 3a troum humam op umbiethenbgagen,

#an uï man u/ mag fit gemagen/.
“Dat gp alleen bolbeeb aan# 'menſch; *

dËp 3nt ban ook mpm #nig al/.

er ſtaat me nog een honig somber gaf/
*- -

:

:
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Hintnigge troum mag 3egen 3omber boemen /

& Bie troum 3o g?oot/

#g maart te roemen/

#n/ en na be boot.

III.

#oep mp bat oit mpm boet of hamb/ *

Jàà 2lfſur trok om ſchep5elg magt te melähen/

âDaar toe/ maar toe/ hon inp bit ſtrekken/

&Pan bat ik bug maar boonben 't 3ege-pand /

iPam utme troubn o ſterke 1Bo?ſt! :

@Pe ſchaamte rpſt bat mpne 3iele bogſt/
-

Zig immermeer dan u baat ſp2ing begeben/

2ll ſchoon geen ſitagt/
ſiuſt in mpm leben/ w

@Pan bie gp toebgagt.

IV. -

3Zimpg ſchep3elg bie mpn luſt en mſn/ -- --

25epaalbe buiten 45ob in utme Hringen; -

aat mei ooh je3u liebelingen/ -*

«En 3mpg al iuat mp nimmer tot getuin/ -

Zo treurig troombe ban mpm ſíotg/

ſDaar boog bebpamb eubeïmoebig trotg/ - - -

JIàpn 3maähe 3iel bug liſtig meet te plagen/

JBet ſchigt op ſchigt/

ſDaar boog met klagen/ ve

't 25pſter ljette 3buigt. - --

V

GP He3u lief iſt ften geen troum!

2lig bie ban u gezegent onbe3tuehen/

jàpm mare ruſt niet homt te bgeiten/

32og in be biepe 3iel geen naberoum;

19an ſchep5elg laffe min bermeht; -

3Pfe mp tot ſchaâ en u tot oneer ſtrekt: 4UPeg



na GEESTELYKE GEZANGEN

Bergentroum/ meg/gp5ptmpinaat te merte/g 45p# totf

oºm tuft unt 't herte/ .

JPeg iä u niet miſ. . . . . )

VI.

toe 5aibe wereld eens ſtaan 3ien/

#een # haat ttonui en baſtigheid verloren;

boºſt gegu trouin met glang herboten/,,

dbeen ºpſtºot dan haar gunſie meer zal biën: :
naaar ban 3af eeng mpn5iel gemig/ >

gBoo: bege trouw, met bonen al 't geinig/ - -

zig cuujig iu boog trouwe gaan bernialten/ . M
GB ſchoon genobt! ri

4iPat/ unat boog 3aften ,

gechenkt gp mp ten isart t
- - - - - - |

«En baait het ipf eeng in het g?af/. ,,..

Hun troum nogtang bie 3al hier niet betlic5en:
ſpant! 't iighaan bat gp miſt te liggen/ . V

«Baat houb u oog nauïteurig ſtennig afſ - ; 8GEn niet het minſte beeltie 5al/ . . . b

gBoon buitzaamheid of enig ongedal/, t)

#metenſchap ontnuiſten/ - "

ap

\t noºit op 't bepel/ ,
\" - HIBeer op gaan luihen/ - t

Jaa u uipg beſtel. : t

2o Mey 1737. - - - - - - - #
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AF ZY NS-s ME RT E,

wegens de verberging van des Heren Jezu

ligt, ofte zyn vriendelik aangezigt

gezogt en gevonden. -- - - -

STEM. Myn vrind of gy, enz. De tweds
regel by herhaling, zie Lodeſt. Pag,#

I. 3

Men 3Lebeng 2om hoe het 3nt gp grinden/
| #oe ſaat gp mp alg in ben buijter ſtaant

}oe laat gp/ en5.

o Dat# 3ieſ boo? jammerfmert begineken/

dàu treurig ban um &Chgoon moet henen gaan.
v' H. . . . . . . 3

(Ioon mp be blphen tjan utn ineberheren/

gaen oueruloet van ligt bat gp be5ſt,
' 'f

JBen oberbloeb/ en5. - - - - - -

QPug 5al mpm 3ugt tot tuinen bienſt beenderen/

«Bp ârpgt um einb/ en ik mpn boei en uit. "

G2ug 3al ik u mijn hartg-geheim meer upten/ .

«En meſben u mpn meg en mpn gebal: :

«En melben u/ en5. - - - -

ſpant/ nietg 5al dan mpnliefde hunnen ſtupten;

UPie ik voor u 5al blagen overal.

- IV. - - - - - - -

# oberal en inaar ſit mp heuinben/ - r” te

2aag ſû be teheng ban utu herten-ſuin; - t

&B?aag ift be/ en5. - , 3

ſBanneer gp maat o npu beminben! ,

homt met um ligt in tot tºpſn. 3. ,, ºv

h

:

kºn

-
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V. -

3De 25oben ban um min miſ meberbrengen /

ſaet bgieben ban um hamb en ban um ligt;

Jºãet bgieben ban/ en3 - -

GBf 3o um ſtaan die gumſt niet kan gehengen/

&Boe mp ban maat uay#men mſſ berigt.

Hun miſ mpm 12ogſt ig bog mpn melbehagen/

«En helpt mpm ſchulb mp boeten in tſu bloeb;

«En helpt mpn ſchuld / en 3, t

JBit ſtift mpm 5ugt na een te angſtig klagen /

«En maakt mp bug in# bdelgemoeb, (

JT2aar meigenoeb blpf iſt nogtang op 't filaten/

33an u mpn 2-on/ en ban ubu ligt ge5et: C

3Ban u mpm Zon/ en3. (

âlBant/aig gp u aan mp komt openbaten/ #

Zo binù ilt bat mpn:s ban belet/ #

om aan mpm b?inb een gulle 5ugt te geben,

«Een 5ugt bie upt het biepe herte rpſt: t
«Een 3ugt bie upt/ en3. - n

«En hem erkent boo? ligt en enkel leben/ i

UDaat mp3pn min is: amn op topſt. i

ſhaat hoe ham ik 3pn ſiefbe ban bergeïben; j

#g ban mpm 5ugt aan 3pnen 3ugt geipit 4 &

# # ban mpm 3ugt/ en5. -w #

2dan 3nnen 3ugt bie mp in 't Ieben ſtelden/ k

«En mp het tegt gunb# 3pniioninhtpit? j

geneen mpn5ieſt maar niet op hebt te meten/

ſlaat dat een ſchigt ban je5u ſiefbe boet;

## een##an f , :

Dat men hem boo? efb ſjab bergeten

en hoe dat bit aan giieten het#" / .
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XJ.

&Bug mpmer ſá en 3ie al vaſt na boben/ .

«En ſchoum in 't ooſt/ en 3iet baat ig mpm #om/

«En ſchoum in 't ooſt/ en5. -, 9

QPie boo? Ijaar ligt mp lucht om bug te loben/

8De ſtralen bie mpn "Enis ber)UOn.

25etraambe ſchaat moet gn uur zon-ligt miſſen/

JBenſt niet bat al um ligt nu iguerſpilf/

&Benft niet bat al/ en5. - - -

Hun b?ilb bie leeft en han u bergerniſſen; “
QPat u 3pm ligt in ail:#n bijel Löilb. -

JPie zon bie ſchijnt het boben 'g unanbg pplen/
#n# utu ligt boo2 u in haren ſchat:

gên houb uïn ligt / en5.

haar ligt dat han boo, u tog nimmer feiſen; -

#Zp ſtraalt/ ſchoonag: ſttalen niet en bat:

- - - - - • , , - ?

ſlapm 19:eugbe-zou berambert gij mpm 5alten/

#g Datum ligt bat gp mpn 3iele bieb ? -

ººg bat uum ligt/, en 5.

#Laat ban mpn ligt ook in um liefde blaäen / .

(Ien blphe ban be ſite: bie gp ſchiet.

mijn teneng-zon maakt# mp nu berlegen/

II --ban manneer mn e## gn eeng eumig ſtepl/

an unanneer /# ; - - - - - - - " 4

33an unnen ſtijgoon 5uſt ſchenken tot een 3egeii;

âBaat boo, ilt u reebg papien# -

26 Januar. 1737.
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IN NIGE PRYSSTELLING

Op de gemeinſchap Gods.

STEM. Alleen alweerdig, enz.

Zie van Zorgen Pag. 12o.

I, Gun mp bp t1 te 3pn/

GB gegu HPeii-fontein! -

GP 252omme ban ljet 5alig 5uibet nat!

UDie al mpn heil alleen in u bebat;

2tig gp mpm 3iel upt une boſbeſù bgenht/

UPan ig 't bat gp aan al be togten ſchenkt/

«Een 3uibet 3oet in mpne een5aamheib/

119aar boog gp mp tot uuben Dienſt bereid.

2» - # ig mpn hoogſte fmert/

e blpbſchap ban mpm bert/

ſite moeten miſſen/ in mpm bgoefenig/

ſDeegt nietg 3o 3maar ban alg ik je5u mig;

qbetuige 3p mpm meebotn en gehſag/

«Bnn bat iſt bp mpn 13ogſt niet bnegen mag:

aar alg iſt 3ie be gangen ban mpm #eer/

o binb iſt bat mpm 5ugt in b?eugd berkeer.

&

. - Hitom liefelift ge5ting/

3 @lot in mpn# en ſjtipg;

3Leer mp uun ſtemmen aan ben ſtiHen tuinb/

QPie al mpm bgoefenig 5o rag herſlimb; ; -

&#n ſtijigtig ſtof ban 3oet genoegen baatb/

ſlBanneer gn mp ban be5e lage aarb/

ſlPeet optetillen boben 't blaau Ha3uur /

(ºot in 't genot ban 't teilte liefde buur.

- - - - - -

ºn -+ | | | | - 4i
- - - zº ren
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4. #om gemel-luinb ontſiecht/ -

&Dit buur. Dat mijn ontbgeeſtt;,

oën blaaſt het aan boo, ume ſierlig#
3lbaar op mpn 3iel alg op haar 13oogminö magt:

dBeen g?oter 5aaft bie mp tog meer berfilmilit7.

3Baar na het hert met ſtille 5ugten ſniht/

2ºlg dat 't gemoet dan alle meth ontleegt/

«en boot bien unſub naar heyu ingah beweegt,

'lt 119eng tog ter ineberninſ .d. TI &

jlàet bolle heug en 3in;

âHun fieebg te ſieben 5o het u behaagt: -

jl 2aar ag mpn 1992ſt het 3p u ooit#agt，
&Bat 't liſtig gert min be3e ſteug bettſjiſt/ T.

HIBaat boo? ilt o bifilmiig heb bergift/

«En om 't ber5uin ban uujeirinhib en 3ugt/

JPoet op mpn poſt ſtaan treuren 3omber uugt,
- - - - - -

- -

- - - -- -- - - - -

6, jlºpn laauheib ig beſtent/

KPog alg gn inbloeb 3enn; . . . .

gſm 't magteloog en ſtoele ſjert mat ſtan/

âPatig in ſtaat of magtig om mp ban/ .

(Le ſtremmen in mnn liefderpſt gepeing: ,

ſBant/ hoben ſchuld en bouen al 't#s/

zo boert mn bog beg#eren #c5u 35eeſt/

«En maaſtt mn boog 3pn inbloed oubrunetſt.
w A - * * * * * *

7. Laat maar o jl)ajeſtein! ,

dlºp nimmer 5pn ont5eſù,

# ſtil genot bat mn 't berbo2ge geeft/

en blphe bat mpm #oning boog mn leeft/

gºn ik in hem/ boo? 't meöer5nog genoeg;

#Zo b2aag ik niet na 'g moetelbg meeſb of un2oeg/

ſaaat 5cer bolbaan met #e5u reine Itiſt/

Bomb ik in mijn beſchep5elg-min gebluſt.

1 # 2 3,
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8. 2II 'g merelbg ſchoon en 3oet/ »

&Pat ig boog mp maar toet/ -,

2IIg fit bn u mag ine5en o mpn 45ob!

3Dat ig mpm 5alig hoogſte beel en lobt;

3Ben Bemel 5al 'er eumig in beſtaan/

&Dat men met He3u lief 5al 3pn bolbaan:

jl)pm #eplanbhorn/ mat batmp hier ooit kºmelb/

3Laat mp in u Dan 3pn getuſt geſtelt.

18 Feb. 1737.

OP DE HEY LRYKE ZA

LIGHEID

van het Zalige Hemel-Leven.

»

STEM. Zoet gezelſchap dat met my.

Zaenden:, AZ-oet gezelſchap boog ben (Ingoon/ -

#looft en roemt# lieben 2-oon:

ſlBant / baat toe 3pt gp berheben/

#n het Zaiig 1Babetlanb/ . --

&Paar gp in. De ruimt filmt 3ineben/ '

25uiten b?uit of engen bamb. - -

II.

Zalig 3jſt gn 2egen-tal/

KBat nu ruſt aan Zupetmal/

25oben 30 beel guire blagen/

#o necl tranen 3o beci leebt;

Jau in He3u ſchoot geb2agen/

19ân geen rampen meer en meet,

- --- III.
» ::
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- III. . .

alig 3pt gp opgetſſt/ - "

# leeft gp in de ſtilt/ . ’

Die hoge 13emel ſtuſten; - "

# het 5alig heil palepg:

aat uur ruſtelo5e ruſten/ . . . . . . .

«Enäel bient tot #e5u p2pg. - -- -- .

IV - -

#30 maart een opper-geet,
#Zalig 3pn be mebge5elſen/ "

&Bie Daar gang met u bereént/ .

32iminer uunen «beeſt meer huneſſen,

#Zalig bie u bit berleent, : -

V.

GP hoe g?oot ig 't #Zegem-beel!

&Pat gp nu geniet geheel/

3Ban deeg lage aarb ontbonben; ,

«En boog ſmaalt man 't #emel 3oet/ .

2lig in liefde 45obg herſſombèn/

3Paſt gehegt aan 't Pppergoed. .

VI.

'tººg nu met u ſinaakt en 3iet/ .

3Bat ong. 25egu liefbe bieb; -

JI2aar gebeukt bat tup ong ſjanben/

gPoh uptſtrekken na die min/ -

JBie in meberifefb boet b2anben/.

«En beheerſt ong ſjert en 3in. -

VII.

Zoet ge5elſchap looft um 12ogſt/.

JIàaar geboog bat mp ooit bogſt;,

«om eerſang bp u te ſtomen:

gên be heiſ-meng te boſboen/

#pt Die bierbge H3emel ſtromen/

&Bie be aarbſche ſmert bergoén,

# 3 VIII.

- - - - -
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VIII. . iſ i

gºalig 3pt gp ban beeg aard / * *

##emelumaart/ | | |

dBaar gp miſt bat'##emelg bembe / .

2II hun juichen boub getigt/

oom um bierbge 5ielg bekenbe/ -

(Eoe te brengen lof en bigt. - -

IX. - - . . . . . . .

aPaar komt nu ten ſtopten thb/ .

aaie hieëifieetg ong. 5öet benub /

#Pimmer um geſtik te Hnagen/ . -

âBat ngo? eubnig buiten 3af, º,

#Baat iiiiiit gp ban lof jetpagen?

3buiten breeg voor ongeval. -

gºalig artwände aat/ | | | |

geunlig 5alig boot en haat,

#alig/ ſti ## 1:p3en/

3Pan'ſjet 3alig liefde bloeb/.

gaat gn het be #emel mpsen/ .

qEumig 3älig ba en met - - - -

XI. 1

Zalig 3omber eind of paal / . 3:

zalig boo? ben luiſten ſtraal/

13anſ bétſgºalig 49pperºne5eit; . .

JBaar ben hogen 3ugt bnog buigt/

2tig 45un galig werd gepresen/ | | |

qEn gn 't #alig liebt getuigt. - - -

/ XII, II /

zalig\fteen gn op een geombſ ,

3eoogt gebloeid uit 'tipeilberbomb / .

gaat u gegu bloeb human ſtaven/ -
RUPie u aan 3pn biemſt herpligt/ -

zalig maakte tot 5nm flauen / -

Zalig boerbe in het ligt. ... .. .. ..- 2

- - -- XIII.
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- XIII.

2alig leeft hij nu gemig/

#Bie boo, elimig uïner Ig/

#n 3o 5alig âoint te blinken/

2lig um 36én en 5aligheid/

#nu 3egenrpſt laat 5ïnhen/
#n 3pneumig 19,eé-beleid.

- XIV. -

#lig roemt gp nu bien Haan/

G2ie boo2 eumig#
Sºn ooit boben 3aſ behipben/ .

#l ten #Zalig 35oog beſluit/

&#at u boet bp ge3u binnen/

2lig 3pn #ulamiet en #5 uſb,

# 45ong en t'5aann/ -

iBol ban mpgheid en behmaan/

ºm een 3iele te boen 3tungen/

En te maken op haar poſt/

Got 3e eeng bat lob berfiringen /.

&Dat 3e merbe afgeloſt. " " .

15 Januar 1735. -

- * * * *

* * *
-
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f

C

o P w E. K K I N GE

Ter zalige waardering Van de Here Chri

ſtus, als de gezegende grond-oorzake

' van 's Hemels Heerlikheid, '

Col. I: 27. 1 Joh. V; 11. Openb. V; 9.

- I. -

Mm Boºſt ig nu in 3pm berheben ſtamt/

25cpºpb uan kruig en boden allen ſchamb/

3Boog cumuig aan Deg 13aberg tegtechaad;

Jaiet meer op aarbe: '

2. - -

oºk een liefbetong bie hier 5pn lof afmaald/

«Been benhingg-ſtragt bie bp 5un uppigheid haalb/

o5een 3alig oog dat in 3un ſchoonheid bunaalb/

, &#e regt na maatbe.

HI)pm 12o?ſt ig nuin #13aberg liefbe buoon/

gBaat bp# roem alg van een momber 5oon/

ieoo, culmig ſp?eit 3pn #ulamiet ten toon/ "s - dam haat te meſthen;

4. . .

(ter ſchouming ban 3pn #oge ſBajeſteib/

Pien luiſter nam 3pn ſeibbelaarg#/

RBie g?omben boo2 3pn 5alig bloeb bereid/

* * * Die baat verſtrekken:
- - 5b .

Glen p2p3e ban 't ge5egent beſt rantsoen/

gaat haar ben luſt nu eumig 3al boſboen/

«En buunen honger onophoubig boén:

- «Bang bap van ſchaden.

x --
J 6.

:

i
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, ( ) 6 * * * -

reſt is ble bron bie gent uieugbe hrenht/ -

JPit ig ben beker bie bertrooſting ſcijenht/ r

QBit ig bien ſttoorn bic al be togten bgcmht/ ---

(Ien einü 3p maben;

7.

#n cene 3ce ban liefde 5omber maat/

3 àu b?p ban ſchuld en boben allen ſmaab/

ſaet He3u Jàaam op boogbooft en gemaabt/

. . . @Pm bug te pgalen: -- T T - 8.

1Boog enen (Ch?oon veel hoger ban be 3on ! T
(ILot roem ban ſjern. Die haat berubinnen hon;

319ieng liefde# Dat# begon / . . .

oog 'g merelög palen. --

9.
-

-

3Pien liefben 12ogſt ig nu haar lebeng ſamp/ -

(Ien 5uiber ligt/ beu?pb ban allen bamp;

(Eer b2eugbe finahing 3omber ënig ramp: - T>

- «B g?oot genoegen ! . - - - -

- IO.

32at gåloog heil ig nu haar 5alig beel/ -----

JPat bierbaar bloeb/ haar hoffelift jumueel/

'tgPneindig ſof/ bat haar nu alg geheel /

"- 19ol b?eugb boet 3uuoegen. . . .

I I.

jl het luſt na 't geen hun 13u2ſt albaar gebieb./. -

(Ien blpfte bat 3pn uil baart geen betûziet /

«En juichen blië 3pn gunſt aan hun geſchiet;

: 3 - 4BIn 3o te mciben: -

I2,

&Pat bp alleen ig himmen JBibbelaar/

QBie boog 3pn eumig regt hun openbaar /

#n 't mibben van een 3eer berblpbe ſchaat/

UBug bp hem ſteiben!

12 Maart 1735. ---

v - - # 5 ' AAN

- 2
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* * - --

Ter gezegende begeerte om 't gelukzalige

boven leven, -

STEM. Zie Pag. 53.

- - I. -

K# Zionieten hon / gà 3lueeft op #entel

bpiełten / -

Hun bag ig aan het krichen; · -

#echub upt ben lagen ſtof: - - -

25ereib u tot ben bienſt ban 't hoge #emel hof! .

2. -

Zoubgn inb'eumigheib/tenleben 5pngeſchgeben/ .

@m eeng omhoog te 3 menen;

Gjn 'g #emclg heerliftijeib:

qEn 3oub gp teffeng niet berlangen nabie tpb ?

3.

1Benſt gp in He3u lof eerlang te 3pn betſleplben/

&#n 5oub gp 5pn gebonben;

2tan be5e ſage aarb't

de meen! bie igum5iel nog hoſtbge tpb niet maatb.

4

Häan gegu liefbe hier reebg oog en hert behoren/

ſBat lobtig ban beſchoten /

Boog bie 45obg lieben %oon / . - *

&#eng onopijoubig Muenſt te ſiebenboog ben troon ?

. 5. -- -

3Lieft gp um gulbe mond / bie u 3pnt gunſt ºmſt

ſchenken/ --

v#oe 3al hn tt baat byenken / . . . -

JIP2et 't# liefde heil/ .

3 tnt 'gi?emelg lie sºmſ bol liefde 5onbetpeil.

- -" 6.
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bloejen ?

H#oe 3ai bie Hiefbe gloeien ! -

&Die baat userb uptgeſtopt; . . . . . .

Gen ſteebg boogliefde ſtragt/ tot #ſeyit liefde pogt,

7. e

ſ?gpſt gn het liefbe bloed/ bat ſtaag boo, u huiſ

piepten/ - , u - .p / - - - - - - --

GEn u geen ſchulb bermpten;

QPenit hoe het haar geſchiet!

2 ſinaar men't 3egen bloebben lofboogeuinig bieb,

8. w

Zo bat men bgp ban ſchuib/ en 3omber 3ielg gea

bgchen/ # # # # # # º

&Paat 3egenent hoopt ſpgeſten:

&Den Hof ban be5en geld/.

«En met heel hartliäheib/ ook bug3pm roem ber

* * * * *

- 6.

#g 't byupje jier 30 3oet bat upt bie bech houdt

-- -- - -

9.

,, 4.5e5egent 3p mpm Boºſt / gegegent moet bp.
- 23 boe3ein/ v . :: -

,, Zpn bloeb Dat 3p gep2e3en;

,, Hiſt banft u ſlàajeſteib !.

,, en 5egene um gunſt en entuig beſt beleib:
- - - - - - - - - - . . . . . . . IO. .

32e## mpn ooſt / gesegent tallen

"#et mensen ter verbergen,
- ,, «En ſoben in 3pn knoon: -

,, Zpnteb2ehertemin/3pubeerliäheib en ſchoon.
II.

,, 32u 5al iſt einbeloog mp in hem Ucrgenoegen/

,, 25ebypbiban 't treurig5tuoegen;

,, 13an menig ongebal/

, Doo?'g #oningänpäbeſtel ontmoet intie:
rib

-*

*---2 22 metDal.
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12,

,, Jau 5al 3pn 3ege ſchoon ſteebg tot mpm lof

,, berſtreſthen/

, ga boel mun liefde mehhen;
, dà roog! © lclie bloem !

,, aluſ 3uiuet blank en root ig 't boogmerp ban.

,, mpm roem.

i 13. . . .

,, Jau 5al ik mn gemig hierin uur Iof bermaken:

- , iraant/ gp bebt al mpn3aften/

, #o 5egentph geſchikt/

, bejegent #p mpn borſt / mieng bp5pn mp
,, bechumiht.,,

S - - - I4.

Itomt bier uun idemel 3on / boog 't liefbe oog te

tanen / :

't Hig om u te bermanen/

s : «En om u liefbe 3ugt/

die meiden na een plaatg/ maat mengtenbul

ſter bugt.
:: : - -- * -, \ I5.

nooit gobgempbe 3ſel 7 gaat gp biet klopment

ſterben / .' er -

qBp gaat eerlang beëtben/

25p itmen boc3em b?ienb/
ieet 5alig gemel loot/ u boo, 3pn bloebberbient.

- 16. -

#ef op um 3iclem-3ugt/ met alle bate 3innen/

GEij gâ alleen beminnen /
GBie maatb ig om geheel/ w

32e #ins man um hert te ſtringen tot 3pn

P2.

: ' I 7. '. -

I#ier boven moont een #Boºſt bie al 3pn heerlift

heben/

ſiºen ieben gaat beſteben; - - -

«En

:

;
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- - GEn upt 3pn 3egen bloeb/

&Be 25urgerg van die #tantenlebenentuig bott.

18. -

25ehoogt u 3uſt een ſtaat/ en bijenſt gp bie te

ârpgen/ -

2lf! Ieer ban tpbig hengen/ - --

(Lot hen bie ong belimaamt/ '

«9m na bit 19aberland te mengen 5o 't betaamt,

16 Mey 1736.

:

OP HET AANGENAAM

En opweklik zingen van een Vogeltje.

STEM. Hoort myn trouwe Zaligmaker. "

J,

Aans heegje/ nobel htmantje/,

#uichent ſchep5el/ bierbaar pantje

12an mpn tenzaam ſtil berfteh; ,

QPaar gp boog um Hleinen beh:

2.

Jººp ge5egent komt te inchhen/

«Pin mp hebpig upt te ſtrekſten

d?a De 5angen hoog ben troon/

#n beg bemelg luiſter moon:

PH Jiaoet mp met#sman paten/

Abchoon ik niet kan eigenaren/

2an um 3bet en blp geluit/ --

«En um ſfefelift gefſuit.

is 43
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4. . - . . .

“Juichent meet gp van geen ſimpn5en/

33an geen bzuſt nog treurig ppn5en/

©p een âommerliſt geſtel/. . - ... .

2Jſleg bumht u juichent mel. '

' 5.

't #g mpm 3ieſ om u te leren/ -

e men 5ulſt een 3ang inget Éten/

dàie upt een geruſt gemoet/ .

qBobe eet en julbe Doet. . . . .

6. w

't Tengeltje bat incl te b?eben/ -

192oliſt gaat 3pntnù beſteden; . . . . . . . .

Hieet mp hoe 'et aſtoog ſtof/l. - - -

#g te binden tot 45obg lof.

- - 7 • f: * . . .

't Bogeltje bat met genoegen/

Zomber na het ueel te 3unoegen/ - -

jàog ſtam juicijen met ljet Hlepin 3 - -

3Lectt mp menig opoliſt5pn.

8. - -

't Bogeltje bat boo? 5pm #ten/

'g JBaſicrg roem niet miſ bergeten,

HBpſt mp ooit be matighcpb/«Bin te ſpp5en op 5pli tpb. ro is - - -

- 9.

't iBogeltje bat 3omber 5oggen/ ,

19an ben abomb tot ben mo2gen /

#ig kan ſchiftſten tot be ruſt;,

ſlaaaht mpn 3iel ooit beg beluſt. -

v - - - IO. - - - -

't 12ogeltje bat met het ſigten/ -

Dan ben bag/ mn homt te ſtigten; | | |

ilaeſtt mij op een 5agte bmpg/" "

(qºot Deg #eten Iof en pging.- - - - - - -

-v

,--

k 1 I.

:

Sfl
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II.

't BogcItje bat in 3pn monen / .

Jàoſt &Soög mpg beleib 3gi bonen;

#Leert mp ooh om 't lileine buig/
HPoit te heuten boog een ſtruig.

I2, -

't 19ogeltje âan noit berbelen/

&Boog 3pn goºgel 5oet en htmelen;

* Stille 3ang upt reine trek/

#eeft mapn 3iel nog ſteebg gebgelt.

13 Jun, i737.

DES CHRISTENS ZWANEN

, ZANG,

Ter opwekking om de aarde blymoedig te
. • verlaten. - . :-

STEM. Zie daar ziedaar daargaat den Hemelop!
- Zie Lodeſt. 'Pag,# p

I. *,

Daar ig geen Ieben nu boog hanben meer/

Jae houm berſinft mpn ingemannen 5eer/

Jl2pn# uer3maart / en 't bloet bat ſchpnt

geſttent;

j?ogtang en ig mpn 3icle niet beklemt.

II.

#n meet) 5p tmcet/ na mien 3p henen gaat/ .

iſ2a G5ob Ijaar beet haar 3alig toeberlaat, -

Pie tot 5ñn toen ooit horeng 3pne hragt/ .

#n menigmaal heeft in mpn5ici gebaagt. m
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III. . .

GP blpben bag! @ 3alig ogenbliſt!

Ontinoet iſt u nu na 45oog bupg beſcljift;

Boe menigmaal heb íſt om u ge3ugt/

iſiom boer mp uu in 'g i9emelg tuimer lugt. .

19aat mel/baar mei / o bnereſb! ja baar mel/

jl2et al uun angſt en jalnmerlift gehuuel /

«belukſtig 3o be b2pging van Gboog tugaalt / •

al nog maar eens mogt niemen tot een baalt..

. ' . V.

ſlºpn menenb hert heeft lang genoeg beſchºeid

Hun meelbe-luſt/ Die ban boetbaarbigheib/

2iffietig ig; en bie boog mieume ſchuld/ -*-*-

«5eburig huuctſt het oog ban G5oog gebuſb: -
-. - * - - - - - ---- VI. * * * * j

«5p hebt mpn 3ugt tot bgebc lang gehoonb/

#ft gâ / fit gâ/ baat ngebe liefb en moonb; #

# 3iel heeft lang gemenſt ma 't Babetland/

dat liefje leeft en ſooft in een berband: #

VII,

gº?nn #eilanb bie mun biepe herte 3iet/, ,, ,

#tent gij mium ſuſt on1 'g #9emelg leben niet # ' (

ebt gp mnn 3ugt boog liefhe niet geboekt/

a hoger lof ten leben uptgeſtrekt t (

*. : VIII, - . . .

o? ja mpm 13g2ſt! 't 3p tot tuin roem getuigt/

«Potmoedigheid bie boo2 um ſcepter buigt/ . (

JT2et heil geloof nimb fft in mn geu02ogt/

(Jen meibaat booſ? uun liefde bloed gehogt. . !

XIX. .

35ehogt boo? u/ 3o ben ik u berpligt / . •

#on breng mn ban eeng in um cuimig ligt; t

(Ien eind inpn 3iel eeng in bie tempel raaſt ſ
voaat ift mpm #boºſt 5al bienen metuitmaag l
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- IX.

#m ieneng-tpb bie heb ik gaan beſteben/

er hoping ban mpn euujig 3ielen leen;

JPog ſterke bon / gij hmaant mponenten en/
45p riep tot mp / en b?agt mp in Den eeb!

X

e## be ftragt ban ume liefbe ſeelen/

#tig enen bamb uan 't #alig (Erou-Berbonb:

nºgom het inf/ en humann mp 't hert te ſtelen,

e5egent 5ob / ge5egent 5p. Die ſtond.

XI.

wDie ſtond beg tpbg bie 5al fit moit beklagen/

aBoe ik mpm leucn eerſt te regt begon:

aBoc gieneng mater in mpn oog hujam bagen;

«En ik gelokt niet na be lebeng bzon.

v XII. -

#ebt gn mp nietſ met die tpb te beginnen/
#berij'bon name gunſt behoebºs

H9ebt gp mn niet in uit en tijd het milliºn/
25cëöigt7 en ge5egent met uun goeb?

- - XIII.

45etroume ſc5u mieng bepgoefbe 3oggen/

leerbicut bat iſt mn buuberg u geujen:

dEn somber hommer boo? ben Dag ban moggen/

Hun getberg-Giſtou in al mpn baden ſien.

XIV.

45n 3iet ben gang/ gp ſtemt de 3 ºuafilie treben/.

#Ban mn een mabe/ ecn elembig niet: ,
32ermogent dBob / becit gp bien 3egen incbc;

#ie aan mpn onmagt 7 uune ſterſite bieb.

XV

#ft 5al# boortg met u o Igetber twagen!

*#n iſ, zo heilig op hun boc5em ruſt:

#eb an mn niet tot bebºu toe gebgageº/.,
ºp liefde uſeugelg 4 GB mgii 3ielen luſt! :-
- - - - # 2 XVI.
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XVI.

&Pntfetment #erbet/ gà un trou berggoten! -

«En mp berkleinen tot um herberg mut: -

ſDiſ ban berbeelding mpnen ®eeft ontbloten;

Hun Haerber ſtaf bic###n httagt ten ſtut. .

12eel ſchaapjeng bie met mp te meibe gingen /

«En bic gu ſppgbe met het reine g?ag:

ſDiep oog en 3tigt aan u o Berber hingen/

GDm ſteebg te weg# ulu buoning uJag.

3Die gunt gn reebg het lºgemel man te rapen /

#n 'g gemelg meibe bie gn boben ſchenht:

QPdat gp haar alg in utnen ſchoot laat ſlapen;

«En Daat gp haar"#n behet bgenitt.

G#n onber bie ooh liebe niebge5eſſen/

&Die met mp reigbe na beg ipemelg ſtab:

&Die baat nu al haat HBerber gaan bertellen /

ilàat hun ontmoete#s iebeng pab.

GP Bemel-beemt / mie kan um Hof berhouben:

IlBie bat ben ſtaat ban alle bie baat ſtaan:

QBaat genen molf uun ſchaapheng Ineer 5al umonte

ben / - -

maat baat 3pvºlg: bueibe gaan!

GP hoge meſbe/ eumiglih te roemen!

ſlBaat na ben meng ban menig ſchaapje giert:

âDat byaagt um g?omb geen lelie upſtte bloemen;

iſlBier glang en ang# 3?atabpg berciert.

«belukkig ſchaapje/bat mp ig ontogen/

&#n onlangs nog alg boo, mpm oog onthlnam:

âDanneer gp iniers in b'19ernel-neep gebogen/

«bm baat te bolgen 't culmig ſºobiſhi fan f

XX I.
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XXIII.

Jºãaat 3agt ſ# 3mpg/ iä 3al mpn getber beibe/

&#n hoube mp in 5pm beſchikhing ſtil:

#p ſielp mp nog in be3e lager meiſje,

#H Dien 3pn ſiaabk##uite 3pnen 19il !

Jºhn Berber #almpoofteeng hoop maartg halen/
«En b?enge bp bie #emel hubbe baat -

5h nimmer nam mpn ºperber meer al btmaien;

J12aar beiligwºn,# bggeber ſchaar,

&2aat 3al ik ooit mpm #erber eutnig pºpgen/

19oog 't reine boeöer / en boo! 't 5aiig 3oet:

&Paar 5al ik ook mpn eerbieb hem behou3en;

«En Danſie boog 3ijn ſafenig en bloed,

O P H E T H E I L - R Y K

En Heerlik HemelLodt van Mejuff. M. W.

Openb. VII: 17.

Maria 5pt gp bug na umen heer gemehen/

«En boo2 ong oog be5uneſten,

JBempi #aratie lpf boog 3maltheib lang be

LeibG2

#g in het g?af geleib/

g?m in dit ſtof begbootg/ een houten tpb te ſlapen/

Glerumpl uur geeft gaat rapen

#et#rmd man/ nu boo? geen ramp ont
Clt:

gn gipemelg liefde belo!

45â Daar uun liefde 3ugt / beugpb ban 't treurig

hlagen/ - -- *

?lan uunen ering aan/ - van
- - 3 -
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&Pen beker bie gp b?inkt 7 heeft He3ug uunen

b2iello . . .

H boog 3nn blocb berbicnt.

«Eerbicbig nü bat bloco/ bat 115pnliefbe boonben/

«Be3egent doet berſtonden,

QPat u 56 menigmaal heeft tot ben pligt bea

hunaamt/

JIBaar nu niet meer beſchaamt/

#unt## iſiepè gaan ban ſchuld en finet onte

€ en /

&Pm in het bouen leben/

(JZe juichen ban ben toen/ oan 'g #oningg cer

en ſof/

#n 't hoge gemel #of.

25egaaft met Dapperheid met 13o?ſtclifichragten/

QPie al ben tamp bet3agten; '

Gén u met b?eugb berbulb/boen blpbe ſjenen gaan/

, 25eb2pb ban allen traan:

JPie hier uun treurig oog 3o biä milg ſtupam te

plengen/

Huj 19ogſt 3ou niet gehengen/ . . .

Dat baat# bezruimbe ljert met cicraat rplt bca

gaaft/ -

, QPoo? tranen tnierb gclaaft; ,

QB neem ! : 3iltig mat Dat men alhier moet ſto2

- tCn

Zou Je3u roem berhoºten;

&Die aan 3pn treurig bolſt na b?oefheib en geitlag/

25cloofde Énen bag/

3Pat#p op haar ſjooft boog en mig 3oube

c5en

39an 't jammeren gene5en;

gºn in een uuoon gebgagt/ aluaat be Zulamiet/

#2a####Barla cle 50 ſtil aan #esu boet ge3et

Pet moeling hon5# n ",

" - > , . . . * . :- " gjin
- --

#
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gºn in umheil-bertreft het hertbeeb ſnakker ſtaan/

«ën ſtaag na boben gaan /

?Ig uun 50 teoge luſt in utube een3aanheben/

Göenoot een biepe b?ebe.

#oe biäbniſg hebt gp, mp boog uun bejabigtheib/

G5e5egent opgeleid:

1Ben##" ben pligt / alg 3onbet ſpgelten

EELDE

ſBaat boo? ben luſt betmeerbe/

®IIl "#aan op mpn poſt te ſtreben na bie

ſtiſt

JEat'bmaart gp rpht en miſb/ r

JIBet ###rbebecſt/ niet minbet mpm b?iena

IIlle

ilàag um getroubn beminne;

1êan "# we boogregt umag bat gnum reille

tellt

®ntſloot met ene beut/

12an toegang tot uun huig om boog de arme b20a

Illeil /

(ſbeſtaag tot u te ſtomen;

«En maſt op hoger laſt/ bat be5e gabe ſp?oot/

&#n bat g'uun hert ontſloot:

'tion: een b2pe gunſt / Dat He5u (ſbeeſt tot

Den /

Hun meſtten in het mibben;

12an ene jammerhlagt in 't nare dàtbetlanb/

i?oe hief gp hert en hand/

Kºot ":# prem (Ilj2oon/bau He3ug bie u

enDe; -

«En 3pnen inbloeb membe/

#n uuJe bebe-pligt/ tot #iong heil geluh /

&#n afſmeekt ban beel b2uh. - - -

KPog ##ong geméén/ boog liefbe teet bea

ogen

45een tranen upt hun ogen; - - -

- # 4 | | &#ta
-

* : - -
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&#tkent nu boo? ben troon / Dat gp um bggege'

jeugt/ "-

QBoo; ootmoetg reine beugt/

Jlaet biep eerbiedigheid bab aan um iPo?ſt ge=
w fcijonlien; - ,

gecljoom boteng alg berbgomſten/

#n'g mereſog pcbellycib/ in meelb en 5onbep?agt/

JI) jl2aat#E# #emeiſt

aria boe gp fiug ban d'aatb ten ſjºemel ſtapte/Gºn 3 zon cit JIBaan bertrapte/ pte,

ſlaat bagt gp eb'ie 3iel / luat bagt gp in bie ſtomb/

JPoe gp um liefde monb;

«beſloten boo? be klagt / boo? galmen bomb bee

'mogen /

3Poe gp um ſiefbe ogen/

Sſer Eren ban uun 13o?ſt op 5pmeſthoonheib ſloeg/

&Boe gp utm liefoe 3unoeg/

(Eentopban beil geluk/ge5egent ging bermaften/

19erhebe 3iel mat 3alien ! -

@mbchte bot um geeſt in bieberambering/

19er bomen ongen hting 4 -

en": pers hect ! ooo? #emel 5ugt ge=
- 12eUen - - vººr

&# in het boben Ieben; -

ſPolboet# euwig aan de ſtaat3ugt van um

gee -

dBà juicht gp om het meeſt.

De monogen ban um Bo?ſt 3pn wonbyen ban
genaDen/

JPie uuwen luſt bergaben;

«En bºemhen upt een bron die u me vreugb ber
, bulb /

25euypb ban traan en ſchuld.

&D?aagt nu 3un ſaaam-cieraab/ ten teſten ban

3nm pzalen/ -

spa in 3pn liefde bmalen,
-- - -

19era
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12etminbert boog een ſchoon / bat u tot luiſter ,

ſttcht/ -

«En ſteebg um oog bettucht. -

| Hun rampen 3pn bolbaagt/ uur ipben ig geleben/

Hun ſtrpb bie ig bolſtreben;

“En #omhoog geboert/ in een 13ogſtfmnenſtaut/

an 'glioningg liegterijamb;

OPíe met 3pn p2phent ſchoon uu3alig 3al belonen/

GEn uunen tjoofde Hiromen;

ſtiet niet een ſtofiift goud/ Dat boog een tpb hier

- gloogt/ -

JTBaat eubpig ongeſtoogt.

| 6â neemt bie luiſter atoon en legt 3e telheng
bueber / . -

2tan 'g #toningg boeten meber / .

#p igum #egen-1Bo?ſt/ bieboo23pn liefbeftragtſ

+1 op 3pn 5etel b?agt; -

GBp bat gn eindeloog / bie eer-ſtaat 3oub bere

Ynetben / - - -

#o ging bp boo? u ſterben;

Gºn"# liefde gunſt/ heeft u bug trouuu ge

, - Cl - - - - '- -

dBang p?agtig tocúercib ! - *--*

Jpaar ſchoon ube uïn geluh bug opentliftbelpben/

«En b002 geen traan bempben/

mep boo2 't betlicg geraakt geagte 3iclgb2ſenbin/

II9p treuren nietemin;

&De tranen bie ong oog / boo? tceutigheid upta

ſtlein3en / A -

2 pn tranen 5omber bein3en/

qſºn in een uuaat besef ban #iong jammerfmert/

QPoen treuren inct ong ljert. - -

Hun trouupe goël ging u nu tet ſchuure b?agen/

1Bil uium gebaat bchtlagen /

Geruzalem / een uuolk bie ong nog b?e5en boet/

25e)?eigt echt tranen bloeb; .

- - - - # 5 . . . . . . De
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&Pe maate cieraabägſang ber cbele geſagten/

JBie gaat gp ſteeng beragten/

Schoon boog 't beclieg ban Die/ 't bierbge goub

ontluiſtert /

Cn gangIſft berbuiſtert.
-

?Egn: ?tg moub gp nog bienhoonbee

cffen !

lDant die haar hamben heffen/

KEer beoe om um heil/ Die ma2ben niet gehent/

J12aat in haat eet geſchent;

&Bog## uupen ſchimp 3ig 3eſter gaat bere

gig3en

Oſbob 5al hun 5aaft beſlig3en/

eEn bie miec 3irlábclanſt gn finabembe berguiſt/

HPoe 5cer uuj moebe b2uiſt/

«Eeng upt dit treurig bal / upt be5e lage lanben;

25eb2pben ban bie ſchamben:

gÉn va:#ans om hoog/ met ene ſchaat bera

hitſ

JBic Ener u niet meent,

G R A F S CH R IF T

Op de van God geliefde Weduwe M. W.

oſten 1Bebuhne maat bie/ haar man * in 't Ie

ieben hab,

«Eu egter boog haar 5elfg een ſtupgootmoebigbat:

JI)aria mag haar naaln / 30 gp na baat mogt

b2agen ?

- #p ruſt# in ben ſtof / beb2pb ban ramp en

agen !

- ciolocgkxxiv.

* * XIII. ,

s Jez, LIV: s. - NAGE
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N A GE DA GT EN IS SE

Eens Regtvaardigen ter zegeninge, geſtaaft

en beveſtigt door 't zalig leven en ſter

ven van myn veel eerwaarde ..."

Vriendinne E. K.

D. J2agcbagtchtig/

13an be opregten ig/

(tot bele 5egeningen / .

gÉn nabenſt ban heel bingen/

## haren onbet3oeſt:

o melöet ong G5oög boek;

G#n bat men ook bali ugoumen/

KPie op haar 450ël bouwuen / - -

jl?ag fpgehen tot haat IGf 4

33002 al alg 5p ban 't ſtuf/ -

&#n 't eigen 3pu ontheben/

(Lot in ljet boben leben; -

Gººsettligt ong #aionrell / - -

Zu heiber dan bc #on; , -

iſ haar tuinber mag men pgp3en/ . .

QDan 't 5alig lobt aanbup3en. . .

G5eluft ban mpm byiendin!

JT2et u 50 ggoot gemin;

q5p hebt uum 1302ſt beluogen/

«En 5pt ong nu ontblogen;

#a ban ong afgettilit/

#oo heeft het u gelulit/

gBin alleg te beriaten /

&Pat nimmer honbe baten/ *

2dan uun boogsigtighcib / | | - -

Hun iPpg en ſtil bcitib;

- - - -,

s

- ,

- - - - - -

- - &#w sen
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berlieten in te htingen/ -

«En na 3o lang te beigen /

dEcng uunen meng te htpgen;

Zo 5pt gp heen gegaan/

en bomen zon en ſlaaan/

ſite Ienen 3omber ſterben/

en gesu loon te eruene

de achtbaar aange3igt !.

iſ Bat been gp mp betigt/

#an 't ſtíſ eerbiebig wegen/

ziPat upt u mag te le3en;

een mp met eeng bemoog:

dBeluk eer maarbig oog!

#at nu reebg gâ beſchouwt /

#mmanuël bol trouane/

dêp mien gp hebt geſteuntl

oEn liefelift geleunt,

#n be5e moeſtenpen/

35â / gà u nu betblpen/

jaet uimen liefbe 19oºſt/

#p heeft um bault getogſt;

ciën man ber aacb beneben/

3H beſliglik boen treden/zin zalemg bonenſtad/ ºf

35enietet nu Die ſchat.

zDe ſtromen bol gemaben/

aſpie zullen baat ber5aben/

34m omber3abe 3ugt,

aaie botſte na be lugt/

aan 't hoge hemel leben,
dBåſ gå/ baat euunig 3meben/

qEn treeb ong met ben boet!

2iig bie nu niet meer moet/

JBet lage ſterbelingen/

19an
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+2an He3tt Zulamiet/

«Bie men beneben 3iet.

ſnaar bie het meeſt berliezen;

&#n ſtille tranen hiegen/

#gt gy, o &#gtgenoot !

Hun lieue byoumn ig boot/

#p ig u nu ontnomen/ -

&Pic cieraab ban be b?omen;

#n bie 3e u eeng gaf/

#ie neemt 3e u meet af/ .

#p fitnam 3'u maar te lenen/
&Pog gā haar # behuenen/

iPp billihen uun klagt/

2lſ ſchoon 3o lang bethpagt;

dºllaar benhookbat um trainen 3.

#n ſtilheid u bermanen/

In tog baat 3alig ſob/

(die hie3en boog un ſpob,

GP Dat haar hogen 3egen /

H maañte regt neriegen !

&#n gp haar liebe Hrooſt/ - -

&Pat treurig bleeft en blooſt;

32enſt hoe gp nu moet miſſen/

#n al uun b?oeffeniſſen/

19et teere moebet hart/

Sºat u met 3o neef ſmart /

32leeg boog ben tij2oon te leggen;

#ſt hoef u niet te 3eggen 7

#oe 5n mei heeft gemeent; -

&Ien eint u micro berleent;

et tegt tot die gemaben/

aat in 3p haar hon baben3

#erft 3p niet in ber nagt/

ſaet hare jammerálagt7

I4*

2i
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2II eer het humam te bagen/

3H tebet opgeb2agen / .

#an baten gemel #eet #

&#ebenh ljoe 3n met eet / .

H meeg na 'g Igeren urgen/

ogin om beg #ennelä 3egen /

ject eene natte mang/

#anhoubeube en langſ -

Ibaat 45oël Hombe finehen/ -

&ap bat u 't bert mogt b2eſten.

meaat laag bic bene plein/
aDie 5nt gn nu reebg hulpb;

dºön heugt geen morbet bucÜet /

ziBie u 3g iſef en tebet / -

zal toiſſen op haar bo?ſt/
of ſoâlten tot haat 19ogſt/

35'ncen/ bie uooggebcben!

#oie 3nm nu al uoſiteben/

#n in een enkel lof/

ºm hoog in 't Hemel ſjof/

33etambert hem ter ºren/. . . . -
iPie jaar nu al hoint feren/

ſpoe 5n bie b?oeber ſchaat/

ji 2oet bolgen boog en maat /

d:n alg niet 3ege-palmen/

#aat lof en liefde galmen/

#go: euunig baar berneſt/

#ot roem nam haten belo!

3Pog'k moetmpomberminben

qPin u mnn liebe ijzinbell /

#n uunen jammerſtaat /

Kle genen Énen raa0; -

3biſ u tog tpbig bucmben / , ,

#2a hem úie ben beſtenben/ -
HBall
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#ºlg in een biep geboei/

“En bienne ong ten boei;

#n baas ootmoedig ienen/

$5e5egent na te ſtrenen/

2o alg een Chriſten boet " ,

&Ien figoon ban #egu bloeb.

«Beeg ſtille in den lamben/ - : : :

#eeft menigmaal# banben/

d2a boben opgeſjeft/

#n treuriglik beseft/ . -

't dºebºeft dan gemel bgebe/ t

25p #e5u 35 uit benebe. '

i3et liebe 1Baberſamb/ - -

# bol dan enen baanb/ . . .

te nimmermeer zal leſſen/ -
KIEen # be i3emel fleſſen/ | | ---

et 3alig bºene bogt/ . . . . . .

ºt ging mat ruimer biogt/ - ,

ººit ſcheen haar te herbiciden/ .

't Berkeer met bele licten/
#p hoog haar een5aamheib/ .
&En# in ber tpb7 +-- -

- --

#n naar haar luſt te boeten/ | | | |

#aat gepland moeſt bergoeten/

&#n ſpgeſien na haar hart / " . . . . .

#anneer 3p mag benart/ -

#ier mag haar leneng 5onne /
#iet bonb 5p ëne bronne/ f

@Het labing ban haar borſt/

«En b?enhing van haar borſt.

Bo?ſt ſhoëf moeſt het megen/

p hon alleen gene5en/

e plage nan 't gemoet/

QPie men hier ma:s boet/
w

! gºn

al
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«En tebet gaat betigten; . . . . *

jaaar nu moet alleg3uigten/ -

# mat ma daaghept 3meent/ -

#au gp in 'g #emelg beemt hy

jaet innen geeſt gaat meiden/ . -

#au ſtelt gp baar ter 5phen/ . . . . .
#TI mat be logge aatb/ - t

#n om3en 5ugt nog paart. - :

Japm 3iele gå beriangen/ #

52a 3uſhe hoge gangen/#5empb geen #emel. 3oet/ t

gaat 'g #emelg Aerhaar bolboet; i

#een) laat het u berſtrekke/
GPm umen 3ugt te# ; - ſt

(Ier upt5igt on het meeſt/. 8

#aa meiſüſt in ben geeſt. ſt

mapm 39oºſt gp hebt bie home/. t !

Baat me. #/ - it

* UPie mettig ſtrpb en## - IË

#g maar 3e meggelegt ! . .
#Boog 5oo een lage mabe/ . - ſt

#ig moub gp eeng per 3abe ! . . . . àa

#ugtn#eine ſpººſ 't

ſlot uïnen bogen p?pg! - G

- - ,ciologcxxxve - #
- - - ,, Me . . - ----- -

- - -- . IX., - * #

-- * # 65

4 in

v. - t }n

- - - - - - LYK. "
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",

LYK -TRANEN OP N. N.

STEM. Pſ. CXVI. -

e

-
I. - - - - - -

-

Amalia in bat mn het treuren leert/

(Ierugpl gp baatt op Cherubpne pennen/

©m cutuig u aan uunen Chob te huemmen / '

ſl3aat boog mpin uit: inbaoefeniguerkeert,

't Is maar Boog weg is altoog salig goeb /

#mpgk 3onlig bleefch/ het paſt u niet te ſpe
CIl w - * * * A . - - - -

/
* -

?lIſchoon geboeſt be ogen treurig ſchen; . . .

Gbeel1 ongeloof ſhºf mp tien tranen bloeb,

ſDie mgaahte oit bat biepe jammer ſmert/

©e tranen bebe langg be wangen rollen/

(Bie 't beſt geloof ban tUeber bebe ſtoffen: * *

HPC titellCell manig,bog ooit met ong hert:

âBp miſſen een geagte 3ielgebzienbin/ , ,

ſ?aat gunnen haat het eubpig 5alig leben/

iBe# heut Hupt 7 maar 5ochen ook te ſtrea

JEil - -
- - --

en op te sien/ na#ar zo groot gemin.

i?oe 3pt 45n in bie baſte &tab geboert?' . .

ſlap nog op 3ee / en gn nu teeng op 't U?oge/,

Ibp nog 3G ber/ gp ouber 'g honingg oge/ -

âBp in be finect/ ": nict IIIger beroett:

Gbp hoog beh2oom en ſiet eng in beſchamb/

G5p htpºgt be ruſt/ en laat omg in ljet 3merben/

"# het moeſt/ gp in uur bung en er ben;

p nog op verg/ # in ljet vanmianºyii,
2

er
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VII.

't #p u gegunt byienbinne bat uïn 1Bo2ſt /

âHup jammer hlagt en bamben quam te ſlaſten;

't Žp u gegunb / be ballen in te raken:

't Zp u gegunb te#n uimen bogſt

Hpt éne byon / bie ong bit 5alig mat/.

OPp aarbe nog 3o ſpaar5aan komt te ſchenken;

JIàaar bie um 5ugt nu eumiglift 3af b?enken:

3Dp gunne li/ mbp## u bien ſchat!

etagte blent) op miſt um waarbe brouw,

eer:#" betlieg / en aan haar boogge

eDen -

#3oog tpbiglift heur gangen na te treben;

lifeſt mpg3elift en# naberolluj.

HPeet je3u 3ht ong 3afig mibbelpunt/

GEn blpft het boel ban alle om3e babcm /

«En bpil ong ooit met haar genot ber3aben;

isom je3u lief/ b k# ong ook gegunt!

«beeft bog be blphen ban um goeben 45ceſt/

&#eng in haar Hrooſt/ bat 3p heeft nagelaten,

GBp dat um byeeg ooſt bien tot hunnen baten:

2lig 't egte bccioE# ſjaar ig geneeſt.

1Berlog mp ooit eeng upt bit tranen bal/

«Bf ig 't umu unil / onn nog mat om te baten/

GBp be3e 3ee/ op be5e moeſte baten ?

lpf #e3u lief/ blpf ban mpn Énig al!

CIOIO CCXXXVI.

VIII.

ſIII. 1

- - - TER

- - -
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t

TER GELEGENTHEID VAN

'T WONDER GODS,

Betoont in 't boedvaardig ſterven van een

Gedezerteert Zoldaat, onlangs in ene

nabuirige Provintie, tot een uytne

ment bewys van Jezu Alvermo

gende Genade voorgevallen.

STEM. zit Pag. 122.

I. '

ntmeberſtaanbge magt / in ſtaat om t'aſſen

tphen /

Hun ſterkte te berb?epben /

1De ëren het bertoog /

*t 45een onguïn heil-beſcljift liet komen onber 't

oog ! - -

II. * . .

Gen arm 95e5olbeling/ ging ban 3pn 13aanbel

lopen / -

Om btig 5nm boot te ſtopen/

QBoo? 3ulſt een manbeb?pf;

«n,#" ban 3pne 3iel / ter ſtraffe voor het
lif. -

III. - - - -

JBaat boo2 tim bonbge gunſt/ liet gp hem tebet
noben / v

#oo! een ban tubne bobrn ;

QDie langg itun mpg beſttilit/

#em roofbe van de bel/ en ruſtte upt het buur.
- IV.

# 3
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-er

- ve IV. . . . "

ºpgaaft um bierbye hmegt / met veel beleid te
ſp?eſten/ -

om inbguit aan te filmelten,

&#n ſchoot nu ook een ſchigt ,

bean utmen 13elben-boog/ uuaat boo? ben buiften

- 5uigt: e

V.

en: luierb gebeld / uïn ligt begon te ſtta

CIl -/

G#n in 5pn 3fel te balen; -

Hun licgt bat upierb bertoont /

Dat nimmetineer be ſchuld beg boeniclingg bere

ſchoollt. -

VI.

#et herte fineſt alg luaſch/ 't gemoet bat laat

3ig fineben/

UDe fcbuſb bie incrb beleben/

Jl2et myaſting ban De tpb; -

&Die buiten Bob beſteed / nu biente tet beriupt.

VII.

3De eerbieb rnſt omhoog/ bie 't Bobg-fiegt3iet

geſchonben/

gEn tuigt met boſſen momben:

2ig ſe;u ſcijoutn, mpm ſtaat!

Jl2et een ontferment oog; 't ig immerg niet te

laat

VIII.

3Doo? een bie u 3pn 3ugt en Itſuiſterg nu beta

toonbe / ’’

“En bie gn lang berſcljoombe #

ſèiſ mijn berloren 3oon/

prº: uun patton/ en brengen tot uw

IX.
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- IX. -

or:#nu eens t een uptſtel baat b?le ba
gen ze

UPm naber te gemagen/

1eam 3pmen jammerſtant/

#n traantje om 3pn ſchuin/ en geen5ing om be

ſcham0. * k

X.

Hun bicmſthuegt bic hield aan, gpſchonſtbeboog

gebeben/ - -

iPer b?omen hier beneden,

1Poo2 al ljebt gu geſitefit / -

Hun inbloeb tot 5pn 3ici / bat ruimte in hem

bDeltt.

- w XI. -

Hyoe uomber ig um toeg/ hoc momber 3pn uur

gangen -

/

&#5n gaaft hem blpbe unangen;

JEet lieiging na 31'n boot : ,, ,

(Een melluſt boog 5pn5iel/ter ruſte in uur ſchoot.

- XII.

zDe 3Eccraat ſting ber5et/ en ging hem troubct*

manfil /

# bzeugb en bipbe tranen/

ſBel eeng boo? 3atang liſt/

#het# bco:agen hert/ beg 3onbaarâ heeft beta

g en -

XIII.

ſpaat meen / be Ipber 3ep ,,5ou iſt / 3ou ik niet
, fcg?ikken/ u -

,, Die na mat ogenblihſien/

,,,, #al homen bco? 45oog ſtoel!

,, ginbicn ilt ge;ti bloeb niet ſtcibe tot mpn

,, DUel ? -

XIV.
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XIV.

», 't#s oog/ bat kent mpn hert en

lliet Cil

39 , hilbiſ geen berbecibing uieren;

, 05oo meet mat bat het ig!
,, gaat #egulieue ligt/ ſchonk in mpm buiſtera

,, mig # ,, XV.

De magterg bie hem boortg/ bemaahten in De
Ittingen

jibet beel bermomberingen;

«Die ſmolten neueng hen/

25etoert boo; 5pnen 5ugt / bemogen boo? 3pn

ſtem.
XVI.

Joog heeft hn boo! 5pn boot bug 'g gemelë meg

gepge5en: -

, ºp 5oubaar ! 'k mag boo? beken;

- , 2 a bubaag ooit al# gp 5pt/

, 5ebena aan mpneu ſtant/ en 't ſpreken met
beiepb;,, Deiep0 5 XVII.

, dBemig/ gcmig/ ik ben biet bingen ten gea

,, tuige / -

, zo tun hoo! 45ob niet buige/

, zo ijn omg hect niet g?ieft,

,, ſp.a merten nimmermeer in 3puien 5oon ge

lieft! -

3 9 XVIII.

,, Bergun mp boemeling um eumig te bet

,, êten /

, ga jc5u Beer bet beren ! ,,

Dit mag 3nn laatſte moogt /

'Doe znnuerblechte nuono in 't ſp?eſten upierb gea

ſtoo?t.

T - -

XIX.
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XIX.

e zegentphe Poſt ! ben rphbom u met megen/
ſlàaaltt ong te regt berlegen!

lBaat boog gp tot uun toem /

&cijenhtleben in De boot/en 3egen boo? ben boem!

XX.

ſl9ie 3ou ben #emel niet ten momber-moon bere

hiaten ? -

&Paar g'in komt t'openbaren/

«De bgpijeib ban uun magt/

UPe3uſſen banum troum/beteheng banum kragt

Halelujah!

CIO 1DCCXXXVII.

*#

O P DE ZE K ER E

En onfeilbare verwagting van des Heren

Volk. Ten beſluite van 't Werkje

hier bygevoegt.

Is 't maar of balg batong ben Ihemel 3al/

25cb?pben ban ben ramp en 't ongebal /

&Pat ong atſt: bcrbolgt Öberal/

aat tup ong buenben é

«Bemig/ gemig/ bie 3aalt ig buiten hpf/

1Bo?ſt je5u# 3pu 2áulamiet en bmpf/

dàiet altoog laten in het 3ujahhe lpf /

Zo upp hem henben:

#et
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#et ongeloof tuierb ſtijigtig ſtom gemaakt/

#pnebei ilBoogt bient minimermeer geruzaakt?'

&De bierbge 3ugt bie om ben i3etitel haaltt/

- (JBoog hem betátegen) |

âBerb boo, 3pn Hragt ook aan bie lof geboeib/

een boog 3nn beeſt met 3o een uneng beſpgoeib/.

biom jc5u ſief/ be heiſbegeert bie g?oeib:
W Äerijenât olig Dien 3egen !

2lmen/ het 5p also

l

1 Dezemb. 1737.

-

4. * * * * *
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Die by ADRIANUs DoUCI
Pieters-Z. Gedrukt of te beko

men zyn.* »

B# Chriſtus de Weg, de Waarheyd en het

- Leven, in 8.

-het Leven des Geloofs ten tyden van be

proevingen, in 8. - "

Bouman de Vernieuwde Menſch, in 8.

- Triumph der gunſte Gods, in 8. -

Benning Gronden der Chriſtelyke Religie, in tz.

Brunsvelt Naauwkeurig Chriſtendom, in 8.

Elgersma over de zeve laatſte woorden van Jeſus, in 8

Eyſſonius een zevendaags onderwys, in 12. . . .

De Frein de ongelukkige ſtaat der Godlozen, in 8."

over het Kaartſpel, in 8. - - - -

...linkhuyſen een Spiegel die niet vleyd, in 8.,

Goltzius over Jacobus, in 4. '

Hellenbroek Bybelſche Keurſtoffen, z deelen, in 4.

- de Kruistriumph van Vorſt Meſſias, in 4.

Koelman de pligten der Ouderen, in kinderen voor

Godt op te voeden, in 8.

Lodenſteyn beſchouwinge van Zion, in 4.

Weegſchaal van de gebreken en ſtruykelin

gen der Heyligen op de Aarde, in 8.

- Geeſtelyke Opwekker voor het onverlo

chende, doode en geeſteloze Chriſtendom, in 8.

*- de## van een Waar Chriſtelyk

Leven, twede druk vermeerderd met een#
TGOIC
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reden van Juſtus Muntendam, Predikant tot Rot

, terdam, in 8. - - - -

Lodenſteyn's Gezangen, in 8.

Molenaar over de Catechismus, 2 deelen, in 8.

- nuttige Mengelſtoffen, in 8.

- kort begrip der Chriſtelyke Religie, in 8. -

Myſeras der Vromeu ondervinding op den weg na
den Hemel, in 8. l

- # alle ſyn Werkjes compleet, in 8.

Meiners Jeſus de Levendigmaker der Uytverkorene

dooden, in 8. -

Otterbos de Geeſtelyke Menſch, in 8.

Oldenburg over de eerſte Brief van Johannes, in 12.

Overſtratens Geeſtelyke Gezangen en Gedigten, in 8.

De Roepende Stem aanſluimerende Chriſtenen, in 12.

Le Roy de vier laatſte Uyt-Eynden der menſchen,

vertoont in vyf Predikatien, tweededruk, mer

kelyk verbetert, in 8.

Heyligen Avondmaals, nu 8.

Schiere over 't Lyden, in 4.

Schuts acht onbegrypelyke Wonderen, in 8.

Van Sorgen en Kloek's Gezangen, in 8. -

ver:#s van zeven Predikatien, doorDE KR..

1In Ö, -

Velingius Gezangen, in 8.
Venema den Twiſt des Heeren met de Inwoonderen

, des Lands, in 8. - -

Verſchuur zelfs onderzoek, in 12,

Een Wegwyzer ten Hemel, in 1z.

En"# Boeken meer, alsook

, die daaglyks uytkomen. - . .

- * * *

Zeedige verhandelinge van de Practyke des
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