
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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J. V. LoDENs T E Y Ns

UYT-SPANNINGEN

Uytgeſpannen

M E r

ZStigtelücke Tiederen.

Eenige RGeeſtige Gedigten.

P?actikale Stuckjes.

Ce voren Verſpreydt. ÄÄ

Do o R.

Een Liefhebber van Digtkundige ziels heylig ver

vrolijkende verluſtingen.

- Pſal. II9. 62. 64.

Uwe inſettingen zijn mijn geſängen geweeſt.

Ter middernagt ſtae ik op, omu teloven.

.

- - T o T R o T T E R D A M 3

Bp Reynier van Doeſburg: Boek-berkooper op de

groote Piſch-markt in de Waerhept. 1686.
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L I E F – H E B BE R S

Van de Digt- en Sang-konſ.

Pmerkelijk is het, dat onſen geeßrike Schrij

§ veral in ſijn leven bemerkt, en de Chriften

zangers voorgehouden heeft , wat ſeld

ſaems de digt- en ſang-konft op des Men

ſchenherte in't gemeyn vermag, het maeke

de bewegingen wonderlijk gaende, en voert door dat middel

de ſaeke ſelve diepen ſoet in't herte: de ervarentheyt kan

daer van ook getuygen na ſijn doodt»waer uyt onser

vareneſulx opgemerkt had» in ſijn leven, die vermaer

den Auguſtjn verhaelt van hemſelven: dat hyte Mi

lanen komende in de Kerk ging, en de geſangen der

Kerke horende» daer doorſeer bewogen en ook dik

wils daer na tot tranen gebraght wierdt, over fijnſon

den 2 en ſoo de eerſte aenprickelinge tot fijn bekering

ontfing : de Hiſtorien hebben ook van den grooten

advocaet Matth. Weſembecius aengetekent hoe hy nog

Student zijnde binnen Leuven op de plaets daer de jon

ge Borſten plagten te ſpanſeren of met de balteſpelen,

wandelde, daer hy een Blintman (over Kranken te be

ſoeken gewangen geſet 3 en daer na gedoodt) de Pſal

men van Luther hoorde ſingen - daer door luſt kreeg

om den Bybel , en Luthers Schriften, die hy maer

bekomen konde te leſen, alſoo met de waerheyt des

Euangeliums verligt wiert, en't Antichriſtiſche bloet

dorſtige Pausdom verlatende, nog lange na dien tijdt

tot Jene, en daer na tot Wittemberg, wel Gereformeert

geleeft - en vermaert Regtsgeleerdegeſtorvenis, in den

Jare 1586. die nu vereeuwende is, wat een opſchud
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ding bragt het devoot (hoe ſeert vleeſchlijk vernuft;

byſönder in deſe vordorvene tijden buyten alle twijfel

oórdeelen ſou, onejdig) Singen van Paulus en Syla in

die dobbelde nagt van duyſternis en gewankenis, on

der de geyangene 2. maar voornamentlijk in't hert van

dien ongebonden ſtok-bewaerder! daer door gebragt,

in ließlke banden van geloove en bekeering, tot de

Heere J. Chriſtus, die ſijn ſlaven waerlijk vrymaekt,

en als Köningen doet heerſchen op der Aerde Ačt. 16.

Joh. 8. Apoe. 5. ſulke heerlijke vruchten» en ontel

bare andere, heeft hy in ſijn leven van't Godsdienſtig

Singen konnen aenmerken - onſeker van 't geen de

tijdt na ſijn E: doodt geleert heeft: in 't uytgeven van

ſijn Konſt- en Geeſtrijke Liederen beoogde deſe lief

lijke in de Lof-zangen Iſraëls, het ydele, over al de

herten vervullende, en uyt haer overvloet de monden,

uyt de handen te doen vallen - en Gode in den geeſt te

leeren Singen - t welk door des Heeren goetheyt niet

ydelen is geweeſt, maerkragtigen vruchtbaer; meer

maels heeft de albeſtierende goetheyt in de Valeyen ja

ook in de Eylanden der Zee onsftoffe gegeven van

verheuging - doende ſien en horen vervullen dat niet

fonder blyſchap voorſegt was, van de uyterſte eynden

der Aerden hooren wy Pſalmen tot verheerlijking van

dien Rechtveerdige, van welke de Joden verraders en

en moorders geworden zijn.

De Al - Oude vermaerde Stadt UT RECHT,

na Soetermeer en Sluys» de laetſte ſtantplaetſe van Juſtus

Lodewſteyn, kan daer ook verſcheyde bliken toe op

leveren; niet ſonder groote vreugt ſagen de welmee

nende Chriftenen den grooten toeloop, niet alleen van

waerheyts belijders» maer ook van doolende, in de

by een komft, van die trachtedentoort te varen tot de vol

maektheyt, onder 't beſtier van dien ſeer godſalige en

nu gelukſalige » niet ſonder droevige nagedagten en
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jammer van mijn hert te noemen Henricus van Rip,

arbeytſaemen beproeft , dienaer J. C. en Leeraerin

ſoo bloeyende gemeynte aldaer , verwekt door ſijn

deftige en ziel bewerkende Redenen over 't Hooge

liedt Salomons: welke als prickelen en nagelen diep

ingeſlagen wierden, onder den invloet van de Meeſter

der verfamelingen - ofte eenige herder - ook door

't ſingen van deſe geeſtelijke Liedekens, in de herten

VanÄ en onrechtſinnige. Jammer ſou 't weſen

dat ſoo nuttige en ſtichtelijke oeffening door de doodt

ſoude werden afgebroken, daer men in 't zalige leven

niet anders doenen ſal, en de Kerke Gods over hoort

prijſen Pſal. 84.Ä zijnſe die in u huys

woonen» ſy prijſen u geſtadelijk , zela ; ſoo lange

Pauli les Col. 3. 16. uyt het vergeet boek blijven ſal,

ſullen de geeſtelijke Liedekens byſonder van dien

Geeſtrijke Lodeſteyn, ook niet in veragtinge geraken;

de belofte Gods die op hem enſijn werk gegeven zijn,

wiert in ſijn Uytvaert op filvere Penningen geſnedenen aen

de dragers uytgedeelt» bekent uyt Pſal. I 12. 6. De

rechtveerdige ſal in eeuwige gedachteniſſe zjn. Immers als

nog werden deſelve overal by welmeenende en gods

dienſtige Chriſtenen in hoogachting gehouden» enveel

ſins benevens de heylige Pſalmen Davids 2 om haer

door dringende kracht en lieflijke kern van Goddelijke

waerheden, met aengenaemheyt opgeſongen, ik ſwijg

dat felf Leeraren en Profeſſoren haer niet en ſchamen

de lieffelijke bloemen daer uyt in haer redenen en

ſchriften te mengen» ſoo warachtig bevinden wy Sa

lomons ſpreuk de tonge des rechtveerdige is uytge

leſen ſilver: 't herte der godlooſen is weynig waerd,

de lippen der rechtveerdigen voedender veele. Pro.

1 o. 2o. 21.

Derhalven kan ik niet vermoeden, dat het van ons

of van onſen Drucker qualijk genomen ſal werden die

* 3 ge



getracht hebben ſoo ſtichtelijke Uytſpanninge; ſooveel

Zls wy konden uyt te ſpannen ente vermeerderen met

eenige ſichteljke liederen, geeftige gedichten en Praëticale

ſukjes, die wy van onſenTheyligen Dichter noch van

ſijné Erfgenamen hebben afgeperſt, maer hier en daer

yerſtroyt gevonden, alte raer, als datſe door de tijdt

vergeten en verloren ſoudengaen, ofimmers voor veele

onbekent blijven , daerſe al in degemeynte tot Soeter

meer over derig jaren vrucht hebben gehadt, en winſte

gedaen, byſonder onder de Catechumenen.

Wymeynen ook hier mede niets te ſullen miſdoen

oftgen de tjdt en ſtichting of tegen onſen geeftigen Dich

er die ſelve een aenhangſel van verſcheyde geſangen in

ordre overgeſlagen, en achter 't vierde deel van fjne

Uytſpanningen heeft laten voegen , die uyt; andere

Schriften by ſijn E: uytgegeven daer gemelt zijn 2 on

der welke buyten alle twijfel ook deſe gevoegt ſoude

hebben ſoo ſe gemaekt» of niet vergeten waren ge

weeſt. Na de tijdt in welke deſelve geſchreven zijn,

werdenſe nu hier aen malkanderen geſchakelt met ver

menging van een Bybel-lees-ordre, korte Aenmerkingen &c.

op dat niets» dat nut en voordeel doen kan» verloren

ſoude gaen, maer als in loot geſchreven blijven ſtaen.

Detjdt vereyſte nu welte Treuren ente weenen over

uyten inwendige breuken der Dochteren Zions» over

al byna verlaten, verdrukt, vervolgt, en ondermijndt,

daer door ſy als vergaet en verquijndt: en waerlijk

Gods volk heeft ſig daer over ſeer gevoeligte toonen,

ja wee den geruften die meynen ſoo ſeker te woonen

en haer niet en bekommeren over de verbrekingen Jo

ſephs; maer de eenvoudige ſelfonder de Chriſtenen

begrijpen wel: dat onſe bekommeringe niet alleen met

biddingen of ſmekingen, maer ook met dankſegginge

aen Godt moeten bekent werden gemaekt, als droevg

zijnde - dog altijdt blijde 2 en ons verheugende met

- CS



bevinge ; hierom is mijne harpe tot eene rouw-klage

geworden, ende mijn orgel tot een ſtemme der weé

nende, ſegt Job in ſijn, verdruckinge» hy gebruykte

ſijn harpe enorgel tot des Heeren ſof, dog in ſooda

nige tijden met rouwklage en weeningen, hoemeenig

ebedt is al klagelijk ſingende voor 't aengeſicht des

eeren uytgeſtort - van bedrukte herten, als ſyover

ſtelpt wierden, al de boet Pſalmen met het liedt van

Jeremia en Habakuk konnen ſulx getuygen , inſooda

nige tijden kan men aldergevoeligſt den Heere loven,

terwijl David in ballingſchap leefde , en van 't een

op 't ander vluchten moſt als een velthoen op de ber

Ä maekte hy van Gods inſettingen ſijne gezangen

ſal. 1 19: 54. in de uyterſte droefheyt en verlegent

heden hebben de heylige niet naergelaten Godt te lo

ven Job 1. 21. en dat met blyſchapharer herten Hab.

3. 17. lkſwiige van die onuytſprekelijke en heerlijke

vreugde welke ſy in de hitte der beproevinge hares

geloofs ſomtijts ondervinden - daer Petrus van melt:

met verwondering moet ik beſchouwen, hoe Chriſtus

in die nacht als hy ſijn verraet voorſeyt, ende angſten

der helle in een korte voorſmaek geproeft hadt, nog

de Paſchalemaeltijdt met den Lof-zang fluyten, ja ſelf

doen hem Hemel en Aerde als te bange wiert, uyt

de Pſalmen Davids tot ſijn Vader roepen konde Matth.

26. 3o. en 27. 45. 46. Luc. 23-44. 46.

Wonder wert 'thert daer door verſterkt, gelijk de

ondervinding Gods kinderen leert , volgens de getuy

geniſſe Nehemiae. c. 8. 11. indien uwe wet nieten

ware geweeſt alle mijne vermakinge, ſegt David , die

van Gods inſettingen ſijn gezangen maekte , ik ware

in mijnen druk al lange vergaen - dat geloovende nam

de Biſchop van Conſtantinopolen Comus als hy ver

dreven wiert, alleen ſijn Pſalm - boek mede, tot ſijn

geſelſchap , Johannes Hus, tot Conſtans, tegens be

* 4 lofte



lofte en eed des Keyſers gewangen - in 't jaer 1415.

betuygde, dat hy noyt de Pſalmen ſoo wel verſtaen

had, als in fijn gevankenis; tijden der verſmadingen

verſtoting van 't volk Gods , leveren onderwijſingen

op voor Aſaph: 't hooft der Leviten» door David tot

Dienaers voor de Arke des Heeren geſtelt - om den

Heere den Godt Iſraels te vermelden, endete loven

ente prijſen 1 Par. 16. 4. 5. Pſal. 74; 1. gelijk men

altijt - Ä ſonder ophouden bidden moet, ſoo

wert ook het ſingen aengedrongen; mijn ſeggen rijſt

uyt Davids betuyging en Pauli bevel. Pſal. 34. 2. ik

ſal den Heere loven't allertijt, ſijn lofſal geduriglijk

in mijnen mont zijn; Col. 3. 16. het wöort Chriſti

woone Rykeljk in u, in alle wijsheyt 3 leerten ver

maent mälkanderen met Pſalmen, Lof-zangen, ende

Geeßeljke Liedekens. ",

Eyndelijk kan de figting niet tegengeſproken wer

den door ergernis die enkel uyt onwetenheyt van der

Chriſtenen vryheyt - of vooroordeel tegen de ſang

maet opgevat engenomen wert; onſen liefelijke Dig

ter hadde daer ontrent overvloedige onderrichting aen

deſcrupuleuſe Chriſtenen gegeven dog wat baetkaers

of bril, als men niet ſien en wil, noyt ſalmen het de

werelt van paſſe maeken, genegen altijt Gods kinde

ren en haer werkte laſteren, om datſe tot 'themelſch

werkſelf geen luſt en hebben , konnen ſy haer niet

verdacht maken met melancolye en droef-geeſtigheyt,

ſoo ſullen ſy haer ſoeken verdacht temaken voor licht

vaerdigh , de Chriſtelijke ſtatigheyt (die nier minder

mag zijn als van een Prieſter 2 Propheet of Koning)

onbetamelijk, gelijk eertijts Michal Sauls dochter, in

haer onbeſchaemde vrypoſtigheyt voorgaf, wanneerſy

haren. Man en heer Koning over ſijn vreugdbedrijving

beſchimpende beſchaemt ſogt te maeken 2. Sam: 6. 2o.

Durfdenſe, naer alle waerſchijnlijkheyt ſoudenſe *:
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de lieflijkſte harmonie van die heylige geeſten en zalige

zielen, ſoo wel als de heydenſche Momus de kleyne

wereld en't Hooſt-ſtuk der wegen Gods 2 beriſpen, en

als te lichtvaerdig brantmerken, daer Godt een licht

en vaerdig hert» ontledigt van den ballaſt en draf de

ſer aerdſche ydelheden - in ſijn dienſt, belooft, en

eyſcht, ook geeft» uyt welkers overvloet de montook

ſingt enſpreekt.Door wiens bevel zijn Gods kind'ren ge

bonden alleen aen de Digt - konſt en Sang-maet van

Petrus Dathenus .. welkers Pſalmen op vercheyde lig

tere, en mogelijk ook aengenamer voyſen konnen, in

dien niet verſtelt - immers geſongen werden, wilt gy

een proefje, ſiet eens deſe volgende Pſalmen na op.de

bygevoegde ſtemmen medete ſingen.

Pſ 3. 6. of Stem: Wanneer menheeftgeſchreven &c.

9. Stem: 't Sa Matroos &c.

25. Stem: Als ik als een Duyve kirre &c.

38. Stem: Eertijts plagt ik welte groeyen &c.

79. Stem: Antwerpen Rijk, ö Keyſerlijke Stede.

128en 13o. Stem: Wilhelmus van Naſſouwe &c.

138. Stem: & ! Heylig Salig Bethlehem &c.

146. Stem: Wie ſou immer meer geloven &c.

De 1o. Geboden , op de Stem: ö Dromen wilt

niet langer dromen.

De Lof-zang Mariae, Simeonis, waer toe dederde

Pſalm met 6 regeltjes gebragt kan werden, op de Stem

van : ö Onbedagte Jeugt : &c.

Hetheylige gebodt verbint haer den Heerete dienen

met vreugt, en voor ſijn aengefigt te komen met vro

lijk geſang» waer in geenftem of maet alleenlijk het

heylige Wel gelaſt wert, Singt hem een Nieuw-liedt ,

ſpelet wel mer vroljk geſchal. Pſal. 33. 3. Die uyt

ondervinding ſpreken» moeten bekennen dat als Godt

het hert ſijner kinderen verwijdert dan komen, mogen,

ſullenſe ook in de Ruymte wandelen Pſal. I 19. 32.

- * ; 1e



die den Heere verwagten ſüllen dekragten vernieuwen,

ſy ſullen opvaren met vleugelencÄ de Arenden

Jeſ 4o. 31. na ’t voorbeelt eenigſints van de heylige

Engelen, die niet lichtvaerdigen ydel, maer lichten

vaerdig vervult met de vreeſe en liefde Gods» uyt be

ſeffen van ſijn allent-halvige ſelf-waerdigheyt, des

Heeren lof en prijs onvermoeyt melden, niet ſonder

het lieflijkſte accoort van zangen tegen-zangondermal

kanderen te houdeu, als de leerſame ſpeuren konnen

uyt de vergelijking van Pſal. 24. met Jeſ 6. Soo dat

die niet möetwillig blint en ergernis-ſoekendewil zijn»

bekennen moet - dat de aenſtoot 2 niet in de zang

maet maer in de ſtoffe van 't liedt gelegen - en immers

in deſe heylige gedigten niette vinden is, als van die

Ä ſelf aen 't heylige woort ſtooten ongehoorſaem

Z1]ClC.

Ä laſter-ſugtig zijn hebben maer wat ma byte komen

pleegt onſen heyligen Digter te ſeggen» en de woorden

van onſen zang verſtaende» ſullen ſy Gode de eere geven.

Wat haer aengaet Godt wert wel gelaſtert, maer wat

u aengaet hy wert verheerlijkt , antwoorde ik den

Ä dog yverige en devote biddersen ſingers,

uyt I Pet: 4. 14.

Om defe voor-oordeelen» nogby velen 2 ook in

onſe Gemeynte heerſchende, wegte nemen, wiert ik

ten laetſten van rade de gegevene onderrichtinge wat

nader aente dringen, anders van meyning geen voor

reden te gebruyken» verhopende dat daer door de hey

lige zang-luſt ſal werden opgewekt 3 en de ydele hoe

langer hoe meerder verdwijnen - immersal wat het

ſingen begeerlijk maekt» is in deſe Liederen te vinden,

heylige ſtoffe, konſtig-gedigt 2 ſaeken met weynig

ſchorſe (een woort geeft heden volkomen reden, van

alles_mag g.wjten met volkomen waerheyt ſeggen)

enten laetſten de lieflijkſte Wijſen, die oyt*Ä
* - Konſt »



konſt, mede een gave Gods tendienſt van Gods kin

drenz in de werelt voortgebragt heeft: wat ſal dat de

werelt, alles misbruykende tot ydelheyt, in de tijdt

van afrekening overtuygen ja veroordeelen» in dien ſy

haer moeyte, haer tijdt, haer vreugde nog liever be

ſteden wil in de ſondig verydelende, als in de heylig

vervrolijkende ziels verluſtingen. -

Wel aen dan gy ganſche Aerde juygt den Heere

dient hem met blyſchap en met vrolijk gefang» waer

toe heeft hy u anders geſchapen en geformeere 't was

in die verwachting op dat gy ſijnen lof ſoud vertel

len, immers dat Chriftenen in deſen niet langer ge

breklijk blijven op datſe van de Heydenen ja beeiten

ſelf niet beſchaemt en veroordeelt werden, dat ſegge

ik om dat ik gedenke aen 't geen ik uyt een vermaert

Heyden geleſen hebbe , die äldus ſchreef, Indien wy

verſtant hadden 2 behoorden wy yets anders te doen

in 't openbaer en in 't verborgen, als Godt teloven

ente prijſen, en dank toe te brengen ? behoorden wy

niet al ſpittende , en ploegende en etende Gode een

Lofzangte ſingen ? groot is Godt die de Inſtrumen

ten gegeven heeft, waer mede wy de Aerde bewer

ken groot is Godt , dat hy ons de handen gegeven

heeft, en een kragt om door teſwelgen, en een buyk,

en dat wy ſonder ons weten groeyen , enal ſlapende

adem halen. Dit behoorden wy hem in 't byſonder

toete ſingen, en dan nog den Alderhoogſten en God

delijkſten Lofzang daer byte doen, dat hy ons een

kracht om deſe dingen te verſtaen, en recht welte

gebruyken gegeven heeft. Wat dank dewijle gy ten

meeren deele verblint zijt, behoorde der niet een te

weſen, die deſe plaetſe vervulle, ende voor allen Go

de den Lofzangt9ebrenge want wat kan ik kreupel

Oudt man anders doen , als Godt te loven ? Indien ik

een Nachtgael ua, ik ſoude het terk van een Nachtgael
doen.



doen. Indien ik een Swaen vas, ik ſoude het werk van

een Swaen doen. Maer nu ben ik een redelijk Menſche.

Soo paſt het my dan Godt teloven. Dat doe ik ook,

En van die ordre en ſalik niet afwijken ſoo lang het

mijn gebeuren mag. En tot die ſelve gezang nodige ik U

lieden ook , Epiätetus diſſert. l. 1. at meynt gy dog

anders in den Hemel te ſullen moeten doen, daeryder

een by ma geruftelijk , ſonder eens te twijffelen, vaft

ſtelt in te ſullen komen, als geſtadelijk den Heere te

prijſen 3 ons geheele Werk ſal zijn een geſtadig Hale

lujah» fegt elders Auguſtinus-daerom niets verbeel

det nader het Hemels leven als een geſelſchap van Vro

me , die haren Godt loven, wen malkanderen onder

richten en vermanen met Pſalmen en Lof-zangen en

Geeſtelijke Liedekens. Looft dan den Heere want on

ſen Godt Pſalmte ſingen is goet, dewijle hy lieflijk is,

de Lof is betamelijk 3 byſonder den Menſche, aenge

merkt als een ſchepſel. Pſal. 19.2.3 als eenlevendig

dier Job 12.7. 8. als een redelijk dier Job 35. 1o. 1 i.

als een geroepen Chriſten en belijder 1 Pet. 2. 9. als

een oprecht Chriſten Pſal. 32. 11. Pſal. 33. 1. Lof

betaemt den oprechten. Pſalm ſinget Gode, Pſalm

ſinget ? Pſalm ſinget onſen Koning, Pſalm ſinget , want

Godt is een Koning der ganſcher Aerde » Pſalm ſin

get met

1. Een Onderwijſinge Pſal. 47.7.8.

2. Verſtant I Cor. 14. 15.

3. Vrolijk geſchal »aengenaemheyt Col. 3. 16. en

goede ordre Pſal. 33. 3. want Godt en is geen Godt

Van verwerringe I Cor. 14. 33. 4o.

4. Den Monde uyt de volheyt des Herten Pſal.

1o9. 30. Pſal. 138. 1. die moet voor al bereyt Wer

den Pſal. Io8. 2.

Non
T.

s



Non vox, ſed votum, non muſica chordula, ſed cor,

Non clamor» ſed amor, clangit in aure Dei.
- -

Niet de ſtemme klaeren ſoet,

Maer het ſugten van 't gemoet:

Niet 't Muſiek van Snaren-ſpel,

Maer 't hert oprecht en wel:

Niet 't geroep maer min en liefd,

Is dat Godes oor doorgriefd.

5. Yver volherdende Pſal. Io3. 1. 2. en 7r. 15.

6. Eerbiedigheyt en Heyligheyt ſonder vermenging

van lichtvaerdige klugten, gebeerden, daer door Gode

onteert» ons hert afgetrockenen ons naeſten geergert

ſoude werden, anders moeten wy geleert werden uyt

het voorbeelt der Hemelingen Jeſ 6. en Openb. 4.

en't geen onſen heyligen Digter in ſijnÄ TOt

de Sangers naergelaten heeft. Den tragen Eſel wiert

na Gods bevel van fijnen heyligen Altaergeweert, de

Joden ſeggen dat 't daerom geſchiet is, om dat hy

Noach , als hy den Heere met geſang in de Arke

loofde , en de Vogelen met hem Ä quinkelerende

ſtemmen lieten hooren , met ſijn bulcken en voeten

ſchrappen verhindert hadt; ſoo dan dat wyons ſelvenin

traegheyt en oneerbiedigheyt den Eſel niet gelijkfor

mig en maken, immers ſoodanige Eſelsagtige gedra

ging behoorde uyt des Heeren Tempel geweert te

werden. Deſe onderrigting dagt mijn goet by het

geen onſen Autheur geſchreven hadt te voegen, op

dat des herten fauten onder het ſingen verbetert mogte

werden, gelijk wy van de gunſtige Leſers en Singers

verſoeken dat ſy de ingeflopene Druk-fauten naer haer

beſcheydenheyt verbeteren.

De



De Heere opene onſe hippen op dat wy ſijnlofver

kondigen mogen beyde nu ende in den dag der Eeu- -

wigheyt. -

U L. Dienſtvillige tot heylen Kº

ligheyt,

DA N 1 E L Bo N GAR 9 T »

Leeraer der Gemeynte J. Chr

in Sommelsdijk.

Teneggers Marc. I3. 37

Sommelsdijk, den

r. Iulij, 1686.
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Een Mayer in de Koelt. pag-28
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In Nomen & Omen

Reyerendi. D.

DJo DoCI a LoDENsTEIN.

Paſtoriº Eccleſie Ultraject. Vigilantiſſimi.

M Agnetem appellant Angli Lodeſtone quaſi Le

adſtone,

Quod Naute curſum dirigit in pelago.

Quam bene conveniunt igitur tibi Nomen & Omen,

Ad caelum multos qui trahis Ore, opere?

Fluctuat in pelago dum pleb Magnetit ad inſtar

Ad Cali portum tu bene ſternis iter. - -

Maäte animo, pie wir, licet unda ſupervenit undum,

Ardua multa dein gaudia plura dabunt.

Honori ergö ceciair.

M. E. A.

-

-
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s - MEMORIALE VERSEN

Gver Seventien

| HISTORY-BOECKEN

des Ouden TesrAMENTs.

Mitſgaders over de Düf

HISTORY-BOECKEN

des Nieuwen T E sT AM EN T s.

LM Enſuft van 't ſoecken, WA vndiekbier ?

In ſoo veel Boecken. In dit Papier ?

't Is valſch, 'tis valſch. In deeſe verſen ?

Een woort geeft heden Het ; het breyn

Volkomen reden, Van L O DENST EYN.

Vanals, van als. Soobreeckt menherſſen.

G. W YTEN.



Tot de Chriſten Jeucht.

Iet hoewerckt het kloecke breyn,

SÄGÄdienaar Lodenſteyn,

Omin't korrmet woordenbondigh,

Endaarnevens klaar engrondigh,

oock met een Poètſche drift,

d'Inboud vande Heylge Schrift,

In Memoriale Dichten, --

saamte ſtellen ente richten,

Utot nüt, 6jonge Jewghe!

Dankt Hem dies: op dat gy meught,

Werder ſijnengeeſtopvecken,

Enſijngunſte?'uvaartstrecken.

H. de ROY SS.Th. St.
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CA T E C H UM E NE N

in de Gemeynte tot UTRECHT.

Verigejonge Lieden, ick heb met luſt

S geſien ul. liefdeen luſt, niet alleen in de Ca

ſº techiſmus-Catechiatien , maer oock in die,

Ä& die over den Bybel werden aangeſtelt ,,en
- hoevelen uwerfigſeer oeffenen in her onder

ſoecken der Schriften die vanÄ getuygen , om met

Timotheo van jongs op de H. Schriften te weten: onder

ul. zijnde, heb mijn ſelven verpligt gehouden, in defen

u . re helpen waar ick kan. Als ick dan gemerckt hadde,

dat deſenevensgaande verſen eenige nutticheydt voorde

memorie geſchaft hadden in de Gemeente van Coeter

meer , byſonderlijck onder de Catechumenen aldaar,

(daarby komende mijn particulieré onderwijſinge) ende

daar van de ſelve geen exemplaren meer overigen waren,

welcke van u 1. wierden begeert , heb ick toegeſtaan, dat

deſelve wederomonder de Pers gebracht ſouden werden,

vermeerdert met de Hiſtory-boecken des Nieuwen Teſta

ments; teneynde ick ul niet alleen met het voorſchri

ven des Jaarlijcken leeſordre, maar oock met deſen tot

hulpuwer memorien mochte dienen. Gymerckt de re

den wel, waarom alleen over de Hiſtory-boecken, want

de Capittelen van de Leer-boecken en Prophetie-boec

ken, (die oock volleeringen en vermaningen zijn,) ſeer

beſwaarlijck, alſoo in een woort ſoude konnengetrocken

werden. 't Welck ſelve oock alin deſen ſomtijds byſon

der in't N. Teſtament, (daar verſcheyde Hiſtorien in een

Capittel verhaalt werden) heeft moeren failjeren, in wel

ken gevallen hoewel hergeſtelde woordr genomen van

ſekere (veeltijdts d'eerſte) materie, het geheele capittel

nieren begript, ſooſal nochtans’t ſelve ons zijn als een

A 2 ge
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Aen de Catechumenen, Gºe.

gedenck-teecken om daarby't andere te onthouden. Nu

op wat wijfe ſulcks kan en moet geſchieden, 't ſampt

'rgeen voort tot verſtanten recht gebruyck deſer verſen

van ul. geweten dient gedrage tot onſe Catechizatie-on

derwijſinge, daarick voor hebbe, gelijck nual over een

boeck des Ouden Teſtaments voor deſenis geſchier, elk

deſer woorden tot verſtant en onthoudinge van elcks Cº

pittels inhout ul. te doen verſtaan, daar toe nemende

ſulcke dagen, wanneer omdebedieninge van't H. Nacht

maal, ofanderſinsmen gewoon is in dnſe Kerken de Ca

techiſmus-predicatien op te ſchorten. Gaat voort - en

neemttoe in yver. De Heereſal ul. oock overvloediger

maecken in Geeſtelijck verſtant, erkentenis en alle ge

voelen.

Utrecht den 1 ja

nuary 1655. - -

J. van LODENSTEIN.

Histo

s



- Pag. 5.

H I S TO R Y - B O E CK EN

des ouden T ESTAMENTS.

Stem : De Werelt als ick ſerve, ſalweyoghvan

- mjn 2.veten» &c.

Andere voyſen zijn revinden bvw. Sluyters Pſal

men, p. 118. I28.

E

GEN E S I S.

A

E Schepping 2 Be'er verhaalt. 3 Deſon

------db4-A.- - - Ar

- E“ EÄ=EE FIFA
-

===--E-EE+E E A -–

de. 4 Cainsleven. 5't Geſlacht. s Denvloet gedzeycht
«.

- -----

-

7 Beſonden/ 8 Be'er verdzeven. 9 TDen Boge. 10 JAo

-v-----

achs huys. i I De Telen. 12 Abzams vaart. 13 Loth

heſten bambecht: Gelooft «Enagasbas.“
- - - A 3 II«.



6 jv. Ledef, uytgeſande Uytſpanninge.
1 I

17't Perbont. 18 Iſack belooft. 1» Sodom. »o d' On

buchtb'revouwen.

* Iſachsgeboot. **'t Beſouck. 23 Sara's doot. 14 J
ſackstrouwen. -

25 Abgans doot. 26 Iſackstocht. 27 Jacob bediegt/

28 Endzoomt:

** Cºu Bachel/ 3o Krügt veelvee's 31 Pliet JLaban.
32. Eſauft00mt/

- III.

33 SPÄjc. 34 TDina'sval. 3; Jacobs komft,
34 Eſausſaaden.

37 JÄ(38 Judas fept) 39 Synvgouw,
4º Daams baaten ſchaaden.

41 Pharo's doom. 4. acaº ſent/ 43 Dack’t liefſte

44 Maar betygt.

43 Js Joſeph 46 Jacob repſt: 47 Siet Pharao:

48 En krpgt 1
V.

ÄJºſephsbao hetſpn4sºn geefſºn Honen zegenen:

so?ºdaalt. En Joſeph wiſºnbjoejrenje bejegenen,

E X o D U s.

* [S'relberdzuckt. 2 Moſes 3 Geroepen/ 4 En

Beſtiert. -

Pºzºring. TLaſtverneuwt. 7 Bloet/8Bogſch

LUPs Ongediert

- V.

**Ä! 19 Spinckhaan Macht: 11 Dºepgt
* Enſlaat d'eerſtgebögen. -

*3ººººods, 14 TGooz See. 15 DenLof-ſang.
ItNemetſchkozen,

I7?Malek.18 Jethºnkamt.1»Bereytu:2e Godes MDet.

* Dan Leven 22 Envan goet/ 23 Ban'trecht.

24 Berbontgeſet. - -

". - - VI.



e_Memoriale Verſen. -

25 JBaacktſ’tents inhout 26 De Cent/ 27 Den Poohoff

28 Heylge kle'eren. .

29 Hey'gt A'ron. 3o Keuck-Altaar. 31 WDercklieden.

32't äalf vereeren.

33 Berſoening. 34 Nieuwe WBet. 35 Hef-offeren. 36 De

º (Tent. -

37 Zet koſtelpckſt', 38 d' Altaar; 39't Bewaat. 40'tIK

al Valent. - » - "

L E v 1 T 1 c U s.

V II.

1D Kantoffer . Envanſpps. 3 Danck-offer 4 En
Vo02 dwaaien: -

5 B-7 Schultoffer 6 Band ſpys-ſond, 7 Schult-danch“

8 ÜGaſcht A'rons quaalen. * -

9't Eerft offer: 1o En ugeeint vier. 1 1 Piepn/ onrePns

12äraanv?aus Hoen.

13 Äelaatshegt; 14 Liepniging. 15 TDen Ploet. 16 Ge

neen Meſſen. , -

V III.

17 Dienſtplaats. 18 Der Heydaengraux 1» Oohan
d're: 2o Sult niets dulden. "

21 Spt Peſterreyn/22 Eneet. 23 Hoogtyden. 24 Laſter
ſchulden. - - - - t

. 2 Dp't Jubelaar abzy. 24 Belaſten Dzepgement

27 Belooft ghy pet ſoo geeft/ofsſt. Per Petten ents

N UM E R 1.
. . ." - IX. E.

nºf Etal. 2 Delegering. 3 Levi Sads/ 4 En haer

- fä Ä 2 TDerK Jaloerghegt. 6 Pazireer. 7 Der 9 GLs - 8 t Änwpen, o?ſteng f.

A 4 3 het



s j. v. Ledef.uytgeſand-Utſpanninge.

» Net Paſcha. 10 End' Optocht. 11 Pleeſch-luſt

12 Aarons ſpot- -

13 Perſpeders. 14 Dngeloof. 15 Offranden. 16 Co

rahs Piot- X -

17"Ä 18 Amptenſpys. 19 Keyn-water. 2o Steen

rotS-Tegen. -

2: DeSlangen.22 Bileam/23 Synoffer 24 Enſpnſegen.

25 ſtel Hoereert: 26 Getelt. 27 Selapheads dochtren

gBef. -

sieatoffermen optwee/ 29 Enop dziefeeften doet.

XI.

3o Geloften. 31 Jaidian. 3» Kuben Sad 33 Jacobs
zwerven.

34 Lant-valen. 35 Dootſlaghswet/ 36 Der Dachteren

deerven.

DE U T E R ON O M I U M.

I wº Dt tades. 2. Hihonſlagt / 3 En Og. 4 Houd

Godes wegen.

-- Deweet Defeeds gedenckt. 7 Koeptuyt. 8 Is

net dan ſegen/ - -

XII.

,'tºs geenverdienſt, 1s Gods epſch. In Dermaningh.

* 2 Sodshugs boudt.

13 Afgoden-dienſt. 14 Panſps. 15 Laetv?p. 16 Dºle

- Feeſtenhoudt.

17 Eenoning. 12 TDen Pyopheet. 19 Bºy-ſteden, 29 Go!“

logſ-wetten.

21 Permao.de. 22 Pzouwen-kracht. 23 Kepn Leger.

24 Paauw verſetten. - - - x
- III
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s



Cuemºrial- Verſen 9

- XI II " -

25 Boersb?ouw. 26 Dan d'eerſteling. 27 Kechtſteenen
op en bloeckt:

28Belºft endzeycht. 29 ’t Derbont. 3o Godt Iſt'el
we'er beſoeckt,

3I JAU. Roſe ſchºckt u huys 32 Enſingtulaetſte Feden/

33 Enſegent Iſrael: 34 Siet’t z enſterft in vgeden. -

O SU A. -

- XIV.

R Ereºu: SentSpyons: 3 Geeftogder: 4 Recht

tWaalfſttenen: -

5 Beſnºdu: 6 Baat rontom : 7 UDeert 'tquade:

8 (Treckt dan heenen.

9't Perbont. - 1o Büfkoningen: 11 Noch and'e.
I 2. Äoghsſot

I3 Deylt een'ge niet. 14 Caleb. 15 Deylt Juda,

16 Eph?’nslat/ -

XV.

17 Manaſſes/ 18 23enjamins/ 1» Noch ſes. 2o Stelt
vepl’gepaden. -

*I Deylt Levi. 22 Treckt vºy heen. 23 Bgeeſt Godt/

24 Boo? alſjn daden.

R I C H T ER EN.

1 Keckt op. 2 WDeerſpanngvolcft. 3 Eglon. 4En

- Sabins heyren: -

5 TPen Lof-ſang. 6 Gideon: 7 Pictop: 2 Poz

ften-doot.

XVI.

9Sichems val. 1o’t Bolckmiſdoet. 11 Jephthasſlag:

12 Bileads veyren.

13 Simſon gebo?en 14 Trout; 15 UDzeeckt ſich;

16 Dankzachtontbloot. - -

17 Richas beelt 18 TDansoptocht. 19 En Benjaming

volcks boosheyt: -

20 Wert daaramuptgeroept; 11 erſteltdoo? dubb'le waſ.
f.
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IQ . v. Lode, uytgeſ4u.de Utſpanninge.
ºf ſºz H. ºtſpanning

XVII.

I Llth kleeft haar Schoonmoe'r aan/ verlaat haar

R Lanten Kagen.

2 leeſt Berſten apztjes op totſpjs naer huys ge

d?agen.

3 Gegint doo? FÜRoedersraadnaar wenſchweer welte ſlagen.

4 läont inden ?oogſten top/ verk?igt Gods welbehagen

I. S A MU E L. “

- - XVI II.

I Lkana. . . Pieſters boos. 3 zoa? Gaam'wel!

- E 4d Arck gevangen -

5 By Dagon/ 6 UBe'ergeb?acht. 7 Saam welricht.

- - 8's Conings hangen.

» Saulſoeckt: 10 Envinthetrijck: 11 ?elpt Jabes.

I 2 Saam'wels twiſt.

13 Iſr'el benauwt) 14 Perloſt. 15 Amalek. 16 TDavid iſt'/

XIX

I7 Dſaat Goliath: 18 Sauls haat. I 9 JAichals hup.

2o Jon'thans zweeren. *

2I Tot Mob. 22 De Pieſter-moozt. 23 kehila. 24 Snüt

Saulskleeren.

25 ?abal. 26 Berſchoont Zdaul weer. 27 By Achis.

- 28 KTOvec kuluſt -

29 Laat TDavid gaan. 3o Zlklag. 3 1 Sauls d00ten Ja

besgunſt. :

II. S A M U E L.

XX.

1 OWAluls Pouw. 2 En Davids ſtrjt. 3 Abner. 4 Sguls

Soon ter ſchanden: -

5V-"En David heerſcht/ 6 zaalt d'Arck/ 7 Enkidt/

8 UBint's vºants landen.“

» Mephihoſeth. 1o Hanun. 11 David valt. 12 Godt

beſoeckt:

"I3Amansfept. 14 Wiſe Baouw. 15 Abs'lom rot't

... 16 Simvloeckt. * »

*. XX I.
- - - - - -



Memoriale Verſen. -
XXI.

17 Huſai helpt. 18 Abſ'loinvatt. 19 David komt. 2o Se

ba's quelling.

21 TDen honger. 22 TDavids ſang/ 23 Öhn Helden: 24En

's volcrtelllng.

I. CONI N GE.N.

IHÄ Datolao/ 2 Xaar wel: 3 Bºhn whshePt/

4 Deed' gety'en.

5 i?pram. 6 Gods Huys gebout. 7 Devaten. 8 Cem

Pel-WYen. -

- XX II. . -

» Geſtichten., 1o Coningin, 1 1's Conings val. 12't Mijk

gedepºlt. -

13 Altaar ! 14 Abfaſterft. 15 Aſa. 16't Kükſam gefeylt.

I7 CDe D2oogt: 18 GeºEElis Bodt: 19 Zogeb., 2o Sg

r'ſers verdwijnen. - -

21 Aſchab ſtot 2abothsbloet:22 TDe Honden lecken'tſjnen.

II. C ON IN GE N.

- XXIII.

I ’t Iſer Gods. 2 Ella ſchept. 3 JÄ0ab. 4et

- dood kint leeſt.

5 j Maman, 6 TDes Syr'jers komft 7 Envlucht,

8's P2ouws.goed’ren geeft.

» Jehu/ 1e Koeyt Baal uyt. 11 Athalia. 2 Joasl even.

13 Eliſa. 14 Amaſia. 15 Aſſa. 16 Achaſsbeven.

- XXIV. -

17Ät 18Sanherib/ 19 Plucht. 2o Enziſ

fa's thdt.

2 JManaſſe. 22 Joſia; 23 Jsvzoom/ ſterft in den ſtrijdt.

24 Jajachin. 25 ’t Dolck noet heel voo? Babels hepzen

ſneven.

I. C H R ON IC: A.

I A Dams 2 En Jacobs ſaat: 3 TDavids 4 EnJu

das neWell- -

s XXV.

5 Ruben/en Gad 4 Levi 7 Roch ſes/-s En

Benjamin. s Da



12 Tº j. V Lodeſ. uytgeſande Uytſpanninge.

» DenBederkomft. 1o Saus doodt. 1 1 David. 12 Peemt

"trijckheelin.
13 d Arcks ongeluck. - * Perwint. 15 d' Arck komt/

º2et vzolijck ſing:
17 TDavid bidt: 18 ZStrüdbaar : I9 tanzanun/ 2o En

Fabbadwingen« -

XXVI.

21 Telt't Dolck. 22 Beſtelt’tgebouw. 23 Levis 24 En

Prieſterslot. -

2Ängers2sEnPoºters?7 trüghſlup. 28 Sijn

laatſt gebOdt. -

29 Wºn geeft en eyſchteengiftenwathy eyſcht verwerfthP/

THaackt Godtvoo? Wºlle jätenſat vandagenſterflb/'

II. ÖH R ON ICA

XXV II.

Armo wjs. 2 ZPrams hout. 3 Ten Tempel 4

- S Enſijn vaten.

5 – Sal'nººg Ärck & En bidt; 7 MBüd’t Hugs

- 8ZSteltſteden ſtatt M. -

» Beſocht, 1o Kehabeam ** Sterckt ſich/ 12 Boeltſon

deslaff.

13 Abia. 4 Wogen krygh; 15 Aſa vzoom/ 16 Staet

niet vaſt

- XXVIII.

17 Joſaphat 18 Treckt in ſtrüdt / 19 Stelt Pitchters/

Äreckt met v?eugbden- ,
21 Jºram boos. 2 Abaſa * Joas. 24 Perlaat ſn

deughdell- -

2; Ämaſia. * Mºº Jotham. 23 Achaste licht:

2, Hiſkiavzoom 3° 2gut“t Feeſ 31 zerſtelt. 32 En *

Aſſur zwich. - -

" - XXIX. -

33 Manaſſerºboj.; Joſia doch Godºchº/

35 Kaudt Paeſſchen enhyſterft zs Bsdts volckvoo? Ba-

bevluchtgb. - C

ÄS RA



Memoriale verſen. 13
- E SR A. -

TCº Laſt: 2 End' Optocht: 3G?andt-leggingh/

4 TDoch belet. ". -

5 ervat 6 En heel volbouwt: 7 Eſra bzenght

's Koninghs wet.

XXX.

8UBiemethem baſten komt: »Eſra verneemt's volcksſon

Den

Entreurt. 1o Bechanja’sraatiggoetenheelt.de wonden.

N EH E M I A.

I Ey Dogſttreurt/2 Siet deſtad3 Boud 4 Beeckt

liſt/ b?eeckt gewelt:

% IBeertoverlaſt. 6 Perraet. 7 Fiegiſter. 8 Dienſt

herſtelt.

XXXI.

9 Auvaſt/ 10 Enſerck’t verbondt: 11 Bewoonen enſtsde

enſteden; -

12 Jaen wy’de JMuyren in: 13 Stello?d?'en op deſeden.

E ST E R.

I Aſthidaalt: 2 En Eſter flaaght.

Haman klimt: 4 En Juda klaaght.

J TDie gedzeyght was. 6 WPerdt verheven.

Haman hanght: 3 En alleskeert:

s Jodenwaack. 1o De Jodenleben.

aerchthoe wonder Godt regeert!

Histo
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H I S.T OR Y - BO E CK EN

des Nieuwen TESTAMENTS.

Stem: Alsboven, ofalsvolght.

-

MATTH FE U S.

ETFettf====
ÄÄÄ=f HEEEF

4 Beſtreden/ Leert 5 UDie ſalgh/ 6 WDie rechtbid: 7 Pan

-

dº Enge-poozt. 8 Enkeert. s Eet met de ſondaer

--

10 Hent. 11't IsChºiſius. 12 Laſter-ſchulden. 13 Pa

#FFFFE .G- L __

Fr

T/

rablen. I4 Johansdoodt. 15 Spijſt 't volk. 16 Leert

Alles duld,

-- T

! II.



Memorial-Verfen. . . 15

#

Il

z

t

IH. - »

17 Gpdenbergh. 18, Salighkint. 1» Echtſcheydingh.

2o Arbepdsloon.

21 ?prüdtinſtadt. 22 Strick-vzaagh-23 WBee ? 24 kom

ſke Ban den Zool.

25 Tienmaagden. 26 Pºieſterhaat. 27 Chziſtus ſterft

28 Enverrjſk.

M A R CU S. -

I Edoopt/ * Geneeſteenlamin'/3 Eenhant.4 TDoo?

beelden leert hg T

5 Pan't Legio. s Leert't ups. 7 MDatſmet. 3 De

ſpijs vermeert//hp. - - - - -

» Opdenbergh. 10 Salgh kint. 11 Mäjd inſtad; 12 Js

sjºsa Wyld ºpfert 1-en.hpverrüſt13 Fetuſ’lems val. I4 ºn ll ºpferft/ 1 senhy verrijſt.LUCA S. W verrijſ

Jº 2 En Ch?iſt komft; 3 TDie Toopt 4 En

deeſ" gaat leeren,
» -

IV. -

Den Biſchvang. 6 kogen-ayr. 7 Hooftmansknegr.

5 8 Enna 't keeren -

s Send upt/ 1oºoch't ſeventigh: 11 Leert bidden.

12 Wijcken Sec. - -

13 Gngeval. 14Cafel-ſp?aack. 15 Bekeering. 14 Pijc

ken Dzeck.

xyÄſ : 182Bid Pederg. I» Zacheus. 2o Isdewyſt/

e'er -

V. -

21 Jeruſlems Pal. 22 pljd/ 23 hyſterft 24 Enhyver

rhſt we'er.

JOH AN N E S.

I"tWÄ Lightſ't Ilam Gods2 Maackt wijn/

- 3 Leert Picadeem. 4 De wateren.

Betheſda. 6 Sphſt veel volchs. 7 Dp't Feeſk.

3 Beſchaamt ſyn' hateren.

5

9 TDen



16 f. V. Lodeſ.uygeßande Utſpanninge. «

»Den blinden. 10 Herderstrouw'. II Laſarus. 1z Sal

vungs Eer:

VI.

13 zywaſt 14 En Trooſt (jn valck. 15 Den Weinſtock:

16's Geeſtes leer. -

17 2y bidt 18En lädt 19 Enſterft/2o Enryſt/21 En

Gpenbaart ſich. .

Handelingen der AP o S T E LE N.

4 Apoſt’len ſwijght! D,

-” Sapphy'. 6 Diakonen. 7 Eenſterft. 8 Samara

krijght.h VII. -

s Paulus. 1o Coynelius. 11 Chºiſt'nen. 12 Herodisſterven.

13 Sending. 14 T>at Luſtren krjght (15 Perſchil.)

I 6 J.) get Aſien derben.

5

17 Athenen: 18 Cozinthen: 19 Epheſen. 2o Paulus keert -

21 ?a Salem; 22 TBaar hy/ "t Bolck/ 23 En Fiaad; 24

(TDan Felir)leert. VIII

- 25 25:rsept ſich op de Kroon; - En antwoogdtvoo?een

konngh; -

27 En fiepſtna iomentoe/ 28 Sjn kercker enſjn wo=

ningh. -

E Y N D E. -

IG Soongaat 2 Sent den Geeſt. 3 kreuze.
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J. v. LoD Es r.

U Y T S P A N. N I N GE,

III. DE EL.

P. 243.244. Bid, ſingende, aldus.

ijn Schepper! die mijn Ziele-kragten

SMÄ , denÄ Ä
Geſtelt hebt in het ronde- 7aar

Maak, kidiku, mijn Ziel voorfgtig

Dat ik mijn dage en jaren wigtig

Tot uwendienſt ſorgvuldig ſpaar. -

Dat beylſaam Woord doet my na deſen

Metaandachthooren, yver leſen: "

Schep : Schepper , in my meerder luft.
Aan Ä beden, en Gefangen

Doet hert al ſuchtend blyven bangen,

Tot dat het ruft nu, fjn RUST.

Aen den Chrißeljcken L ES ER.

zIV-SR Ewijl mijne Memoriale Verſen
RS - SH

W

gedruckt wierden, werdt my van

Z ſeecker Hollandtſch Heer, op mijn

§ verſoeck, toegeſonden deſe Leeſ

Ordre des H. Bibels, door ſijn E.

opmenigvuldigh leſen en herleſen

- F der Schrifture met der tdtgefar
S-FS* ſoeneert en eſamen geſtelt, ende

byſijn E. dooreenige Jaren eygenervarentheydtpračti

cabel, bequaemen ſtichtelijckbevonden, ſelfs oockal

intijden van veelvuldige occupatien, met ſijnexempel

betoonende dat de uytvluchten by ons genomen van's

tijdtskortheydtmeeſtuytonluſten niet uyt waerachtig

tijdtgebreckis voortkomende; dir heeft my bewogen

omde ſelve met eenen door den druckgemeen te ma

ken. Vertrouwende dat eegige - doorhooger geeſt ge

- -- -- - - - - B FaCCKrs

€.



18 J.v Lodef. uytgeſande Ühſpanninge.

raeckt, rechte Lieſhebbersvan Godts Woordt, (welc

ke ſommige naeenbequame ordre my alreede hadden

gevraegt) wetende darfy door 'tſelve haren wegh moe

ten voorſpoedigh maecken, en alſooyoorſichtigh han

delen, gaarne haren tijdt hier toe ſullen ſoecken uyt te

koopen; want van de ſulcken, die indeſe onſe plaerſe

tijdt in overvloethebben (alsdaervele zijn) enſegick

nu niet als alleen dat ſywel bedencken datſy Gode van

elcke uere in den dagh des oordeels rekenſchap ſullen

moetengeven. Icken ſal alhier van deſes ordersbe

quaemheydt niet veelſeggen, alſooickniet entwijfele

offyſal ſich aen eenijder aendachtighoverlegger met

geeſtelijck verſtantenÄ , maermeeſtaen

ijder neerſtigh pračtiſeerder volkomelijck recomman

deren; byſonderlijckdoor dien in de ſelve ('t geen in

meeſt alle de anderen werdt gebreeckendebevönden)

ſeercorrečte acht genomenwerdtopelx boecksſpeciale

materie om de ſelve na proportie meer of mintijdtte

aſſigneren, invoegeſommigetwee, andere drie, vier

à ſesmalen werden geleſen, al naproportie van de ver

handelde ſtoffe, ſoo dat deſe ordrebequamelijckeen Ge

proportioneerde Leeſordregenaemdtkan worden, welcke

proportie gelijck door menigvuldigh leſenen herleſen .

der Schrift wandengemelten Heeris uytgevonden, ſoo

entwijfeleikniet ofſalalle verſtandigeLeſersten hoog

ften ſmaeckelijcken aengenaem weſen, altoos en oor

deelt niet eergy't beſog hebt; en beproeft hebbende

weetickgyſulthetfoobevinden. Behoorlijcke recom

mandatietot eeſen enlydt deſeplaats nier, alleen een

woort tot verſtant van deſe ordre. -

t Jaar wert afgedeelt in ſevendelen, welckerſeseer

ſtebeſtaan uyt alde werckdagen des Jaars; entſeven

deuyr alle de Ruſtdagen desſelven, alſoo dat'r Eerſte

deelheeftaldewerkdagen in het Eerſtepaarmaanden,
te

-
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deweten Januarioſen Februarioen ſovoorts, het Seven

deal.de Ruftdagen des Jaars. Nuwert verſtaanyderpaar

maandefjnenaanvangrénemenmet den eerſten Maan

dag, inde ſelve, enniet langerte duyren alsachtmaal

ſes, datis, agten veertig werck dagen, in welcke rijr

die Portiemoet werdengeabſolveerten ſoohet dan nog

geſchiétdat in dieſelve paar maande nogeen Maandag

quam, werrdieweeck genoumt de Negendeweeck, er

werthem toegedeelrierwes andersbuyen, en bovend'

ordinare portie van darpaar maanden. Sooveel van de

feswerckendaagſchedeelen des Jaars.

Nopende’t ſevende namelijckt Ruſtdags deel, alſos

aan'rſelve een portie dieſes maalgeleſen moet werden

wert geaſſigneert, wert’t wederöm inſes deelen öffes

paarmaandenafgedeelt, begrijpende elkin fig agt Ruſt

dagen die in datpaarmaanden vallen, op welcke dege

ſeydeportieafgeleſenmoet werden, en bygevalhetÄ

ſchier, dat, een Negende Ruſtdagindatpaarmaan

kome, werdraen denſelven oock wat anders geaſſig

neert; Sodardaer zijnſeswerckendaegſchepaer maen

den, beſtaende elck uyt achtmael ſes of achten veer

righwerckdagen, of achtwerckdaegſche weecken,

enmaeckende (mer hare overſchierende negenweec

ken) elck een ſevende part van't Jaer: en oöckſes

Ruſtdaegſche paer maenden, beſtaende elk uyt acht

Ruftdagen, welcke (merhare overſchietende negen

de Ruſtdagen) mermalkandert'ſamen uytmaken een

ſeveride parr des Jaers. 1.

Nu wat portiéyder deel des Jaarstoegeweſenwert,

mitſgadershoedickwilste leſen, ſaluythet verhaalvan

delees-ordreſelve blycken, die ick daaromeerſtin't ge

meenwilaenwyſen elcke paar maende zijnportie toe

wyſende, en dannog hoemen die portieoverde weec

KetNendagenbequameliFºren mag. Ee

2, r
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Eerik hiereyndigeisnogeenwoort van noden omte

gemoetetekomen, de ſulke, die degrootheytvan de

portien ſoude mogen afſchricken. Deſe (indien ſulx

mogt komen, uyt dies dat ſy haareygen Voogt nieten

zijn, ofanderfins uyt extraorordinare veelvuldigeoc

cupatié) moetenweren. Eerſtelijkdat menbequamelijk

deſe ordre (behoudende des ſelfsproportionele diſpoſi

tie) kan voor de helft verkleynen, teweten, in plaetſe

tweemaenden 4 maenden nemende totelckeportie, en

alſo voor hebbende, de H. Schriften volgensdeſege

proportioneerde ordre, in den loop van tweejarente

abſolveren: ende daerbenevensdat deſeordregeen ſta

le Wet enis, darmen ſomrijtsin plaatſe van fes vier

mael, in plaets van vier tweemaelende ſo voortsſoude

kunnen leſen, elk na ( in opregticheyt) ſijne affaires

hem toelaten, ſaldit danevenwel dienen om altoos

eenighſinsna propotiete leſen: dogÄ dituyt mij

nennaem, enſoude van denAutheur beſwarelijcktoe

gelaten werden alſoo zijn E. dir alduspračticabelte zijn

dickwilservaren heeft, en ſoudeick derhalven, veele

onſer (die oockal excipieren ſullen) raden, dewijlſy

dog haarstijts voogtzijn haren tijt ſo veel wyſer uytte

koopen endeſe ordre te volgen: altoos die tijdtsge

noughebben legt deſe (ofnog berer die ſymogtenuyt

vinden ofhebben )ophare conſcientie, volgens Joh.

8. 39. Pſal. 1. 1. 2.2 Tim. 3. 15. Leeſt dan neerſtigop

dat’t woort Chriſti riickelijckinu woone in alle wyſ

heyt Col. 3. 16. En zijtGode enden woorde ſijnerge

nadebevolen. -
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GE PR oroR r 1 oN x ER D 2

– BI B E L

L E E S-OR DRE,

Dmde geheele h. Schiftinden
tüdt van een Haa2 npt te leſen.

In’t gemeen affignerende elck ſevende

- Part des Jaars ſync Leeſportie,

"Mezchdaagſchepaa!maandenvan

Januarius en Febzuareus / begin

nende met den eerſten JLZaandagh in

/ Januarug (nu An 1655. op den

------ § 1. Januarp) en epndigende met de
w-Fºxes wess-x achſte werchdaagſche weecke heeft

tot eenpotiedeeerſte acht Piſtorie Boecken desOu

den Teſt. tot Huthingeſloten / ſommigetweemaalals

intparticulierſalblºcken. . . . . . . -

2. TPe tweede Merckdaagſchepaa? Aaanden van

Martinsende Aprillis beginnende ookmet de eerſte

HAaandag in JlMatio / en epndigende met de achtſte

MDeecke /heeft totÄ detien reſterende Hiſtorie

2Boeckendes DudenCeſtam.ſommigetweemael/ als

blyckenſal.

3. TPederde MDerckdaaghſche paa? JlMaandenvan

JlMap en Äumins/ beginnende en epndigende als ba

ven/ heeft toteenpo2tie devie? Lee2-Boecken des CDU

den SCeſtamentd tweemael.

4. Tºe vierde WPerckdaagſchepaa? Maanden Ju

liusen Auguſtus J beginnende en epndigende als bo

ven/ heeft tot een potie alle de Prophetje Boecken

des Duden (Ceſtaments. 25 3 $

-
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5. Devyfde Werkdaagſche paa? JAganden van

September ende GPctobe/Tbeginnende enepndigende

als boven/heeſt tot eenpsztie de vijf Piſtorie Boec

ken des IPC tweemaal. - - -

6. DeeſteMerckdaagſchepaa? Maanden Povem

vberen December/ beginnende eneyndigendeals bo

en/geeſt tat een portie de dertien25ieven Paulitot

Philemoningeſloten/ viermaal.

7. PetLiuſtdaagſche ſevende pant des Jaas/ heb

bende upt elckpaar Daanden acht / sn alſoo in alles

48. Kuſtdagen/ heeft tot een po?tie de negen laetſte

2Boecken of Bieven des H.25pbels van Lebeen tot

GPpenbaringeingeſloten/ſes maal. -

ID3pendedeove?ſchietende werckdaagſche Beecken/

teweten / denegerde weecken in de paa Maanden/

ook de overſchietende negende Äuſtdagen in de paa?

Ä (alsdie komen) hebben tot haa2 po?tiel

als Volg

TPeeerſte4.megende weecken hebben de 4Teerboec

kendes ouden Teſtamenes gedeelt als inde dag-des

lenſal blicken.

TDevijfdenegende MDeeck (als diekomtineen Zae)

Heeſt den Propheet Jeſaias.

sÄ 4 negende Kuſtdagen hebben de 25oecken

ÄlglNONg:

Devyfde (als die comtineen Jaar)hteſtdeeerſe

2. Capittelen Eſaie.

Wolgt
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Voigt nu defelve

B Y BE L- LEE S-ORDRE

Ä Weeck - en daghdeelen af

eylt, na proportie, (waarin nochtans eenyder,

ſoohybequamer afdeelinge weet die kan

gebruycken) is myalduster

handt gekomen.

Werck-daaghſche Weecken, beginnende

met den erſten Maandag in yder

paar Maanden.

-

Januariusen Februarius De Eerſte 8 Hiſtory
Boeckendes O. T.

-

**

1 MDeeck. Geneſis : s Jºaandags 10. envaots

pederdag 8. Capittelen.

2. WD. 't Selve als Vo?en. - - - -

3 MB. *. 24 Capittelen Erodi/tweemaal:

4, MD. Deleſte 16 Capittelen Exodi/enÄHL

* - - viticus: in Erodo 2 dagen 8 Capitte

lensdaags, en in Levit,4 dagen 7

’sdaags (doo? Lewit.ztweemaal)

5. UB. Deeerſte 24 Tapirtelen Humeri/tweemaal:

acht Capittelensdaags..

6 MB. Deleſte 12 Capittelen JDumeri/ende eerſte

d Deuteron. tweemaal : oock 's
Q 254 7.
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7. WB. TDeleſte 24 Capittelen Deuteron. (beginnen

de TDeut. 11.) tweemaal'sdaags 8 Ca

pitteken. --

s, MP. Joſua / Richteren/ Ruth : is vijf dagen

Capittelens daags/en op de ſeſte dagh

9 Capittelen.

Maarten April, Delaatſte 1o. Hiſtory
Boecken des Oud. Teſt.

I, MPeek. 1 Samuel: pder dag I Capittelen / doch

, Saterdaags 6 Capittelen,

2. P. 2 Samueltweemaal:is8 Capittelensdaegs.

z. B. 1 Koningentweemaal: * Capittelendaegs

f . (doo Capittel21 en 22 telkensºmar)

4. MB. 2 Itomingen tweemael: is 8 Capittelen 's

daags; dochs MPoensdaagsen Sater

daags 9 Capittelen:

5. MP. 1 Chºonjcken: 5 Capittelen'sdaags (doo?

- j Chºon. 29. tweemaal.

6. WM. 2 Chonycken: 6 Capittelen'sdaags,

7. MP. Eſre/ Aehemieende Eſther: is vier dagen

5 Capittelens daagsentwedagen7

Capittelen's daags (doo? Jºchemie 9

– – tWeemaal.

B W. 't2soel Tojispderdag7Capittelen.

Mey en Juny. De Leerboecken des

Öuden Teſt.

. Meek. Deeerſte oPſalmen tweemaal: isº:

- daagsen Donderdaags18Pſalmensda

- -
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envoots Hder dag. 16 Pſalmen / (leeſt

menſe maar eens, dan halfſoo veel.)

TBetweede 5o Pſalmen: als voren.

De laatſte 50 Pſalmen: als voren.

TDe d2ie Boecken Salomons : is Haan

daags 9 Capittelen/ TPingsdaags/ en

WDoensdaags telckens 11 Capittelen/

TPonderdaags en D:hdaags 'elkens 6.

enSaterdaags 8 Capittelen.

MD. De eerſte 5o Pſalmen: gelyck deeſte weeck.

WD Gelyclide tWeede Weeck.

MP, Gelhide derde weeck. -

AMD. TDe Boecken Salomons: gelijck de vierde

#

5.

6.

7.

3.

Weecli.

Juliusen Auguſtus, de Prohetye
Boecken des Ouden ieſt.

1. WHeek.Pº Propheet Eſaias: 1 I Capittelen 's

dagS.

2 MB. TDenſelven Propheet: als voren

3 MP. De eerſte 30 Capittelen Jeremie: 5 Capittelen
- 's daags. •

4 Mo. Deejčapittelen Jeremie (beginnende
met Jeremie 9) entweemaaldeltlaag

liederen : 'is vier dagen 6 Capittelens

daags / en tweedagen telckens het ghe

heelektlaagliedt. . . . -

1. Me. De Propheet Ezechiel: is 8 Capittelen's

daagS. - s

6. M9. TDeÄPani tweemaal: 4 Capitte

- len's daags.

7. M9. Deeeſteſes kleyne Propheten: 7 Capittelen

sdaags (doo Amos 3.4.8 en 9. twee

Maal.) B 5 8,
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s M. Deleſte ſesklepme Propheten is HLRaandagh

9 Capittelen en voo?ts 3 Capittelen's

daags (doo?deded2ie laatſte Propheten

tWeemaal. ] -

September en October. De Hiſtory

Boecken des N. T.

1. M9. Den Euangeliſt Matheus: 5 Capittelen's

daags ( doo? de twee laatſte Capittelen

tWeemael.) -

2. MD. Marcusen Lucas:is 2 dagen 8/en 4 dagen 6

Caplttels's daags.

3. WP.Ätweemael/is7Capittelen's daegs.

2, MP. Zandelingen/8 Capittelen’sdaags / (dooz

detweelaatſte Capittelentweemael)

5. M9. Matheus als in de eeſte weeck.

º. Mº. Aarcusen Lucas als in detweede weeck.

7. MP. Johannes/alsindederdeweeck.

8. MD. Zandelingen/als in devierde weeck.

Novemberen December. De 13 aen een vol

gende brieven Pauli.

x. Me. Deeerſte 3 goote Brieven Pauli 4dagen *

Capittelensdaags/ en de laatſte2 da

gen 7 Capittelen's daags (doo?2 Co?.

z-tweemae.) - - - -

2. M. Detienkleyne Bºieven Pauli/is laaandags

DingsdagsenPºydags telckens & Ca

pittelen's daags/en dez andere dagen

8 Capittelen’sdaags; - z
6
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, MB. Gelijck de eerſte weeck.

WD. Gelych detweede.

UD. Gelijck de eerſte.

M9. Gelyck detweede.

3W9.

WD.

3

Gelyckdeeerſte,

Gelych detweede.

JNopendede Kuſtdagen/ Werden afgedeeltinſes.dee

len/ volgens de ſes paa? maanden des Jaars/ elck

begrypended Kuſtdagen/ en werdt in elckdeel de

heele Kuſtdagspa?tiegeabſolveert: Aldus

Den eeſten Ruftdag 19 Capittelenf de 2e/3e 4e/en

6e Wuſtdag pder 8 Capittelen / den 5e 6e / 7e/en 8e.

Ruſtdag.pdeº 6 Capittelen (doo? Apocal. 1/2/3/ 17.

tweemaal.)
-

Aangaende.de overſchierende ofNegende weecken; als

oock.de overſchierende of Negende Ruſtdagen iny

derpaar Maanden,is deſelve haareportieroegeweſen

inde bovenſtaande generale afdeylinge enſaldepro

pertieonele verdeylinge over de dagen uyt de parti

culiere afdeylinge kunnen werden genomen. Ge

bruyckt dit leſeren deetu Prefijt tot datyerbeters

kamen.

Vaart wel.

Op
- - -
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E

P R A C T Y CK

der

Go D s GE LE ERT HE YT, &C.

Stem : O grootheydt van Gods

liefde. Sc.

Verſcheyde andere Voyſen zijn tevinden byW. Sluy

ters Jeremiae Klaegliederen.

-«---* ---- ------ --
-

–
---

WT

En Mayer in de koelt/ een Viſſcher bpden

haat: Een Stuurman in't Studoo?metglobeen

boog en kaext: Een Dočtor in ſhn Zof / een

Pleyterinſynrechten! een Schermer inſynperck/

-

dienoptbeſtonttevechten:
-



Praähek der Godgeleertheydt. 19
l1

Een Pratervan het doen / geletterd Predicant

Sijnmin ſoo waerdig als eenhuys of Schip op't Sank.

Een Schipperophet Landt wat weet die net alſtrecken

Perboven vier mael acht ? wat weet hM alte ſpreken?

III.

* Segwinttebzeeken / 't ſehnt hy van de wjſheytraekt:

Pºie? toonthº de MousoN, daer waerde naelde w?acht

UBatdzoogt watdepten zijn wae?ſulk eenLandtte vlnden/

zoe aente doen mct wat gety en met wat winden/

IV.

koztom dat's aiethem onbekent/ ſelf Goſten Weſt

Tat meet hy op een mijl / maerkomthy uyt de Neſt

En ſtecktvan Landt/ wie ſalhem 't munfte Schipver

trouwen. -

ZStrar ſchijnt ſijn taerthem: meent met CPoſt aen

te houden - - -

- V.

Dat Landmoet Javazjn/ en'tarm verbijſtert Schip

komt aen de Kaep; is't ſlechts aen Landſen op geen klip/

Baixos.de Indie ofgevaereljcker Sanden/

Daer'tonſachtraekten kraektdaez'tonvoo?ſtene landen

2.

VI.

Het Schipen Goed/envolken alkoſtaen den Staet/

Dat's dangelertheydt; dat is whſen Kamer-raedt;

Dat's verrºſien/ja daer isverſien / en ſich verküken:

HaaſiuurtmenvaſthetSchip(in ſpütvanſooveel Fiſken

V II. - -

Doo?enkel zemelmagt den dwinglandy ontſfuert

Pan Romen, en Madril, van meenig Poſt beſuert/

GPfin haer bloet gegront/ of doo? haer ſo?gbehöuden)

Alleen om datmen't dees geletter.debetroubºden /
ge - - - - - - - - - -- VIII.



z- 3 vzes mg-ſºººhenzº
IIVH II.

BßnSchip-heukin'tgemoet; daefetgºmude Plaet

Tae Schipopſtootenſalverderf van herken Start

Fatheetverſandigheyt: DatheetnuGadgeteerheydts

- ersparen sºgar encñeie verheertheydt

Htuerluy/leeſt hier;en denkt noch zitop'tmee aenLandt

Sandoetgºtniet/gpbouwtfenſnu?r u Schpop'

ſaut.

J. v. Lodenſteyn.

van de

P E S T,

Aenwyſende haer P E s T.

Stem: als’t begint.

DÄ Artzſocht langhmadeooºſael van de Peſt

Inſtank van Wºuple glonden/ . . - - -

Ändaß? AnOrgDe WP ſic ONDßt ! - -

Ä dochwasÄ mäe? .

Meatraednu tot velieſen . . .

Ennieweſorghvanmeebºdeninh dae?

*tnaukeurigh welgeſleepenhePnin't kieſen

PanArztzenpwel ſigh/enſyngedult

Gauptrackte mäedePinie. „

TGenieten week/ vooyptgetalveduld

Entferapiepnmet Henvergemeſtet

peſchepdenardvan deeddeſalf- Sich



- Peven de Pºſt. “- -- 31

Sichvoegennaeſtde Wonden; -

Dfalst vie/den Aztzte ſtezk/ nu half

Aan't wijkenſcheen/weerb?andente ongebonden:

IPanthooge Hand/ endie de MPolkens zwayt

Pan boven/ blies het vie?aen /

Endes denb?and (die g!amſchap Ongepapt)

MPat Menſchendoen) gaetband -looseven fie? aen.

2. Als dit den Godsgeleenden Simon (ag/

En ſichdes volks ezbezmde /

Datvluchten voo de roedaeºtonde lag

Wetdoodlik quaed vaſt vzuchteloos bekemde:

Dtil! (ſepdhp) van dienwoel enteegte ſoek

Radeoop.onkvan die ſchichten

Intlieflink Paradisvan'thepligh Boek/

Bp't Hemels Saligend genadenſicht / en

Dae?vzagden hy demont van'tAl-beſtier

Ä üvend achtÄ / HU WOODß; }). vond; dat hier

º Zielen º e Ziele van de Peſtis T T

Houw (riephijdaadyk) blüchtesſtaet! hetquaet

Ismet deliefde-plichten . . . . . . . . .

Ceontloopen/ niet te ontloopen: hooºt! mhnraad/

alu van wiſſe tegen gift bezichten. -

aet geen lieve Gudes/ 252oede2S / Suſtegg/kint

Uw nodige hulpontbee?en...

Schaeumt nietu konſt te bieden aenuviend/

Scheumt/leeae / nieteenpeſtighoo?teleeren/

Häupmt niethet Land van uw bewind / al viel

Al Stiefmendae2methoopen: . .

TPootmae? de Peſt.de kanke? Van Uziel

Ontloopt uſef/apſult de reſtonloopen.
3. Gfſoouw trouwen Däde? udle ſlag

Änziele- ſogmochtoedenktz . . .

Noch weetick raet / datudien bitteren dag jºiet



3z f. v. Lodeſ uytgeſpande Utſpanninge.

Sºiettzidderen doe/ nochſulkeenfelleroekrenkt;

Gaatbergt Umaa?in # die de TDood

Selfaan de Peſt deedſterven/
Ä # 'SÄÄ et Äſchoot d rven.

n deed hem thepl/de gUnftſhns Paders dervtn.

't Zswaaz/als ude WHered metdereſ

Änzwoegenb?andſetleggen/

TDanſalhaablint geſicht/ ſiet daar! de Peſt!

Ändwaſeen in Hööſewiſheydleggen:

JMaaz gy ſült döo't Geloof ('tgeſichtvoobp)

MPelmerken dathy beſt ſtet

Die in eenmenſchdoo? theplvan ſanden vºy/

Segt; Ziele-looſe Peſtl gYzht de Peſt niet.

TGenbandtreffehat ſijn bloed ſal koeldzank zhn!

Endoen ulhtſaam weſen; -

Tatſal (trotsdalderbeſte Medicin)

MBil't God ut hert vanband ) enzwoeggeneſen;
En wil't Godniet; maervoende vlammen tot

Sp'tlevenuberoaven? ..

Sooſchenktu Pader u Eliaslot/

; Enneemtumeteen vperg'ekaetsnaboven.

27. Lentemaant, 1664,

J. v. Lodenfteyn.



J. van LOD ENTFTE ? NK

O P - D R A GT

V 4 N -

Bens Chriſtens Tjd/jcke Goederen

aan baren Eygenaar:

- OFTE -

Schrift - en Regt - matig oordeel

- Nopende der ſelver -

E Y GEN DOM, en BE ST E L.

Te voegen,

Voor aan't Regiſter dat een Chriſten houdt van
de Goederen hem aanbevolen.

Tſamen- geſeleZ
ſprake tot de

maniere van Alleen

n Heere Godt:

In Digt, en in Proſe.

-
. .

- Doen der Franſchen OorlogsMagt Urx nc H

ingenomen had, enhart drukte.
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Goeden doet geen nur tendage derVer

bolgentheyd. Spr. 11: 4.

Gydwaas in deſe nagt ſalmen uwe ziele

van uafeyſſchen, ende’t gene gy be

reydt hebt, wiens ſal het zijn? Alſoo

[ſtmet dien, die hemſelven ſchatten

vergadert, ende niet tijcken is in Go

de. Luc. 12:20, 21.

Wy en hebben niet in de werld gebragt,

het is openbaar dat wy oock niet en

konnen yet daar uyt dragen. Maar

als wy vocdſel, endeckſel hebben,

wy ſüllen daar mede vergenoegd zijn.

Doch die rijck willen worden vallen

in verſoeckinge, ende in den ſtrick &c.

1 Tim. 6:verſſ7, 8, 9. W

Den Rijcken indeſetegenwoordigewerld

beveelt-- dat ſyweldadig zijn Tende]

rijck werden in g6ede wercken, Tim.

6: 17, 18.



oprºg van's chten jºjekGee. is

A AN De

Eerweerdige en Godſalige

Jusea. MARGARETA van der VORST,

Weduwe vijlen den E. Heer en Mr

EVERARD van LODENs T EYN,

In ſijn leven Burgermeeſter der Stad Delff, ende Mee

ſter- knaap van de Wilderniſſen van Holland

ende Weft-Vrieſland.

Eerweerde en Jeer lieve Ngte,

sS Eſe zijn de tijden, van welckede

H. Geeſt voorſpelde , dat demen

Z ſchen ſouden zi;n Liefhebbers van

baer ſelven, en Geld gierig, 2 Tim.

3: 2. want ſoo wijd is’t metter

§ tijd gekomen met den menſche,

FS dien'tligt om den Onſiemljckenteſien

---
ontbreeckt , dat hy den eenigen

Herrſcher, Koningende Eygenaar Godvergeer, en #
ſelven infijneplaatſe ſtelt. Dir was die beklagelijcke

omkeringe des Menſches van fjnen geluckigen ſtand of

Godbeeld (in welckenhygantſch voor den Heere was)

tor die
voorgewendederampſalige Gode- gelijckbeyd;

door welcke hy ſich van die Rotſe tot ſich ſelven over

bragt, om uyt, en voor ſich ſijne ſakente doen, door

ſijn redelijck verſtandenwil onafhangig van de eeuwi

ge, Hoeſoude oock een weerdig ReedlijckSchepſel,

alshet verduyſterr zijnde geen andre oneyndigeweer

digheyd, en Beminlijckheydag hoogerligten#

-- 2. ANGELS
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anders konnen doen, als fig ſelven lief hebben, die

hem denaaſteis, ende weerdigſte dunckt ? of yet an

ders lief-hebben
boven

ſig, ja fig in dies aanmerking

haten Luc. 14: 26. Al quamGöds Sone ſelf daarom

onder de menſchen, gaf ſg voor haar over ter verſoe

ningemet Gode, leerdehaar de verlochenin
g
mer ſijn

eygen mond, ja toondehaa
r
de H. Self haat (by Gods

liefde ) inſjn Godlijck voorbeeld, Matth. 26: 39, 42.

alwaste vergeefs; ſoo hegt fit die Eygen-liefde daarin:

ten zy Gem. Sone, zijnde’t Ongeſchapen Woord, in den

menſche women komt, en hem den Vader verklaren Joh.

Ä I. Eph. 3: 17.Joh. 1: 18. gewende hem kenniße van

Gods Heerlijckheyd in ſijn eygen aangeſigte 2 Cor. 4: 6.

Hierj alleen, en nietdoor eenige (ſelf de kundig

ſte) letter-kenniſ
ſe
werdthy van'rdoen fjner ſakehin

Eygen-liefde overgebragt tot Gods Heerſchappij
e
o

verhem, ende gevangeu geleydt in deliefde van't al

lerbeminnelij
kſte,

bywelcke hy ſelve fig danmaarre

haten ſchijnt.
- - - -„Ende gelijckmerg

em.
Egen hefde, ſoogaat her mer

die wortel van alle quaad deÄ gergheyddew
el

gelijck ſy in de werld in gekomen is, en noch in 's

menſchen herte plaarſe vind, door de onkunde van des

Scheppers onuytputtelijcke Algenoegſaamh
eyd,

alſoo ge

voed ende onderhoude
n
werdt, TdöOrdonkün

de
van die

ereyne en paaragtige Eygendom , die den Schepper

heeft enäIrijtHoüJen Blijftäan Beſittersen Beſittingen,

bevelendeaap de menſchen allen't Rent-meeſte
rſchap

van 'tgeen Hyhem hier toe-betrou
wt.

Deſeonkund
e
brengt den duyſterling toticken weet

niet wat voor eenen dwaſen waan van Eygendom (by

elegentheyd
van

ſekere waaragrige Eygendom tenin

Ä van ſijn even-menſch
e)

ende gelijckhy door gem.

Eygen-liefde gewoonis alles totſig ſelventekeere
n;



Opdragtvan schrien tjºhe Goed. 37

ſoo verſtaat hy oock, dat hy ſijne goederen voor ſg ſelven

heefr, ende voor fig ſelven rijckis: deſgelijx gewoon

zijnde in alles ſijn eygen Koning en Voogdte zijn,

ſchrijf hyfig ſelventor de ###van wat gy beſit.

Ende van deedweeperjeen iShynierte geneſen, al

onderrigt hemdeſaligmakende Genaden- leere daarge

noegvan, en alkomt hytot' de kennife van in defen

Ä geſondelikte fpreken ; ten zy inſgelix 't onge

geſchapen Woord in hem wonen; en hemde oneyndge

Älts- weerdigheyd, en Abſittinge des Scheppers alſoo

leeren komt, dºthywillig erken alles gelijck van Hem,

ſoooock tot Hem rezijn.Ä Oogen, die ſoo

den Onſiemljckenſien ! en derhalven die üyt de Gena

den leere önderweſen, niet fig ſevenmaar Godeteleven,

2 Cor. 5: 15. war ſy hebben Godehebben, en war ſy

doen Gode doen, en wat fy zijn Gode zijn, ende over

ſulcx oock Goderjckzijnz erkennende, dat gelijck alles

van Hem en to Hem is, ſoo alles Hem ygenblijft;

Dienier alleen 'rbeſte daar over houdt, die gewende

ennemendena ſijn wegevallen (welcke op.merckinge

in deſe tijd, als die Souverayne ſoo gemeenlaamlijck

deackeren afwendet, ſeerte paſſe komt ) maar oock

uyt kragt van die Eygendom, alles wilr beſtelt hebben

na fjnen onbepaalden wille 3 ende niet en wilt, dat

ymantſgeenige deminſte bedenckinge van Eygendom

t’ſjmen infigte aanimatigen ſal. Deſe aanmerckinge

komtom deſe tijd oockten hoogſten tepafle, als wan

neer de Heere veel verarmende , wilt; dat den Chri

ſten, dus uyt de Genaden -leere door de weſentlijcke

Waarheydonderweſen zijnde, uyt gem. Gods Eygen

dombeſluyten ſaleene ſeeckere GemeenheydderGoe

deren onder deware Chriſtenen, daar van ſtaat Ačt.

- - C 3 2:44.
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2: 44. en 4: 32. t.w. in inſgte van gem Eygendom

Door welcke heylſame meeninge van Gemeenheyd der

Goederen de Genade der weldadigheyd overvloedigh

zijn - ende der Heyligen nood genoegſaam vervule

werden ſoude.

Weerde Ngte; Den Hemelen heeſt u W.niet alleen

overvele Göederen in deſe werld geſteld, maar oock

(dat die weldaad verre overtreft , ja ſonder’t welck

die ſchadelijck en doodelijck ware) begenadigtmet’t

geſgte van een hooger Goed; endeicken kan my nier

andersdan dickwijls verheugen in d'overdenckinge van

onſe t'ſamen-ſprakendaar ontrent. Als ick dan met de

gedachten, in dit gedichte uyt - gedruckt, ſwanger

ging, ende in bedenckenhoe die te uyten; vielmy in

inde perſoon van eenen met tijdlijcke Goederen geſe

ent, ente gelijck met Hooger Licht begenadigt tot

en Gever van alles re ſpreken, datisin UW. en uwſ

gelijcken Perſoon. Ende is dit oock de rede waarom

ick'r ſelve UW.byſonderlijckhebwillen toe-eygenen,

in ſekere hope; dat het niet alleen in UW. vinden ſal

den ſelven grond van gevoelen en bedenckingen uyt

welcken het gehaald issmaar oock veel licht tot eeni

e verlichtinge, endetoe-eygeningvan diengrond tor

# byſonder voorwerp UW. onder Gods Zegen ſal

konnen dienen. Sooher dan de H. Wijſheydoockbe

haagt eeniger andereroogente openenter geſichte van

HareÄ en onbepaald Beſit in deſe

duyſtere en Geeſtelooſe tijden, enditmijnbedencken

ymand daar toe eenige aanleydinge mogt geven, ſoo

wilickmy in dien Göd verblijden, enſijne Menſchen

liefdeeeuwig roemen: Gelijck Hy weerdigiste ont

fangen de Kracht, ende Rijckdom, ende Wijſheyd,

ende Sterckte, ende Eere, ende Heerlijckheyd, ende

Danck
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Danckſegginge, van alle Schepſelin alle Eeuwicheyd,

A MEN.

UEerw ſeer Verplichtede en Dienſtwill»

Dienaarin Chriſto ende Neve

A9 1673.

J. van LoD EN sT EYN.

O P D R A G T

P A N -

Eens Chriſtens rijdlijcke Gogderen aa

haren Eygenaar.

«-Alleen - ſprake tot dem Heere Gadt.

In Digte en in Proſ.

Op den Toon van Pſalm 1oo.

OfJeſu die uw'sgedagtig is.

EHF= = –

EEE - -

ºn Sºmersheim die

ÄÄÄ

#EFEf
maar Rente-meeſterben Pan't Goed datmyuw

--

Mildighepd ? deeſ" Aarde tgegelepd.ºeft op C4 g IPAAkt

- Mijn Schepper! ickben maat Rentemeyer van mijn Goed.
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b Maakt quamik van mihn moederaf/ -

Enga weerſchat-loos naar het Gºaf.

Dewijl't nochtans uwwhshepdgoed

TPunkt/ datik hierverblüven moet/

3.

Gmzielenlighaam Bältereer

Cebeſigen; endeiknietmeer

Änditwerkkleed-enſphſ-loos/dan

Een anderdier/ verblhven kan:

4.

Soo heeft Uw whs belepd/en Magt

Bepd Paderlickmptoegebºagt.

ºilàaardaarick enckelboodenſout

Behoefdetotmynonderhoud/

5.

Endateen pjegrauw en rouw

Apdeckte voo? de ſtrenge kouw;

Daar dagt het Uwe WPushepdgoed

ILp middelen in overvloed

6.

(Cer hand teſtellen: (die ick veel

Schatt'/om dat vºp een minder deel

Genoeg Was voo? de jupſte nood

ZDan deckend kleed / en voedend b2ood):

7.

TPit was uw enckle mildighepd

G Niets heb ick van my ſelve: maar dewijl Gymy hier totUw

eer gebruycken woud, ende ick ſonder noordruft niet beſtaanen

kan, hebt gy my van ſpijſe en kleederen Willen voorſien. -

« Brood, ende een ruwe pije had my genoeg geweeſ voor mijn

ºdods noch was Uw wijs Wel-behagen my overvloedte gewen,

(datis, meer dan't geen juyft nootſakelijck was): dit is Uwe

Goedheyt, ende gedijedor uwe Heerlijckheyd!

INHn
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Mijn Dader / ick beken't / 't belepd

Pan deſe gunſt ga hooger / end'

(Cot uws Raams Vºrphyrd belend:

d Gp zijt den Maker van dit Al;

Den Schicker van wat in dit Dal

Geſchiet; Gp bengt een yder 't ſhn

Als met de hand eöe; en ſegt / Mijn'

- - --- 9.

ºhn byft het alles wat ick geev 1
Die van, en vöör My- ſelve leep"/

Die van , en voor Myſelf Jebied

MDat ergens in dtt Kond geſchiet.
IO. -

Soo is het / Heere 1 waarlijck: Gp

JlMaakt geene van Bw Schepſels v?p

Pan eeuwig H tendienſt te ſtaan

JlMet alles Wat hp heeft ende aan

II.

U weerte geven all' het Goed

Dat Gp hem hier genieten dset: .

t Is Uweer Gyhet geeft entblüft.

U eygen, waar het henendzijft.

- I2.

e TDit Goedten deelen daaden aff -

C5 . Dail

d. Alles maackt, 'en ſchickt, en geeft Gy; ende aan wien Gy

wilt; maar verſtaat dat het Al Uw. egen blijfr, dewijle Gyven en

voor U. ſehven zijt en werckt. Dir erkenne ick oock, Heere, als

eene onveranderlijcke waarheyd, dat wat Uw Schepſelis, Vwisen

bljft , ende, mer wat het heeft, Uten dienſt-moet zijn.

eDir Goed, ten deele door erfferiſſe, tendeele door vljt op

Uw beloften zegen bekomen; is ſoo ganſchlijck van V. siet hier

drage ick al Uw Goed u wederom op. Oatfang, Beſtede, Ee

ſchrijve ick het: 't is al Woor V. -
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Panhooger- ſtam/ten deele gaff

Bw zegen dat den Dintighepd

- Dien't läwe JUMond had totgeſept.

- - 13.

Soo is all'tÄ U Peer;

Siet daar zin a Ä Goedren weer.

ÄckÄ dit boeck vge? Ü

Dagt"i gebied daa over nu:

I4.

Doo U omtfang ickt als ick kan/

Poo U. hsud ich 'e reek'ning Van

Böo l iſt dat ich eſ van leeb'/

3Dooz All iſt dat ick 't anden geev/

–15,--§ .

Doo? U iſt / en uw Coningºijck /

3Doo: UT en Voo uW Polk gelijck 3

ZSS ſyn de vzugfeſ was den ſtäm/

So gaat het Goed Vai daa yet quaM.
- I 6 -

– TOaa? is het Goed dan all / o Zee? !

ZDat ap mp Maeft ten deupt toe Wee? . .

Äck relien wat ick reeck'nen kan/

Äck reechen'e? niet epgens an.

I7.

De Cpphe-cunſt gaat wis . maa als

Het Mijn daa by comt is ſevalſch.

fTAddeer“ick’t is al regte doe

Ich maa het Hw by't Uwe toe :
- 8 -I Ö.

In't ſubtraherengeengebzeck / Sog

f Als ick de ware Pfkenſ die van den Hemelis« in Uw Woord

ens geleerd, aanwende; ſoo en kan ick doorÄ ſoorte van de Cij

phetkonſt rekenen , dat ick'er yet eygens aan ebbe. Mijn Koning

telieve my dan wegebieden, hce ick die te beſtoden hebbc.
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Zook U maa miet een mit ontzeck:

Multipliceerick/ al gaat wis/

Soo't voo U/nict voo: mp en is:
19.

ihn divideren noyd en feplt

Als niemand maa met U en dept.

Daarleggendan lw Goedren/ Here!

TDie ick Addeer'/ en Subſtraheer'

2O»

Multipliceer'/ en TDivideer'/

JHaar niet een myt voo? mp begeer.

Segmp / militoningt waaruwuwil

EnwÖshepdwilt / dät ickſe ſpil!

I. R U ST E.

21 •

sWÄ Gp mp (als dien Jongeling )

Gebieden dat ich alle ding

Berlaaten in dees levens poos

H dienegeld-engöeder-loos

- 22.

Nietinendoo? mildadigheyd /

Maar ruſte opUw Getrouwighepd

Ich wil het doen op Hw begeer/

En leven vandit Goed nietmeer)
23.

Maarvan het woodvanuw 25cloft/

)

TDgt

Wº g my my gebiedenal dat ick hebte verkoopenenÄ
K -tegeven, ende alſoo, dewijl ick hier ben, mcer te oe

fen°n de deugd van door'e gelaove op ww heloften televen, dan van

Muld-ds.dgheydtepkgew: ick wil het doen.
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Dat Gp Uw kindren deed.

- b JWAaarofft -

Geviel / dat ick op epgen ſin -

Het andren gaf: ſoude ich wel in -

24.

Paarſchihnlijkhepd vermoeden dan;

Tat waeºlyck al den inkomſt Vai

Dat Goed U toe ſoud Comen / end

Gy dienoock ſoo een heute ſendt?
2.

- § .

i Gaff ick her aandien't ondeºhold

TDen a!men hie2 is toe Ve2toud?

MDat dan ſoo ſº de hºoft-ſom heel -

Geyck npt-repckten elck een deel;
- 26

'ſ: Sie and?e geven dies te min l

*lt Sie da?men daztel in 't gewin.

ZHoſp de vzugten deplen; hoe

TDoen ſp, dat ick nu niet en doe ? »
2.7.

En daa ging dan 't geheele heen:

HNaa wat dan van deſwaicheen

TDes dagelyiſchen voo?vals / die

Jck Reñre-meeſter nootlück ſie /

28.

En wick’/ en moet ve?ſöºgen ? Zs

Maar waſtgoed, dat ickt ſonder gebºd weg gafº indien aan

andre begoede.de: die enmogren her aan | nie ºder gºº
jnj.de arm meeſters: ſoo y de Hooftſom algeljkjk

weggeven; ſouden her de Armen (die 't ſparen nie gºº zijn)

vejenjendeandre te minder geven; geven yºº inkomſt

watkregen dan de Armen byſondersbºn nu Maär danen hadick

niet voor de dagelijxvookomende Noden, dien Gy wilt dat ºck ſal

»eele“ endete hülee komen, D'een is deor brand» d'andre door’t



Orgº chrien jeck Geg, erSs een van all's berooft doo?'t vie? : V

TPaa? ſpong een ckupdtoo?n / en den vlam

3Deelazmen all' haa? voor?aed näm. -

- 29

aa2 ſit te Chunis een / en p?geft

e? Cuºcken w?eedhepd/ en't geboeft

“Is niet dan met veel gelds gepapd.

Gins was den acke? wel beſapd/

3 O .

Maa: knegten Wupter liepent plat

End' Gozlog ove? 't land geſpat

Pezaºmde huys-enſtede - man

Gins dzuckt het Pioomſch geweld die ( Van -

- - 3 I -

Pºet bpgeloov verloſt ) in Geeſt

En waaghepd houden't eeuwig feeſt /

Endzinckt ſig dzoncken aan haa? bloed; , -

CPfſpaazt haa leven/ rooft haa? 't goed/ »

32.

Daa2't leven vante houden

Gins vinden ſig Godt-ſaalgen

Elkande? om met een gemoed . - ---

En hazt / hae? inn'ge liefde-glocd

33.

Alan PU in dienſt te toonen: maa?
: ?

* - - - -

IDen vindt geenplaats gevoeghk daa? -

Hºet volck by een comt/Ten den bauw -,

(Te koſteyck/ voo? dien den houw -- van

ſpringen vanbuf. kroyd, verarmd; Daar is een Gerangenby deu

furc, en op hoog rantſden geſet: Gins ist Land door den dorlog

verwoeſt; ändre fügten onder de vervoginge van Roº ºp ee

anderzijn Chriſtenen by een om U te dienen. dºch hebben noch

plaets, noch andrenootſakelijckhedendaartoe.felfarm, ennaaaw“

lijcks magih zijndeſig, endeharente onderhoaden. .. -

-

-,

-
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34.

Pan epgen lijf/en kind vezveelt :

Deeſ' all dient rücklyck meed -gedeelt.

k. Des Jemes Maaºhepd’t heplſaemligt

Doo? heel de We2elt op geigt

3 .

Moet inde dupſtennis haa ſchoon

2Bekoolyck aangeſigt ten toon -

Doen ſtaan en't dupſte? Hepdendom 2

Dezligten met haa? glanſch rondom.
636» ,

En Jacobs neven, dienhet recht

Dae toe van ouds was toe - gelecht;

JPaa? die als eens den Hoek-ſteen quam

TDien lochenden ; en dies den vlam

37.

Pan's Hemels tooºnervaarderin

Derwerping; moeten weer'tgewin

Det Aardtryksen haar herſtel zyn.
TDie eens des waarprºpos ſchön

- - 3d:

Beſcheen zÜnalseen letterling

Doo? IBMenſchen- rede-kaveling

Ende epgen ſin/ enBpgeloov

Ende Afgods-dienſt/ Wheer tot een roov

39. . -

Gewoden van de TDupſternis.

- ZSal

kºt Ligt des Euangeliums moet het Heydendom, nog in duyſter

heyd ſittende, meed -gedeeld werden. De Jeden, die Jeſarn eens

verwierpen, endaarom verworpen zijn, moeten nögtor Jeſum be

keerd, en den Rickdom der weed werden. He Chriftenen, aus de

teergedoaded, moeten herſteld, entes lesen gebragt werden. Al

ken leſen moet 't woord gepredickt werden; En daar toe woet

need-gedecld zijn.
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ZSal deſen all de Waarhepd wis -

Gepredickt werden/ dienter mild

KTot menig epnden geld geſpilt,
O4 O.

! Siet all dit zijn Gods die ſticheen

Daar Gp wilt dat wytons beſteen;

Ende alom ſta ick hanbeloos /

Soo ick het eens gelycklyck looſ“

I I. R U S T E.

4 I.

m “P wilt dat jder werd gedeelt -

GÄ nOod 2nÄ ljet vooz-ſpel ſpeelt:

Gp Wilt in nood en d?oeffenis . . ., - - - -"

TDienGyuwkindrenſend die miſ

42

Gedeelt zijn van het tijdlijck Gsed/

Beproeven wat de liefde doet: .

End/ ofick mp voege aan haarſyd'/

En met haa? lijden mede-lHd':

43.

CPfin mp Jeſus Geeſt regeeºt

Die mp end almyn boedºen leezt

MDaa?agtig Een in Hemte ſhn

Jn regt Ve?ſaack van alle Mijns TDie

rot dit A1 bea ick onmagix yet te gewen, geev 6 °tätees

gelijekelijck weg. -

º G hejbyſöndre eyndens voor in 't satbeveen van'tbeſte

der Goederen. Gy wilt dat heebeſeheydentliekgedeeldwer
de; Gy wiltonſe LieſdeÄ beuoodigdekinderen beproeven Gf

ick mer de lijdende medelijde; of Jºus Geeſt in my gebied, es

leert «lls exgen verlochenen. Of ick
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44«.

TDie my in waehepd niet in ſchijn

Doet lidtmaet van dat lichaam ſyn

TDat ºp als Hooft ſhn invloed geeft /

TPat in en doo? / en voo? Zem leeft/

4%. - -

TDat ſp?eeckt en ſwijgt, dat doet en laat /

Dat gaat/ en loopt/ en ſtille ſtaat/

Dat houdt en geeft/ en ſpaa2t/ en ſpilt /

Als Jeſus in hem weiz Wilt;

46

Een ldtmaet/ dat ſhn Boede? fchat/

Een mede-lidt / en doet hemdat

MDa!agtelijck in kleen en voe'n

Dat leden aan elcandezen doen;

47.

Dat omgezymd agt / dat een been

JL2et kouſſ / en ſchoenen ongemeen

CGedeckt ſp/en ve?ciezt / ſo nood/

Gemack/ eneezbaexhepd gebood /

48

TPaa2't ande?e bare- voets en maakt /

Fouw/ ongemack/ en ſmaathepd ſmaackt.

°C is Waa/ dat Gp in uwen Kaad

in waarheydeen lid vandat Lichaamben, 't geen van Jeſu als "tHooft

beheerſcht werd, en des deet en laat, ſpreéckt en ſwijgt »houd en

geeft, na Jeſus hem gebied, eninhem werckt. Ofick ons alle lid

maten van't ſelve lichaam houde, dien doende, als leden aan elc

kanderen gewoon zijn, die nieten lijden, dat 'reene overgenoegge

deckt, en't andere naaktzijn ſoude. “T is waar, Gyſelve beſchikt

onder de Menſchen die ongelijckheyd: dogUw doenis encke "jſ

hyd, endaaromgoedomäat Gy't wilt: öns hebt Gyaan. Gebod

angelºckeyd gebonden, enkomt Uwgebreck-lijdende kindrenmet

We ºf e-we wederte hupe. -

Die
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Die ongelijckhepd ſtet/ en laat:

43.

Gpſht de MDhshepd ſelf enyan

Uw doen geen menſche mag of kam

Een oodeel velen Al is’t goed

Alleen om dat Gp't wilten doet;

Fo.

MBp hebben neºgens op teſten

Als öp dat Gyons wit gebien/

Die met Uw lief geböd van Liefd'

Uw azme kindzen Wee? Werieft.
ſ5 .

n Gp wilt bepöeven offick mp

GetYouw ſal d?agen / in dat Gp

Ä als uw Rente meeſter hie?

ebt tat-veztzouwt end aan mp die

52«.

Bevolen: Ofick dat welgaa/

SFntzoüwichepd/ en ſuinig ſpaa?':

Df ick weltoé ſie dat het niet-,

Teootjdſveloopte rug enſchiet/

- 53.

Endat hier doch veſupm/ engins

Iaiſ reeckening off andeſins… -

De Hooft ſom/ die uw ſei münºº

Feeftºevetzouwtſgenſchaaten ºd/ -

TD 54

» Gywie mijn Getrouwigheydin“ Rewemeeſterſbap over VwGoed

beproeven. Ende eerſt, ofick's webeware ofick toeſie dat de Hooft“

ſon, bnyten nood, nieten vermindere.» ofherſtelt werde; want dat

Geeäſt je verantwoorden; end of Ä vlijtigh in

vorder, paarſaamlijkbewaar, enna Iw " bedachtelijcken nurrelijk

Ä. Djsſ gy mijn ontfangerſchaP. mijn Urgewºeher

Lß» -

-
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54

GEn dat ſo veel op nieuws ontſtaat -

ÄÄgaat
WBgnt Ä mp even van dit ſaßnn

Man-ſpekelhck hebt willen ſyn:

55

Sp wilt bepoeven/ofick all

Devºugten dien ick daa van ſal

Cekzügen hebben/ neeſtiglück

In-vo.de?/en welfpaa?ſaamlück

$ 6.

Bewaa2/ en aan-log/ dat'e? niet

Een ſtupve onbedagt ontſchiet /

Ofnutteloos en wed ve2pilt

Gff anders als Uw MPyshepd wilt/

- J7.

End of ick daa niet bupten ſtap.

Zºo wilt Gp mijn Ontfangerſchap

25epzoeven aan de Sºupnichepd.

GEn wede? aan de Mildichepd

58. -

( CDp dat de Kentemeeſte ſ

ZSta) p?oeven mijnÄ d

• Gf ick oock upt mijn Soed mñn nood

JBan leſſchend vogt/- en voedend bgood/

59.

MDan Kleed en deckſel tegen koud /

Ban wat geſondherd ºdexhoud
EndÄ epſcht dewyl ick leev

GEn netm' en aan de müne geew: 6

CD.

- oficker mijanoed. druf totonderhead. en gefºnkºrdveo
my, endemijnenvanneme: Enofickdereft aanliefde-Plichtende

Uw Wije Ordre blijdelijck beſtede; Oficker gegangnen meedloſe,

Meduwenen weeſenvan helpe, Jeſus Kerckberoidee, den ſchulde



°z ve, crazza. ?

-

Äa Efick niet aleej v?ugt

6o.

GEn vºp en blp de reſte van -

ºhn incomſtvzugt vertejcan

Äaº t we Mösepdjt,
Endaa? het my de Vliefde leezt -

6.

ºaº tuwe Ehſhepd wepgen Wotd/
Gp dat mijn Tiefdet geben ſoud: -

Ä ich daa meed gevaj nee vºjd/

GPfweeſen Weduwen verblijd;

62

Pfich des Heeren Tenºrien

Ä ##CPfic huldenale verlo

Dan woecke beet endjnen doff
63. . .

In houd en ſackthepr; ofick ſeheneß
ZDen hongerigen ſpjj dºenck ſch

Die vogteloos vandoſ vezſinagt;

GPfick dem canchen a?m/ Ve?-agt/

64,

Benauwt/ in bºand enſnet Ve?quick/

ºn hup/en mediejn beſchicks

En helpen will dien irij ſien

Geºegtigt/end (o guwe jen

- 65.

Pen booſ (om dat hern gefd geluck)

Genomegt met goet Kegt vezdzuckt:

tangeven/ daer MÜnbºoederſugt

66
Ätwoecker, denarme vºn naktheyd, hongeren doffberjie.

- den krancken.Äquicke engeneſe; ende epe die, in peye gehe

- EpoSºgeregtigeſakej gebeck nie bevorderenen an"j ik (des

"9ºdzijnde) van de "gtennie alleen, maaroockvan de Hoofd-om

ºdeken U dienen w. 7
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66 -

Äneenvanſulckenooden; maa?

Gfick oock willig zynſoud daa2

Demoodſoohooggaataandeman " .

Datv?ugtofinkomſtn en kan

IHeylgeven/ ſelvevanden Stam

KTedienen Pldaa2'talvanquam.

kotom ; als gymp'tgeld engoed/ -

Datvlugvervliegt/ bp ºppen dOet/ - -

MBiltghpbeproeven ofick van

De wereldmyſoo dienen kan/ .

Daticktgebºupckvantnoodigſmaak“
GEmaanhetmiſÄn enraak:

9 . - ". . .

TDat watde wereld heeften geeft

Hºyniertevaſtaan'thertenkleeft:

Datickhetheb/ als ofick'tniet - -

Emhad enlatenkanals 't vliet. - >.

III. R Us T E.

* - 70.

q 1IN aldittoetſtgyelckenſtap

l# lang als 't Wiente - meeſterſchap

My by bliyft. Als nuUw Belepd - -

Jap't Wiente-meeſterſchapontſept/ 7 s

- T

p Kortom, Gywilt beproeven ofick'tgebruykenſonderminbruyck

daarles van blijven, entſoowelſpillen als hebben kan.

* EÄjedegºerenÄGyſe my.

ſooontflaat Gymyvan die trouweinbeamaringende "ytgiftes
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)

- 7I.

GEnnesmt Aw MDjshepd van mpdat

Äck Utendienſtendeer beſat/ - -

Dan wilt Gyditmyn Trouw-bewijs

Mietmeer/ en vºyd mp van'tgekryſch

72.

Derarmenlangerhulpte bien.

IMaa?ſelfdat daaich Umeeddien/

En Gpmpoeffnen wilt dat koen

End EPgenſinnig wegte dJen;

73.

WPas) wis/denlaſtdoo Hw belepd

Jºynſchoudrenwyſhck apge epd

Afwerpen ennamynwiſſtout

Manders dienendan Gywoud.

74.

Soohoudickinbewaringdan

( Zoud Gy'erdief enrovervan)

Dat Gy wouddatmihn deelſoudzijn: - -

Maarals het Uw, mietalsyet Mijn: >

- 75.

MBiensepgendom Utoebehood 1.

Gendaanleg wagt maa op äw Wood.

s JlMagick nuyet van't wijs belepdDeronbepaalde Goedighepd W

76. -

(ºpbuygendvooº Kwheplgenwil)

25egeeren danvootzwygickſtil.

lahn Paderhoudmyn zielterug * * * * -

Dan liefdetorhergeld: debzug 77

J

K.

edogdeſelvewegtewerpen; was eygen finnigheyd, ende umetandre

deugdente willen dienen, dan Gy van mygedient wiltzijn.

r Seobeware ick die dan; als de Uwe; on die te bcſtedendaar Gy

wilt. - -

f Mijnvader, laat my toe eene ſaketebegeren

- Bewaarimyvoot Geld lefe, die hatelijckcoocſaak van alle quaat.
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* - 77.

Daaallebooshepd over-gaat/

En nietmeer weerdigdammynhaat. ...

v Js Peer degantſchewerld ſooblind

WPat Hderſhnverderf mº º

- 7

Poo?mp/ ick dankhet Ligt, dat is

Berſchenen inde Dupſternis

Pan't hertdatdwgas endwalend Was/

Eer'tUwBerligtend Goggenas;

79.

TDatleertmpallhetſemeljk

JWPaa?enckel dreckte zijn/ enſlijk.

w Tºaa?is geenrede/ waa?om'tGoud

(Teſchattenbovenſteensº
O.

WPaaomhetſupverſilverin

IPhnagtingmeerſoudzyn als tin /

@fkoper: enden Diamant

ILMeer alsſynmoeder 'tſºſand:

- I«

En waa?omis een pragtigſnoer

Panpazlenmeer dan't pa?le-moer

Endeſter-ſchelp ? kanaldienſchön

Pankoſtlychhepdtmhn ºm zyn?

2.

Itanaldatgoed in ſichwe pet

Mpgeven/ſoo lck’t nietgemiet? Of

» IckdanckeU, dat gymyindoſe blindewereld, ſelf blindzijnde,

hebtdoenſen datal tfenlijek enckel Nieeis.

w wat is gout beter danſteen, offlverdantin, Diamant danſant,

eenpeerl daneen ſchelp, kan't mywelyer weerdigzijn buyten tge

at *kan my't hebben ofvermeerderen genoegengeven? Geldonger

fien enongenoten, isniet beter alseerde; de weerdigheyd is in's

x.
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-

D almynkaſſendaa van vol

Gepropt/ end'icknogſot / endol

83.

WPasin het dagelijks gewin;

WBatbºagt mp datgenoegen in ?

Als Goud en Silve? in myn hiſt

Legt ongeſien en vzugtloos / is 't

84.

Piet evens-eens, en mpmeer weerd

Ofſand dae? lag / of ſhch of eed ?

- UBant (regt geme:ckt )wat baet et mp

CPf't mee? of mindez wee?dig ſp?

55.

Deweerdicheyd is neºgens in

Dan in't gebruyck gelegen : ſin

Gef ſinlijckhepd is maa een waan /

Daa2 is nogt cagt / mog Weſen aan

86.

End ofick’t ſomtids al beſchouw/

Zºog ſie ick in dien gooten houw

Iban geld en goed ſiegs wat vooº tºI/

(TDat mp van dat ick was bed?oog )

87. -

Maaz niets voort hert, dat weſentlºck

Dezſaad gen can; ſlegs wenſchelück

Doo2 ſotten/ diemenſ daa men mapt

Haet blinckend ſtzoo voo? koo?en Papt.
- TD 4 83

gebruyk, nietinde finlijckheyd. Endeal be ſenſoo ist nietweſent

lijcksvoorthert . maarſlegts yetvoor toog der ſotten» die ſg me;

een waan Payenlaten,

- - - - -
--- ---

d
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88.

x Poo: mp; ick wil mijn weedig oog

JNiet papen met ſo dor?'en d?oog

Een halm: want/ na dat Jeſus mp

Än ſijn gebied nam/ b; ick v?p;

9

Sulr mphet oog niet mee en can

Bediegen; ſo en moet et dan

Dan mp oock nimme? met een ſchijn

Ofwaan/ of wind bedzogen ſyn.
- 9O.

JWRijn toning geeft mp hoger Goed

En ſteunſel voo een hoge? Jºoed.

y Dog niet alleen ts al den ſchat

Dan peelen / ſilve2/ goud/ en wat

«3 I »

TDen aerd-woºm wenſcht / maa2 enckel Waan -

Doo2heten die ntet looge? ſtaan;

HAaa / Peplig Hee2 het hert mp pſt /

Als’t mp in uwe blad'en wyſt/ -

92. -

End'in d evaenis doet ſen., -

IWPat gºuwlen op de eed geſchien

TDoo? menſchen die de Heb luſt bot

Gegeven hebben end hunn Godt
» 9 3 -

En ſym bevel vetagtend ſtout

(Vervlöeckte liefde for her Goud!)

Äg dexven ſonde? maat af Paal -

Ä 94n ſchelme?pen dupſend maal

« Mijnoogvan Jeſu geheyligt, bedriegt my ni« "" ſoo en wil

ick dat oockmet eenenſchirm nie bediegen. ---:- - -

3 Janiet alleenis alle koſtelijckijdel, en' is yſijckin H. wºord

ende Erarentheyd teſien tot wat grewelijcke God“ vergetenheydt eä

ſchelmerijende Heb-lºß den menſchebreng

A
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- 94.

ÄÄ ſx Pan Iland / of te?ck ; Upt ſup

Doo2 onderdzuckinh/of doo? Är
JlMet clepnde? rede-looſen twiſts

9%.

Den onbeſchepden MBoeckez-beet/
Die a!men rooft van deckend cleed;

Dat op-end- upt des dupvcs beeld

De leugentaal; 't bedzog / dat ſteelt
- 96.

Mee? anſigtbae?; en't wYeed geweld . - -

Pan Doſten dar'om’t vloeck'lyck geld

2Beſapde landen Woeſt doet ſtaan /

Beboude ſtede 't ondegaan/

. . . 97- -

En't weedig Chriſten menſche-bloed

ls enckel Wate? Vieten doet: .

Dat's all maa ſpel voo? die demin

Van t'Goüd eens laette? ſtelen in.

1v R Us T E. -

98:

a Maa2/ Bade? ! daa?'s een ande? quaad

TPaaz all't geſepden Uptontſtaat 1

TDies arger dan de reſt/dat int

Gemoed onſigtbaa? Plaatſe "F -

- - - - - 5 : -
* 99

7 Land -en Kerk- oovery, urtſhyping, den kleynen merpleytente

opjerdrucken, woecker, legen bedrog verwoetinge van landen j

Reden - er bloedſtortingen door den oorlog, ismaar ſpel voorſuſks.

g" N Aer, Vader ! daer is noch een anderen arger ſoort vanGerº.

ja, dan die in ſºlcke flucken ºxtbek . w. die in j

-
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- - - - 99.

Een yſlijck herten-peſt, daa van

Geen menſch ons ove? tupgen can/

Als Gp het ons niet ſelve toomt;

En daeºom (ſie ick )plegtig Woomt

IOO.

Het ſelvin menſchen dien uw Beeld

( Men ſeggen ſoud) is meed gedeelt:

Dit czuppt in't hete van die vzoom

All d and?e luſten houdt in toom: «

IO I. - -

ºp haat het onregt altemaal;

25edzog; en liſt; en leugenstaal;

2pſchuwt denbittrenwoecker-beetz

Hºp deed nopt weeſ'ofweduwleet;
IOT.

Hp deckt het onrechtnoptmetſchijn

Danregt; end'yder geefthptſyn'/

Teen Gverheden (Col Tenhaalt

Pºpwaa2/ yet wed tendaackbetaalt;

- - 1o3.

Jaſomtjtsgeefthp noch welpet

Aandienhyazminkommerſietz

Endoet alwatmen billhk van

Eeneerljkman verepſſchenkan. Io4

" . . . O

fit; Gyalleenkanterens van overtuygen, en overſül is, ſelvin die,

die menſeggenſoud Uw Beeldtedragen: die alle andre luſtenintoom;

onregt, iſt, lengen; woecker, onderdrucking ſchºw Whygºef
Tol ofKoop-prijsdienhy des ſchuldig is; jageefroock ſomtijts yetden

armen, enſulxdoer aſwat eeneerlijckmanvoegt;ennoch isdºyflijk

quaad in thert. t Iseen ſtille Laſt des bertes º, enº Raſ op dem

Riese; welckſoo ſtille intuypt, da den menſch, helaas! menende

omdathy de H.Waarheyd belijd, envlijtigte kerkegaa? det ds Heere

Gaſmaeelie „nechtansongevoelijckmeßjnhero? ſºgoºd ſtaat.

i
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o4. -

Hochwoontin'thertditqugad; enſchickt
Myn ziel tot pſens toe/ als ick't “

IWKaa? ove denk'. 't is Herten-luſt . . .

(Hoenoemickt beſt of Herten-ruſt
Io5.

In Rijckdom: die ſoo ſtille ſluppt

n't het/ envromen ſelfbecruypt;

at d'amen menſch/dewijl hp meent

CPm dat hp 't ao? den Äemel leent /

IO6.

SÜn waahepd kent/en die beidt/

En/'t geen hy Gods-dienſt noemt/met vlijt

Be pver / dat den Zemel wis

Sün hoogſte Goed/en Biots-ſteen is/
IS7.

Mogthansſºn heute alſtil opt Goed

Als op ſyn Kots-ſteen ſincken doet.

So ongemerckt ſluypt dit venijn

KCe? Zielen in/en we2d Ä ſchön

IO

Pan deughd/en Gods: dienſt maa; een waan:

Dºethe?t gaat op den Goud-clomp ſtaän

Het oog ſchºn vol vans Hemels ligt./

De tonge ſpeeck ſomwhl dat ſtigt/

IOM.

De Boet ſtapvliſtig na de Keck/

Den God -dienſt is maa lippen-weck ;

Dewöl het Goud op'tonvooſtenſt -

Lºethezt vult met Afgoden-dienſt

11e

Än,alle Devgd en Godsdiena in een

Einsalieren weckversader, entherme jº
'

- - - - - -
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-
I 1 o.

e Bewaat de mijnen / Zes?/ en mp

Doo? ſoo eenpeſt / Want / of Wp v?p

(TPoo?'t ligt van uwe waa.hepd ) ſijn

Dan Afgods dienſt/ en van yaa2 ſchyn:

I II

MDat ſoud't ons baten / als het Gottd

Ons heten wee: geclupſtet houdt ?

Änwaa?hepöis bp l/en mp

Afgodery. Afgodery. -

I 2«.

d Jch achtmyſelvendaanietvan

Bevyd/ ſoo langicknieten kan

lºet ſooeenluſt eenziel-vermaak/

Jameteenwenſcheyckerſmaak

113.

JERijn Goed / op Hwlaſt/gevendaa!

't Behoot / danick dat tot mpgaa2' ;

MDant Gp ſegt dat herÄWis

Derboven't krijgen ſalig is.

v. R Us T E.

114. -

& Elſalig die’t als Gyverſtaat!

lahn Pader/ doetmp dan dit quaad N

-
1et

e Bewaard myende mijnendaarvoor, wantdoer Uwgenade uyt de

waarheyd zijnde, ſchatte ick de recht ( dsrede ) ende gevoglijcke

(endrede ) Afgoderyevoorſoodanig, enby u evengruwelijck.

»d Vry en acht ick my van dat quaad niet, voor ick liever geven dan

gadren kan, volgen de wiſſe Gods ſpraack, 'e is Salger te gewen dazs ee

owefegen. - -

g Oet my danditfien , en t mijne geern beſteden. Bewaard

"wyvoor't overvloedig Goed verzeren - dat ſoo veleten ver
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Nietſlehrsteſien; maabhenvºy

Jahn Goedendas beſteen daa GP
I . 5

IHet wilt. Bewaat mpvoc2dengaa?

TDer Goed?en ove2vloedig daa? - -

Danouts ſigmenigaan vergreep: . . .

ILAhnluſten krygmp aanº reep

I I d

TDes Hathang/ daa?hpdUpſenden

Cen afgrond meed geſleept heet Len

Doenſinckeninhaa wis verderff.

Gfickmyn Goedgenmenigwerff
IL7.

Permeerden kond / warkorddatmp -

Geſtadekomen ? konnenſp. „

Jain Geld-luſt, als ich dieſünloop .Liet ( welverſadigen ? ÄhLOP V

I I Ö«

CDf die watklepnderis ofgroot/

Tsniet hetgoedmaavoodenood?

End'epſcht die mee? alspas genoeg?

PUw ſegen maabp't klepnevoeg'/

I 19- -

En'k wagte?mee verſadgingsVan

Als't goote Goedmy geven kan

Van d'övervloeden leeftmen niet/ . .

IMaez ſterft men wel; wie ſal'tverdiet
- 12. O

derve geweeflis, want tiseman : gemerkt den overv'oed mijn begeer
tenieren ſoudekonnen verſadigen, nogoockm7" onderhoudſtrec

ken, daarmyalleen's geneetende Yvzºgento "Ä kan: ja verderf.

/jek is het: wie kan de rampen daar van ſonder ſchricken overderben?
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-

I 2. Oe

Derampen en d'onſalighepd

Daaſigdenamen menſch (verlepd.

Doo.geld-gaa) dickwils in verſtrickt

Bind/ denckendathpmietenſchickt?

12. I. ,

f Hethert Werdmet de tiſt vervuld

bán geld/ en v?ees / en ongeduld/

Enſog enWoel (enwatalniet?)

Gntrecken't Jeſus ſoetgebied.

I L2

Shnoogbedoºvenſiethet geen. - -

ºemvoo?-komt doo? den Soud-klompheen;

Enwickther alles ſwaar ofligt, -

JPietnaa?hetis in Uwgeſgt/

123

Maa naar erwigt van Goud aanhangt;

Ä#Ät ſijck/chternergens na alsnadat

Endaa?ſp (ſelfonſterfelijck)

I 24

tondgaden Goeddat nietvergaat/ .

Dergaa2t/ nietſlegsdat haa verlaat/

Jºaºmetveelſmert de Siefverſmoor/

Endandenna-ſaatnoch ve2mdot

- 125.

DietrotKop'tnagelaten Goed

Inpragt/enweeldedat verdoet/ En/

„Hier werdmetonyrngbaargeldvervult, endoorvreesen ſº
Jeſsgebiedontrocken: oogenoordeelwer bejenwic alles

Äroflichtvan Gouºis: de onáerfeſjcke ziel ( geſchaper

Äc) beet ginrgeen nie alleen vej
ºaar ſelvhaar vermoordt, ende deerfgenaom daartoe; die trotop

****syſhwandeerzdoorpÄ
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Sºnnadetoomelooſe Jeugd

Remraadt/ in ſchaduwenvanvzeugd
- I 2.6. -

Sig toe-enwisdendoodſteek geeft.

g Miyn Pader! die voo: eeuwig leeft/

2Bewaad mpvoo?diedupſternis -

Die’t Goudvoo Chºiſten-oogenis. - -

1 A-7

Jºaº upt lw MDood mp vinden doet

Lºoet Goed/ aan ſtel en lichaam/goed

Ä waa.hepd ts/en bepdie ſtaad

mt/ als een gift in Ägmaad/
12 Ö.

Äat anders maar vergiff voor is
Zls ick van uw regt oogmeck miſſ;

oe ich het dor omvzugtbaa Goud

ÄSal v?ugt doengeven menig voud

129

Än maken dat die Ideepd

2 comt haa? ware weedichepd:

(Ädo kºagtig ishet Gode-boed).

Gewis als' Goed geengaeden doet/

130.

„ºn aiddelen geen middlen ſijn

Änuten ondeºhoud vanmjn

Änd andren leven ſynſ Nier:

Meet mp danhoe ich Nier totpet -

131

s?Yºder, bewaard myveór die Gas- truhezº: maarleertmy in

ºgendeel uyt Uw Woordhoee Geld, dat onyrügtbaar, ydelheyd;

*et:..ja ergiffis, door Uwgenade in chrä. vasnºyalseen nurre,

Ägºtelijcke ſake, in uwe genade my tej geſtelt, tea

Gººdevan Zielenlichaam beſiedela.weren.
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13 I. -

Samaken end een koſtelhck.

Gebºupck van't ligt veganckelijck.

h Ho'r ſtillegt is het maa een ſchijn

Gebºupck ick Goud/enpeel en fhn

I R 2.

Gewaad/ Smaragden TDpamant

(Cotp?agt/ vercier ick d'ydle want

Il2et pocelepn/ met Schildenp /

JlMet weve2s-konſt Capitſerp ;

- I R 3.

Houdick' er knegts en maagden van

GEn ſo veel peerden als ick can;

Wat is het meer als flaverny?

Poedick mhn vleeſchmetleckernp/

I 34

Waet ovedaad van ſpys/ en danck ;

Äck maak enſiel enlichaam kranck :

JPMood' ick min vrienden veel / en ſett

Jahn tafel valvan ſoeten vett; . -

135- e -

Myſelf doo pagt/ mijnvºiendick ſchaad“

Boo! onvoo?ſigtig / ove.daad.

Belas! wat is een helche laſt

Aen't nietig in ſijn misbzupck vaſt! . - -

- 136

& Legehetledig, ſoo is'rniet: gebruyck ickt tot pragt van mijn

lichsam of huys, or bodd of peerden houw, ºr is maar Mavernye -

leevick erleckeren overdadig van, ickbedervziel en lichaam: roodig

ick veelgaſten k bederv my door pragt, mijn vriend door overdaad

ſoo is - misbruyck vol rampen; behalven dat Uw Rekening-eyſch

(hoe enwaarbeſteet) te wagten ſtaat.

- ..
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- 126.

Behalven dat Gpaja
Sult epſchen van hetminſte ding

Dat Gymp hie? veleent/ hoe breed/

Mºoe ſmal/ aan Wien/en wae2beſteedt?

V I: R U S T E.

137.

O gºotenEygenaer van't Goed

Dat Gpmphie beſittendoet!

Hºogeens vºp-willigickbeken

TPat ick maa2 Rentemeeſterben.

- I 38

Daaz legt Uw Goed dan Epgenaan!

Segt mp/ aan wienen hoe/en waaz

Jck’tnauw Weil beſteeden ſal

k Laaa? es? ick s’upt-veztie?/ voo? al

I39.

Leezt mp den Rückdom die?/ en hoog

Le ſchatten: en het bºeed veztoog/

( HMetwaahepd upt uw WDood vezb/epd)

Ban des-ſelfs nietig Idelhepd

. . I4O.

Cevatten van het Ongebruyck;

Jºaa2 ſeke/alsen ſtam en Äh
Ce ſtade komt in't Chºiſtendom/

Daniſt'een diere gaav/dien (om

CE I4K

sO Grooten Eygenear van watickheb, komt dan engebied my

Uw Rewtemeeſter waarick-t beftedenſal.

k, Maarvoorafverſoeke ik, doer myeengrooragting van den Riſk-

domte hebben: ente verſtaaa, werd die oyd Net ofydelgeſegt. das
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B - - - I4I. '

Het die baa bloed vanºs ºoon)

DÄtjngen Koninguphºf ºn -

jde Goedhepd ſchencken Woºd

Tjen ºp den uyt-deeloe-veztºouwd
f / L4242.

Danſhn het waalhck midlen van

Dateven dat Udienen kan/

Ejdat figſteeds voegt nauwlee

TÄn ſyn het mid'len van uw Eer:
I43.

TDan kammen van die Adelhepd

Bw diere Lieveling (dat ſchºept

Gan Zangen naackthepd/ºſ/en Koud/

Enſiecht )ſyn nodigondeahoud
I

. . 44

Peſtecken: dan iſt daamºn van

Sihingoed-doen aefnen kan .

En Goede-wercken, die r gewigt

Syn van het die geloob ſo lig
I45.

Ce konnen weckenÄ -“

Hºet blinckend of wat Ä kley

Teſpillenkdunckt mp wondºlyck/

Endes den Kyckdom koſteljkki
- - - I46

dattenemen is van Gaedren inſgſelf, burten hergebryk: wesrals

jen dieintchriſtendornwel befieder, dat ſydaneen Koſtelijcke gave

is, de Heere Godt (om Chriſti wil J ſchenck - dienBy in" uy"delen

róuwagt. want dan ſijnt middelen van hetlevendºW en) an
des midäelentor Uw Eer. dankan die Idelheydeene weſentlijke vervul

linge fijn van de nood uwer diere kinderen. dan canmen Goede werckens

wecke als 't leven van't geloofſjn, daer door oefenen. Enditis een

weerdige ſake. Sois danÄ Riſkom, niet wenſcheljkvoor dient u

nietenbelief die legevenmaei, koſtejckvoordersyſºft
/

-

- -

-

* - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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"den k kiinj, eſ

I46 -

– Piet wenſehlick voo die mieten he
IMaa?ÄÄ güſe Än

Ädoºm die vooſigtejcſ"
"En/ na uw MPillen ſpaaſaämlich

I47.

25ewaren/en beſiedendat

Äen mit van ſtam of tack/ of blad

ºf on-agtſamelhck peimiſt

En wede ofndode-ſoosÄguſt
I48

Ätden Äente-meeſte van

Allt ſijne Keeck'ning gepen ian.

mº ºe Goed dan na üimeening waed

End hoog - geſchat/ en ſoa geſpaart

- 9.

Ogooten Abeſitte!Ä !

( 2et is en blüft uweygendom ---

Cºnleert my waaiicht beſt veter

n Mp-ſeven/ en de mhnen hie: “
- I 5o." - -

Mit Äpdat ick dewyl ick leev

SEn voedelen veguiching geev /

Endal war ſiegten Keede leezt: -

Dat neem'ick dan van 't "g Begeet
Cº 2 - iſt

Är. Es iſt sºzial-kºn. Erst
eenigeÄ###Ä beſteden, omalia

9ederckenangte doen. en befted a -

Ärººynn waarik die weerdigegoederen beſtedenſal.
EerſtÄ atik Ä noodſakelijk is daar vanhe:

Ä erziefmºſchjÄÄÄ
ºpdeſignſagte ſie infºlgeÄgen iſt moedemgéthetruften,#

de
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- 15 1.

IWNihn lichaam ſpi / of danck/ of Kleed/

Als 't honge2/ do?ſt / of ande? leer

Dan touw / of hitt/ ofſchaamte quelt;

Äs't moede en van veel we2cks ontſtelt/

1 52.

En ſoeckt hctruſt/ en ſoo veel ſagts

Tat niet het ha?d'en ſchaºp des nagts

INet quell' Jen houde ſlapeloos/

En't ongemack de moept ve?pooſ'5

153

Jck roep my bedd/ en nagt gewaad

Enmaat geſpijs/ en kleed te baat.

º Is doo: een ongetemped vogt

Het Lichaam met een ſteckt beſogt;

- I 54

Dntſtelt het phn in hooft oftamt:

Of ſteeckt het kootſig bloed in bºand:

Äck kºijgmp Aytz en Aztzenp /

En wagte? uwen ſegen bp.

155. -

MDead doo? veel dagen agte een

n in Uw TDienſten te beſte en - -

Den geeſt mp duff en wil't geſtel
TDe? he2ſenen/ om't lichaam wel A

• Benik ſiek, pijnliſk, ofkoortfig,kgebrnyck genees-meefter,en

middelen onder uwen Segen. -

p Ismijn Hooft mydufgeworden, ſülzt ſelve onbequsam werdom

ſijr werkte doen, ofomºt lichaammet verſche werkſame geeftente

voorfen, doordienhetlongis beſggeweeſtin de moeylijcke beſiche

den van mijn beroep,eneyſcht hetruſ inyet anderstedoen,“tſyonder

ond van vroom geſelſehap, ofook oeffening van't lichäamdooras

bºyd: tmoetkoſten: danemeickerockaaf.
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156.

Pan nieuwe geeſten te vooſten/

Sün pligt niet doem/mog hupe bien/

GPm dat het, ſoo lang voo en maa?

Gedwaalt heeft om den ſelven ſmaez/

-- 157.

Endaa? ſhn klagten alveºſpilt;

Ist daa nuove-moed / en wil't

Gehck het gaat in alle ding)

Alpt-ſpanning in ve?andering

158.

SEn dient het ſorge-werck geſtaackt

JENet pet dat ſtigtelhck vezmaacht

Än voom geſelſchap of alleen; -

JlMet oeffeninge van de leen’n - -

159.

In matig abepd; of met beyd? .

End epſcht het alles met beſchepd -

Pe? antwood / en betaalt met geld

KCe ſhn? ick neem't daa?Ä gn tel“

IÖO.

ie? voo?/ als voo?'t geen nodig is :nÄ ick my niet Ä W

Jºog onde ſchijnvan noodge ruſt

En voed'een modeloſe

- I (HI.

1 Soud d'open lugt / ſoud winden we'e/

Soud Son en Maan in hazen kee? -

Mae ſupd of nood / doo hitt' of koud

Jahn ſwackie Lichaem ſchaden;º 6

E 3 IÖ 2.

4 Vºrhitre en koude, miſten regen, item totmija ruft envryjiz

heydkrijgik“ ereenhuysvan.
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1 62.« -

Ick mp geenhuys/daa ich de ſoelt

Pan Sone middag / en de boelt

Danal de ſagten end het vuº „

Dan Liſten dampen inºr -

193•... ...

Daa ick minſchoenen riemontbind

Hºyn ſpys myn ruſt myn vphepd vind d.

Sck bouw / of koop/ of hue een hut

CPfhups/daa? in ich ſºwie
I Ö4..

( En weet het is uwÄ van't goud

My van uw whsheyttoe-veztouwd:

r JPijn nood en nut dan dus beſteld/

Wilt Gy het overige s
10.

Nierſen ten kiſten Är 5

Df kaſſen daa metdºop-gep?opt;

5ºog am ve? meedering ten fret

CPfandze winſten weg 5

- - I • .

5Dog dat het ſtilen ledig blüv:

MaarÄ Ä.
En milden wyſlijck ſp veſpilt.
In pligten die den Geme wilt. V II

- corerge en wie er nogin kaſſe vergadert, nözäeräche wird

doende, nogledig: maarte woeckeren op den Heme.
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167,

Aa2 geev ick dan de reſte tae.

ſ Fihn e2gens UWe kinden moe

Danlijden/ om dat hups en Joud *

En al haa? ºssetº - -

rl

GPm Illwent wilhaa2 is omtzaoft ?

Äs Uw Bolckeygensaf-geſloaſt

Än Äſten met uw wee paty?
C is billyck dat ickmººs -

1. 9.

t Äs elde2s uwe WDaaijepd nog

(Teplanten ÄÄÄs
Lot nu de Zielen Äeus Fijck /

End UW gebied/ſo liſtiglyck

17 o. -,

Ontrockenheeft ? enepſcht hetgeld? -

'C is billyck dat het myn geteld

TBaa2 voo? gereed ſta op uw MDood/

TD.at l dog ſupve? tat-behdo?t.

17 I

v Bevindt ſig eigens in den kºing

Ban uw Gemeenteen jongeliuW ; -

E 4 TPaa?

f ſijdeergens uwe gelovigen omnwent wil: ick moet methaar

lijden, van 'tmijne aan haangewende.

* I»eldersuwe kercke negte planten, ick moet van 't mijne dar hel

penbekoſtigen

"Windmet ergens eenJongman, in welcke men van jongs op aw

Geeſt heeft konnen ſpeuren (nevens matig verſtanden oördeel) ſulx ly

Tindeeſegeelteloſceeuw, als ſchier yder die fig ofdeſijnetenherder
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Daa van fjn kindshepd Jeſus beeld

«En Geeſt ſo minnelijck in ſpeelt/

172.

. ( Benevens oodeel/en verſtand)

Dat die hem ſien/ van alle kant

WHem ſchicken tot dathoge we?ck

TGen aſtgen voo!-gang in uw keck!

173.

( In d'eeuw die Geeſteloos entzaag

Mauwpet wes vindt dat à behaag ;

Daer yder ſchier die ſig beſteedt

In dat ampt niet dan coſt en kleed

174:

„Be-oogt, en ſondeº uw onthiet

Hig aan uw keºck tendienſte biedt/

Enſigen die hem hooºt bedezft/

(Lot dat het alles Geeſtloos ſte?ft.)

175.

En dient behalven dit een goot

Getal van Zonge lieden/dood s

Aan weld en vleeſch/te ſchool beſchickt /

GPm't dorge Hepdendom Äuch
17 9

Ent blinde Jodendom veligt,

Ce kºijgen : wis het is mijn pligt

( So aan de ſulckm geld ontbgeeckt.)

TDat mijn geld voo? de koſten ſp?eeckt: 177

maar alleen op teerlick
dienſt ſchickt, niet op d' inwendige roepinge,

kerkbedorven werdt
onderhoud toege heeft, door welckt all in ºw

ejefgejcherten deen dageis tenopſigtvan urkeÄ
dert dient. ja dienen daaren boven veleJonge lieden - inwelcke men

deware verſervinge merckt, ter ſtudien beſteltom Heydenen" Joden

«ebekeren, jonder die onvermogende, ik moet diekoſtenhelpen

&ragen van't mijne, op dat aw Geld«w wenk doe.
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177.

So kºmmt Uwe tot Uw weck/

So bouwt het dore geld Uw keck.

º ILHdt onde? ons uw kind gebreck

Pan't geen vooº ſchaamt Koude deck'/

17 S.

Pan ſpijs/ of hups; inſteckt offpjn/Dan kundig Artz of medichm? ffp

Ik kan gedencken dat de Ä
TPienick voo? deſen doo? de lugt

179.

Cen Hemelſand om ſpys en kleed

2iet was voo? my alleen ; maa? bºeed

Poo? Mijnn' gingen mijn's-naeſten mood/

Geeft GDINS (ſepd ick)Ä daaglijx brood!

IBO -

„De Beeze/daa op/ſendt het My,

En't is ſyn MPyshepd goed en vºp

Man een te repchen dat Äp denckt

Doo? veel“, en ons, niet My en ſchenckt.

- I & I.

Bet?ouwt het dan de Hee2 aan Een.

'º geen oock voo? and?en is geheen/

So is het regt) dat die, het Goed

A?em ſo ve?tzouwt/ aan andze doet

- E 5 182

w Hebben onder onsuw kinderen gebreck van voedſel, ofdekſel;

gemak, verquickingofmedicijn in ſieckte; my komt in gedagte, dat

alsik (nat voorſchrift van mijnlieve Meeſter, en ſouvereynenCo

ºning Jeſus) om onderhoud badten bidde, ick danbrood begere nier

voor my, maar voorons;ſeggeude, Onsdaaglijkx brood geeftons beden:

gelatende aan de onberiſpelijcke wijsheydhoe, waar, en in wienshande

y, darons broods, leggen ſal: behaagt her nu deſelve, datin mijne

handente gewen, en aanandren het niette gewenzen vertrouw ikdat
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I 82.

Cen dienſt/enten gebzuyche ſyn.

Jck ſeg dan; ſoo uw kind in pyn/

Än hange/ofin andze nood

Dan doen heeft t geensº mÜn ſchost

1 & 3.

So rückelhck gelegt hebt? 'k wil't

IHem geven bydelnchen mild;

IÖamt als ick't epſchte niet voo? my

JLRaa? VO02 ons nOOd/Ä op GP

I
4.

My bºood gaaft agt ick t regt enre en

TD.at ſulr niet mijn is maa? gemeen;

En't geen Gp ons geeft/ dat voo! my

Ce hoUden Wa?edº
- 1 85

x Siet He?e dit maacktal mihn b?ood

So blott Vo02 and?en als myn nosd/

Endat gebzeck en naeckthepd van

TDie Uſyn Bade? noemen Ä

1 86.

( Pºp fp dan wie hy ſp) van't münn /

Als epgen nood/ ve?vult moet ſyn.
y Met

broodopen namijn gebedgekregentehebben, ſo moetikverſtaandat

ºdeHeereºnsbrood ( dat istgeen myen andren toebehoort), daarik

emgebedenheb, an my heeft willengeven» om hetals on-broodte

-kouclea»en andren ook inhare neod uytte reycken; ſo wilik ºr dan

"aan alle die U als Vader aanroepenſo welals, aan myſelve beſteden,

"want indicnickt onderhouddat voor «ws alle gebedenen gegevenis,

ºoor my ſehe hield, ſonde ik menen voor Godtwaarlijk dieverye te

Zaan.

*** Sier dir ſtelt, wat ik heb, ſowelaanandren( die Uhaar Vade

*men) als aan mytendienſte.
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4

i

Met dit verſchil nogthans; dat HP/

WPien nodigs pet ents Hetſp

- 1 57

Zem's Hemels heplige belepd

Geengote mäat vanjaaſäämhepd

En gaff/en des hp vande? Hand

º?et alles ſlingezt mae de Ä 5

- l d

Petzphp am5yſondeº ſehuld:

Of hp die ander ongeduld

Än amoed ſiet en hoot/ en van

Hºet ſyn niet helpen wilt Ä kan/

- ÖC)•

Sulr miet na ſyn wil epfchen. mag/

Jºog mp gebieden met ontſag -

AanhemTof dien/dien't hem gelieft

(Tegeven dat haa2 nood gerieft.

I9o.

MDant of wel's Memels oogme?ck ſp

Dat’t Goed gerieve hemen mp/

Endick dat oºck ſoo ſchatten moet;

Pogthans het dagt die PDHSßePd goed

1 I -

„Fiethem maa mydº bant bewind/

Ontfang en upzees nabevind

Dan Sdeºs noden toete ſtaan/

Endiezyek te bevelen: aeu

! * ,

- - 192.

yrög in die verſtand: dat een andertyhyſeve(öfddörgebrekvan
Jºaarſamheyd zófſonder ſijnſchuld) armſy; tſy hy voórandrea

meiſpieke, ſelvevan mymer oncagnier eyſchenen mag: want of

/

Feldatikhebin gemelde inſgte gemeenis, als nogº komendeº
KºnzemenenVäe, door Crialesenebloed eklegen, enº's
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192

JERp ſtaat het dan van dat goed dien

Äck 'tagt noodfaacklijck hulpte bien;

En dat is't geen-men Eygendom

In't werelds vie?ſchae: noemt/ vaack om

193.

Goedo.de onde dat geſagt

Pan's Hemels UPysheºd in-gebºagt;

Jaaa? waalhck iſt in Uw geſigt

JPiet ande?s / dan eenÄ pligt

164. -

Mp opgelegt. van't Goed dat veel

Gemeen is whſlick elck ſijn deel

5Piet na een ſlegte-Evenheyd

Laaa? na een Even-reedlijckheyd

I 95.

Tereycken, end op't laatſt te doen

Goereeckening van al mihn doen.

z. Dyn Zee mijn koning ſtet ſo ſchatt

Äck al Uw Goed / en al mhn ſchat: VfIH

ook daar voorhouden, en ſo beſteden moer, (welckallesvan's Hemels

vierſchaarreverſtaanis) ſo heefterevenwel die wijſheyd behaag den
uytdeel nayders nood, my toeteberrouwen enhoog aante bevelen:

ſulxhet aan myſtaat. wienenwaardaarvante geven. Ende dat istgeen

wy Eygendom noemen, ( in 'swerlds vierſchaar) vanU orders-halven

onderons menſchen ingeſteld; maar in waarheydeenpligt eenigen op

gelegt om t onderhouddat velen gemeen is wijſelijck aanyder nare.de

2 t tereycken, en U rekening regeven.

z Qiet, Heere, ſulx ſchar ikal mijn, ofliever Ulw Goed, en daarom

derekning-houdem nodig, want hebbende aan niemand, danaan

U, rede regeven, van mijndoen ; ſo moetikwelſorgvuldig toeſien,

datik my Uw Stadhouder (r welckmijn gewiſſeis) ſteeds onderwerpe;

welcke mydaaglijxnauw ondervraagt, waten waarvertiert ? en die ik

ºknºgontgaan, nogverachten wil: daarom nuſchrijvikhet op , om
* .
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196.

E da azom dunckt mydit belepd

Deeſ' moete/deſe beſchepd

Dºan boeckte hoüden nödig, want

2eb ick op Aad'aanniemantshand

I 97.

JPaa? ſlegs aan H van't geen ick maack'

MÜn rekening te doen/ ve?ſaack.

Äck ligt'lück ooch Uw hoog gebied /

Do ick mp Uw Stad-höuder niet

198.

Geduriglöcken onden-wep/

Dat's min gewiſſe/ die mp'ſchenp

Endaaghr in Uw name vaagt

WPat ich aan mp/ wat aen die klaagt/

I99.

Gegeven/of gewepgezt hebb?

WBiens ondeºwis ick niet een ſtep

@ntgaan/ of opdvezagten will',

Siet daa?om ſett’ick alles ſtil

2.OO.

KCe: neer /om U/ en mijn gewiſſ

(Lepapen met dat waa.hepdis:

Dm daagür weer teſten 7 of hie?

CDf daa2 min ted in't Goed-veztie? 2OL

UwStadhondergenoegentegeven, in daglijxtekonnenſen,oſin my

bedieningeuw inſtruêie ockwelvolge? ofik my als Eygenaa ofas

rente-meeſter drage ? ofik ooknietna mijn lnft verfpilt hebbe? ofºr

egeveneookÄ eengoed deel van't geheleis? ofikden naakten »

rgerigen. konden geholpen hebbe : Cort em; hier kam ik alles na

ſen, enleren ofik madeſe den voorigen voette houden - of die ts
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2or. -

Miet van Uw voo?ſchºift afen wijckt ?

GEnd of den ganſchen ſºwie gelückt

TPen handel van een Epgenge?/

Gf Liente-meeſte?? @fick dae?
- 2 G2.

Geengeldomnutſijckheh verſpilt?

Ofick het/ nauw MDysheyd wilt/

Gfnamyn luſt/ hebaangelept?

GPfoock / het geenickwart
O
23 -

Lºeb op het water / Kaneen deel

Een mercklijck deelzijn van't geheel ?

CPfick den naacktenhebgedoſt?

TPen hongerigen nood'gekoſt

2. o
- 4.

Gegevenheb? den koudenhºant.

Endiezgelycken. ktot ; ick han't *

Hier alles naſien/en theyind .“

JlMynonderwihszyn/ ofickin't " - - -

2.
O5.

Deztieren vanmingoeddientred/

Dienick tot nochtöe hebgeſet/

ETehoudenheb; dan oficl moct

Jºapſetten op een and?en Voet ;

296,

Alna't den Eygenaar behaagt.

« Ilºaa werderniette veelÄ
Panhertentydſ (denchickdan peer)

Ptzjgt nietdjdoo hethert eenkeer .

2Q7-

verenden heibe, in beſten was eine naies gewissaik

met tvoorſchrift des Eigenagroverse-ekomen, 9ffºº: „

- Maar (denchickſonzijts) koſt hetiete vgcfin »en ist
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2o7.

Cerwereld? als hetveeltijdsgaat

Aetſulcken/ die haa2goed/haa2 ſtaat

Soo makenend hermaken / dat

Haa?hert tenlaatſten in Ä ſchat

2. Q &.

2Begraven werd. Ditliydtgeenlaſt

(Dunckt mp) wantasick's Hemelslaſt

WDil doo? mijn goed envoerenupt ;

Gewenn ick mp/al wat ickſlupt

209.

ÄnkiſtofkaK/ſoo aan teſten G

Als’t geen niet mp behoot maa dien

Dientalles moet tendienſte ſyn:

Soo iſt'een anders Eoed/ niet myn.
2. IO.

Gfwillick in het Goed vemaackz

Gedenck ick wat gewenſeht een ſaack

Het ſp van't onvzugtbae Goud

(TPat neºgens mp toe dienen ſoud )

2 II. -

TDes Jeezen Jeſus lieve Te'en

Ce dienen in goed-dadicheen. -

En wat de thd belangt: geſten -

Ick in dit weck geen menſchen dienn' -
- - - 1 12

Werdhetherthier doorniet aardſch, gelijckt mer die gaae, dieſbe

veel metbaer goederenen ſtaat-makingenop-hebben? Geen noodhise

van(dunckt my), want de ſaakſoo vattendealsboven ſeyde, ſo ſie

ick “tgoedaan als “t Uw. (dat is eensanders )en niet als emjme; ofwil

ik vermaack in ºrgoed, ick overdenke dat door tonvrugbaareJeſiº

leden gedienr konnen werden, endaarin verheugick my.

s Ende tijdaangende. Alſo ick geenhandel drijve, ſoobchoeftet

weynigtijdstoe; k'hebmaar opte ekenen, war ick ontfang, enwazr

"eik taaaleg; Ennoeter al wattijd aanbyven, tſal my doord

- - - - - - - ---
-- * *



Es f. v. Lodeſt.uytgeſand-Utſpanninge
2 I 2.

JNog met veel menſchen in taffyck -

Gfgeld -op-fret of dieſ- gelyck

Eedgen heb;epſcht (dunckt mp) mün vptl

In deſen maa een klepnen tyd;
2 3-

GPm op te teeck nen wat Gp my

Cerhand ſtelt / en waa? toe ickt vlp/

MPat Gy my geeft/ en waa? töeick

TPat op Uw voo?ſchzift hemen ſchick:
2. J4.

Dat's haaſtte doen en moeter al

Een wepnig thd in blüven ; 't ſal

Doo upt-ſpan/ of ver-andering

Mapſtrecken daa wel minde?ding
2. 5.

Poo dees thd mptoe heeft gedient.

Enſeecke? Geeſtlück oogen ſien't

JPiet voo! ſo klepn aen daat gewiſſ

So heplſaem meet ontwüfflen is:
2 I 6%

En daazmen dus uw Aeplichepd

Uw Goed-en Meys-heyd van't belepd

En wettig ſlüten van het Goed/

Dat Gp ons geeft, me reeck'ning doet.

217. -

e Cort om / mijn Coming/ ick beſlupt

Uin't beſit en my'er upt/ º
Dan

verandering tot uytſpanning ſtrecken, dien ickwel in minder ſaken

geſogtheb. Envoorwaer, geeſtelijckingeſien, 'tisal wat tijd waart,

onſeconſcientie, en uwe Alwesenheyd inde ſelve, rckening te doen

wan "rgeengyons TOSVertrOUwt. - -

- Coejck ſaliekyetbeluyten,'tſal myse, enUiºde ergendom

Saalmijn goed, ſija. d



Opdrºge van 't Chriſten jdelck Goed. sr

Dan alles dat gp müngebied
Gfdienſt bevolen he Än NL

2 I8.

Enagt, ik mijn te zijn; maar Al
Is UwÄ hetÄ

* So/s t ooch verr van daar dat ich
De Goedgen die Hw wiſſen ſchick

2 I9. -

Glot midlen van mit leben mp

ºdiende/ſoud (als waren ſº

Äm en wat groots)eragten vooz

Münslevensoogmerck endjet ſpoo? - -

22O

Derbijſterd) leben/ziel/ en le'en

(Ten ºdlen Goedgaarſoud befteen. ,

* H Eer 3p 't eenig oogmerc van:

Mün leve/ en dat ich leven an
22 I.

Daar toe geeft Gp mp Goed. -

j, Beſitt
SSP grooten Koning dat enditſ -

WBant dus ick teecken en bekenn e . .

Dat ick met alles d'Hºweben -

-. - - JF Na

d. Yermoet het dan oockvanmyzijn, dat ick des werelds Gded

(alsºfhet mijn, enwat groots waren voortyje mijnes levens

houde", en des mijnlevenaandeſelve beſteden je.

Ästeenigeynde waar toe ickleve, en mijngoedeen mid
delom dat leve daat toeteonderhouden.

f Beſit gy, ö Grooten Koningeenen'tander, mijnlevenenmijn

Goed, want icken alles ſijnuwe
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Na-rigtinge aan den Leſer.

Raagt, Leſer» niet; dewijl des Hemels ſchigten

Sooſlaan, dat Geld en goed Ä vrugten geeft;

Waer toede werld met yvert'onderrigten

Van's Goeds beſtuyr, als niemand Goeden heeft?

"t Is nut ſijn voor'gemisgreep te belijden,

Endus te Heyligende Hemel roes

Gods regte handte ſien in ſlinxe tijden:

En daar dient Udeesonderrigting toe.

Den Hemel had u rijcklijck toe-gemeten

Sijn Waarheyd, en veel goedren tot haar dienſt.

Maar Kiſt, Pragt, Luft hebben die opgegeten:

Dus komt de waarheyts-wraack op 't onvoorſienft.

Nu, of den Hemel nog eens op ons fügten

Sijn waarheyds dage» en aan.'t erbarmen ſloeg:

Dus leert men wat het Heylig zaat voor vrugten

Na ſoo veel winter-ſtormen billijck droeg.

eshoogickoorbaarnerig in de ſagen

Den landen Vaterna fin wilte vragen.
- -

C----------

J- VAN
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J. v AN LoD ENsT Ex Ns

Korte Aanmerckingen op 't gecn hem

raakt in ſeker Bouckje onlangs uytgekomen,

Onder de maam yam

Verdeding der Proceduren, &c.

2 Cor. 6. 8. Door eere ende oneere, door quaed

gerlgte, ende goed gerugte : als verleyders,

ende [nogtans] waragtige.

BE s c H E Y DEN LE s E R.,

Ä Nſekerpasquil, onder denaam van Verde

§§ diging van de proceduren Gre. onlangs uyt

Ä gekomen - vind' ick 2 a 3 maal mijn naam

E die ons (om't werckdat wy doen) uytge

SZ sº Gleſenermoetzijn, dangrootenrijckdom.

Leeſthier: (eerde volleantwoordvoorden dagkomt)

demijnein'tkorte.

I. Pag: 33. Datiek my ſouckteoneſaan van de Kereken

ordre: Lodeſteyn dorſ nogomlang, &c. ditiſſer van. . .

Ick houde het daar voor, en ſegget, dat een die

ſijn gewiſſeſalquijten in't beroupenvan een Leeraar.

1. Geen menſchen en moet ſouckentebehagen.

2. Moet ſien , wat hoedanicheden eens Leeraars in

Gods woordvoorgeſtelt werden - en die beoogen; het

daar voorhoudende, dat de ſulcke de Magiſtraat beha

genſüllen. -

3. Ende ſig wel ſtrictelijck binden aan alle deleden

vancorreſpondentie in de Kercken-ordre, ennader inter

pretatie deſſelfs, daartoein't byſonder uytgedruckt.

Is dat van de obſervantie der Kercken-ordre Ä
F 2 32Il 2



84 º. v. Lodeſt uytgeſande Uytſpanninge.

ſlaan, en occaſiegeven aan het derde Lid van Staten om

den Kercken-ordreden boomteſlaan ?

II. Op deſelve pag op 'teynde dat ick mijn Colle

veragte: #Ä bljv' uytleggingteÄ 5 #

als het er uyt quam ſoudbet Quakery Kjn.

Ick heb27. Octob. 1667. In den Dom : myna ordre

teverhandelen voorkomende r Cor. 4. 19 - 20. Ick ſal

verſtaan nie de poerden dergener die ofgeblaſen jn: "aar de

krägt. Wan het Koningrºjeke Godeninie gelegen in

woorden maar in kragt. DaarÄ inſubſtantie. Dat

door de woorden verſtaan wierden Welſprekentbeys» Ken

miſſe in Geeſteljekeſaacken, aangenaamheydin't onderpſen,

wereldſche wijsheyd - en dat alles ſonder den Geeft der ge

nade, [dogen hebbe geen regte Vroomheyd, ofGodſalg

heyt daaronder genoumt). Ende door de Kragt; den

Geeſt der weder-geboorte» in den Leeraarwerkſaam tot

onderwijſinge en weder-baaringe van andren. Welcke

ick liever (ſeydick) met de woorden vaneen voornaam

uytlegger dan de mijne beſchrijven ſal. Het is als een

Leeraar meer door deugden, dan door woorden frijds; das

is niet op verſtand, nog welſprekentheyd feunt, maer mes

geeſteljck wapenenvoorſien» in eenyvertodes Heerengorie,

meteen verlangen tot.de oprigºinge van Chriſti rijcke, net een

genegentheydtot deſtigtinge, in des Heerenvreeſe, mttonover

vinnelijcke fantvaſtigheyd, Ä der gewiſſe, en andre

moodſakeljcke gaven, des Heeren werck wackerljck doet.

't Zijn de woorden van den voortreffelijcken Joh. Calvijn

op deſeplaatſe; welcke ick, om hare uytnementheyds

wille» in mijn notulen (buyten mijn gewoonte) hadge

tekent, als oocknog des verſocht ſoude kunnentoonen:

ende, om dat ick wete, met wat loode ſchoenen wyna ge

gaan werden, van buyten geleert - en(ſboveel mogelijck

was) van woord tot woordverhaelt endemijne gemaekt

hebbe; en nog miſdoetmen. - - -

Is dat ſijn mede-leeraren veragten? ,,. .

- – Is
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Is dat de Gemeynte ſchuldig blijven, wat die Krage

is; als 'tmet ſoo efficacieuſe woorden geſegt werd;Ic

giſſe denextrahent doe moet gellapen hebben.

Is dat Quakery?

III. Nopende't genep.2o» enp.42, 43.ſº:

CA SU S- P O S IT I E.

3» Is voogd van B ſijn Nichte. Bgrootergewor

33 « den zijnde» valt Adickwils laſtig: endät ſom

23 T1/CisalÄ &c. om meer als haarnooddruft eyſcht,

,,en inkomen lijdt. A verſtreckt haerte veel. BTrouwt

»aan C: deſe eyſcht van A Capitaelen Intereſt behoor

»lijck onderhoud daarafgetrocken zijnde, A brengtal

», ſijn itemsby, en meent C ſoo verre met rekeningete

,,betalen: Ctreckt A in Regte. De Rigters (d'eene

,, wat ſtrenger als d’andre) verſtaan billick, dat A wijſer

» geweeſt moeſt zijn dan B: en haar boven de noodige

» Alimentatie niet verſtrekt hebben; en Vonniſſen eyn

»delick, dat Aaan Cen Bſoodanig geldſal hebben uyt

„tekeeren, welcke Ametſpecificatien bewijſen konde

»aan Bal verſtrecktte hebben.

Dusquam my't gevalvoor? Hier over nukondetwee

vragen vallen. -

ſ. Ofde Rigtersdaar aan welgevonniſthebben? Dit

isbynynoydin bedencking gekomen» of heb daar Ja

op geantwoord. Het is ten hoogſte billijck dat een

Voogdaan ſijn weeſenietmeer verſtrecke dan van noode

is: (ſulcke moeylijckheden uytſtaandeofafwerende) ofte

aldus geſtraft werde, andretenexempel. - -

I 1. Of(ingevalvan Conſcientie, datmijn werckwas)

een Nigte metgoede gewiſſe vanhaar Oom eyſſchen en»

haartoegeweſen zijnde seie. mag, "t geenhaar Oom

". 3 tG
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te regte bewijſt, en ſy bekennen moet eens warelijck

genotente hebben? Hierophebbe ick Neen geſegt; En

deop den tegenwerp dat ſulx van den Rigter was toege

weſen, geandwoord, dat niet altjd metgoede conſcientiekan

werden genoten.'t geende Rigters wel,en regeveerdigjck wüſen.

Dushebickdoe de lieden uyt trouweliefde tot haar

Saligheyd, endrang mijner conſcientie» (hoe wel het

buyten mijn wijck was) komen waarſchouwen, endus

ontfange icknudenloon van alle trouwe Leeraren.

Maaris dat nueenexempel der uytſporigheden van de

Ä Leeraren, daartoehetp. 2o. bygebragt werd?

So ſal den beſcheydenen Leſer ligt vallen te oordeelen

van allede anderen,dat het maar (nadenaart der Pasquil

liſten) of pure onwaarheden of verdrayingen en zijn.

Als in deſe ſtaeltjes blijckt.

1ck (die mieten diene omvry van laſerente bljven; maar

myverblijde, mijndienſt vänſooveel vrugtste zijn, dat

bet den tegenpartyenleedis)agt mydoorditbovenſtaan

degenougſaam verdedigt. Dochtwijffeleofſyl. , dien

deſenſchrijver wilſchijnente verdedigen, ditalvooreen

dienſt ſullen agten; gemerckt eenyder (die niet blindis

doorhaat nevens de Utregtſe Predicanten) uyt het ver

fwijgenvanſijnnaam alleen,dusreden-cavelen fal; Een die

de Verdediging van ſulcke Perſonen betragten behouft

ſijn naam niette verheelen ten ware hy van binnenover

tuigt wareagterhaalttekannen werden vanonwaarheden

enſiefdeloſe handelingen,welker wyhiereenſtaaltjeſien.

Beſcheyden Leſerſeeſtdittotonderrigt, bidtmet my

voorſulcke menſchen, en vaartwel.

AO. I667. J. v AN Lo d E N s T 5 x N.

- Siet Joh. 8.483 49. ende

Weet, vrienden wie gyzjtº dat die my wilbeledigen

Salvinden die my Sagt- en Moedig ſalverdedigen;

Ofſeggen; Lodenſteyn traddaarin buyten 't ſpoor. -

### FFFFern-,
- P
- -

-
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Op het Geeſt- en Sin-lijke

B U Y T E NL E V EN, &c.

Stem: Yets moeticku Laura vragen.

I«.

F#=======# EZ

SÄn -

#==#

Ding in ſtilhepd aen teſpot

#====#==

IMetal's wereits trooſt/ en ſepd:
-

*

- ---

--- - - FEEFEEFEZ:
T-T

FHE=EEF======

So ſeerkam een blanek gewiſſe

-TT

F= ZFSSES

Rampen/ weelden/ dulden/ miſſe -

F=#=#==#FF

In een (Trooſtig eenſaennhepd.

-

-

-

-T

T

z

i

2»

Dunchthetutotmünentºterº
t Isnietvzeemd/ want't lºanelupſter

Danuvzeugdeontſincktmñnkim/ ..

Alsmp in hetſalige Poſten ---

't Weſentlijckelicht komt trooſten/ „

Daeromickmeed ten Cop-puntklim.

3« 2.

taampigdampigkenſeemmet

Pamuluſt (daeringpſwemmet)

JlMet Watſmeersstaat b2and

4. TDOg
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Doetut warelicht verlieſen/

Enintſcheenwigtweelichtkieſen/

Dieſel-ſteen voo? Diamant.

4.

"t WDeeldzig Woelen/rupſchend raaſen/

TDansen ſangbandupſentdwaaſen/

Winſtgeſogt/ enſtaat bekuppt/

Doovenuvoo? Jeſuswooden

Die men in deſtilhepd hoozden

Diein'teenſaemhertefluppt.

- 5.

Cenſaemleer ich Jeſum binden/

Eenſaemaen minßertebinden/

Eenſaemmethemommegaen/

Gm/ als rückdom/ bztenden/ ſtaten

Metditievenons verlaten/

Eenſaem/ nietaleº teſtaen.

@!geluchigeenſaemleven

WDillig willkomu geben

Aldeluſtenvan den woel.

Taet.de Stedenpzagtig bincken:

Alhaer ſoetigheden ſtincken

Bpdatick in't eenſaem Voel.

7.

Danckheb Slupter/ die den lupſter

Panditlevenuptdendupſter/

Soteboo?ſchön bebt geb?agt/

TDatdiengrootedingen luſten/

WBenſchtteſchuplenwenſchtteruſten

Inſonagtelooseen nagt.

J. VAN L op E s r a y N.

Dienaer der Gemeynte J. C. te Utrecht

Op

º
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O P D E

Letter-kennis de Hemelſche Wijsheyd

verdagt houdend' en blamerende voor

geeſt-drijverye.

Stem. van Pſ 12. of 11o.

I.

#==#EFEEF E

D Ged'onweerdeerlücke herſtelde waerheyd

F==#===#==F#

(TDie’shemels geeſt en't godelevenb?engt)

F=====EEFFÄ

Dootwerſchenveeſchjhepgenahaerklaerhepd

FF=F===FFEF==------

Perlo02/ dewl ’t de wijshepd ſo gehengt.

2.

Piel werden vleeſchenal't verdoemlijck eygen

(TDatdoo? deletter-leer ſig waentteſtaen/

En'thepl belooft) met laſteren end?epgen

Gp'sBemes Geeſt/ endalſünwerckenaen.

3. MGaer't mogelück/hetjgegdegeeltelijcken»

ºetgeeſt enal, uyt Kercken Schoolen Land:

dem dat dengeeſt onlydelüche blicken
Geeftvanſijndoemelückenletter-trant.

4. Maaerdatenkan'tnagniet: dies meteen ſtatig

Gebaervalt werdenvleeſchenal'tgeſpups

Aen'tſupverenvande waerbepd/en die gratig

Tehoen/ om Godeeendienſtte doen/ quanſups.

5 Menroept/ ſogaet.de ſupvze waerhepdbenen
Enditgeeſt-dzijven isrº- Hºet

5
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etkomt/ datonſekindzenmogbeweenen

eſieninplaets van Godsdienſt/_dwepery.

6. MDat is dat licht dat hooge God beſchouwen ?

TDatſigverlieſen ? endieliefde quijn -

't Verſincken in de Godheyd? endatbouwen

Gp 'tongeſien? die blpſchap/ en die pjn?

7. WDätisdog datontwoorden - datontweſen?

WDiedwaalt nietin de Wooden-ſonder-ſin?

WDieſagntet.graegde Zerſenen geneſen

Panſulcke/ dieſig ditalbeelden in ?

8. Jckhoud hetmet deleer der Reformaty.

Datickdooz Jeſum voo! Godſupverſtaen

Endooz t geloov'ſalblüveninſhngratp/

Enepndlück ſo van mondten Memelgaen.

9. Alvoelickal die fikefakeryniet/ -

kEnweet vanminofonmin/ vzeugdofpün,

t Geloofistal/ end als deeſ tüdvoo bp-ſchiet;

MDatkam ick meer als in den Jemel zijn?

ro. Endaermoetmp 't geloob der waerhepd b?en

ZSodult denarmen Letter-raſebol; (gen.

2Beſtaetdewaerhepd naſhnſintemengen;

Endzincktſig danaenſoeen waerhepd dol.

I. R. US T E.

HF===========
=

M Aerweetap niet; dat liefde maer deſaeckis

#E=EF=== EF=EEEEF
-

“

---

Daeradendienſt des Nemesinbeſtaeth

FSFEEFEF=E " - ========

Enweetgpniet/ wat liefdevoo? vermaeckis

#=# E=====E

Aendien/ dienliefdenaen hetherte gaet? -

-
12. WDie
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12 MBieſal/dieliefdedzaagtſonauw bepalen/

TPathpinwoozdenmietwatrupmerwoelt?

GPfſalden Minnaar wooºdenmoetenhaalen/

Panhemdienimmerliefdenheeft gevoelt . . .

13. Maer'tis uom de waerhepdte verdedigen!

Gº!dwaas! de Letter-waerheyd ſaaduTDood/

Enſchhntunu’tgewiſſetebevzedigen

Maerlaetu/ laas! op'tepnden in denood.

14. Gp gript deſchors van waerheyd: netbeleden/

Doo2 waerhepd aen; maer arme Menſch!gpdwaalt/

Datweſenis de waerhepd/_dat beneden

Pan boven in hetred'lijck ſchepſelſtraalt:

15. Dat meenthetwoozd;enſodatſelfnietwoonen

Dzomtinuhert/ en/ bpſhneeuwigligt.

H/ſigniet enſünepgenſchappentoonen/

(Cotdat gp voo2ſynheerſchapppeſwigt;

16. Sodatuzielnietonderſig begeven

Doet/ enuhert gevangenneemtinmin

Jatetuin ſigmeerdan in udoetleven. .

Meer vao?hem / danvoo?uenu gewin:

17. ZSo datumietuſelvendoetverlieſen,

End’aluwingebeelde Hemelvzeugd:

Engpeen andren Zemelblüftverkieſen

TPanhemtelievenindeware deugd. . . . .

18. So/Jeſus, ons verſoener/d'eeuwigeWojshepd

Dietdoo?'t geloov den geeſt werdvan ugeeſt;

Dieubeheerſcht/ eninſhnpaden wüslepd/

End aludoenleertſchoepenna zünleeſt/

19., Gyſultu doo? die letter maer bedriegen

EnaldieCrooſt/ Conſcientp-bzee/ enſchijn

Danhoope ſaluſtil aen't ſlapen wegen,

Endatſal dänu deeluwhemel zijn.

-
-

- II. R U
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I I. R US T E.

2O.

Do: mp/ ickrupldedupſend ſulcke emºlen

Poo: eenen liefdekus Ban Jeſus mond.
Dºpvoeddie wiſün ziel met drafen ſeemºlen

Ähnzielenruſtmietdanopºdeſengrond

ÄDatGodthetheyhebb/endateſerven

Jºagh (als hooft) des Vadersheerlijckheyd:

ZGathpſnwilhebb endemündoeſterven:

THatickhemdieninonderdanighepd:

22. THatickvoo! mijnmietepgensen bejage/

Haaerleevenſterpflegsboºmſ ZSchepper: dat

3Äckinverlooch'ningtbeed van Ieſusdzage/

Tºooºliefdenuptſünvoozbeeldopgevat:

23 TBatickin'tſchouwen van ſo ongemeten

Eeñalmagt wjshepd/goedhepd / eeuwighepd

Hapſelveninverwondringkan vergeten?

Enquijt gaanalmijn wijsheyd?enbeley;
24. THat mphet alÄ weſen in den

Gmtreck vand'epndelooſebolhepd / 't goed

Tata deSchepſelenmy bieden/ vinden/

GEn in dat onſigtbaarVermoegenddet; ...

2; Endoetmpſoo de Schepſelenverlieſen

gadgetmyhembeminnenbººp

Enalegoed7 enwilligte verkieſen

Vooreygen vryheyd, lief.de-Ä

26. 5atis mijnheyl, enalstcktover-legge/

Jºijn zemelis dat ich in Min verdwijn?

F aetuwaenheplu/envzplück ſeggen

jckmeerals in den Hemel zijn?

27. Dingt doo?de Letter-korſt: engPſºt in DLN

23jemwanhetwood/endieper in't verſchiet

ºspºt zemelſchºigtawa ich ſinge / vinden.

GégyTen hebt de ware waerheyd niet.

- - in Loumaand 1677.

- - Op



Beklaeglick. Verval der Waerheyd. 93

O P H E T

Beklaeglijck Verval der Waerheyd ſo

heerlijckdoor de Reformatie begonnen, dog

nu ſo deerlijck tot de letter ſonder

geeſt vervallen.

Stem. O! Kersnagt.

I«.

F#FFHEFHEFF==
D E Wijsheyd woond aen Zions bºomen

TDat goed en heylſaem woord doen homen

#############
TDen Pad'ren ſo lang toegeſepd: -

F#===H##H=#=====
En's ?eeren ſwangere belluyten

F==#E#==#######
Alen 't heplig Äſrael doen ſp?upten -

###############FF
Vrydom upt Babels dienſtbaerhepd.

2.

IHethepI-loos Babelhad den Tempel,

TDe god-gewüde Waerheyds-ſtempel,

TDie (Zion op hethert gedzuckt)

Naer van deſavermpontſlagen/

TDes Hemels beeltenis deed d?agen/

Änd'aſch gelegt/en weg-geruckt. Des

/ 3»
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3. Des Heerenarmhelaes! aenſtucken!

WDie ſalnu 2ions Hitind'ren rucken -

Bpt 's Werelds en Satans ſlaverny ?

Enkomtdewaerhepdonsdienhoogen

Än Jeſus aengeſigtniettoogen/

Soblüftons eygnen Heerſchappy:

4. Dit ſag de Hemel/en in'tkermen

Dan Zion/ ſloegaen ſigte erbermen/

En weckte Mannen , die den ſtraal

Der waerhepd inhaereerſten luyſter

TDeenſchieten in Egpptens dupſter

Enhaerde'enſp?eken Canans Taal.

5: Chanskekenalle Englen ſchaaren

(TDie ſtadig waerheyd-kragterbaren)

Cen zemelin verbaeſthepd Äpt:

En/ſiendedatde waerheyd-regen "

Op't Wiedlijck Schepſelquam geſegen

Involhepdriepenoverlupd.

6. Hallelu-jah! muis de Dtrooming

Dans Hemels/ ender Aarden Koning

5Äuisſhn Heerlijckhepdna bp!

JAuſal't verloochend Lam ſijn bloeden

Sijn Hel: en draken ſtrijd vergoeden

5Metganſch der Aerden Heerſchappy! -

7. TDäer bZeeckt de Menſcheens doo?dendUpſter/

GEn in Jehovah ſiet een luyſter -

Daerhpſigſelven bpvergeet.

WDieſoumetſigenalverſaecken

Dietotheteeuwig-al geraecken

Dian/ dathpin Jehovah weet?

8. Daerlegtnu Sathans rückaendupgen!

Taetdupſterlingſigdaervoobupgen

52aer/ diende waerhepdſig vertoont/

Sietmetons’t Weeſen onbedzogen

En Vindhet ſienlijckenckelloogen Dat
"“ d
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TDatmet berouw ſijn Dienaarsloont.

9. Du willſigganſchde werdverbaſen

Intſienvan Euängely-Dwaſen.

IDu wilde heyligheydhaer Tier/

Hºetbeeld van Ieſus, inſjn Scharen

Gnalde Wereldopenbaren: . . . .

MDantdaer toequamde waerheid hier.

I. R US T E.

- IO.

DÄ HWAaarlaas! Harpuyen

A Pan Menſchenlietenſigverlupen

Diewaerhepdteverdedigen.

Caſſ' en Buyck-Dienend afgodiſten,

Menſch-en-wereld-dinend Atheiſten, -

TDeſmooſte Menſchen die ick ken? ...

11. Dees ſagen/ dathetwoord-belijden

Härigsliedenmaeckteſonderſtrüden/

GEn diendenſig van ſoo eenkans.

Maer ſcheurden alde waerheydleden,

Enbuplden alde Chriſten-zeden

Al Salems heyl - al Zions glans.

12. Spſtonekenbanhetvleeſch/enſloegen

Alan't gepl'gedatſ (als Eſels/ TD2oegen/

Iºaeronrepnhert/ enhand / enmond.

„Dusraaktewaerhepds glans aen'tſincken;

MDantwathpraakten/ ſloegaent ſtucken

Pand’Adem upt ſo vupleengrond.

13. TPieſig van waerheyds-woorden letter

Daerdient/ watſcheeltdievameen Ketter

Als inde klanck/ die'too? bedziegt?

Äpheeft geen waerhepd als geſtoolen:

Hºpgaetopregtepadendoolen: .

Hpſpzeecktdätwaeris/enbpliegt.

14. TPat
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14. Datkond de TDupveloock dieſmooden/

Maer Jeſus heefthethem verbooden:

Deletterwashemnog tegoedt.

Perdenchtdewaerhepdmieto! Romen!

# ſp?eektgeenwaerhepd/maerſün Dzomen/

te't wareſp2eeckt/ en nieten doet.

15. TDat wp u Wenſchen banden b?aaken

Was/omaen Ieſus beeldteraaken

Doo? inſün lieve juckte gaen.

TPat Belials uw juck ontſp?ongen/

Enſigoock Jeſus juck ontv2ongen/

Neeft waarhepd niet (nog wp) gedaen.

II. R US T E.

16.

Aer eeuwig Al-beſtuyr! waerblüven

JDuligt» enleven» doo?het TDzijben

Danuwewaerhepd ſonabp?

(So 'tſcheen) waerblüft nu Ieſusleven»

Datganſch de MBereltÄ ſoud geben?

MDaer blüftuw zielenheerſchappy

17. Renſiet'ernauween vonckvan flickren.

Gfmoſteneerſt die heyl-looſen ick’ren

TBeſchuld des WDerelds ſtepgrendoen?

(Tot waerheyds-woorden, leugens-leven

Eergp deſwaerſteſlagwoudgeben

Engende Werld.de geſtergen?

18. Gfmoſthetbloed der bloed-getuygen

Daer Babelſigaenfad ſoud ſuygen)

ijn maer/ Van udaer tde beſtemd/

Dervullen endaertoedewaerhepd

2Beleden zijninſooeenklaerhepd?

Endanweer doo? hetbleeſchgedempt.

19. DfmoſtnogBabelſohoogrüſen/

TPat/ die ſig in de leer bewijſen

PAN
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Dan Babels haterente zijn/ - -

JNog d?oncken vanhaar kelck/ verbolgen

Perſmaden/ haten/ ja vervolgen

TDie in den geeſtuwkindren zijn.

2o. OfWas tu wijsheyd, aendees aerde

Eenſmaekte geven vanuwaerde

Verſchijning» eer die ſelh' geſchiet?

Als Koningen/ als aardſchegoden

Agaerkomſtverkondigen doo? Boden/

JlMaerſelb’ enkomenſpnogniet.

21. P! HeereFºº alleroogen

CDpuzün/ komt! komtomvertögen!

Entoontonsdathetletter-rijck .

(Zoekonſtig hoegeleerd verdedigt)

Staat (ſtaathet van ugeeſtontledigt)

5MetSathans Heerſchappy gelijck.

22. O! Heer bewaer ons voor de Letter

Die duyſenden vermoord! ofſet'er

TDen ſtempel op van uwen Geeſt.

Sp2eeckteens dat woord - datgeeſten leben

Enis/ enaenden Menſchkangeven/

Enſo onsdo?re Zielgeneeſt.

23. CD gepland ! ?oo? udupfjes ſugten!

GEn b2engt eens doo2 uw ligtaen't vlugten

TDes Waarheydsſlinckſe Letter-greep.

Teat Hepden/ Curck/ Jood/ Ästen
Als eenen man/ als eenen Chziſten

Den Koning volgen in ſijnſleep.

A M EN.

G LY K
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LY K. - KLA GT

Overhetdroevigenontijdigoverlijden

Van de zeer Godzalige zeer Geleerde ende

zeer Vermaarde H E E R

JODOCUS à LODENSTEIN.

In God geruft den r in Oogſtmaant 1677.

Io

A Ch! zalminzang-Heldinnooitvzeugde-flofontmoeten

Maaarzalz'in naar geſugt bedzoeft verqußnenmaeten?

AchmhnbenauwdeLiel! wcar wflditeindljk heen:

WBaar ik mijn hert enoo? vermeneheentewenden/

Shoo?nogzieniet alsrampſpoeden en elenden

Die Me'erlandſto2ten in degrootſte zwarighe'en.

2«.

GPchhoeis d'ºeere dus ontſiekenen verbolgen

Gverons / dathy als een Leeuw onskomt vervolgen/

Sjnhantwo?t'tſlaannietmoe;maarſaatvaftſlagopſlag;

't Schijnthpſichovers Landsondankbaarheld wilwzehen;

Enzjn verhardenek/datnooit wouwbuigen / bzeken/

Ma't doevighondergaan vanzjngenade-dagh.

3«

t Landwozdin't algemeen berplettertdoo?deſlagen;

WBaar van'telendigStichtweltzwaarſtedeelmoet dzagen;

DSchoon't weinig wogdgevoelt/ en minder noch geagt.

Maaard'armeliterk/ öwee! hoe werd die in't beſonder/

Band'een in d'anderwee geflingert en ö wonder!

Geenmenſch wozd daardoo?ſchier totagterdogt geb2agt.

4«

2Behlaaglik vooºwerp van des Hemels ſtrengſteroeden/

Kampvolle Kerck hebt gp danzögenog vermoeden PD

LEs
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Permerkten boeltgynietu Makers flaandehand ?

zymaaktuw Sutlemlos enhp verwzikt de Bogen/

IBaaropgyleund / enruktze heenenvoo? uoogen;

Ennochenkent gynietujammerlüke ſtant.

ſ«

Pier Leeraars binnen 'tjaar / zoo School- als Kerke

Poeders/

TDieu voo?'tvallenſtuttenmethunn’trouwe ſchoeders/

TDieneemthy vanu weg. Eerſt moeſtdien grooteVOET

In-zakken/ daar namoeftvan ESSEN ’t wezenderven/

Muzaagt gponberwagt/uwHEY M 1 N BE Rodaerfterven/

Endooz.de.doodvertraptzooſchteljkondervoet.

6.

Dedood was niet gepaaitſchoonzy die bºome helden

Padoverwonnen; neen zy ruftvooznietzyvelden/

TDenGrootenLoD E N sr Ex N. Ach LoDENsrEYN!

dien #2an/

Dat koſteljkjuweel; dien UBedergadelooze

Put-paar der Leeraarſchap; dienkneller van hetbooze/

MBiensongekreukte Deugd geen menſch beſchºlven kam.

7»

Ach Pemel/ ach! watſlag/watbzeuk/watramp/watſchade

Js dit? Poebzeckt gy dus nu uit in ongenade

GPpdeez'bedzoefdekerk; Een Manzoovolvan Geeſt/

Enyvervoozuzaak/ die zigmietilet verwzikken

Doozdzepgen/ of geweld; geenluſt hon hem verſtrikken;

Hoezeermentot dieneinem ook is aangeweeſt,

Why ftont/wanneermenſtaan moeſt/ als eenkop're Plaer/

't Spopdekantzel/daarhy als een vaſteſtjl// waar;

TBaarſp?ak hp in Gods àaam/zoo als menſp?eken moet,

DeSonden vanden Staatdiedogſthy tegenſp?eken/

Alſchoom derGrooten galdes wegensquamtebzeken/

Gchdatverzaagd'in'tminſtezijnbezetgemaedt.

A 9.

DienfereDonderaar/ dien Geeſſel der Godloozen!

Dienkloekenovertuiger vande Fºtº
&

- Dien
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Dienſtauten Londaars ſchik dientetalleenopStoel

Haarzondentegen-gingh
: maar die ook in't bezonder/

Haarmoedighſpeekendog
ſt/ ziend'onverſchokken cnder

unn oogen/ſpjt hunn hert; en hielſigevenkoel.

IOs

Pietdathymetvermaakz
ao hardſp?akenhardpgeekte;

Godtweethoedat zijn zielmetſmertten Hemelſmeekte

Doogdatverhardevolk/ dathy teſtraffen had.

TDezugten vanzhn hert/ de tranen opzijnwangen/

TDie kondentuigenvanzjninn
erlijk verlangen/

Alshy beſtraffend haartotbset vermaand'enbad.

II,

IWAaar als hy Geeſt rijk op de geeſteloosheid doelde

HBan dees Äme terk / die lang Gods Geeſt niet

VOßldL

Ommiddijk werkken op haar ziel: ja die niet weet

WPat's Geeſtes werkking zy in 't hert van Gods Per

koo?nen

En hoe die ſchikt en vogmt’t gemoed der WBederbooºnen/

Enoch! ofzy dat werkt niet fragtlgh Wederſtreedt.

I3•

zoe was die Man ontzet/ in zielſcheente bezwijkken)

Ach Utrecht riephp dan/ zietgy Gods Geeſtniet wijkken?

Schijnheilig waanztekvolk die noguzelben vleit/

Inuwuitwendighe'enen
ſaumelterkhe-pligten

TDie gyſleurdienſttgmuendan
kamtte verrigten;

TPätzonder Geeſtgeſchietismaar Schijnheiligheid.

13

Als hy een Leerzaam ſtuk verhandelden/ hoetreftig

Gntvouwden hy die Leer; hsenet/ hoeklaar/ hoedeftig

En hoe verfkameljk bewzogt hypder deel.

Izetſch?anderſte vernuft datgafhnwerk; dermaten

TPatzjnSTochoozders met verwond'ring voo? hemzaten/

Pºpgafgeenzémelen tnplaatsvanbloemen
meel;

I4.«

Zanrendikwis doen (dandogdielaatikvaren)

Doo deftig alshy was/zjn Stelling te verklaren

- - BSQU
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Booheerlijkwas hy indes zelfstoepaſſing; ach!

Maet wateen kragtvanreen konhyhertovertugen;

Poewifteengragezieleenhonigseemtezuigen

Witzijne wooºden/ die hybaarden aandendag.- . .

- I .

Jnſonderheyd wanneerhy JeſusGodesZoone/

JAet d'Heldenen en Äöön omgingelt/ ging vertoonen/

Gevangemengekneltmet koozdentaayen wzeed

Diezpvan deene Bierſchaarnaden anderſleepten/

Enzjngezegentlüffmetſcherperoedenfreepten/

TPat nog begrommelt was van'tkladdrig bloedigzweet.

16.

TDatin denGly-tuin/ uytzjnezweet-berlaten

GMuam vloepen; doehpdaarvan allesſcheen verlaten

Endaarhymet Gods-too?nen zelteſtrijden had.

Enhoe’tonnozel Lam/ beſpot beſchimpt beſpogen

Al’twoedendegeweld der Beulenmoeſt gedagen/

Alleenomdathy daar / voo2ons/ als Boggezat.

17.

JWAetwateenklaar vertoogvandat veelhuldigljden/

TDes krups Peers) kon hy talderhardſtehertdooſhjden/

Bºhntränenmetzjn ſpgaak vermengt die vloepden doo?

Mºetoo?/ en vielen op het hert/ van die hem hoozden/

't Scheen of den Loff den Schelm het kurügsvolk

Boeyen / loozden

Beuls/ Rechter/ Jöón en 't trups ons lebend qug

men vo02. 8

1do

MDat onderwindikmpzijngabenteberheffen/

TDgarikmetmijnverſtandin'tminſtemietkan treffen

Toohoogeenonderwerp; nagmeer daarmpderaum -

Panzulk een Jaans verlies de Geeſten zoobenarren/

Enmünbevattingenzoojammerljk verwarren

Dat'Kinmjnreden-trantnochmaat nochregelhauw.

19.«

Diedeze Naanzjn Geeſten Gaven zoubeſchºßven

Moeſtdoozdienzelven Geeſt ſ voelenktagtig sºo
3
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(Gchhoeontbzeektmpdat!) eerfkeeneyndemaak/

Zoo ſtapfkover vanzijn Leere totzijn Leven,

MBaar vanhponszoozoeteenvoozbeeldheeft gegeven/

LZoodathetisby na eenongehoo?de zaak.

I. R. US T E.

2o.

DE Leer der Leeraars moethunn doenenleven reglen/

Haar Levenmoethaar Leerkragt geven en bezeg'len.

LSoo was 'tmet LODENST EIN zijn Levenen zijn

Leer,

Die gingen t'zaam gepaart. Hy Leefde zoo hy Leerde,

Zhn Leereſchondhpnooit/ by wienhyaokverkeerde/

Maaar hp behieldie inzjn Lutſter / Lichten Eer.

2 I«.

't Eind vanzjnLeerenwasheteolktot Godteleiden

En totdien eind haarzelvenvanhaarzelfsteſcheiden/

TDeliefdevanzigzelfstetrappen met devoet

WPaarboozeluften wiltedöön; haarzelfs verzaken/

En'thert van alleding/hoekoſt'ljklostemaken/

Enzoeken anders niet/ op Aard' als 't Hoogſte Goedt.

22.»

Indien'erymandmagopStaatenAfkomftbzommen/

Sulrhadhykunnen doen; op Aenſienen Rhkdommen/

Dievielen hemtedeel/ en and'redingenmeer/

WBaar doo?een WBereldlingzoukomenoptezwellen/

Jaaardeſt zemelling die ging datalles ſtellen

Bezydenvanhemaf alsvoddenminofmeer.

23

Ljnwandelwasmet Godineenzaamheydt als Enoch;

(Souwelin't Ch?lſtendomtevindenzhnzulkeennoch?

Wat vgaagfk; ja daar zijn'er; maarzeerdungezaait.)

lshpter Spaeekſtoelſeegmenzaghetuitzjn'oogen/

athy was uithemſelfsten Semelop-getogen/

Endatzjn Biel-naald nahaar J2ood ſterſtond ged?aaft.

JERet
- -
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24.

JAetyderdaarquam/ ofaldietothemgingen/

WBasalzünpzaat nietalsvangoddeljkedingen . .

Godwaszün Schatzjnvzeed'/zhn luſt/ zijn kenigſt Al.

Zoo hymetgrotenſp?akſ die wees hytot diengroten

God; die de Koningenkanvanhaar Tronenſtoten/

Enbzengen nevens haar hunn' MBachten 92agtten val.

2ſ.

Ofzoo den Armenquamtothemzjnarmoe'klagen/

WBaarvanhp'tlaſtigpaknietlangerwiſttedzagen/

Dieleerden hytot Gadtinzjnelendengaan.

God helpje, zed hymetmedogend'ingewanden/

TPogliethemnieteergaan/ ofvulden hemdehanden/

SoodathyennaTielen Lighaamgingvoldaan.

2.6.

Jºu'k vanzijn Almoesſp?eekmoetikmy wat ophouwen

Gmdeez' Mansoeffemingwatnauwertebeſchouwen

Jnalzijn Liefde-da'en. WDie heeft erooit gezien

Een Leeraardiezigzelfsging aanden Armen geven/

Zijn se goedt/ zijn ruft/ zijntjd/ zijn ganſche

EULN

't UDas LoD ENs T E 1N die datdenArmenaanquam dien.

27.

laetwateenteerezo?gginghyzelfs d'armenzoeken/

Inkottjens hier endaar/ enafgeſchovehoeken.

TPaarkroophy in/ enzag in Spinde Kiſten Kas/

UBatdaarontbzak/ ennaeenLeerſaamonderwzing/

Hoe Godttekennen met degrootſte gunftbewjzing/

Gafhn/ in't gaan die lien't guntdaarvannoden Wag.

28.

WPaar hp eenkrankke wift/ zelfs in den tjdvanPeſte

TBaarwaszjn Dienſt/ en alwathy bezat ten beſte. -

Geenb?anden van de San/ mog killenvan de Magn/

Geenhagel/ regen/ ſneeuw I mog anmeerkon hemftuiten/

Gfbinnenhouden; neeml hpmoeſtterſtontnahuiten/

Gmdenelendigen/ gedienſtig# teſtaan. De

4.
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29.

De treur'ge WBeduwbgouw/en Baderlooze MDezen/

WBatdienſt wat trooftenhulpheeft hy die mietbewezen/

(Gok Dudenzwakke Li'en) op allerhandewyz :

ºp deeld henalletguntwaarmeed.hybegenadigt

WBas/ hºbehleede’t Lyf en heeft de Maagverzadigt/

(Cerwülen bºde zielvodyzagmetzemel-ſpyz'.

30.

WBanneerhpafgeſlooftdoozal die befigheden

Enlaſtig'oeffenlng/- ging hn welt'huswaerts treden

Alwaarinplaats vanruſthp wedervielaen'twerk/

TPaar namhydande Schaal des Heyligdomster handen

Enzaghoeveeldezondº/ degruweitmenſchanden/

HMeer wegendande Deugdvanons hervozmde kerk.

3T.

Dathem voogtsoozſaak gafhet Siontebeſchouwen,

En wat menvandelierk ophuidendienttehouwen;

Joe 'talverbaſterdts) verdozven en vergaen;

H0ezeerhaarzu'vre glans en luiſter isverduiſtert

Paarzilverafgekeurt/ en alhaargoutontluſtert/

Paarzonne-licht verkeert in doofheid van de Haaan.

32.

Datraakten aanzjnZiel/dat deed hemdzaevigtreuren/

Enwiftzomwhlen'thboftuitd'handnetoptebeuren.

Dan greephy weer eensmoed enſchepte weder lucht/

En om zijn vaſt gebonde Geeſtenlos te maken/

Ja zdet? ******** ging hy ſg ſelfs vex

malen; - 1

Die nlst heftont in boert ofongezoute klucht.

33«

ZMaarmet / tdt Godeseergedigte vzeugde Pſalmen

EnLiedrentrotsgedigt diehyguamoptegalmen

Gfbyhem zelfs/ ofby geſelſchap hier endaar

Enmaaktenſoo't begin/ van Godmetſang teloven/

Dathierzhnaanvangneemt maar woºdvoleinddaerboben/

2BP't Hemelſchzalig volkenvgoijk Englen Schaar.

- - TPUs

-
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34«

TDuswierdzijntjdbeſteed; des daagsmettvolk teleeren/

En's nachts (van ſaap vervzeemt)met bidden en ſtudeeren/

Enheeft zijn Lichaamskragt allenrkensuitgeput

Doo?aldienarbeid aldat woelen/lopend?aven/

Enzigaan Gadenganzjn terk-dienſtteverſlaven/

(Tot Godes eer entot der bierkken trooſten nut.

II. R US T E.

ſ«

ACh Utrecht ! dien Hän G0ds / den Lodenſtein,

dien Berkker/

Dien bzave Predikant, dienzwakke Siel-verſierkker

TDien Soandes TDonders/ ach! den groot'Almoezenier

UBozdvanuwweg geruhtintbeſtevanzinleven/

J2ietdat hemdouderdom dedood-kneepheeft gegeben.

Padatinhemvergingzijnkrachtenlevens vier.

36.

JAaarenkelafgeſldofttendienſtvanzjn Gemeente/

WPaar doo? hem’tmerg verdgoogt is in zyn moe gebeente.

Deſwafheidendeſeh' doozalzhnwoelverhaaſt/

Dievielen hemop't Lhfen werpen hemterneder/

Pºg eben moedigſpantzünkragtenaenhoeteder

Dezelvewaren; mäarhy wierdgebeltin'tlaaſt.

37«

JlMaarin die wozſteling wat leed die JÄanalpjnen/

d'Eenquaal wasnietberbp ofd'anderÄ verſchijnen;

Hetſcherpe zugt in'tbloet verwekteſmertopſmert:

Gnhybezathemzelfszao indetegenſpoeden/

(Hoebpſterenhoew.zeeddie aphem quamen woeden/)

Datnieteen mo?rend woogdvanhemgeſpzokenwerdt.

38.

TDieoverzjn'elendmeedogentljk bewogen

PHemzamtjdtsſp?aken aan met tranen in 'eroogen/

TDie ſpzakhyzöetjens aanenzeid/ey Vrienden ſtil,

Hebr gynognier geleert uonder Godtte buigen?

G 5 Al
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Alvalt deez' loomeromp (dardog moet zijn) aan duigen,

*t Is wel, watd'Heere doer, ik wil nier als zijn will'.

39

Jnalzjmljdenstjd beſtonthpnooitteklagen;

Als wanhp overdagt# hyzjn vgorge dagen

Soo Geeſtlaos had doobzagt. Ach klaagde zoo

een Biel/

Pam Geeſteloosheid/hoe behorenwytebeven/

UPpdienoottvan Gods Geeſtgeleitzhn nogged?eben/

Endie's Geeſt werkking noaitbehaagden noggeviel?

- 40•

Geljkdienbºomen Maanvoogbeeldgingezontheid

Envoozſpoedwas) zoowashvinzjnangezontheid;

Ayleedmettaap gedult Ä dizemelophemzond.

Gp dienooithebt geleert / "twelleven in zijnleven/

JLäatuzjnlijdzaamheid/ in'tlhden) leſengeven;

Enleertwellevenuitzijntoegeſloten mond,
4 I• D

JAalang-gequyn in'tleſt/ na'tſuiten van den Küſt-dag/

IBierdhpterruſt gevoert/ ind'Eeuwigeverluſt dag;

Metalsdeſchemering van d'eerſtewerk-dagſcheen

WBierdÄ # Fa verloſt; ons Jaaandag was zjm

On- Dag

Zijn nieuwe zeill'gen dag / was nogonz’oude Zond-dag/

TDusvloog hyvan der Alard doo2 alde ?eemºlenheen

42•

TPaar hp in Hemelheid zig eeuwig zalvermaken

En't sº Ä van hy hier de vooſmaak had / gaan

makien/ -

In volheid by zjn Gad en Heilandſ die hy heeft

Boo yverig gedient; diehem zijndienſtzal losnen/

Emmet des levens kroon voo?eeuwigzal bekroonen/

TDiehyaan niemand als aän d'Gberwinnersgeeft;

43• -

Iºaar gy bedzoefde Schaar Rechtſchape Chriſti Leden/

Dieuwe Leeräarvolgtmethertvgnhierbeneden/ CE

1.

- -
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Enweentomu verlies; ween v?plik kuntgy maar/

Schzey / dataan'therte raakt; daai al de bzakke tranen

Panuweboezemlos zoo dat een Zeevantranen

Bloey langs u honen neer/ in't jammer rouw gebaar.

44•

TDien Geeſteljkke Haan/ dat Boozbeeld aller Pºomen/

Dientrouwen Herder wozd daar van u weg-genomen/

DatUtrechts zinn'ljk Licht verduiſtert; engyſiet/

Phoe dat dien koop're Zuilde Kerk begeeft; een veur-ſpel

Ban groter zwarigheen/ en van een d?oevig (Treur-ſpel

TDat reeds alwozd bereld/ enniemand merkthetnet.

4ſ«

Ach Dzienden Godes Geeſtis vanonsaf-geweken/

Endieſulcrmerkken die verbied de Heerte ſp?eken/

't ScÄ dat " haar zelt / ſwig TDienaars ſp?eek

IE WELT

komherwaartsinmijnruſt/. enlaathet Polk daar bljven)

Dat knu/terwül'tzoo will laat op zijn wiekken djven/

Jkgeefhetoveraandendziftvanzjnbegeer'.

46.

Hoo?t ma de roeden die den Hemel nu daet p?eken/

Gpdieuwooren hebt geſtoptvoog’t vgiend'lijkſmeken/

Danzijne TPienaars. ºpzaltnern and're taal

Zichzelfsdoenhooren/ enuwdwingen optemerkken

TDgnaj niet meer zien zal/ noch van Mee'erlands

erk / En

Gemeintens’twezen/ nochder zelbenbonkofſtraal.

47«

Ach Baderweeſtverzoentmetdeez uw terk/ die heden

Looſwaareenſlagenbzeukalwederheeft geleden/

Eyvaarnietvoogtmet ſlaan: maerheelde dzeuk engeeft

UBeer Harders indeplaats van deez ziel-looze Ljkken/

Ruleſtgeſto2ven die in Geeſthaarnieten wijkken;

Dat elkleeft als hy leert/ enleertzoa als hyleeft.
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GR A F - S C H R I F T.

Ierleytdat groote Licht gedolven onder d'Aard»

Dat duiſter in zig zelfs, zooklaar zijn Licht liet

lichten»

Dat 't Helſch geſpuis daar door verſchrikt wierden

VčrVaart »

Terwijlhet metzijn Licht’t verlichte volkverlichte,

En't ganſch vervallen Sticht in haar' onſtigting ſtichte»

Zoo lang » Ä hy van hier, gevoert wierd Hemel

W231'C. ---

A B R. Go D A R T.

R. O U.



op ſijn E. Uytvaert. IO9.

ROU-KLAGT
Op de Uytvaert

Van den ſeer Eerwaarden en wel in Godt

geleerden HE ER,

JUSTUS van LODENSTEYN,

Getrouw Leeraar der Gemeynte Jeſu Chriſti

tot UT RE c H r.

Godtſaligblick in den Heere ontſapen

den 5. Auguſti 1677.

ZStem: O! grootheyt van Gods Lief.de &c.

r At's datgeſwier?watbandietſaam.gerottetraepen?

JetofÄ ſijn't treurofvzeugde-galmen die 'khoor

roepen

't Algerigoogenoogverbult dooz ſichtbaarhe'en/

Endoogtinmingeen ſtilt/maardingt doozallesheen.

WBatdaar? een Lijck! een Ljck! eenztele-looſeaarde?

Ach wonder! is dit ST OF deſtof die alditbaarde

JLaet de do'on haardoon begraven/ wie waardtRiet?

G'twaar! een Groot“in Iſraël; eenſeldtſaam Jet.

Een Manvannaamendaadt/ een Eenen onderduſent

Een wonder zemellingvan die den Hemelnu//ſent:

Eenhoog-beftraalden Geeſt / een doo? den Geeſtgeleyt;

Taheelenal een Geeſt/ behalvendatherlept.

etwas den Lodenſteyn; ons Lodeſteyn ? och ja doch!

Achſchlager van mijnziel! Annziele volgtuna II noch

GTotin het derd' vertrek; mjnlichaam dtthetuw.

UBee! önare wee! mijn hertis dervzeugdenſchuw.

JAijnharp metrouw / enſlaatmet d?oevetoonen/

't Gndenk'ljk hert-verlos/treckt 'toogmatspeisen,
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Enwiemetmp/ dienietfjnzielen alontſincht/

Alshpopditverliesen opGodtsbºſtellingdinckt?

GPnſen lºanen Bader/ onſen Stijl/ onſen Smeker/

Onſen SToots/ onſen Leyder/ Bouwerende Pzeker/

Die vanons weg-gehaalt! hu van ong weg-geruckt!

Endatterwijlons Berg/ die dzievoo?gaandedzuckt.

KTerwijldat groote Beeftſitmidden in den STempel/

Endat des Heeren Geeſt ſtaatop der deurend?empel:

(Terwylhetvolk eeningebeelden gemelmint/

TDie het doo?anderwegſ als ſelfs-verloochemingbint.

(TPerficktſeggen? ich derf)terwijlmenntetkomtſchamen

Den Geeſtenſijnbedzijf/teſpottenenteblamen!

(Tehoudenvoo?een Sot/ſijnLeeren doenverdacht

TDie als een Beeftelingop Geeſtsbeweging wacht.

GP overgrooteſlag! opſulckeverſche wonden

TDie waren nietverſacht/ jamaulijcreens verbonden:

CDnsoog nochmat vanHeymenberg, Eſſeenen Voet,

WBe'er over Lodenſteyneen nieuweſluysop doet.

De Sonnedalende/ontmeemthetAlertrijcks lupfter:

Jaaarſulkeen Sonneweg! wie ſeft ditnare dupſter?

WDie wamtdeesAarde klomp berooftvanſooeen kool?

MBiewiftons’trechtepadtin't midden van't gedool?

WDiebademtonſenromp indoorſlaapneergeſegen?

MBietrooftonsdzoevezielmetdzoefhepdtdooz-geregen?

WDie teugelt Godes handt doo?dagennacht gebe'en?

MBiebinthetliefd'loos volch doo?liefde we'er bpeen?

WDie antdecktons hert / onſ" bimmenfte/ boeſem Ppant?

WBiefteltſich pal als Sfondwaaltofſig in p; / vant?

WDieſchupmtentreckthetkoſtelickevan hetſnood

MBiedeckt den naackte/ engeeftden hong'rigen bzoodt?

MDaartgy'tnietLODENSTEYN?dienu altwintigjaren

PAw'n TPienftenGodesraatbedienthebtaan deeſ' Scharen?

GPjadoch! Jaaarwat van unu? een Ljck! een Ljck!

BaderLodenſteyn Bieleloos! welick beſwijck!

Äckſouvoo?eeuwigherten oogenmoetennatten/

KCenwaarmjnbzepyditwoozt niet anders vatten. Zig
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Sieleloos/ 'tis waar: ſie ick ſlegs ditſigbaer ſtel;

ZWAaarbovenſie ick weereen Zieleſondervel.

Japdumckt'kſieu daartn't gedgang van alderegen

Enhoo? u's Heerenlofvolmaecktelick verbzeyen;

Wſelfmueenmaalqujt; van'tſonden-kleedtontbloot/

(TDunckt mp)ſie 'kulevenhetleven ſonder doot.

"kWBilnietdewzeede doodt haarwzeetheptſotljckwjten

Nachde Doodtvoogu/ maar voozons hertljckbekrhten:

Wisſ' eenwagen/dieu Siele opwaartsbzenckt/

JBaarons isſ een leckentſchipdie onſeBielverdzenckt.

@Bion! Bion ſiet! beſiet des Heerenwercken!

Als GoddenJºoach riep tekomen in deArcken.

Haeftquam een Sunt-bloedt over al der Sonden-bloedt;

Als Lothupt Sodomwashaaſtwasdaarſulpher gloedt;

Als God de Werdersſlaat/ verftropenligt de Schapen;

,, Doo?groot verderfkomt Godſijn kinders wegterapen.

,, Stoºtinpldan uptdevgaackvanſijnlBºaack-fool

„ Enſlaetſemet denaar den Schedelende Soal.

CD God! rechtveerdig heylig wjs/ goetſiſnalu wegen

Aldeedgºſometons/ wiekan Uſp?ekentegen ?

Dnshebtgplanggeſmeeckt/ verdzagenengedzepgt

Selfs doodienſoetenmontdienulaesſpºaackloosſwjgt.

Mogtmuſind?oevedoot/ mogtmuſijnheerlick leven

JWRogtmuſijnvoo?'ge Leermaareenig nuttinggevea.

Derheftoverons't LigtvanU eyligAenſehjn

WBydodenſullenhaaſtlevende Lovers ſijn.

CD GoddoetZionwel. 't Gntbzeecktuaengeen Monden

ZHulcrheeft ä lterck altjdten overalbevonden.

GPntruckte Gp A PolckEliam Hemelward

TBaardaaldenopſijn kinecht/ vanſijnen Geeſttweedard.

Joannes wiertontzielt doenquam GodsSoonſelfsPgeken.

Gdatdienlºepl'gen Geeſtimplaatsmudoozquambzehen!

CDdat dien Koningſelfs eenstotonsherten quam!

PBgt Ä 't verlies ons kleyn dat God een Menſch

kg MaM.

G"Luck
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G Luck-wenſch aan den Schipper.

I Teeck af vry Schipper, maackt het toutje los,

S Vaart met u Boot de Boot van ons verlos,

Boomt en roeyt, ſpant den lijn: 'ten is geen noot »

Hyvaart, en wat niet meer als onſe Boot,

O Schipper weet, den Schipper en ſijn vracht»

Is door een Boot in d'and're Boot gebracht;

Nochtans verwacht hy u, vaar Ä VOOrt»

Gy met het vleyſch geluck, wy met ſijn Woordt.

Vraagt ymandt onder weeg» Schipper wat vracht ?

Segt: ballaſt die ſijn vracht verwacht:

# wilt ghy 't onder een bet’ren ſchijn?

Ik voer d'helft van den Heelen Lodenſteyn.

Hem! Schipper ! ſoet! een be'e, ey! ſwigt de lijn,

Hou daar een vaan; laat die u wimpel zijn.

I k f hier Lodeſsyn.

U Leeraar, völge nu mijn

S over ik Chriſtum r'ijn,

Tot laaſte naar den lijn,

Van 't heyligh woord - voor ſijn

Soet en geducht aanſchijn.

Lanckmoedig tegens quaat»

Onnooſel, ſonder Haat,

Danckbaar met woord en daat

Eerbiedig na den maat

Stil in't Kruys, wijs van raat?

Trouw voor ſijn Meeſters ſtaat

Y vºrigen ſeer beſaad,

- Nedrig in ſijn gewaad.

Uytgeboeſemt door A. v. Was sz N s = " c H.

Den
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Den Swacken

A DEMTöcHT,
Paneen Amechtige Zielein haer Geeſtelijcke flauten. h ſte- -

Vº . r o oN - No
HoeeenoprechteZiele, die van Godt de Heereindoo“

digheyt enongevdeligheytverlatenis, indemachte
looſheytvan hare Ziele, byhaerſelvenleyt en wor

ſtelt, om tekonnen doorbreken in een Heylige en

vergebeweginge tot Godt en totharen Sälighma.
er Jeſum.

„ Cant. 5. berſſz.4.
Ickſliep, maer mijn hexte waeckte. Mijn liefſte trock ſijn hande

van'tgat der deure, ende mijn Ingewant wierdonttoert

orn ſijnent wilie.

Gp de MBjſe: Van den 79. Pſalm.

Dewelckeoockkan geſongen werden opde Meis: Antwer
rijck, ö! KeyſerlijckesÄ Ä. F

#======#=#
OCh! dat mijn oogh van tranenkondevloepen/

#=====#===#
-T

Dattzlichnat minlegersnºbeſpoepen
#=======# #==EFEF===

Och datmünhert te rechtewaerverſagen

#==#=#=#

TDanſoud' ick u/omhnen Gödt/behagen:

F=#====EEF===FF=####

Och datmünbangeziel wº henen"
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–

Enheftigondereuren Gehdatchwinje
– E - " - -

GeliſchÄÄÄÄT
- -

- -m- -

Änuckenjeure

SC

2. - -

Dat waermijntrooſtinditverdietighleven:

Ded?oefheptſefsſoumpberguckinghgeben:

TDetranemſelfs dieſoudenſpßſe weſen: 75

TDebitterheptdieſoumin Zielgeneſen.

Maer'tongeb2okenhert . . - *

25?enghtſonderſmerte / ſmert/

Ä ten,
Bedwelmthept in den Geeſt“

TDie d2Uckt mpalder-meeſt. -

Enbaertgeſtadighſuchten.“

- - - - - - -3- -

MDaerom/ o Godt/laetgp mijn Ziel verlocken?

Enwaeromdochmünhard gemdetverſtochen

Gelijcheenſteen? Ja harderdandeKotzen/

TDie’thartſtehartbän TDiamanten trotzen. -

TDaer is nopt zwaerderlaſt . -

Een Menſchetoe-gepaſt/

Als 'tongevoelighquijnen.

Ach! onbeweeghttezün

Ismp dezwaerſte pün/ . . .

Endoetden Geeſtverdwijnen.

- 4 . . . -

„ WPatſalick / Neer/ watſaliekgaenbeginnen?

Enhan/ eplaes! nietsopmijnhertewinnen/

Äertals ſteen uw.goethejtſchijnttetergen;
Plüftonbeweeghtgelückſjetale 5ergen.

AWD AeV:
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MDaer dat ickſittofſta/

MDaerdat ich legg ofga/

Gfwatich wilbetrachten:

WD.at datickdoeoflaet

JBinZielenvint geenbaet/

Mijnhert Wilnietverſachten. -

- 5.

Indienick wiltotubven(Th2oon genaken

MetheplighPper/om ubekenttemaken/

Äere ÄÄmºeºangebeden,
Geh ?eer/ dan3iſn't maerhertelooſereden.

GfÄ de (Tongeſp?eeckt/

Enofdeſtenummeſmeeckt,

t ertkanſichmietbewegen.

Gochmiddenin't Gebedt

Soo blüftmijn hertgeſet/

Gelijck de Kotzenplegen6.

S

.. : • -

Indienick wilvan Godes wegen ſpreken,

@m't killighhertmetpveraente ſtehen! .

Danmelt müntonghvan Godts gehepmeniſſen/

Äaerevenwemoeleminiertemjſen
All ſchijntdat klepne Tit

Pan't gemels Pper verhit/

Alwoºdendiemp hooren

Gantſchkrachtighom geroert/

Beweeghtenaen-gevoert;

HMijnhert bljftalste voren.

7.

Albolghtmijn Ziel deſporen van de ſchapen,

Dm Vanhaer Pper eenvonerkenopterapen:

Alvoeg ichmp bpdiebanpverblaken/

Ten völdertmietaenmijnverſtedeſjen.
HWNijn Ziel/ alspsen ſteen/

Äskoutenhert bp Ä - -

- 2Eſ #tan
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ºten weſent. -,

- - -

Hºtan ſteengeſuvsten

Äaer OfUATUOCUl , . . .

mºnzewsomit
Indienichwimmverewergaen erken

In't diepgehepm van Hodes wüſeÄn3.

TDatfepltinpöoch. Pehl in dieherl

kanwÄ - - - - -'t Perſtant be

Jaſit er binnen n/ -

Herſſengüommen wercken: -

Iºaerºatiekiwwerias.

was/HIAymherte bljft ſoot / ::

Geſlotena desºrchen.
- i . . .

Indien ick oockwitweboetenkeeren

(TotGodes Huys, omdaer van hemteleeren:

Een Barnabasenkanmpnietber i

Een Paulus ſelfsen kantmijnhertmietraken/

Alquam Goºsegen oon

GeſegenÄChoon/

Hºjn Bielſounietbeſeſſen;

't Enwaerhp meerderkracht

Danbovennethem bzacht/

Ommingemoettetreffen.
IG)- -

MDoºd' ick genootom'theylighbrootteeeten

Zoo komteen Kompaenuwendiſch geſeten/

Naer ſonderziel: diekanſich niet begeben

Totuwen Thzoon/daer Chriſtusſitverheben.

TPeteeckens van't Perbont

TDienutt' ick met den mondt:

Maerugenade krachten

TDaer blhv' ick pdel van; -

- -- TDies

- - -
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TDies ick oockmietenkan -

Münpitchtaenu betrachten. - -
-!! . AI. 3 : - - --

Indienickoock wilmüngedachten wetten,

GmmingeMoetebeterhaftte ſetten/

Zaommjn ZiemeternfjGödteveſien -

Gamble ÄnºthetWeſten

Ä

oÄ : ./_fooſe noch watſtaen/

JDoch wert'erniet ;

Lienhangeenbººten. ..

inhertniettrecken
verwecken;

p r # :

(Sodishaer krachtberooft)

AlÄ - -

Devonekenvander Hellen. - -

I3 •

Altrecktgymp/ öGodt/metliefde-zeelen/

Alkomtgympwnetuwenſegenſtveelen:

ÄOct tian myn He PenPlagenbUpgen.

Alſlaet gp"tlichaemplat/

GEn al de ledert nat/ ::

Entreftmet fellevlagen:

A 3 Of
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Gfſoogpºtſtraffenſtaeckt; } . .

Ä
Dooſegennochdoo2plagen.

: I fi: “I 1.

#Maerbobendat: Gp i ebt ged? -

Denbittºrentelek/ÄÄ –

Äodt Foºtbandheegev

GchÄ T
*#U hetÄ Ä.w .. º

uam rollenlanghsdeWPat

zoerfept gptn den nöot?. Tº

Mijn Zielis van de doot . . . . . . .

Vanallenkantbevangen!

5. . .

Gp wierdtterſtondt/ſdovinnighalsſpkonden/

Daerheengeſleurt/ gekmeveltengebonden: -

Jºenheeft daerngerükleeders upt-getogen/

Gehoont/beſpot gegeeſſelten beſpogen: - *

Daerwierteen trupsger

TDaerzijtgpaen-gehecht/

Intmiddenvandeſchºoeven:

Daerwaertghpindiepijn/ -

Enwiertgeachttezijn -

Eenpmevanºsºn - -

IGo

Dat was noch 'tminſt. Des afgronts ſtercke

WBallen

Zinmetged2upsdienHeltop't Tüfgevallen.

Sünbange Zielriepanghſtighbovenmaten;

Mijn Godt: mijn Godt, hoehebtgymy verlaten

Godtstooºnigaengeſicht -

Weefthemeen ºelſcheſchicht

TDiepinde zielged?even:

Wºpſchzeeuwdenover-lupt/ L)

W
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Pºp blies den Ademupt/

" Enheeftdengeeſtgegeben.

-- - I7.

TDen Hemelſagh't/ enis bandaer geweken;

TPeSon verſch2ock/ enheefthaerlicht verſtehen:

Doebeefded Aerd / enguam innootvanbaren/

De TDoode zünuptharen Buyck gebaren:

De Hoo-hanckſcheurd'intween

Pan böbeutot bene en: . . -

TDeKotzenÄöven:
GEenÄ diedaerÄ

º diep in thertgewont/

etont

• -

- *

--- - - -

teopen
Frºfi-- *** -I8...

eikkt!ja ſehzicktnoch andermalen/

zÄ übehejudeſtralen

debeeft! SKotzenwtltdochſcheuren/

MDant nochen wilmünſteenigertniettreuren.

Ä ertsäleenſº
't BoeÄ

eäÄn.LPC ILLU Dall ert -

TDat Ä

ecºtz
JÄg. alsick eer jr Hut. ULE

FÄ endsen nun

MDanneerick wilmijn Zielegaendermoepen/ T.

Äpoepeñ:
En met geween tiijn tb

Tºgn bind'Ä ſ:
Dat gp m U «z. „

Ä er. -

@ Heer/ wieteeuen traen?

Pianiupt mündogengaen/

mazanogº- 4 - - - -
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2o. . . - -

Gehwateenklem . datiekſoo lange dagen/

Eendoode Zielmoet in den Boeſemſzagen.

Ä"er” eg ſº gebOTelſtetter, sº

. . jn Zielinb nsnoot. -

Die woſtet met dedoodt -

ºnlaeminrachtenwückent

Devzuchten ſtaet nietree , “

TDaerkomtwe WeeopWHee.

Maeralde.deen en, -
- - - - - - - -

:-. 2- - - ... .

Lºoehebt gp /Ä/hoºÄÄºn“

Gpſteltuaenals diemün Ziele haten: . . . .

ÄÄÄÄcekrachten

Pandaghtot dagſdölanghsſodmeer verſimachten,

#Ä mppaſt/j.

Ä ka . . . . . .p ---- v5. bange

HMijn ie# # –---- r

En alha rkraé Äy *

Sphan.niet meer verlangeMººr:

I f. R Us T E.
e, I. 1. RU S T E. - - -

- - F

-

4

:: ij - ..?”: . . . . . . . . . . . . :

Ä Änotgewiesenen
A chºeer! wäer isügrootekracht gebleven

ond gp dan/ 8 Ä verwecken,

Fêoch't wateruytdeharde- Äs entrecken - “ - -

Ä”ZRietdoen gelºckhp plägh -

Äfsjäckereien -,
@fis ugdethepüptiſ :

Dfisdit ubeſlupt? - - - -

“Ädergetens
erhebtgypmp CDch
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Gehneetlºtenkannietaen

AlmachtghGodºwieſoudt

Cenheehvergiftdatſt

't IsTGºakenblset/engiza

" Daeriseentoobereite

TDiemydeZiel verlºr

Müthertiswegh-Geolo

ÄÄanbooſe ſondenzin Ä
TDie ſoo mijn Zieledddden. *

24.

Sckweethet/Weerken

Ä nn gewiſſen. F

MijnſoÄ * Ä.
MDeemp! Geh! g bareſourne i.

Jºhnſonden op Pfº : 3 L -

Getupgentegers in Ä'º
bb Ä delt

- 3 L "U L O rſ F? :

Ä enäet sººººº

*Ä# -

2Äs

Alsrºden Geeſºn iºgºanonderrehten/e.
Endeengsentorini.ºººm ºf

Alshpwiji Zielguamºtº berºsden:

THanhebbich/Leer/ dhsegenaengeſtreden. -

kHebb mhngemoetherkrathtºº

'k Hebhuwen Geeſtveracht

Thiesisypweghezeien.

Ä ift/ ...»

Enbitterlück bedzoeft: ...

JAukonnt hp täenmp byzeecken

- - - - I? 5 ' Be
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Ä
W -

Äampſaig B FY ww w.

: 2 . E

. . . . . Än -Ä evenbänmünleben!...

Bºoehebb' ick U géterght/ . . .

Envammpweghgeºeven 2

27«.

- - Ä ÄÄºnEnbodſewaert/ en Meeint Mºngeladen. -

ÄPan F e Fº*. - IEA: - L.

Ä Äuewo?tels VMLiqUNL/... 5

Äermeeminödeſem-nucken:

Soo wilich - Qan....: „. . . . .“

(Cenbeſtendatichkan, ſº

TDiepoogen uptte

---

-.

Och!leertmp/Beerfmünbooſenaerbetemmen

CEn min vleeſchuÄ zWemmen:

Ä Älten/

d

TDie"Ä ieften

lven die ic

- - - -

g ff. . . . . . . . . . . .

Teertmnoockkennen die

TDieÄ ngroepen zºg

Geeft Ooch in ditgeval/ ; ?

Fejrachtömdiebooal/

Daer binnenuptteroepen. - -

- - - - - WDilt
."



Swaken Adem-tochten amegtge. zz

29. .

MBiltgydan wooºts nochoberingerdarmen/ ...

EmaeteenPpermünkoüdeZielverwarment -

Derbypſelt Neer/ degrendels Wammünßerte/ --

Enbleeckthetſlot: kenvzeeſeoooº geenſmerte.

TD2ucktmpºzy net lº *33.

CDntroertmijn In /

Endget mpang len...

Bedwelmthept ſonder . . .

TDie baltny ald &

GPchl doet etmp gehoelen, ... ..

------ -- 3M

Ä" º2i UWLY. ..

*k GEn Wilnochtansdenü-Videt der genadenfi “rs :

Dienſoetenwooſtintminſtepºtverſmaden. ºts

MDant/ och! hoegraat ist goet ºf

TDatgpu Itind'rent doet - 3:3! #

CD Pader van de WDeefeſt!ü i f

Datheplenzalighepdt/iiſ.fr :6

TPatgp hebttoe-benent: 'f. 1:33RS

Den gewen die UVEaeſen;gl. a. G.,

gI.

IMAaer’t Hemelsbºodtdenkilderen

En werptgñniet vöo?ſurtedoode

ÄÄÄ latenatgp mptrooſten b2e - hdor

"# Peer /Ä"
Dieherten zielsk Fºtº:

Isheelvan mpverdienen.

Gch'thepl/dat zemels p/ 2

Isnergensvoompvepl/ .

Danšlanghsds gellehenen. -

Poo?



24 J. v. Lodeſ, ygeſp4nde Utſunninge.

Y.

32

Podºtſeeughberentnopttrooſtgreſen

(9panghſtkomt troot/opquetſenkomtgºmeſen.

Geeftdie den trooſtdiebeter ubehagen. - -

SchNeerſchbºmºerſechsömdgoeveſagen.

" Geeſtmººrlagbºpagh/
Soodatic'tooelenmagh: -

Derbºiſettvepmünbeen :

Laet vºp eenheiſchengoet“

Berteeren 19 enBloet/ --

Enbitterſtkdoenweenen. --

33»

Dzucktammpuberndenſhºtevanºngueſdnden:

39erſaeumninºiete geeffe dieſe WBonden:
TPoetUWeM mpinde Tenden kleben: f... : .

THoetmndeZieleinganſee Ltcharmbeven.

Perſtmp metugewicht/ . . tſ

TEndoetmpuwenſchicht -

Dºpdiepin'therte dziben/Li C

Derſincktmp in tverdiet/-

Alleenenlaetwyntet . . .

Sooongevotlighblüven... -
---

- Zet

sensfmpdaydemgehenbºmber ºellen... .

Ä Ä angſt/tegrandewoujeilen/

Äfſoo.de Tºsaeck/ metaſünbooſe Geeſten/

Äjn Tiereſtreetmehenge tempeeſten/ . .

“TGfalhet Melſehgeſtups/. -

Äet groubvejchged?UPS ... ,

CPfoocheenhelſche Plan : . .

Datachticknietmetallen. … -

- Baer



Swan Ademacheentemgige as

III. R. TJ ST E.

- 34. j , . . - . . a.

bmazität geschwem

MÄÄ
ſÄ N Ä -

fhebtgpkrachtomſulckenlaſttedzagen? -

Ä ſoeckt gpdgeruvzeught? -

ſteecurepofdeughtº,

Intſchzirkenvandeflaven -

Äroºf
Ä gaben

“e - * 3 d – (Wecken

* „Ochneenwin Godjmaerapkondiejer
Uptdupſterhepdt/engoetupttquädetrecken.

#cºnwºämaertenſeeſchichtedemen/
Mün2eleberten demnledenkrenchen. -

Änmp ſachter gen: - -

Maermachtnetanders weſen/

Derzwaert dan münberd?tet: .

Wantlieverſogals miet -

Mijn doode Bielgeneſen.

37.

Jaſoooock Godſünaenſchin woud'bedecken/

Enſcheenſüngunſtmpheelend alt'ontrecken;

Alwiſt ickmietwaer van den ſchicktekeeren/

GPm dat mp Godtſünjonſteltet ontbeeren;

Gfwanhoops wozſtelingh -

Metanghſt mijn Zielbevingh/

Enſcheen van Godt verſtehen;

Des echterniettemin .

Gock dat waermp gewin/

JA0chtmp maer'therte b?eken.
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- I T .38 .

Avluchtedan aſtrºecºnºefºehenen/

Enlietmn ſoo weängſtigbiggentºnen. -

Ädatiekmoeſtgeſke Dºerr,
FÄttreurighhert waerdañderechte ſte. -

GEenteecken panſijn gonſf/j

Berepdetnadekonſt - . . .

Gmmphethertteſterchen..

CDch! welverbºß

Alljdt roo t/ . . . –

Äuren
- - - - - - - -

39. - -

saucoon middenindewang

zÄ -

Ä alſchh tgpte berſir T

Envan Hodtshamteentipme-kecktedincken.

"Geh! dätmpmünenGodt -

Äundeſuickenlot.

äEnſougeenangſt vermüden.
Als maermünhertdoo? Pün - -

Gevoeltgh köndezün/......

Hoewillighſoud' ick üden: -

4O.

Gebzoitenhert! Hdeſout gp myddenhügen.
Ä

Entlaeuw gemoet tenemeºpºdº

Gchdatalſoominflaeuwehertens-tºche

Fºetſterciedziften zeme liegen mochten/
JºijnZielmet Arents-blucht/

Söuſwevendoo? de Lucht/.....
Spſoud haergantſchberkloeckten

CDnn midden in den 100t/

Inp?angen van de doodt/

- Gödtsaengeſichtteſoeckten.

HToINt
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4.

Atmº/min sº valtaengelückdeWeeu

Doetvºmjnhertvanſchickenpüneſchzeeuwen:
Derſcheurt/verwomt/doozſnßtmijn iden:

Doet Pper enPlamindeſen25oeſembzanden:

GDch! doeteenzweertvootaen'.

Doo?herten zielegaen/ . . .

Spijſtmpmetencke Alfſem/.

TD?encktmp metbitt're Gal; E

Dat's voomjnongeval
Eenko Balſem-

- - >

- - „42- -

- "Är/ min krachten/meraben
. . . HLLN8U : : „ , ,

Dergrupſtmünhert/Ä"
Stelttegen mp eenveethepdtvangetupgen/

't Derſtaeltgemoet doetſmelten/Heer/ enbupgen:

Dºüftdanden 2amertoe/

EnmaecktmijnZielemoe/

Ja doetmünhert verpletten:

Danſalmijn angſtighhert

Intmiddenvandeſmert/

ZSich op den Meereſetten.

43• -

Op/op/ mijn Ziel: blüftnietmeerleggentreu

Teten/

Ick voel't/ ick voel't/watdatterſalgebeuren/

Äckvoeleenblam vanbinnenaen-geſtehen/

Äck voeleenPperdatkrachtighdoo? wilbzeken.

Gch ſoomhn GodtenHeer/

Geeft mp'tgevoelen weer. -

Gpdoet de WDieckeglimmen;

tt CDnt
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2ÄÄ Ä" -

Clºoet geſtº dº... „. . . .
*Ä ſºl - -le,

. .

- - ".." - --- 24. ::::: * * * * * ; * - -- **: . : 'T T - :::: -- - -

maerſsodienangmjzeſoudoverſiepen/
Sootoomtudaneen Ideeſteromtehelpen.

Als't allesbeeſt/ enalsdepoſtendzeunen

Laetdauuhandtmprachtighonder-ſteu

@ch Meer/ukleebichaen/ . -

ºÄÄn _ _L - arke krachten:

Ä Ät. - - - -gpwapmaere

-

- "..

N 1 e oL Aus BA x 5 N zo N 1 us,

“ Bedienaer des H. Euangeliums,

- tot Goes.- .

- - - - -
- - -

-

- -
- , -- - - - - - - - - *

- - -:- - - - - - -

- ".
-

- - -

- -- - - - - - -

i : . . . . . . . . .
- -

* - -

- - -,
. "_

- - - - - - - - -

- -

: - - - - - - -

-

. . . . . . . ."
-

---- - - - - - - - - --
W 3. s. . -

-

-

- - -

;---- -
-------|

- - - - - - -

- ". -

«

- - - - - - - - - LE
- -

- " - -

-

WA

Y . -

-

+
- -

-

1. - - -

- -
-

*

- * * -

- ---

- -

Z IE L-
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- -
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zieleſ gerameen verlegen chriften. 1»

Zice-Sugt van een

VERLEGEN CHRISTEN,
- - - - - - - - - - -

Om Godtsgenaden-äcke Vertrooſtingen.

OpdeStemme: Yadeniz Palm

I Sernoch/ o! groot Gntfarmer?

#======H========

Is'er poozeennarekarmer

# S====#=#=#

Boo2eenſchºeper nochgehoo

=EEEFSEEESFEF=EFEF==SES
"-" ºº -

. . mm - T - F - -

Is'er nocheenopenoo? ..

H=###

Mageenmont vervultwaetſonden/

==s=====Y===s====

JMageenziel berWuplt van Wonden/

#=#=#==#===#

Die vanettervloepen/magh -

TDienoch Uptenhaer geklagh

- 2.

kanterbarmelücke weemen/ -

tan hetingekropte ſteenen/

- I. Pal!



so J. v. Lodeſt.ygeſendeUrſenninge.

Paneengantſchverbºüſelt hart

"tMDelckgeduerighſmart opſmart

- Danuwhaºdtwoºdthºgeſhºº/
TPatſchierdzonchen/ javerd2oncken -

Teptin ſooeentranenbloedt/

Hochvermurwen uw gemoedt?

- - - -3- ... »

Is'er/ Heer/ nöcheenighhopen?“

ZStaetdedeuruw'sgoedtheptsopen

Doo2 eenzondaer / die demeeſt' - -

-Tº Lichtvanallenisgeweeſt ,--.

WDiljeſjn geſchºep noch bulen/

Die voö.ſooveedupſentſchulden

- 25pu aengetekentº.

Gfhoo?tgp metdooveooren: -

- Tienuröependieniethºoren - -
- WBouduW Goddelücke ſtem/–==

Als gp/ tot ſijn beſten/ henn. . .“

FÄäbergiffens

Apjondeäjudweſen - - -
Ä beed nu gecken? – – ––

SpottenÄ. 2.

– Tötdathpvanwanhoopſterf?
- 5. –: - - -

't Zphoetzp/ mündzoeveoogen

Laetuw ſpzingh-bonnoptverd?oogen;
- - - ÄsvanÄÄ Mat/

teedts mijn wangenleger nat:

ÜBacker nu/gewooneklachten/

Bergeſelſchaptheelenachten/

eeledagen müngetreur/

seminartag ſtuckenſcheUr.

Ismin Godtmochtebewegens

Hemel! MDateengrootenzegen/ Soo



ziele-ſig vºneen verlegen chriſten, 13

Soo maerdalderminſteſtrael

PanſijnÄt
Ofmoetickſºn gunſt noch derven/

't Salmptrooſtlück zünte ſterben

Naoodevoeten vanmüneer/

Streckthetſoo totſönereer.
- * - 7.

### altijtſdetteſteenen/

't Asnoch ſoetteleggenweenen

Soetſte Jeſu/aenuw ſchoot/

Enaldaerſünzielenoot/ - -

Enaldaerſümſtouteſonden/

CPozſaeck vandt Wonden/ - - -

Wäptte ſtote. t Lichthethart

Äocheenbeetjeninſünfmart.

Immersichwiliievertreuren/ -

Lieverjaminharteſcheuren/

Liever/ in mineent

HWAeteenſoetebitterhept/ .

Iſèünezondº voo? Godtbeſchºepen/

Enhemmet mºntra

Gmeenſchult vergiſfenis/ ,

Tºoo?eenſchultbekentents: ...

* * 9. -

Als banaertſche B2eUgdedzoncken/ . .“

Eninwerelt-luſt verſoncken/

Buptenallgevoetvanpin/ -

HMetde wereltv2olijckzijn. . .

Cranenvan verſagen Zielen - -

Altijtbeter mp bevtelen -

Dandes wer’ldsverniſtebzeught/ - ,

TDie geen Zemellingh Verheught.

- .

-

I 2 Op
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- - -

- eines
OÄ
Haoogiſchdatum pünwat
Altoos'tk Ä helpt;.. -

Maer/Heer/imo Äºw
WDaermeefaltch . . -

X : ------
Salmintang metjammerP t

HWenÄ n? .

ÄdieÄ heeftmenigmael

odzeenvalsommutverhael ... - -

Dooº ſoomeeÄ - -

Äjsodt verſtooden/.

TPoo! eenönbeſonnenp?aet.

. I2»

Och! dietong/die ſteedts moeſtſp?eken

Damde Hel/ enſtackwoo2taen
*t Tadvánwün gebooteaen.

Enick die metopen monde

äwewaerhepdmoeſtverkonden/

Ä mijn tangu welontzept/2:
ngeleent tot pdelhept. a

. . . . . . .”3

Och! dietongdieſoudutergen.

Saſick't danmijnoogenvergen/

Datſe dooz een naer getraen

Ilajneklachten doen verſtaen?

Peer/
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eer/ ſdudgpdie oogendoogen?

inhetniet dieſelveoogen . . .

Die/metdert'leſpüt verbult/ ,

(Trotſten uw misbaupcktgedult ! «

''. 4.

Sal'kdan/ zwñgend/ ſdnderſchºepen

d'Hantontrenthet Hertelepen/

Hitloppend op een doddebo2ſt

Diegeenwoo2den uptten dozſt;

Bepd helaes! en hart erahanden,

CPver-bol ban3ondenſchanden/

Ävan berboden-doen/

SoudenylnVeren Wºhnſoen.

. 1 5. - - -

gepl'ge Godt hoeſalk dannadren

Päw trooſt rijckevzeugden adren?

Daer noch tong, noch hand, noch oog»

Sich verheſſenderftonahoog k

Daerhethart met ſoo veelſonden

Overſtolpt/ bolzeerge wonden/

JRietdanſtinckend CDſfer-Werck

MB2engenhan tot uve terck.

.... 16.

WPasick mueen Mavens Jonge/

Diemet recenlooſe tonge

gaergeroepkandoen Verſtaen/

Entst in den Hemelgaen;

Alsſein haer batzeouden

Pselthet liefde vier berkouden/

Dm datuzºthaerteeren hupt

Jupſt geen3Wartgebeerteſp?upt.

17.

Evenwelick moethetwagen. -

't Gaſoo’t Wil/ ickſal noch klagen. -

S 3 Dch !



134 J. v. Lodeſt. uygeſpande Uytſpanninge.

- CDch! minliev endzoeve Ziel/

Poo2den Heereneder-kniel: -

'k Loopickſal die Godtnoch loven.

Ga ich danniet verteboben - -

TDupſent Ravensen noch meer/

TDie verhoo2tzijn vauden Meer . .

I I, R US T E.

- 18. - -

Ger/ wiltgpmp eeuhºfghhaten? -

ÄÄ"
ZSalaltoos uw ſtraffehandt

Blüventegen.mpgehandt?

Och! waerbljft damal'tontfermen/

Aldatkuſſen/ datomermen/

Aldat lieſfelyck gelagh/ -

TDatuw'Polch tetrooſtenplagh? -

- I9. - - - - -

# dat nu geheel verdwenen?

Zijn die Tiefde-voncken Henenk

WBoztdat bperſoo Upt-gebluſt?

Istnulanghgenoeghgekuſt?

Blüftermietvoompdanſuerſien ?

Saicknopteenſoeteuurſien? “ :

ZSaldernopteen Pºede-woodt

WDo2dentotmjn Ziel geho02t?

2O.

zebtgp dan/ o Heer/bergeten

Hoegpvoozmaelsplaghte heten?

Dfenisuw'epgen Naem

H mietlangeraengengem .

Heer die mpnuſchinttedoemen/

WZebb'ick uniethoorennoemen God

QCD



ziele ſagt vaneen verlegen Chriſten. . 35

:

Godt vol van Barmhertigheydt» .

Rick van goedertierentheydt. - -

:: 2 I» -

'k zebb 'tiswaer/ welgrofgeſondight:
IMäer hebt gp mp nietÄº

Danuw'Sone, die de Zoen

Bandes weredsſon.ºdden

Webfoock mietuw reſbeſchºeven/

Alseen die vantrooſttegeben. „

Aeneen Ziel die tothem klaeght

Selverſjnen Mamedzaeght?

------- ??

SIs uw epgen Naem, M vv A. s rº o 1 g H »

su Soon vooR oNs R. sc H T VA - R P 1 GH»

Soo uw Geeſt den Tºoo s T * R. is

Totderdoevenlaeſſens -

Weaeraenmagh hetdan noch falen/

THat wpnaeuwlücks adem halen/

Bpt een afgeſchneeuwdemont

Panuw goetheptwertgejont

... 23: „.

tomtdat albanmijmeſonden?

MDelmaer/ Neere/de geſonden

Woevendieſe Bedicin…

MDaer paſt BalſemdanbpPün?

Meaerſat Bloetvanuwen Sone

Fetertochſijn krachten toonen/

Enbehalengrooter eer

Tºaminſdoverettert3eer

24

Enverguntuwgrootegoethepdt

Eenedievoo?ute poetlepdt/

Dathymeteenvºrgelagh

Sijne reden upten magh. -

Ä4 Peer/



156 ..Äeer/ſoo woudtckuwel vzagen/

ertoemach hetubehagen/ 2.

-Ä maergeengehoo??

Och wat hebtgymetmphgoet

CB esmººr. i. : -

aetgpſoomin Ziel beſtrüden/ r

Opdatſpdamſondbelüden. -

Datgptory verwimmer zijt ....

Jnuwoozdeelt aller tödt.:

Maerwaerºdetochfoobegonnen -

kGeeft/ ich geefhetugewonnen? -

Äagpwinthetſfercke Heer/

'k Teghvoo2wde WDapensmeer,

X : 26. vc :

iSaldatalleſinshetupgen.

"ÄÄurchpziſt gT- U C

TDiengponderhebt geleght.

Saſchoongrunſwoudverdoemen/

JRochſalich ubillück noemen :

WDant ich mpºſulckg weerdighken/

SnoodeSondaer als ich ben.--

27,

HAaer gedenck/gedenck doch/ Meere/

> Saldatſtreckentuwer eere -

Datgy-ſoo eenriedt verwint?

Dechten Heldenmeteenzindt? . .

ZHal Godt/ als hp is berBolgetak - -

TD2ooge ſtoppesgaen Verbolgen

Äshetdanvoo? unochwat/

(Te Verb?üſelen eenbladt?

28. -

Iseen menſchdoch Godts geliſche

Ofbeoogiedat danblücke se - -

. d'Eer



ziele ſagt van een verlegen chriſten 37

d'Eervan uwrechtºrgbert/
Ä lepdt

HUMIºjinºndootum Löfberkonden/

FÄ
ÄFisijſterºisdätlicht -

- 29. -

'k Sal/ enmoetjenwil'toockdzagen.

Maeghthet u/ 'tmoetmp meehagen

Seghenmeenhet: Bgdoetwel/
tÄÄ de Nel.

9 Z f

IckÄÄ# Vºg).

Zijtgºmetmindoem gedient

Soeckuweer: Ich t verdient.

- * 3O- - r

Zooeenſchuldigh menſche echte

Sp?ekenmochte totſün Kiechter/

Menſcht ickdatditeenighwooºt -

Eerſt noch vanuwertgehoo?t.

Dzanickuweloptbetalen -

Gch! wat eerſult gpdan halen

Als gp.mpge angeºº.„

äÄCßdwel7 maer voldoeuniet.

- 3 I.

iMoet nochtans urechtbetaetzin?,

ſaaer/Heer / ſoud gpdan be elt zijn/

Als gp/ſonder mpteboon/,

Sochtbetalinghbpuw Soon

Geengewinis inmin Bloet/en

WDilhnvoo2 mijnſonden boeten/

Pzy ist die betalenkan:

egh! Wat º lijdje dan?

5

?

.

Ja/
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. " . 32- - '“. .

a/ zeer/danſalick u roemen; „.

#mietflechts liechtvaerdighnoemerk

Äaerteſamenſtrafen ſoet/

Ä g engoet.

Dubbelſultgpſºn gep2eſen: “
TDubbel ÄdaNÄ weſen

U gT00 - - - - -

ÄÄ. :

1 1 1. R Us T E. .
l * * * - - -

- - - - - 33 - : „ - . . . .

- Aerickbljfvaſtin münſmarte.

Heer/ hoemaghtuban ubwharte/

Gandat Paderlückehart/

TBathetmijn/ ſoo langhhenart/

Soovolſchºicken/ ſoo volſo?gen/

Dandenavont tot den mo!gen/

#ſoo kommerlücken ſtaet

rooſteloos daer heenen gaet?

- 34.« -

Soetſte Jeſu/ min vertrouwen.
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