
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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S TI C H TE L IJ KE

MENGEL-POEZIJ.

Ach ! hoe wenfcb ik om een nederiger hart en fouter

gezang ! Gij, 6 Voorwerp, 't geen ik door mijn zang

zo zeer verongelijke ! zie neder met dat vriendelijk

oog, 't geen over het veroordeeld Jerufalem traanen

fortte, bewijs mededogen aan de koelbeid van mijn

hart, en vergiffenis aan de koude van mijn lied.

E. IJ OUNG. Nacht-Gedachten.

, Nacht IV, bl. 2oo.

U T R E C H T,

1 77 1.



 

 

 



T O E W IJ I N G

A A N

ALL EN, DIE J ESUS CHRISTUS

IN ONVERDER FLIJ KHEID

LIEF HEBBEN.

Beminde fchaar van Jefu's lievelingen,

Op eenen weg met ons, in eenen strijd!

Was Gods Genaé het voorwerp van ons zingen,

Dit bundelken zij dan aan U gewijd.

Aan U ; gij zult het best die klanken vatten,

Daar gij de taal van Canaän verstaat,

Gij zult de zaak niet naar de citer fchatten,

Waar op geen kunst, maar 't hart de toonen flaat.

Dan, Jefu's Liefde en Gods Genaê te prijzen,

schoon 't ook op aard de beste zangstof zij,

Is Eng’len werk, geschikt voor hemel-wijzen,

En eifcht een ziel van zondenkluisters vrij.

Verfchoont, verfchoont dan deze fchorre toonen

Daar Jefu's bloed ook onze onreinheid dekt:

Die Heiligen, die in den Hemel woonen,

Gaan juichend voor, maar zingen onbevlekt.

* 2 En



En zouden wij, schoon staan'laars altoos zwijgen,

Neen, beter flegt, dan 't zingen gantsch gestaakt:

Die hijgend kweelt, zal fomtijds adem krijgen,

En 't steenen hart wordt zingend week gemaakt,

Laat laage zang U dan tot zingen spooren!

Een klagend lied verwakker uwe vaart!

Laat ongeloof geen zanglust in U fmooren!

Een kruipend hart ftijgt zingend hemelwaart.

Dat ook uw gunst en liefde aan ons gebleken

Bij Jefu's troon voor ons gebeden stort'!

Op dat het hart gereinigd van gebreken,

En wat we zijn aan Hem geheiligd word !

Wij traag van aart, wij moeten veeltijds klagen,

Dat zonde en vleefch hardnekkig leeft en woelt;

En 't jeugdig hart, in onze lentedagen,

Dien gloed van min tot Jesus fchaars gevoelt.

Immanuël ! ach ! deed uw Geeft ons branden!

Dat ootmoed dat geloof ons kragten gaf!

sla nauwer tog om ons uw liefde banden!

Dan reizen wij al zingend naar het graf
 

VOOR



V O O R R E D E.

Z" hier, GODVRUGTIGE LEZER ! een bun

- delken van digiftukjens, het welk tot vermaak

en ftichting U wordt aangeboden. Wij zouden U de

voetftappen der aanbiddelijke Voorzienigheid, die den

weg tot het opftellen en drukken derzelven ge

baand heeft, kunnen aanwijzen, doch agten dit be

ter, en zonder uwe fchade gezwegen. Deze onze eer

ftelingen den Drie-eenigen God te heiligen is ons oog

merk geweeft: en hoewel wij noch met onze naamen

noch in het openbaar dit te voorfchijn deden komen,

het gefchiedde niet, om daar door niet openlijk voor

den naam en de zaak van God uittekomen, 't welk

voor ellendige zondaars eene onbefchrijffelijke eere en

verbeurde vergunning is, maar door deze verzwijging

wenfchten wij onbekend te blijven, om zo het oor

deel van kundigen over onze uitfpanningen te verne

men, en met vrijer berispingen ons voordeel te doen:

ook hebben wij dezelve in het begin alleen aan eenige

weinige bijzonder gemeenzaame en Godvreezende

vrienden medegedeeld, dan de gunftige goedkeuring

dier weinigen heeft onze veersjens onder het oog van

veelen gebragt, en wij, die in het eerft voor allen

bijna onbekend waren, kunnen ons nu niet langer

vleien verborgen te zijn.

* 2 Schoon



II V O O R RE D E.

Schoon wij veel gebrek in deze onze mengelingen

befpeuren, en voelen en fmaken, dat onze pogingen

verre afzijn van die grootfche eenvoudigheid, die

fchilderende natuurlijkheid, treffende zeggens kragt,

geeftige vindingen, welke het onderfcheidend kenmerk

der waare digtkunde zijn, was het ons egter tot geen

gering blijk van Godsgenadige goedkeuring, te verne

men, dat deze en die van zijne kinderen door onze

digtoefeningen geflicht en vermaakt waren : daar

door werden wij onder het gevoel onzer onweerdigheid

verblijd, en bemoedigd om voort te gaan,fchoon on

ze onkunde in de Poëzij, onze blindheid in het gee

ftelijke, onze telkens wederkeerende harteloosheid in

den levendigen Godsdienft onze gezangen berooft niet

alleen van de wezenlijke eigenfchappen van het Lier

digt, maar ook van dat, het welk de Uitfpanningen

van den Godzaligen LODESTEINvoor een godvrug

tig gemoed zo dierbaar maakt. Dan, hoe het ook zij,

de luft, dien wij met aanbidding der Goddelijke ge

nade toekennen, heeft onze zwakheid overwonnen en

de ijver heeft voltooid, wat aan de kunft ontbrak.

Dies hopen wij, dat de in 't ooglopende gebreken

dezer mengelingen verfchooning zullen vinden bij zul

ken, die bezeffen, dat men van kinderen flegts fta

melen hoort.

Maar



V O O R R E D E. III

Maar noch ons gebrekkig zingen, noch het kleen

getal der geenen, die in den uitmuntenden rei van

Neerlands Digterdom hunne lier aan Jefus hebben ge

wijd, en daar in hunne eerftellen, dat zij in de fcha

duwe van Gods vleugelen vrolijk zingen, moeten ie

mand doen denken, dat de Geeftelijke Digtkunde bin

men nauwe paalen beperkt is! Neen, gelijk een heilig

digtvuur zo veel hooger te fchatten is, dan een ijdele

zangluft, als God weerdiger voorwerp om te zoeken

en te dienen is, dan aardfcbe vermaaken; zo geeft

ook de leer der Genade en der zaligheid, dewelke in

het Goddelijk woord voorgefield, en door waare God

vrugtigen betragt wordt, aan digtminnaars een rui

mer veld, en overvloediger ftaffe om hier hunne ge

zangen te beginnen, en zij maakt die beftendiger,

daar zij met de Eeuwigheid zullen voortrollen, ter

wijl zij ze niet ontbloot laat van het fchoon der digt

kundige fieraaden: hier van kunnen onze waarbor

gen zijn (Ach ! waren zij meerder in getal!) de

groote naamen, omgeene anderen te noemen, van VOL

LENHOVE , BODDAERT, VOET, SCHUT

TE; welker Digt-, en Zang-ftukken zo wel we

gens kunft en geeft te roemen, als wegens Godsvrugt

hoog te fchatten zyn. .

Voor het overige hebben wij U niets verder te be

rig



IV V O O R R E D E.

-----------

a -

, rigten, dan dat wij eene kleine proeve van navolging

hebben tragten te geven in De vliegende Vreugd, en

het Vrolijk Leven; den voortreffelijken POOT na

ftamelende; hoe verre wij daar in geflaagd zijn, la

ten wij aan het oordeel van kundigen over, maar dit

vertrouwen wij, dat hadden wij de digtader van on

zen voorganger, dezelfde veerzen niet minder fraai

en levendig zouden zijn dan de zijne. De laatfte re

gel in De zondige keuze van een Weereldling is

overgenomen uit het klinkend minnedigt Moeilijke

Voorwaarde in de PROEvE vAN DIGTOEFFENING

te vinden.

Allen te behagen kunnen wij niet verwagten -

Gods volk te fligten is ons genoeg- andere Digters

van hooger geeft door onze laagheid tot het zingen

van de verhevenfte waarheden van het Euangelie aan

te fpooren zoude ons aangenaam zijn - en zelve

door grooter gaven der genade, en eene meerder ken

nis van Jefus Chriftus bekwaam gemaakt te worden

om eens vrolijker, treffender en meer tot Gods eer te

zingen is de wenfch van

 



P R O E V E

V A N

STICHTELIJKE MENGEL-POËZIj.

O P W E IK IK I N G

TOT

FI E I L I G Z I N G E N.

I.

Gi , Jefu! lust van 'e leven!

Mijn vreugd, en zaligheid!

Hebt u aan mij gegeven;

Uw gunft mij toegezeid:

Ai! stier mijn dicht-vermogen,

Hoe dof, en zwak het zij!

'k Wil in gezang verhoogen

Uw liefde 's heerschappij,

A Ik



2 STICH TE LIJK E

I I.

Ik heb te lang gezwegen;

Te dwaas mijn vreugd gefmoord;

Maar nu, tot zang genegen,

Heeft mij uw' min bekoord.

'k Hoor Betlehems valleien

Weergalmen van uwe eer;

Daar 'k van de hemel-reien

Mijn pligt tot zingen leer.

I II..

Heb ik geene Englen-lippen,

Geen drift van hemel-gloed;

De toontjens, die me ontglippen ,

Keurt uwe liefde goed.

Laat ik u dan beminnen;

En zingen om mijn lot!

'k Zal van uw krib beginnen,

Mijn Broeder, en mijn God! -

M.

GOD

 



M EN GE L-P O É Z IJ. 3

G O D

G É O P E MB A A R D

I N 'T V L E E S C H.

I.

Welk wonder! God met vleesch bekleed

Laat zig in doeken winden !

Hij, die de weereld worden deed,

Zig in een kribbe vinden ;

Komt in een laagen beeften-ftal

Zijn hoogften luister toonen !

Wie noemt die plaats een traanendal,

Waar de ELOHIM wil Woonen ?

I I.

Zou Jacob, waar zijn ladder staat,

De poort des hemels roemen,

En, waar de hemel open gaat,

Een ftal geen BETHEL noemen?

Nu , nu is aarde en hemel één:

De Godheid woont in beide,

En de Eng'len daalen naar benéen

op Jesu's vrijgeleide.

A 2 Dit



ST I C H TE LIJKE

I I I.

Dit is geen droomend nagt- gezigt.

Neen - Hoor de Serafijnen!

Al wordt hier God een teder wicht;

Ginds moet zijn luister fchijnen.

Al ziet men nergens aan dit kind

Iets, dat zijn Godheid teekent;

Het geen ge in Betlems velden vindt,

Maakt zijn geboorte uitstekend.

I W.

Wie zoude u, eeuwige Qpperheer!

Bij 't zondig menfchdom wagten?

Gij zoekt, mijn God! vergeefs uwe eer

Bij hen, die U veragten.

De weereld, door den menfch verpeft,

Doet niets, dan boosheid stralen.

Wat noopt U in dit gruwel-neft,

In deze hel te dalen?

V.

Uw liefde, uw” menfchen liefde alleen

Verkieft die flegte woning;

En spreidt door al die nevels heen

Uw glans, o Hemel-Koning!

Gij wilt geene aardfche majesteit

Op Davids troon beërven;

Maar eeuwige geregtigheid

voor Adams kroost verwerven.

Gij



M ENGE L-P O É ZIJ. 5

V I.

Gij wagt van ons, uw haaters, niet,

Dat we eerst u zullen eeren.

Gij komt ons dienen, en gebiedt,

Dat wij flegts wederkeeren.

Gij zult hier zelfs den fnoodsten mond

Doen lofgezangen zingen;

En maakt reeds in uw morgenstond

Van Herders Hemellingen.

M.

A 3 GODS

 



6 ST I C H TE LIJKE

G O D S GE NA DE

D E

ZANGSTOF VAN EEN ZONDAAR.

V O O R - ZAN G.

Kan een Hellewicht nog zingen?

Kan hij juichen om zijn lot?

Hij, verstoten van zijn God ?

Tanden knarfen, handen wringen,

Angftig kermen, zonder trooft

Voegt alleen aan Adams kroost.

't Wraakvuur ziet men gloeiend blaken;

Vluchten komt hier niet te ftaé;

's Rechters oog fpelt geen genaé.

Hoor de fchorre donders kraken ,

Jaagt die felle bliksemgloed

Niet de wanhoop in 't gemoed ?

Doffe
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Doffe zagten, bittre traanen,

Knagend wee, en helfche pijn

Zal de loon der zonde zijn:

En die gloed zal nimmer tanen;

Klimmend leet van bang verdriet

Vliedt met vluchtende eeuwen niet!

Laat geen hellewicht dan zingen,

Laat hij treuren om zijn lot!

Laat hij t'ziddren voor dien God !*

Tanden knarffen, handen wringen »

Angftig kermen, zonder trooft

Voegt alleen aan Adams krooft!

TEG EN - ZAN G.

Ja, een hellewicht kan zingen!

Hij kan juichen in zijn lot!

Hij kan roemen in zijn God!

Jefus wil verdoemelingen

Met genade en heil omringen,

Jefus trad op 't moordschavot!

Zie Gods liefde aanminnig blaken

In den gloed der Schechina!

Zie het kruis op Golgotha !

Jefus dood doet vrede fmaken!

Gramschap doet geen donders kraken,

Neen, de Liefde roept genae!

A 4 Halle
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Hallelujahs vreugde-traanen

Hemel-blijdschap vrij van pijn

Zal zijn erflot eeuwig zijn!

En die zon zal nimmer tanen,

Liefde 't fpoor tot vreugde banen,

Elk is daar een Cherubijn!

Laat een Hellewicht dan zingen!

Laat hij juichen om zijn lot !

Laat hij roemen in dién God!

Jefus zal verdoemelingen

Met genade en heil omringen!

Dit 's de vrucht van 't moordfchavot!

SL O T-ZAN G.

Laten vrij de Serafijnen,

't Vlugge koor der Cherubijnen

Staaren op 't genaéverbond!

God door zondaars-min bewogen

Jefus, schreiend van meedogen,

Is een diepte zonder grond!

Q3

2

IN



M EN GE L-P O É ZIJ. 9

I N V A L

O P

D E N TIJ D.

W: blijft ons van den vluggen tijd?

Wat blijft ons van zijn wenken?

Dan, daar hij s' levens draad verslijt,

Aan ons verlies te denken.

Dat klokflag heeft de laatste fnaar

Van 't oude jaar bewogen,

Maar 't eerste ftip van 't nieuwe jaar

Is met het laatste ftip van 't oude reeds vervlogen.

En, zouden wij bestendig goed

In zulk een tijdkring wagten?

Ja, Jefus! uw verzoenend bloed

Toont overal zijn kragten!

Hij , die dat op zijn voorhoofd draagt,

Bezit hier zulke fchatten,

Waar aan geen roofzugt vratig knaagt,

De tijd geen wieken weeft, geen rode roest kan vatten.

A 5 't Ge



IO S T I C H TE LIJKE

't Geloof, daar hij die nergens taft,

Houdt ze in zijn hand gestrengeld;

In 't zoet, waar God hem op vergast,

Is de eeuwigheid gemengeld!

Hij is van 't eeuwig hoofd een lid;

Zijn ziel des Geestes tempel!

En, daar hij 't eeuwig AL bezit,

Wordt 's weerelds woestenij voor hem des hemels drempel!

M.

TREU
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TREURIGE HERINNERING

E N

BLIJ MOEDIGE VERTR ooSTING.

Sar: oog, stort vrij uw traanen voor de voeten van uw Heer,

Nimmer boog zig Adams nakroost laag genoeg voor Jefus meer!

Huwt de treurige herdenking van den ras vervlogen tijd,

Vān mijn kindsheid, van mijn jonkheid,aan de weereld toegewijd,

Billijk niet aan doffe fmaaren, bange klagten van verdriet?

Blijde toonen, hemel-galmen, slaat men op die citer niet.

Denk ik aan die uuren, dagen, jaaren, rollend voortgefheid,

Denk ik aan mijn dolend zwerven, zwervend hollen, dan verfmelt

't Weenend hart, dat, voortgedreven, afgeteisterd, fnood bemorft,

't Kneuzend juk der vuile zonden zo gewillig heeft getorst.

s' Leevens uchtend, nauw verreezen, spelde reeds een droeven dag,

Schorre kreetjens vulden 't wiegjen met een kinderlijk geklag,

Adams klaagtoon, uitgeboezemd om het schenden van 't verbond,

werd reeds sprakeloos gestameld door den pas ontsloten mond,

Lieve lonkjens, zoete lachjens, vloden voor dat bang geween,

En geen wonder, 't gif der zonde vloog door bloed en spieren heen.

Dan wat is er niet te wachten, als de kindsheid reeds betoont,

Dat er in den vuilen boezem niets dan hel en zonde woont?

Groei



I2 S T 1 CH TE LIJKE

Groei van ziel en lichaams kragten, rijper leeftijd, tuigden ras,

Dat Gods beeld in mij geschonden, ik een slaaf des Satans was:

Daar hij al mijn ziels-vermogens aan zijn werk gekluisterd hield,

Werden oogen, ooren, handen, voeten door zijn geeft bezield.

God in ootmoed teër te vreezen, scheen mijn onbezonnen jeugd,

't Hart te ontzetten van zijn vrijheid, 't leven van vermaak, en vreugd.

Maar gewillig dus gekluisterd, blind geschokt door valschen waan,

Zag ik draf voor lekkerneien, ketens voor fieraden, aan.

Dart'le toonen sloeg mijn citer: zucht tot jok en zotternij

Joeg in 't ijdel hart een afkeer van gewijde poezij.

't Blij geschal van 't euangelie, duizendmaal van mij gehoord,

Werd in d'afgrond der vermaaken duizend duizendmaal gefmoord.

Weereld-liefde, dartle welluft, goud in schijn doch vliegend kaf,

Trokken mij van 't spoor der waarheid, ver van God, en Jesus af:

't Schuimend woèn der holle golven flingerde geen veege kiel

Ooit zo heftig op de klippen, dan mijn voortgestuwde ziel

Door de Noordstar, Eigenliefde, werd gelokt na rots en strand,

Toen de wind van lust en driften stormend gierde in 't zwellend wand.

Schreiend oog stort dan uw' traanen voor de voeten van uw Heer,

Nimmer boog zich zulk een zondaar laag genoeg voor Jesus neêr !

Dan, schoon hel en zonde razen, schoon de weereld vleiend zingt,

Jesus roepstem, die, veel scheller, door metaal en rotsen dringt,

Riep Matthëus van de tafel, de arme vislchers van den stroom,

En Zacheüs uit de toppen van den fombren vijgenboom.

Toen die klank nabij de muuren van Damascus werd gehoord,

Toen werd Saulus ras een Paulus, boog voor Jefus, blies geen moord:

Liet die Liefde mij niet lokken- ... ja zijn honigzoete mond

Bood mij, in mijn bloed vertreden, zijn volzalig trouw-verbcnd;

 

Hij
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Hij wcu zelfs mijn voorspraak wezen, Hij 't verzoenend cfier zijn,

En zijn teder mededogen gaf mij balsem voor 't venijn :

Schonk zijn dood mij niet het leven?...zwijgt dan vloeken van de wet!

Want mijn kleed hoe rood bezoedeld, is in Jesus bloed genet;

Laat de duivel scheldend wijzen op het vuil, 't gescheurd gewaad;

Nooitverschijnt hij voor mijn rechter, dat mijn voorspraak daar niet staat.

Ja mijn rechter is mijn vader ; Jefus is mijn bruidegom !

'k Werp mij in zijn liefde 's armen, en ik ben er wellekom :

Felle tijgers mogen loeren, leeuwen brief hen om mijn tent,

't Englen heir om mij gelegerd houdt naar mij het oog gewend !

Zegt mij reine Hemelgeesten,... zendt mijn Jesus u niet uit?

Zweeft gij niet, als lijftrauwanten, om zijn teerbeminde bruid?

God te dienen in zijn tempel, is, 't is waar, uw bezigheid,

Maar heeft Jefus zich op aarde dan geen tempel toebereid?

Immers wilt gij dien bewaken ; ja, het volk door hem verloft,

Is uw zorgen dobbel waardig, ... 't heeft uw's vorsten bloed gekost.. !

Vrolijk streelt mij 't blij herdenken, Serafijntjens, hoe ge in nood

Op mijn kermen aangevlogen, mij bewaardet in uw schoot,

Dit ontfonkt mijn hart in liefde tot u, Cherubijnen koor,

Luistert dan na schorre toontjens, geeft aan kindertaal gehoor;

Jefus is uw hoofd..., mijn koning: - gij verheugt u in zijn eer..,

Maar zijn roem is ook mijn blijdschap...., ja wij dienen eenen Heer!

Gij volmaakt.. ; ik steeds gebrekkig..,- gij in 't juichend hemelrond...

Ik in 't tranendal...,-maar nadert niet mijn jongste morgenstond?

Als mijn ziel, het stof onttogen, opwaarts vliegt, door u geleid,

Naar de woonplaats, door heur Geël haar voor de eeuwigheid bereid:

Dan, ter kerker uitgevlogen, zal ik door 't onmeetbaar zwerk

Vrolijk snorren, zingend zweeven, u verzellen in uw werk... !

Maar,
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Maar, waar voert mij mijn verrukking - ó vooruitzigt dat mij streelt

Daar mijn zlel reeds in 't genoegen van die Hemellingen deelt.

Schreiend oog stort liefdetraanen voor de voeten van uw Heer!

Op het wenken van mijn Jefus daalt een Hemelbende neér !,

Dan hoe follen ras de zorgen weer het dobberend gemoed,

Dat, omringd van aardfch gewemel, telkens angst en kommer vocdr.

Beevend vreeft mijn ziel de monsters, de woestijnen, 't barre zand,

Schrikt voor gaarens, die de Duivel, strikken, die de weereld fpant.

'k Zag laatst vogelaar zijn netten spreiden voor het vliegend wild,

't Lok aas vloot uit volle handen; even liais, even nmild, - -

Dacht ik, is mijn looze vijand, die, in 't lceren afgeleerd,

Soms het grimmen in een lokken, 't brullen in gevlei verkeert,

Scherpe heuvels, steile rotsen, kronkelwegen glibberglad

Doen mijntelkens struiklend wagglen, 'k dwaalde steeds van 't rechte pad,

Wen mijn ziel haar gids, en leidsman, uit het zwerfziek oog verloor ;

En, door eigen waan betoverd, gaf aan eigen raad gehoor.

Ja, moet niet mijn kommer rijzen, daar de droeve ervaarenis

Dikwe,f mij de wrange vruchten fmaken doet van dat gemis,

Daar het derven van mijn Goël mij de vreugd van 't aanschiju vaagt,

Even als een zonnetaning 't blinkend licht van 't aardrijk jaagt.

Hoe veel banden, boeien, kluisters, trekken 't hart naar 't lage stof,

't Lood der aarde stremt het zweeven naar het hooge hemelhof!

Dit bedremmelt... , dit ontstelt me..., ja, het zwerven in den strijd

Schijnt door tragen angst te stuiten 't rollend glippen van den tijd ;]

En, gevocl ik eens mijn boezem blakend gloeien, om ter eer

Van mijn Veldheer te verwinnen, of te sterven in 't geweer,

Nauwlijks is de strijd begonnen, dan ontzinkt mij hart, en moed ;

Dan zijn, deinzen.,, vluchten..., tuimlen.., vruchten van dien ijver gloed.

Kan
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Kan dit strijden wettig heeten, durve ik staren op den loon?

N -en, an 't eind van zulk een loopbaan hangt geen blinkende eerekroon

Jefus eifcht getrouwe dienaars. , helden, stout in 't oorlogsveld,

Sions vest wordt nooit beklommen, dan door worstlend storm-geweld:

En, dreef Gideon de bloodaarts uit het leger ; ruim zo aeik

Drijft mijn Jesus traage zielen uit het hemel worstel- perk.

Schreiend hart stort vrij uw klagen voor uw Vorst en Veltheer neer:

Wie gedroeg zig zo lafhartig in den dienst van zulk een Heer !

Dan, wat baat dit angstig klaagen; dat is taal van 't ongeloof,

Wettisch zugten, ver van Jefus, stelt het hart ten wiffen rocf

Voor den vijand, die ons nimmer in gestrenger boeien knelt,

Dan, wauneer hij voor onze oogen jeïs als een wreedaard stelt.

Droeve ziel, gij moogt vrij treuren, als ge uw trouwen Heiland mist,

Maar treur nimmer, als u Jefus eigen wil en zin betwist:

Treur vrij, als de zonde en weereld door haar schijnfchoon u verheugt,

Maar treur nimmer, als gij wanhoopt, om door eigen pligt en deugd

U den weg tot God te banen. ; 't is een rietstaf daar ge op leunt,

Immers bouwt hij op een zandgrond, die op eigen deugden steunt,

Treur om laauwheid in de liefde, in geloof, in dankbaarheid,

Maar laat nimmer zucht of klagten, heete traanen die gij fchreit

U doen wanen, dat de Godheid, daar zij op dat fmeeken let,

Om dat kermen, ooit den toegang tot den troon u open zet.

Treur vrij, dat gij uwen Goël, Jefus, niet genoeg bemint,

Treur, alsge ergens, buiten Christus, troost, vermaak, ofvreugde vindt,

Dan, verblijd u, dat uw leven is verborgen in uw God,

Dat uw vreugd, uw rust, uw sterkte, dat uw overzalig lot

Niet berust in eigen handen..., neen, de rotsteen die u fchraagt,

Wankelt nimmer, 't is een rotsteen, daar de Liefde roem op draagt!

Vloe
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Vloeken hebt gij niet te vreezen, schoon uw vijand loeit en huilt,

't Godslam draagt u fchuld en zonden, 't is in Jesus dat ge schuilt,

Gij zijt in zijn dood rechtvaardig, heilig in zijn heiligheid,

God ontzegt der Wet haar eiffchen, daar zijn Zoon uw zaak bepleit,

Woelt de zonde in uwen boezem, is het hart noch ongekuifcht?

Denk, mijn Jefus is gestorven, denk, mijn liefde werd gekruist:

Kan u Ebal niet vertroosten? vlucht naar 't bloedig Golgotha !

Zie daar heilfonteinen fpringen, stroomen vloeien van genaë !

Voelt gij niet dan etterbuilen, striemen, leemten zonder tal?

Jesus is 't, die in uw wonden wijn en olie gieten zal.

Valt het strijden bang en moeilijk,'t ziddert gij voor 's vijands magt?

Denk, op 't einde van zijn strijden, riep mijn Jefus, 't is volbragt:

Slaat de heldraak gloënde slikken , fpart hij zijn verwoeden muil,

Of, zoekt hij door toverlonken u te lokken in zijn kuil?

Denk.., men hoorde nooit een voorbeeld, van een schaapjen van een lam,

Dat de helleeuw aan mijn Herder door geweld of lift ontnam.

Neen,-- mijn Herder weert de wolven, neen,zijn staf stuit al 't geweld,

Neen, mijn Jesus kent zijn lammeren, al zijn fchaapen zijn geteld.

'k Zidder voor geen doodsvalleien, wijl mijn Zon daar straalen spreidt:

Liefde in de eeuwigheid begonnen eindigt ook met de eeuwigheid !

Schreiend oog stort vreugde tranen voor de voeten van uw Heer!

Billijk werpt een arrem zondaar de eere kroon voor Jefus ncer!

S.

D E
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D E

RIJ KE BE DE LA A R,

I.

Roem, Weereld ! uw' fchatten !

Gij kunt niet bevatten,

Hoe rijk ik wel ben.

'k Heb alles verloren;

Maar Jefus verkoren,

Wiens rijkdom ik ken.

I I.

Nu ben ik de zijne,

Zijn goed is het mijne;

Dat maakt mij zo rijk:

En zo zal ik blijven,

Als gij met uw schijven

Verzinkt in het flijk.

I I.

'k Had, armer dan allen,

In fchulden vervallen,

Geen penningjen meér.

Die arremoé griefde

Mijn schuldheer tot liefde;

Zo goed was die Heer!

B Geen

*
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- I W.

Geen regt te verzaken,

Mij fchatrijk te maken,

Is de eer van mijn God,

Door niets te betalen

Een kwijtbrief te halen,

Is 't heil van mijn lot.

V.

Mijn rijkdom was boven,

Toen God door belooven

Mijn fchuldenaar was;

Eer Jefus op aarde

Mij balfem vergaérde,

Die de armoé genas.

V I.

Toen Jesus ten hemel,

Van 't aardfche gewemel,

Verwinnende steeg;

En voor zijne broed'ren

De hemelfche goed'ren

In eigendom kreeg;

V I I.

Toen heb ik ontfangen,

Zou 'k meerder verlangen?

't Geen God had beloofd.

'k Zal 't alles eens erven;

Maar, wijl ik moet zwerven,

Bewaart het mijn Hoofd.
u

Dieg
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V I I I.

Dies moet ik nu leven

Van 't geen hij wil geven;

En dat is genoeg.

Van alles verfteken,

Blijft niets mij ontbreken:

'k Heb meer, dan ik vroeg,

I X.

'k Mag juichende roemen;

Den rijksten mij noemen;

Wijk, weerelds goed! wijk!

Mijn fchat is geborgen !

Ik heb niet te zorgen!

'k Ben bédelend rijk!

X.

Bewaart ge, mijn Koning!

Mijn fchat in uw woning...,

'k Moet in de woestijn

Bij roovers verkeeren....

Ai! wil me dan leeren -

Uw bédelaar zijn!

z:

B a - TWEE
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T WE E - S PR A A K

TUSSCHEN l

1 M M A N U É L,

E N

EENE AFGEDWAALDE ZIELE.

I M M A N U E L.

Veeweide ziel, waar heen...? ontvlugt uw Goël niet!

D E Z I E L. »

't Is mijn bevlekt gemoed, dat voor uw glanffen vliedt. •

I M MA NU E L.

Hoe! staat dan heil of troost door vlugten u te wagten?

D E Z I E L.

Neen, 'k vrees, gij hebt het oor gefloten voor mijn klagten.

IM

- -- • 'f
- --
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I M M A N U E L.

Wie las ooit gramschap op mijn minzaam aangezigt?

D E Z I E L.

Woont niet Gods Heiligheid in 't ongenaakbaar licht?

I M MAN U E L.

Heb ik dien toegang dan mijn vrienden niet gegeven?

D E Z I E L.

Maar ach! mijn naam is uit uw vrienden-rol gewreven!

I M M A N U E L.

Is niet ons trouwverbond gevestigd in mijn bloed?

D E Z I E L.

Maar, zo de vuile ziel onkuifche vlammen voedt?

I M M A N U E L.

Wat vonken zijn het, die niet zwigten voor mijn straalen?

D E Z I E L.

Wien zag men ooit zo ver, zo stout, van Jesus dwaalen?

I M MA NU E L.

Reeds voor uw aanzijn was uw zwerfzugt mij bekend.

D E Z I E L.

En des stond nooit mijn naam in 't eeuwig testament.

I M M A N U E L.

Gij dringt dan met uw oog in Gods geheimeniffen?

D E Z I E L.

Het vonnis van uw Woord zal dus mijn staat besliffen;

B 3 - I M*
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I M M A N U E L. o

Mijn Woord tuigt van mijn trouwe en liefde op ieder blad.

D E Z I E L.

Maar wraak voor hem,die trouwe, en liefde, en woord vertrad.

I M M A N U E L,

Ben ik dan u gelijk, heb ik mijn trouw verbroken?

D E Z I E L.

Ik brak die eerft, door aan mijn eigen net te rooken.

I M M A N U E L.

Maar hangt dan uw geluk van uw getrouwheid af?

D E Z I E L.

't Was om getrouw te zijn, dat ik mijn woord u gaf.

I M M A N U E L.

Betaalde ik aan mijn kruis den prijs niet voor uw zonden?

D E Z I E L.

Maar wee hem, die dat kruis, dien losprijs heeft geschonden!

I M M A NU E L.

Is dan mijn rijkdom voor uwe armoé niet genoeg?

D E ZI E L. -

Ja, zo mijn doolziek hart niet naar de weereld vroeg. |

I M M A N U E L.

Die blindheid zal mijn geeft en Woord in u genezen.

D E ZI E L.

Maar vreest hij billijk niet, die willens blind wil wezen?

I M
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I M MA NU E L.

Mijn Geest buigt ook uw wil, Hij leeft in u door mij.

D E Z I E L.

En drukt mij dan het juk van zonde's heerschappij?

I M M A N U E L,

Hij wil uw trooster zijn, u hoeden voor bezwijken.

DE ZI E L.

Ik heb den Geeft bedroefd, en zag hem van mij wijken.

I M M A N U E L.

Hij is uw vijand niet, geloof mij op mijn woord.

D E Z I E L.

Maar wijkt hij dan van een, die Jefus toebehoort?

I M M A N U E L.

Die Goedheid doet haar licht een oogenblik verdwijnen.

D E ZI E L,

Die gloed zal, vrees ik, in mijn boezem nooit weerschijnen,

I M M A N U E L.

Sta stil, verdwaalde ziel! pleit niet voor 't ongeloof.

D E Z I E L.

Die zonde maakt mijn oor voor al uw roepen doof.

I M M A N U E L.

Die zonde viel aan 't kruis mij 't bitterft om te dragen.

g D E Z I E L.

'k Zaldan in de eeuwigheid die schuld ook 't meest beklagen.

B 4 I M
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I M M A N U E L.

Die fchuld is ook voldaan; Ai keer ootmoedig weer!

D E ZI E L.

Ach dat uw Hemelgeeft mij 't wederkeren leer!

, I M M A N U E L.

Ik zie uw traanen, en mijn Vader hoort uw fmeeken.

D E Z I E L,

Ach! laat dan uw Genaé mijn steenen hart verbreken!

I M M A N U E L.

Zit neder bij mijn kruis, ga in Gethzemané.

D E Z I E L.

Maar heb ik niet verbeurd, dat ik dien grond betrée?

I M M A N U E L.

Mijn Vader heeft om mij dat recht aan u geschonken.

D E Z I E L.

Ach wierd mijn oude mensch dan aan uw kruis geklonken!

I M MA NU E L.

Met mijnen laatsten stond gaf hij den laatsten fnik.

D E Z I E L.

Maar waarom woelt hij dan tot op dit oogenblik?

I M M A NU E L.

Dat keurt mijn wijsheid best, dat leert u biddend waken.

D E Z I E L. 0

Maar ook het fnerpend zuur der wrange zonde fmaken.

I M
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I M M A N U E L.

Ik dronk dien kelk geheel, daar gij een droppel proeft.

D E Z I E L.

Was dan uw bange ziel ook om mijn schuld bedroefd?

I M MT A N U E L.

Ja, 't woord, Het is volbragt, is ook voor u gesproken.

D E Z I E L. -

Ach wierd mijn koude ziel dan door uw gloed ontstoken!

I M MA NU E L.

Ik zie mijn Liefdezon die in uw boezem fchijnt.

D E Z I E L.

Maar zoo dit koeft'rend licht eens uit mijn hart verdwijnt?

I M M A N U E L.

De Zon wordt door een wolk bedekt, niet weggenomen.

D E Z I E L. -

Maar met die wolken zie ik vaak het onweër komen?

- I M M A N U E L.

Geen onweér zoo verwoed, of 't luistert naar mijn stem.

D E Z I E L.

Maar dwale ik eens van 't spoor naar 't nieuw Jerusalem?

I M M A N U E L.

Ik ben uw Herder, en mijn Vader is uw Hoeder.

D E Z I E L.

Mijn ziel valt voor u neér, mijn Schepper, en mijn Broeder!

B 5 I M
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f

I M M A N U E L.

Verlaat u op mijn trouw, ik sta voor de uitkomst in.

D E Z I E L.

ô Zielverkwikkend woord... ! ô gloed van Heme min!

I M MA NU E L.

Vrees niet, als u mijn hand wil door valleien leiden.

D E ZI E L.

Zoude immer nood of dood mij van uw liefde scheiden?

I M MA NU E L.

Mijn oog wijst u het fpoor, ik vatte uw rechtehand:

D E Z I E L.

Ik volg mijn Redder, 'k volg naar 't Hemelsch Vaderland!

S.

W E L

-
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W E L KO M. G R O E TE

A A N

HET DOGTERTJ EN VAN ...,

M.'s ik wel uw wagg'lend wiegjen nad'ren, jonggeboren spruit?

'kMag wel-'k zie reeds aan uw lonkjens,dat uw fierheid niemand stuit:

Neen, de onnozelheid baart gulheid, ziet geen luister, kent geen rang;

Ja, gij 1eikt me zelfs uw handjens, luiftrend naar mijn kinderzang.

Welk een schoonen dag belooft het, als de zoete mirzaamheid

In den uchtend van het leven zulk een lieven glans verspreidt!

'k Zal dan ook rondborstig wezen, wijl gij door uw voorbeeld leert,

Dat uw kindsheid het gemeenzaamft met Eenvoudigheid verkeert.

Konde ik maar den toegang vinden onbelemmerd tot uw hart

Door den dikken drang der nevels, die het kinderbrein verwart!

Want ik moet U , neem die lofpraak, als een welkom, gunstig aan

Bij uws levens aanvang meldcn, dat gij eeuwig zult bestaan.

De eeuwigheid, al is dit wartaal voor uw kinderlijk verstand,

Houdt uw teder levens-draadjen vast gestrengeld in haar hand.

Denk dan niet, aanminnig wichjen! dat gij flegts geschapen zijt,

Om hier in een wieg te schomm'len: neen, dat duurt een korten tijd.

Straks
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Straks verblijdge ons, als uw' jonkheid aller liefde tot zig troont ;

En zig in haar spelen geestig, in haar staan.len schrander toont.

Maar uwe edelste vermogens fluiten dan hun kring nog niet;

Wijl een ieder met verlangen op uw rijper leeftijd ziet:

Als het denkvermogen toeneemt, en 't vernuft in vlugheid bloeit:

Als de zinnen kragtigst werken, en het vuur der togten gloeit :

In dien leeftijd spant de Satan tegen 't ijdel hart zijn boog,

En, die 't hoogste staan verheven, lopen 't allereerst in 't oog.

Maar, wanneer u in die dagen 't zoetste dier vermaaken streelt,

Die de weereld, als zij 't gulste is, uit haar rijksten schat bedeelt,

Dan ook zak ge, daar uw boezem jagend naar verand'ring hijgt,

Wenfchend leeren, dat gij nimmer in die vreugd voldoening krijgt:

En deze oogst is niet te majen, als de levenskragt verflenft,

In die onverzaadde grijsheid, die z1g telkens anders wenfcht.

Neen, maar 't onbekende voorwerp, daar het oog der ziele op staart,

Wordt of nergens, dat 's enmooglijk; of in de eeuwigheid bewaard.

Liefjen!-luikt de vaak uwe oogjens: - Ai! verschoon hem,die u stoort.

Word toch wakker, als ge fluim'rend van uw eeuwig aanzijn hoort,

Voor eene eeuwigheid geschapen! - kan er grooter hoogheid zijn!

Bij dien luister is 't geflikker van al 't aanzien ijdele schijn.

Dat een zingend Serafijntjen zijn geluk als eind'loos roem'!

Wat belet me, spraak'loos wichjen ! dat ik u zijn zusjen noem'?

Ja, die reine hemel-geesjens, aan de hemel-taal gewoon,

Zouden u die spoedig leeren, en doen zingen éénen toon.

Nimmer zouden zij zig fchamen in hun 1eien u te zien;

Maar veel eer, kondt gij niet volgen, u hun vlugge wiekjens biën.

In hun altijd blij gezelschap,'t geen zig steeds in God verheugt,

Zou hun zangstof u doen juichen, en uw heilstaat zijn hun vreugd.

Maar
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Maar gij zijt een zondig wormken, een verdoemlijk Adams kind,

Waar hun God, dien zij beminnen, niets,dan't geen hij haat, in vindt.

Daarom zweven duizend fpooken om uw schokkend wiegjen heen;

Duizend fmarten, die het krijten flegts verwiss'len met geween.

In de pijnen reeds gezwagteld, heeft de ziekte u op haar schoot,

En doet u haar borsten zuigen, tot ge aan flaap raakt in den dood.

Maar gelijk u in uw luiers nu geen angstig vreezen prangt,

Zult ge, hope ik, nimmer voelen, welk een wee den dood vervangt;

Leedjens wringen, fnakkend huilen, grijnsjens van de felste pijn,

- Zouden, om den angst te schetsen van de hel, geen trekken zijn.

't Is niet om u bang te maken, dat ik, jonge weereldling!

U begroete als zo rampzalig, en van zulk een naarheid zing.

't Is niet om u God te schild'ren als een wreeden dwingeland,

Die zelfs kleine kinders plagende, alle liefde en deernis bant.

Neen, o neen! Hij is de goedheid. Zijn genade gaf zijn Zoon;

En die leed voor zulke kinders duizend fmarten, duizend doön.

Ja, zijn kruisbloed wifcht de vlekken uit uw zieltjen ruim zo wel,

Als het allerzuiverst water 't oppervlakkig vuil van 't vel.

God heeft bij uw doop verzegeld, dat ge een heilbron vinden zult

In den geeft en 't bloed van Jesus tegen Adams fmet en schuld.

Jefus zet den hemel open, dien Gods gramschap voor u floot;

En hij noodigt u zo vriend'lijk van de hel in Abrams schoot.

Schrei niet! fpaar uw' wiege traantjens, tot dat uw geloove eens chreit

Liefde-traanen van verwond'ring, van berouw, van dankbaarheid.

'k Wenfche u zo gelukkig, dat ge Jesus voor de weereld kiest;

En zijn rijkdom voor haar speelgoed, 't geen bij 't graf zijn glimp verliest.

O! de weereld geeft u wellust, die de lachjens pijnlijk maakt;

En de zonde reikt u appels, daar de dood venijn op braakt.

Maar
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Maar mijn Jefus geeft u fchatten, die een weereld-dienaar derft;

Blijdschap, die hij nimmer kende; 't eeuwig leven, als ge sterft.

Jesus roept u tot zijn volheid. 't is zijns Vaders hoog gebod,

Dat ge naar die stem zult luisteren-Geef gehoor dan aan uw God!

Zoudt ge u voegen bij de weereld, die met opene armen staat ?....

Sterf dan liever in dat wiegjen, eer ge Jesus zo verfmaadt.

Maar, zoo gij naar de artsenijen, die Hij in zijn hand heeft, grijpt:

Alles zal dan heilzaam wezen, of het kittelt, of het nijpt.

En al loopt uw levenspaadjen hier wat hobbelig of krom;

God geleidt u als uw Vader; Jesus als uw bruidegom.

Serafijntjens, die u fchuwden, vliegen op Gods wenk u bij;

En, om vaardig u te dienen, zweven ze u gestaag op zij:

Ja, al is uw zingen doffer op dit nev'lig wiffelrond,

Dan hun Juichen; o ! 't wordt fcheller in den jongsten morgenstond.

M.

ZA
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Z A L I G S T G EN O E G EN

I N

J ESUS GEMEENSCHAP,

NA 'T GEBRUIK VAN 'T H. NAGTMAAL,

I.

Ja, Jefu! 'k heb genoeg.

Ik deele in alle uW' fchatten:

Wie kan mijn rijkdom vatten?

'k Heb meer, dan 'k immer vroeg,

Ja, Jefu! 'k heb genoeg.

God heeft mij U gegeven,

Den welluft van zijn leven;

U stiet Hij in den dood;

Mij draagt hij in zijn fchoot.

Wie komt der Godheid nader?

Zo lief heeft mij uw Vader;

Hoe flegt ik me ook gedroeg,

Ja, Jefu! 'k heb genoeg.

Gij
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I I.

Gij zijt mijn eeuwig goed.

't Geen God mij wil bedeelen,

Wie zal mij dat ontstelen ? r

Hoe 't ongeloof ook woed';

Gij zijt mijn eeuwig goed.

Zou, zoude ik U niet prijzen?

En dankend eer bewijzen?

'k Heb nog dees dag gefmaakt,

Hoe rijk ge uw gasten maakt.

Ja, 'k heb uw bloed gedronken,

Mij door uw min geschonken:

'k Ben met uw vleefch gevoed;

Gij zijt mijn eeuwig goed!

I I I.

Gij zijt Gods eigen Zoon.

Uw Godheid doet haar straalen

Ook in mijn boezem dalen;

En fiert mij met uw kroon.

Gij zijt Gods eigen Zoon.

'k Mag in dat Zoonfchap lezen,

Ook 's Vaders kind te wezen:

Wij, Jefu! zijn toch één;

'k Heb 't al met u gemeen! .

'k Mag op uw Vrlendschap roemen,

En U mijn broeder noemen;

Dat strekt u tot geen hoon:

Gij zijt Gods eigen Zoon.

Zijt
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I W.

Zijt gij mijn Bruigom niet?'

Ik mogt u ondertrouwen;

Zal ooit die keus mij rouwen,

Daar Gij me uw liefste hiet?

Zijt gij mijn Bruigom niet?

Gij woudt mijn banden flaken,

En zult mij zalig maken,

Wijl gij mijn Jefus zijt:

Dat huwlijks goed verblijdt!

Genade fiert uw wezen,

En 'k mag er Trouw op lezen,

Daar gij uw hand mij biedt:

Zijt Gij mijn Bruigom niet ?

V. .

Mijn Herder zult gij zijn.

Ik zal met U niet dwalen;

Gij zet mijn doolzugt paalen:

Ja, Goede Jefu! mijn,

Mijn Herder zult gij zijn.

En 't is mij reeds gebleken,

Dat niets mij zal ontbreken:

Daar gij mijn treden leidt,

Is 't voedfel mij bereid.

Zoo 'k val, gij zult mij dragen,

En 't roof-gediert verjagen:

'k Vrees wolf, noch everzwijn;

Mijn Herder zult gij zijn.

C Ik
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V I.

Ik ben uw eigendom;

En met uw bloed geteekend

Zie ik de fchuld verrekend

Van mijner zonden fom.

Ik ben uw eigendom.

Ai! laat mij voor u leven!

En me in uw strijd begeven!

Terwijl ik al mijn kragt

Van u, mijn Koning, wagt.

Mijn God, mijn Vriend, mijn Rader !

Bid voor mij bij uw Vader,

Tot dat ik bij U kom!

Ik ben uw eigendom.

B E
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B E SC H O U VV I N G

VAN DE

Sesave: wolken ! uw' weem'lende vlokken,

Die de oogen betoov'rend tot schemeren lokken,

Zijn kweeksters van blijheid; nu 't stormen verhuist,

En 't winterfche bruin door het wit wordt gekuifcht.

Ai! zag men het stormen der zonde bedaren!

En mogt men zo menige leffen vergaéren,

Als 't winter versiersel ons wonderen ftrooit;

Eer 't nuttig tafreel met de Sneeu wordt ontdooid !

Hoe! -'t vlugtig gedans schijnt de lugt te verwild'ren,

En, 't geen het op aarde zal doen, ons te fchild'ren:

De kindsheid aan 't glijen-de jonkheid vol vreugd!

Aan 't hollend gedartel de hollende jeugd!

Hoor 't ijdel gerinkel van 't vliegende leven!

Zie rennende Weelde langs 't glibberpad zweven !

De Zorgen vooruit- en de Ellenden op zij!

De Dood op de hielen- en evenwel blij!
C 2 v Ont
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Ontglibbert u zelve niet, wankele zielen!

Het fnorren der lusten zal fchuurend vernielen.

Bemint ge de vlugheid? - wel, prikkelt u maar,

Om fchigtig te ontsnappen het jagend gevaar;

Het jagend gevaar van de blijvende smarten,

Die 't fnellen der eeuwen in de eeuwigheid tarten.

De vormende hand, die het droppelend vogt \

Tot stollende pluimpjens zo wonderlijk wrogt;

Die magtige Schepper, wiens fcheppende wenken

Den ak'ligen winter met glanffen beschenken,

Vervorme en verfiere uw verbijsterd gemoed !

Leer 't hijgende jagen naar 't blijvende goed!

Zak, zakkende Sneeu! met verdikkende vlaagen!

Het veld kan uw' wollige zwaarte Wel dragen.

Uw' koest'rende koude brengt warremte meé,

En vrugtbaarheid zwemt in uw donfige zee.

Schoon dwarlende winden uw vlugtende vlokjens;

En schuddende takjens uw flodd'rende lokjens

Verspreidend doen zwerven, zij deinzen tog neér,

En keeren van de aard' naar den hemel niet weer:

Die, daar ze, zig pakkende, onze akkers bedekken,

De veiligste hoede voor 't vriezen verstrekken;

Tot ge, in een bestendigen zonneschijn, fmelt,

En fapjens doet fijpen. daar 't zaadjen door zwelt.

Maar,
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Maar, zoo ge voor dooiende winden moet vlugten,

Dan doet uw bewat'ring den veldeling zugten,

Als vinniger koude de landen bevriest,

En 't zaadjen zijn zwelling, ja 't leven verliest.

Dies, dalende fneeu! doet ge ons voordeel of fchade;

Een sprekende fchets van het woord der genade!

Dat vrugteloos nimmer onze akkers besproeit:

't Geeft leven, of maakt, dat de dood ons verschroeit.

Ja, zoo we uit den hemel 't geloof niet ontvangen,

Dan zal men vergeefs naar de vrugten verlangen;

Schoon 't oordeel Gods fappige woorden genoot:

De ziel wordt verhard, en het zaadjen vrieft dood.

Mogt, Bron van ons leven! uw Woord op ons dalen;

Laat hemelfch Geloof onze ziel dan bestralen !

Uw liefde wil immers; gij zegt het - ik hoor't;

Tot vrugtbaarheid zenden uw Geeft, en uw Woord.

Sneeudragende Winter! hoe zal ik u prijzen?

Den roem van uw' blinkende glanffen doen rijzen?

Niets haalt bij de reinheid van 't schitterend wit,

Dat velden, en boomen, en huizen bezit.

Als de aarde, verdord, u geen fchoon kan vereeren,

Dan tooit u de hemel in glinst'rende kleéren,

En legt op heur witheid den luister der Zon.

Van allerlei fchoon is de hemel de bron !

C 3 ln
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In 't harte, verkleumd door een winter van zonden,

Wordt niets, dan een donkere dorheid gevonden,

Verwiffeld in 't bruin, door een wind'rigen waan,

Van eigen - geregtigheids vallende blaén.

Maar, stort in dien Winter de hemel zijn gaaven,

Dan wordt al die vuilnis in reinheid begraven:

Dan pronkt onze ziel met het zuiverste fchoon,

En fpreidt zo de witheid des hemels ten toon.

Hoe blank, onbezoedelde Sneeu! gij moogt wezen,

Uw fchitt'rende luister moet zwigten voor dezen,

van wien het de kleeding der Eng'len niet wint,

En waar onze Schepper geen vlekjen in vindt:

Wat stipjen tog zoude die zielen besmetten,

Die Jefus in 't bloed van zijn liefde wil netten?

Ja, vlugtige sneeu! al uw zuiv'ren mag schijn, *

Uw glimmende schoonheid ligt fmeltende zijn;

Gods heiligend bloed heeft het vuil niet verborgen,

Maar mogt ons waaragtige reinheid bezorgen ,

Wier luister in 't gloeien der Zon niet verteert,

Maar eeuwig, door Jefus beschenen, vermeért.

M,

G E
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GELooFs BESCHOUWING

VAN DEN

T EN H E M E L G EVA R EN

E IN

VER HEERLIJ KTEN ZALIGMAKER.

I: uw wolken-wagen,

Het juichend heir, het galmend zwerk,

Kan uwe liefde ons niet ontjagen,

Verdooft geen zugten van uw kerk.

Triumf! Triumft moge U omringen!

Mijn Jefus! hoor! die kinder-taal

Dringt door 't gejuich der hemellingen.

Geen wonder! - 't is uw zegepraal!

- Dat zondaars om uw bijzijn fmeeken,

En treuren om dat heil-gemis;

Dit is het heerlijk zege-teeken,

Dat slang en dood vermorfeld is.

Dit is 't, daar de Eng’len U om prijzen;

Daar U uw Vader om bemint,

En toont door duizend eer-bewijzen,

Dat Hij in U voldoening vindt.

C 4 Dus
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• Dus laat zijn liefde-stem zig hooren:

Zit aan mijn regtehand, mijn Zoon!

Straks juichen al de hemel-kooren,

En Gij beklimt uw glorie-troon.

Zo moete, o Vorft! uw luister blinken!

Maar gij vergeet uw vrienden niet.'

Al moest het aardrijk U ontzinken;

Gij zijt het, die naar zondaars ziet.

Gij wilt zelfs aan uw volgers denken,

Terwijl uw Vader U begroet;

En hun uw hemel-leffen schenken,

Als 't Eng'lendom U hulde doet.

En , zoudt ge mij niet uwaart trekken,

Wanneer mijn ziel om redding fchreit?

Is, zondaars uit den dood te wekken,

Is nu dit niet uw bezigheid?

Hebt Gij die gunft mij niet bewezen?

Ben ik niet uit het zonden-graf

Door uw genade-kragt verrezen,

Wanneer uw stem mij 't leven gaf?

En zal mijn fluimerzugt dan maken,

Dat Gij dit werk zo vroeg verlaat?

O neen! daar zal uw trouw voor waken

Ik make op uw beloften staat,

- Laat 2

A

-
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Laat, laat mijn ziel dan nimmer kleven

Aan 't stuivend zand der ramp-woestijn!

Maar op 't geloof naar boven zweven,

Om steeds bij U, mijn fchat, te zijn!

Ai! leer mij meer uw fchoonheid kennen!

In U den glans der Godheid zien!

Mij aan uw liefde-dienst gewennen,

En telkens naar uw kruis-bloed vlién!

Een dikke nevel dekt mijne oogen:

Ik zwijmel door onagtfaamheid;

En war mij, door mijn drift bedrogen,

In garens, die de Satan spreidt.

De Zonde volgt mij op de hielen;

En, wijl haar lift mij telkens vat,

Zou zij me zeker gansch vernielen

Zoo 'k U niet in den hemel had.

Maar, 'k zie U, Godslam! staan in 't midden

Van 's Vaders troon. - Gij toont uw bloed,

En bidt. - Dat heet voor zondaars bidden !

Mij treft geen straf- Mij faalt geen goed!

De Regter zegt reeds met zijn wenken,

Dat Hem uw eifch voor mij behaagt.

't Is goed, al wat Hij mij zal schenken, -

Wijl uwe liefde 't voor mij vraagt.

M.

C 5 N E



42 ST I C H TE LIJKE

N E D E R L A N D

G E B O G E N

V O O R G O D S T R O ON,

BY GELEGENHEID VAN DEN PLEGTIGEN BEDEDAG.

Ge: Majesteit, wier onbeperkt vermogen

't Heel-al doorgrondt, en stiert door 't wenken van uwe oogen,

Daar 't ongenaakbaar vuur van zuivre Heiligheid

Den fchrik op 't bang gelaat van 't bevend menfchdom fpreidt.

Geen eeuwen zullen ooit uw' Trouw of Liefde krenken,

Die steeds een overvloed van zaligheden schenkên,

Aan hem, die op uw wil, die op uw wenken let,

En zijne gangen rigt op 't voetspoor van uw wet.

Wij, door een talloos heir, van zonden overrompeld

Staan voor uw rechterstoel, in fchulden diep gedompeld:

Wij fchonden eed, en pligt, wij vielen van U af,

Vertraden de geboön die ons uw Goedheid gaf!

Ja schoon Barmhartigheid ons trok door liefde-boeien,

Den vrede en vrijheid deed in onze tenten bloeien,

Nog heeft ons zondig volk den stijven nek verhard;

En kiest voor leven, dood; voor zegeningen, finart.

Gij zondt, meédoogend God! aan ons getrouwe tolken:

Hun treurig boetgeschal, fchoon 't opklom tot de wolken,

Drong in onze ooren niet: de vreugd die dag op dag

In ijd'1e harten steeg, verdoofde hun geklag.

Wij
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Wij zijn verstomd o God! uw Gramschap moet ons treffen:

Wij willen in uw Wraak uw Heiligheid verheffen:

De vrees beroert ons hart, de fchaamte 't aangezigt;

Wij keuren 't alles goed, wat uw' Genaé verrigt.

Moet niet de kille vrees in onzen boezem steig'ren?

Daar groot, en klein, en rijk, en arm verhard blijft weig'ren

Te luift'ren naar uw stem, waar vindt men onschuld? - Neen,

Onreinheid dekt den stoel van Vorst en Overheén !

De Tempels zijn besmet! de statige offeranden,

Den wierook ziet uw oog op onreine outers branden ;

En, fchoon men 't lichaam buigt, de hand ten Hemelheft,

Wiens hart verfmelt van rouw om 't onheil dat ons treft ?

Men kieft een staatfi-kleed in plaats van rouw-gewaden:

Men wil zig in vermaak, maar niet in traanen, baden;

Schoon gij den zwijmelwijn in onzen beker fchenkt,

Wij fmaken 't bitter niet, waar mede uw hand ons drenkt,

Kan ongevoeligheid een hooger trap beklimmen,

Dan, als men 't onweér reeds ziet rijzen aan de kimmen,

Den donder loeien hoort, te wanen; 't is nog vroeg,

't Is, als de bliksem treft, voor 't fchuilen tijds genoeg!

Bij U is 't recht, o God! uw vonnis is regtveerdig,

Bij ons is zonde en schuld, wij zijn uw' gramschap weerdig;

En hoe uw' wraak ook treffe, erkent ons wroegend hart,

Dat Goedertierenheid zig mengelt in de fmart.

Nog roept Gij tot berouw,nog eifcht Ge een weenend klagen,

Die lokstem is de galm der allerfelste flagen.

En, schoon 't vooruitgezigt den ondergang bedreigt

van volk, en land, en kerk, nog is Genaé geneigd

Ons
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Ons als een klokhen, te bedekken met haar vleug'len;

Ach was ons hart gezind der zonden drift te teug'len!

Maar neen; ons ijdel oog is 't weenen ongewoon 3

Daar hoogmoed ons belet te vallen voor uw troon!

En schoon het zuchtend vee ons noopt tot bitter kermen,

Hun fmart, niet onze schuld, verwekt in ons 't erbarmen;

Gij toont ons, daar het rund op stal en velden loeit, -

Hoe om ons misbedrijf uw wraakvuur hevig gloeit!

En daar hun dood ons volk berooft van rijke fchatten,

Doet ge ons door dat gemis, hoe arm wij zijn, bevatten.

Hun leven maakt ons rijk, hun fterven is de straf

Voor 't misbruik van een goed, dat ons uw Liefde gaf. -

Wij zien onze akkers in een bare zee bedolven,

Maar hooren ook uw stem in 't bulderen der golven;

Daar 't ongetemd geweld van d'onbesuisden vloed

Ons in een fpiegel toont de drift, die in ons woedt.

Het ftorremend gehuil van gierende onweër- winden ,

Die zeeman, fchat, en kiel, meêdogenloos verslinden,

Schetst, hoe de veege hulk van 't zinkend Nederland,

Door zondenstorm geschokt, gejaagd wordt naar het strand.

Dan ach! verschoon! verschoon! wij vallen voor U neder! “

Wij zijn een zondig volk, maar gij een God, die teeder

Gelijk een Vader, zijne kinders wel kaftijdt;

Maar 't wederkeerend kroost bemoedigt en verblijdt.

Wij roemden op uw hulp in droeve tegenspoeden,

En zou uw Vaderzorg ons dan niet langer hoeden ?

Uw Almagt vloog ter hulp in onzen bangsten nood,

Schiep licht uit duisternis, en 't leven uit den dood.

Gij
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Gij hebt ons Vaderland als uit het stof verheven;

Gij hebt aan Nederland den naam van vry gegeven;

Gij braakt de kluisters, die ons boeiden aan den druk;

En boogt des Drijvers nek voor 't ons gefineede juk!

Ons volk, geen volk, veracht bij de omgelegen Vorsten,

Bezweken door den last, dien zijne schouders torsten,

Getrappeld door den trots van Spanjes Dwingeland,

Vond moed, en kracht, en heil, door uw gedugte hand!

Kon Jacobs nageflagt op U als Veldheer roemen?

Kon Israël zijn Heir JEHOVAS leger noemen?

Wie gaf het blij triumf in onzen bleeken mond?

Wie ! Wie gebood het licht van 's Vrijheids morgenstond?

We erkennen uw bestier, gedugte God ! dit wonder

Werd door uw hand gewrogt! - nooit trof een felle donder

Den hooggetopten eik zo fnel, als uwe magt w

Het beven in 't gemoed van onzen vijand bragt.

Die zelfde hand aan 't roer der rijkgeladen kielen

Van 't rijzend Nederland, wou 's vijands vloot vernielen.

ó God! wie kent uw' magt? de donder wagt uw wil....!

Hij treft, als Gij gebiedt...! Gij spreekt, en hij is stil...!

En moest het burgerbloed den weg tot vrijheid banen ?

Werd menigwerf de Vreugd bedaauwd door vrouwetraanen?

Daar 't vaderlooze kroost aan 's moeders volle borst

Een stroom van traanen zoog door 't leffen van zijn dorft,

Gij, Gij verliet ons niet in 't barnen der gevaaren:

Gij deedt den oorlog-storm van lieverleé bedaren.

De Zon der Vrijheid rees tot aan den middag op,

En Neêrlands luister steeg met Neêrlands heil ten top

Toen
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Toen werd de band geflaakt van 't dwangeloos geweten,

Geen moordziek bijgeloof meer ijvergloed geheeten.

Toen werd het blij gefchal van 't Euangelie woord

Niet meer door 't helfch gekrijfch van 't Papendom gefmoord !

Kon ooit een gunstbewijs bij zulk een voorregt halen ! ,

Hoe-dooft een flaauwe lamp den gloed der Zonnestralen?

De Godsdienst zonder fmet, de Vrijheid op den troon,

Is Neêrland meerder weerd, dan mijter, ftaf, en kroon!

Dan ach! ondankbaar land! wij zijn van God geweken.

Die nagedagtenis moest immers 't hart u breken.

Helaas ! gij zijt versteend ! Gods felle geeffel-roé

Wordt, na een taai geduld, wel eens 't kastijden moé.

God flaat, wien hij bemint,maar straft, dien Hij moet haten,

Dan keert de roede in wraak, 't vermanen in verlaten:

Dan is er heil, noch raad, fchoon 't oog tot waterfmelt;

Wie fcheurt de banden los, als God in boeien knelt...?

Maar ach, ontfermend God ! uw roem is in vergeven,

Uw Wraak eifcht onzen dood; Genaé pleit voor ons leven:

Uw Wijsheid heeft zig zelve een offer toebereid,

Welks vlam den gloed verdooft van strenge Grimmigheid.

Ai! leen dan gunstig 't oor aan traanen, aan gebeden !

Vergeef, vergeef de schuld, die wij voor U beleden!

Verhef Gij over ons uw vriend'lijk aangezigt!

Vertrooft ons bang gemoed, dat voor uw gramfchamp zwigt!

Aanschouw 't verwoestend heir der rampen,die ons drukken!

Wij beven voor 't gedruifch der nad'rende ongelukken.

Hier voelt men knellend leed, daar vreest men nakend kwaad.

Wie redt ons, Groote God! zoo Gij ons nu verlaat ?

Wer
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Verhoor ons om uw naam, dien we op ons voorhoofd dragen!

Wij immers zijn uw volk; dit tuigen de oude dagen:

We erkennen maar met fchaamt', die redding van uw' hand,

Toen zelfs de vijand riep: God ftrijdt voor Nederland!

En zoude dan in 't eind uw' Gramschap ons verdelgen?

Zou zig uw Heiligheid zelfs om ons fmeeken belgen?

Neen, fchoon Regtveerdigheid ons vonnis heeft bereid,

De Lankmoed, die ons droeg, volduurt in eeuwigheid.

Wij dekken onze schuld niet voor uwe alziende oogen:

Wij roepen om genaé, wij fmeeken om meédogen :

Geen eigen roem is 't kleed voor onze naakte leén;

Geregtigheid eifcht meer dan traanen en gebeén;

En 't bidden is bevlekt; bevlekt is al ons fmeeken;

't Is Jefus stem alleen, die 't Vaderhart kan breken.

Dat offer is geflagt, dat lam is voor den troon:

Verhoor ons om uw Naam ! Verhoor ons om uw Zoon !

S.

MDCCLXXI.
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BY DEZELFDE GELEGENHEID.

• Vlekloos God !Mag Ootmoed bij den drom

Ik bidden Voor dit land; daar ik de fnoo

• Voor eigen' blind • gemeene fchuld belijden ?

' laat bij Jesus krui jn' zonden mij doorsnijden 1

ween om 't Vaderland als ik mij Zelven ken.

dste ben ?Zoude ik

M.
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D E

GoDDELIJKE BEVRIJDING

V A N

DREIGENDE OVERSTROOMINGEN,

DANKEND, EN BIDDEND GEVIERD.

A: God! voor wien de wat'ren vlugten !

Gij waart, Gij blijft de God van Nederland:

De roede, voor wier flagen ge ons deedt dugten,

Ontglipte, toen zij 't felste dreigde, uw hand.

Ons scheen 't gevaar, met stroomen, toe te spoelen;

Te rijzen met het rijzen van den vloed:

Maar, hoe 't gedrang der golven ook moog woelen,

Gij zijt het, die haar vallend deinzen doet.

Als alles zugt; als dijken zakken, zinken;

De borstweer van ons drijvend land verfmelt;

De grazigste oord een zee dreigt in te drinken;

Dan wordt uw magt, uw redding ons gemeld.

Toen alle hoop ontzonk, men 't veld zag beven,

En 't oog alleen op U gevestigd stond,

Is 't pakkend ijs door uwen wenk verdreven,

Verfmolten voor den adem van uw mond,

ver D Geen
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Geen fchepfels kragt kan 't water meester blijven:

't Schuurt dijken los, en rolt de dammen heen,

Sleept torens voort, en doet de boffchen drijven,

Spoelt bergen weg, maakt weerelden tot zeen.

Uw Liefde, en Magt, die 't stroomgeweld doen wijken,

Op welke zig het ijs te barsten kruit,

Behoeden meer, dan vastgefchoorde dijken,

Zijn wallen, daar ge ons Vaderland in fluit.

Dit moet op U, als op zijn Redder, roemen;

Op U alleen vertrouwen in den nood;

Dees weldaad weer een liefde-keten noemen,

Met welke Gij 't in vriendschaps boeien floot.

Gij, Gij, wiens vuist geen druppel kan ontfpatten,

Bevrijdde ons land, en gaaft ons dankens stof;

Geen menschen zorg, die we als uw gave fchatten.

Neen, 't water ruifcht; en galmt alleen uw lof.

Ja, Neerlands God! ons harte vloeie onze oogen

In traanen uit van zuiv're dankbaarheid !

Heeft onze fchrik tot deernis U bewogen,

't Is billijk, dat Erkent'nis stroomen schreit.

Uw donder mogt voorlang dien fcheimuur fcheuren,

Die 't zondig land voor watervloén bewaart:

Al 't menfchdom zou die straf regtveerdig keuren.

Maar neen! nog heeft uw goedheid ons gespaard.

Mogt



MEN GE LP O E ZIJ. 51

Mogt deze gunft, zo onverdiend bewezen,

Geen uitstel der getergde gramschap zijn !

Want niemand voelt vertraagde wraak verrezen,

Die zulke winst niet boet met dubb'le pijn.

O! liet zig 't volk , van U begunstigd, waffchen

In Jefu's bloed! dat wifcht de vlekken uit.

Wel dompel ons dan in die zuiv're plaffen !

Zo worde uw toorn, en ons verderf gestuit!

Zend uwen Geeft ! laat die ons overstroomen,

En zinken doen in uwe liefde-Zee !

Laat dien niet tot, maar over de oevers komen !

Hij immers brengt de vrugtbaarheid ons meé.

Wij hooren nu de winden gonzend loeien:

Ai! blaas , o Geeft! die stormen uit uw mond,

Die 's levens stroom door Neêrland heen doen vloeien,

En dringen in den meeft verharden grond !

Woel sterkten weg! wring los den trotsten ceder!

Ruk hoogten om ! waai duin en heuvel vlak !

Dat zig voor U de fierfte moed verneder !

En in het diep van laagen ootmoed zak!

Doe, goede Geest ! hier duizend teekens pralen

Van Jefu's liefde, en uw genade-kragt!

Geen trotsheid van 't natuurlijk hart zet paalen,

Die pal staan voor den aandrang uwer magt.

D 2 En
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En raakte 't volk van Sion aan 't verflaauwen,

Daar 't geesteloos, als onbewaterd, kwijnt;

Ai! wil vooral dien wijngaard veel bedaauwen,

Dien zulk een Zon, als Jefus is, beschijnt.

Of, werd het door den vijand overrompeld,

Daar 't voor den vloed van hel, en weereld boog,

Of in een poel van zonden werd gedompeld;

Blaas, blaas het van die overstrooming droog !

Laat dezen hof tog hemel-vrugten dragen!

Uw kragt Geloof, en Liefde bloeien doen !

Dien arbeid zult ge U immers nooit beklagen,

Ter kweeking van Immanuëls plantsoen?

Gij hebt weleer door water en door winden,

O Neerlands God! 't besprongen land gered;

Zou, zoude uw Geeft dan nu zijne almagt binden,

En laten uw geflagt van hulpe ontzet?

Hun vijand is oneindig meer te fchroomen,

Dan al 't geweld der aardfche dwinglandij.

Wil zijne magt, die U onteert, betoomen!

En maak uw volk van zijne kluisters vrij!

's Lands redding mogt ons weer bewijzen geven,

Dat Gij 't geroep van uwe kind'ren hoort:

Nu fmeeken ze, om geheel voor U te leven;

Wordt deze zugt in 't stormgehuil gefmoord?

- Dat
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Dat kan U niet van 't hart, zo lang het fmeeken

Van Jefus op uw goedheid iets vermag.

Wel hoor zijn bloed, hoor zijn verdiensten spreeken!

Geef leven, en het juichen voor 't geklag!

O! laat uw volk in 't nedrig stof gebogen,

Voor 't Vaderland nog storten hun gebeén!

En, door 't betoog der nieuwe gunft bewogen,

Vrijmoedig tot uw liefde-zetel treén!

Neem, Jefu! neem het reukwerk van hun handen!

Ai! bied het tog aan uwen Vader aan!

En bid voor ons! - of, bidt Gij voor geen landen?

O Ja! ons volk was anders lang vergaan.

Uw voorspraak kon alleen dit land bewaren,

't Geen ge, als uw oog, om Sulamith bemint.

Genade moete er lang uw kerk vergaéren,

Op dat die lang uw liefde er aan verbind'!

Bedwing 't geweld der toomelooze golven !

Dat nooit uw wraake ons naar den afgrond spoel'!

Noch in een zee van gruw'len laat bedolven!

Geen fchepfel eert U in een jammerpoel.

Den I. van Sprokkelmaand

I77I.

D 3 E E N
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EENZAAME OVERDENKING,

B IJ

HET EINDIG EN

VAN D EN BED E D A G,

Mijn ziel! zit eenzaam neér; Gij zijt op dezen dag

Voor 't aldoordringend oog van Neêrlands God verschenen;

Gij hebt door zuchten, klagen, weenen,

In ootmoed neérgeknield, met kinderlijk ontzag,

Uw fchuld, 's lands euveldaén, beleden.

Maar denk niet, dat het werk hier mede is afgedaan,

En dat met dezen dag uw strijd is afgestreden,

Die fpooreloze waan

Zou 't wraakvuur van Gods toorn in feller gloed ontsteken,

Uw zonden, uw gebreken,

Die ge in den spiegel van Gods wetten hebt aanschouwd,

Beleden, en betreurd, verfoeid, en afgezworen,

Zijn de allersterkste fpooren,

Dat gij een wakend oog op hart en wegen houdt,

En nimmer naar de stem van 't ongeloof wilt hooren.

Denk, dat uw vijand loerend blaakt,

U,
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U, als gij fluimert, te verraden,

Door stroomen van uw bloed zijn moordluft te verzaden.

Uw keus is weér met Jofua gemaakt,

Om God, voor uwen Heer, te erkennen, en te vreezen.

Was dit de taal niet van uw mond ?

Toen ge u aan Jefus dienst verbondt;

,, Wie zoude er neffens U mijn liefde weerdig wezen?”

En, zult gij 't eens gegeven woord

Dan niet zorgvuldig hou'en?

Wien Jefu's dienst bekoort,

Toon nimmer met zijn daén, dat hem die keus kan rouwen!

Geen menschen vrees moete u beroeren,

Zo, dat ge uw besten vriend voor ieders oog onteert !

Geen laauwheid, ongeloof, of muitzugt u vervoeren,

Dat gij 't verdwijnend goed met hem gelijk waardeert;

Ja, Hem in 't openbaar niet voor uw Heer zoudt kennen.

Uw keus is wel beraén, 't verbond is dier gestaafd ;

En vondt gij waare vreugd, in u aan God te wennen,

Zwoeg dan om fchatten niet, waarom de weereld flaaft.

Eifcht God uw hart geheel-wel is Hij 't dan niet weerdig?

Hij gaf zijn eigen Zoon;

Die Zoon zijn eigen bloed, droeg kruis, en doorne kroon;

En was in de eeuwigheid, tot uw verloffing veerdig.

Dat dan uw boezem zwell' van dankerkentenis !

Laat dan zijn tedre min u aan haar wetten boeien!

Laat deeze taal steeds van uw lippen vloeien;

D 4 - Dat
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Dat Hij alleen uwe eer, uw liefde weerdig is!

Maar toon vooral, door een Godvrugten wandel,

Dat ge in het spoor van uwen Heiland treedt,

Dat gij de heiligheid niet naar uw lusten meet,

Zijn wet alleen zij 't rigtsnoer van uw handel:

't Is niet genoeg, flegts in bespiegeling

Een deugden tafereel te fchetzen voor zijne oogen;

Als ik den roem van Jefus zing,

Moet niet alleen mijn oor door klanken zijn bewogen.

Die Jefus voor zijn Heer erkent,

Moet ootmoed, nedrigheid, en zelfverlooch'ning leeren;

En, al wie 't oog naar 't Hemelsch Salem wendt,

Sta pal, om, hoe 't ook ga, den Duivel afteweeren.

Een rechteroog, een rechterhand

Moet gij, mijn ziel, als 't God zo wil, getrooft verliezen;

En dikmaal eifcht Hij dit ten onderpand,

Of 't waarheid in u zij, dat gij zijn dienst woudt kiezen,

Of, is er tuffchen hun die Jefus heeft genet,

Daar Hij het merk van zijnen geeft op zet,

En hun, die, vuil besmet,

Hem laft'ren met den mond, en hoonen met de werken,

Geen onderscheid te merken ?

Of, is een weereldling, hoe arm, hoe naakt,

In fieraad hun gelijk, die Jesu's kleeding dragen?

Dan is een wank'le hut, die telkens beevend kraakt,

Gelijk aan een paleis, dat vaste pijlers schragen,

Neen
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Neen! 't volk, dat Jefus kogt,

Geheiligd, afgescheiden,

Vertoont in een tafreel de wondren die Hij wrogt;

Zijn rijkdom, trouw en magt wil Hij door hun verbreiden.

Zij moeten zuilen zijn van 't zinkend Vaderland;

Hun offergeur alleen kan door de wolken dringen;

't Land, daar Immanuël zijn wijngaard heeft geplant,

Bedauwd zijn liefdezorg met duizend zegeningen.

Mijn ziel! streef moedig voort in Jefus kragt;

Uw Veldheer strijdt u voor; zoude u de moed ontzinken?

O! krijgt gij eens een wond; buk nier voor 's vijands magt,

Al moestge na den strijd, gelijk een Jacob, hinken.

Dan ach ! gij flaakt een bange zugt,

Gij fchijnt beroerd, de neérgeslagen oogen

Zijn tolken, dat het hart door druk is neérgebogen,

Maar hoe ? is dit de vrugt

Van 't plegtig biddagswerk? Of hebt gij in de plaffen

Van Jefus bloed uw fmet niet afgewaffchen?

Of, gaf u God, ten troost in uw verdriet,

Den toegang tot den troon van zijn genade niet?

Of, ziet gij alle uw traanen, al uw fmeeken

Zo onrein, zo melaatsch, dat gij mismoedig vreeft,

Dat zig Gods Heiligheid zal om uw fchreien wreeken?

Of is uw hart bedeesd,

Dat ge, als voorheen, tot dwaasheid weer zult keeren,

En dat uw misbedrijf 's lands zonden zal vermeeren ?

w - D 5 Ja,
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Ja, dat ons Nederland, |

Zo lang getugtigd, en gewaarschuwd door Gods hand ,

Zal door zijn zonden last bezwijken,

En 't Euangelielicht, met Jefus ons ontwijken?

Ja, zegtge, dit, dit is het dat mij treft,

Waar van 't vooruitzigt mij doet beven: |

Mijn hoop wordt, als een riet, gedreven,

Als bange vrees den loon van 't zondigen beseft.

Mijn boezem is een hol, daar struis en draken zwieren,

Door giftig addren fpog besmet;

En daar, waar men zijn voeten zet,

Een zonnevlugtend rot van krijfchende uilen gieren.

De Hoogmoed heerscht er op den troon;

Die torft de aan God ontwrongen kroon;

Men ziet er 't Eigen Ik den fcepter zwaaien-

En zal men rijpe vrugt van zulk een akker maaien ?

Offpruit er welig graan uit de onbeploegde klont

Van zulk een distelvollen grond?

lk heb, 't is waar, aan Jefus trouw gezworen,

En, op zijn aanbod, Hem tot mijnen Vorst verkoren;

Hij gaf, om 't ongediert te vellen, mij zijn woord;

Hij zou mijn akker mild besproeien; **

En, daar zijn zaad door dorens werd gefmoord,

Al 't onkruid uit mijn hart, met tak en wortel roeien.

Maar vaak verdwaalt mijn ziel;

Zij laat zig dan door lift, dan door geweld verovren;

En,
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En, fchoon haar menigwerf het dwalen bitter viel,

Lietze egter menigwerf zig weêr op nieuw betoovren.

En, zwerve ik nu van mijnen Heiland af,

Daar nog op dezen dag zijn liefde me is gebleken;

Dan zal ik tot mijn straf

Gevoelen, dat zijn wraak is tegen mij ontsteken.

Ik gaf zo menigmaal aan Jefus hart en hand,

't Is niet voor de eerste reis, dat ik hem had verlaten;

En, gaf hij van zijn trouw me op nieuw een onderpand,

Ligt nooddwingt hem mijn ziel, voor eeuwig haar te haten.

Maar ach ! fchoon Gij hem dus verriedt,

Hij brak zijn trouw, vergat zijn liefde niet;

Ach! mogtge door 't geloof uit, door, en tot Hem leven!

't Geloof geeft kragt en moed! -

En heil'gen ijvergloed ;

Spoort trage zielen aan, om Jefus na te streven:

't Geloof maant God op zijn beloftenis,

En pleit op 't rookend bloed, dat voor den rijkstroon is;

't Geloof houdt Jefus vast, wanneer Hij schijnt te wijken:

Die door 't geloof op God, als op zijn Vader steunt,

Staat vast, fchoon aarde, en hemel dreunt;

Trapt zonden met den voet, en doet de Hel bezwijken.

Ach! mogt ik zo geheel voor Jefus zijn!

En 't biddagswerk nu weér op nieuw beginnen;

Op dat, wat Jefus wraakt, uit mijn gemoed verdwijn'!

En ik mij overgeve om hem alleen te minnen:

Daft
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Dan smaakte ik voor mij zelv' een overzalig lot;

Dan kon ik voor mijn volk met waaren ijver fmeeken;

Dan stierf ik aan mij zelv', dan leefde ik voor mijn God;

En had een heilzaam kruid voor al mijn zielsgebreken.

Als Jesu's hand mij dekt, mij stiert, mij leert;

Zijn Geeft mij troost, mij opwekt, mij regeert,

Dan heb ik 't al, wat mijne ziel begeert;

Dan ben ik blij te moé, al moete ik zwerven:

Wanneer zijn Woord mijn voedzel is,

Dan vinde ik bron, en weide in deze wildernis,

Dan leve ik tot zijne eer, en wagt een zalig sterven.

S.

MDCCLXXI.

O P
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O P WE K K IN G

T ER A GT E R V O L G I N G

V A N H E T

B I D DA G S WV E R K.

't Was biddag,Neêrland!waak!wilt gij dat werk zien kroonen,

Verfchup de weereld dan, en buk voor uwen God,

Die, als een lippen-dienst zijn alziend oog bespot,

Het veinzend vasten zal met eeuwig vasten loonen.

Genade zoekt u nog naar Jefus kruis te troonen,

En biedt u in zijn bloed het zaligft heil- genot;

Uw sterven is haar fmart, uw leven haar gebod,

Haar welluft is, bij ons haar wonderen te toonen.

Verfmaadt gij 't Godslam ? ach! - het is geflagt,maar leeft,

En wordt een leeuw voor u.-Hij brult. Beeft,zondaars,beeft,

Kieft gij het oorlog met uw Regter; ik den Vrede.

Geef, God! dat door 't geloof mijn liefde, en ijver gloei;

Het oog in traanen, en het hart in psalmen vloei;

Elk uur een bid-uur zij, elke ademtogt een bede!

D E
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D E

N O O D ZA A K L IJ K H E I D

V A N

J E SUS VO O R B E DE;

BY DEZELFDE GELEGENHEID,

I.

-

'k Heb mijne, en Neêrlands fchuld gezien,

Betreurd, en op gebogen knién

Voor 's Heeren troon beleden.

Ik zogt voor mij, en 't Vaderland

't Gerommel van Gods ingewand

Met traanen, en gebeden.

Maar, ach?

't Geklag,

't Hart'loos zugten

Doet mij dugten:

Zou dat fmeeken

't Heilig hart der Godheid breken?

Ik
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I I,

Ik vond mijn heil ln Gods genaë;

Ik zeide op Jefu's eifchen: Ja.

'k Mogt Hem weér hulde zweeren:

Ik koos voor mij den dienst van God:

Dat vrij de Weereld mij bespot !

Het zal mijn ziel niet deeren.

Was maar

't Gevaar

Niet te vreezen,

't Geen voor dezen

Mij mijn pligten

Deed of niet, of flegt verrigten!

I I I.

Ach, Jefu! moest om mijn geween,

Mijn wederkeeren, en gebeén

Uw Vader zig ontfermen;

Dan fmoorde ik in een helfchen gloed,

En Neêrland in een jammer-vloed.

Maar 'k werpe ons in uwe armen.

Bid Gij

Voor mij,

Voor dees landen,

Daar uw handen

Kerken bouwden !

God verhoort. Wij zijn behouden!

M.

HET
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HET VRIJ WIL LIG O F FE R.

Hield eertijds de weereld mij knellend betooverd,

Mijn hart is door Jefus nu streelend veroverd;

Ik offer mij zelven aan God, die mij mint,

Ik noem Hem mijn Vader; Hij noemt mij zijn kind.

Kwam Jefus mijn ziel met genade besproeien,

En, zoude in mijn boezem geen offervuur gloeien;

Neen, jeugdige kragten ! Zijt gij Hem gewijd !

Hoe fchamper de Duivel dit offer benijd'.

Geen goed kan de weereld ons vleiend belooven;

Dan door het van God, onzen Schepper, te rooven;

Mijn rijkdom, mijn fchatten, 't zij alles het zijn !

En daarom, o wonder! blijft alles het mijn'.

Mijn denken, mijn willen, zij Gode geheiligd;

Ik geef Hem mijn lichaam, dat Hij heeft beveiligd;

Nu noeme ik mijn leven gelukkig, en blij,

Want, ben ik verbonden; 'k was nimmer zo vrij.

Wijk, aardsgezind woelen ! wijk woelend beslommer!

Ik offer vrijwillig, en weet van geen kommer.

Ik gaf aan mijn Vader mijn weg, en mijn lot,

En, nu nog te zorgen, was oneer voor God.

S. -

DE
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ID E

V R. o L IJ KE R E I ZI G E R.

I.

Wijk weereldfch gewemel

Ik moet naar den hemel;

Verhinder me niet.

Weg zonden! zwijgt lusten !

Ik Wil hier niet ruften

In 's vijands gebied.

I I.

'k Zal boffchen, en stroomen,

En rotfen niet fchroomen;

Maar 't veilige pad

Kloekmoedig betreden ,

't Geen Jesus beneden

In 't reizen betrad,

I I I.

Met Hem wil ik zwerven,

En 't weereldfch goed derven:

Wat geev ik om fchijn?

'k Zoek schatten van waarde,

En wil hier op aarde

Een vreemdeling zijn.

E Ik
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H V.

Ik lach om haar gaven;

Haar dienaars zijn slaven,

Wier zeden en spraak

Mij nimmer bekoren:

Ik wil ze niet hooren;

Weg ijdel vermaak!

V.

Veel fchatten zijn boeien,

Vertragen het spoeien

Naar 't hemelsch paleis.

'k Heb alles mij noodig,

En al 't overbodig

Belemmert op reis.

V I.

En moet ik al dolen;

Door rotsen en holen

Geleidt mij mijn Hoofd.

Hoe lange ik moog dwalen,

Het eind zal niet falen ;

Dat is mij beloofd!

V I I.

'k Zie foms aan de kimmen

Mijn Vaderland glimmen;

Maar is 't al eens nagt,

'k Blijf egter aan 't loopen ;

Gelooven en hopen

Geeft ijver en kragt.

* - Ver
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V I II.

Verkeere ik in 't eenzaam

Met Jefus gemeenzaam,

Dan wenfche ik niets meer;

En reize ik met and'ren,

Wij troosten malkand'ren,

En loven den Heer,

I X,

Hoe digter ik nader

Aan 't huis van mijn Vader,

Hoe sterker ik hijg',

Naar de eeuwige woning,

De feest van mijn krooning,

En 't eind van den krijg.

X.

En wat zou mij hindren,

'k Zie de uurtjens reeds mindren,

Laat weereldfch gedruis

Mijn moed niet verslappen;

Nog weinige stappen,

En dan ben ik thuis.

S.

QQ
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ID E

JV L I E G E N D E

V R E U G D.

- w,

Vrotwaar uw vreugd bedriegt: .

Hoe kon ze ooit bestendig wezen?

Blijdschap, die u nooit ontvliegt,

Vindt ge alleen in God te vreezen:

Maar, gelijk uw leven flijt,

Raakt ge uw wuft genoegen kwijt;

Eer gij 't denken kunt of merken,

VROLIJKHART! uw vreugd heeft vlerken!

Hoor naar Jefu's liefde-stem,

Die u raadt aan God te denken!

Heeft zijn vriend'lijk woord geen klem,

't Geen u duurzaam heil zou fchenken?

Daar aan wieken van den wind

De ijdelheid uw' blijdschap bindt,

Ras verwaaid in wiffelperken.

VROLIJKHART! uw vreugd heeft vlerken !

Jesus
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Jefu's liefde trekt de ziel

Wel met fnellen vlugt naar boven;

Maar, dien eens haar fmaak beviel,

Zoekt geene and're welluft-hoven;

Daar bij 't blikken van uw oog

Steeds uw lust wêer elders vloog,

Kent begeerte in u geen teugels;

VROLIJKHART! uw vreugd heeft vleugels!

Jefu's hemelsche magneet

Doet aan zig onfcheibaar kleven;

Wijl geen plaats zijn kragt ooit fleet,

Zal men nergens die ontzweven.

Daar uw vreugd verand'ring wagt,

Ken ik nog geene aantrek-kragt

Voor haar waffche vederbeugels.

VROLIJKHART! uw vreugd heeft vleugels!

Jefus kan, als 't onweer loeit,

Of u de ouderdom doet beven,

Of de ziekte uw leden boeit,

't Zaligft vergenoegen geven.

Maar de weereld lacht u uit,

Als ze uw' blijheid ziet gestuit,

Die zig wegpakt van de zieken.

VROLIJKHART! uw vreugd heeft wieken!

E 3 Je
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Jesus roept u nu nog toe :

Zoek de fchatten mijner liefde!

Maar Hij wordt het roepen moé,

Zoo zijn woord u nimmer griefde:

Al uw' hoop wordt weggevaagd,

Als de dood uw' vreugd verjaagt;

Eer gij 't wanen zult, of rieken.

VROLIJKHART! uw vreugd heeft wieken!

Zie, ai! zie tog de ijdelheid

Van uw lacchen, fpelen, zingen,

't Geen de toegang is ontzeid

Tot de blijde hemel-kringen,

Eer de wanhoop fiddrend brult,

En gij trillend wenfchen zult

In het jongste morgenkrieken:

Hadden nu de fmarten wieken!

MI.

 

VRO
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V R O L IJ K

L E V E N.

H.

Mijn Zangfter grijpt de citer aan,

En zingt van 't vergenoegen.

Wil iemand zig met zorg belaén,

Ik laat mij in geen boeien slaan,

Ik laat de weereld zwoegen.

I I.

Wie vindt vermaak in druk en pijn?

Een flegthoofd moog' zig kwellen ;

Ik niet, ik wil voor Jefus zijn;

'k Verjaag door mann' en hemelwijn

De zorgen, die mij knellen.

1 I H.

Wilt gij een raad om altoos blij

En vergenoegd te wezen;

Buk onder Jefu's heerschappij:

Hij maakt geboeide zielen vrij,

En zal uw fmart genezen.

E 4 De
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I W.

De weereld fmoort u in den druk;

Wilt gij haar ketens dragen?

Neen; Neen; vervloek dat kneuzend juk!

Verlangt ge blijdschap en geluk?

Ga die bij Jefus vragen!

V.

Begeef u spoedig bij den stoet

Van Jefu's lievelingen:

Hun treft geen onwêer, hoe verwoed,

Wanneer de weereld fiddren moet,

Dan kan een Christen zingen.

V I,

Maar, zegt ge, 'k ben door angst benard,

Ik hoor den helhond huilen;

Geen nood; geef Jefus maar uw hart;

Dan hebt ge altoos in vrees en fmart

Een rots om in te fchuilen,

V I I,

Maar-, straks vermorfelt u de dood;

Die doet de vreugd verdwijnen.

Mij niet; ik ben zijn gunstgenoot,

Hij voert mij juichend in den fchoot

Der blijde Cherubijnen,

S.

A A N
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A A N D A G T

O P

EXOD. III, 5. en JOS. V, 15.

Trek uwe fchoenen uit van uwe voeten, want de plaats

daar gij op faat, is heilig land.

I.

Vora der Englen! Hemelkoning!

Daalt Gij in de laage woning

Van de stervelingen neér;

Dan is 't land, waar Gij uw' treden

Zetten wilt, vol zaligheden;

Ja dat land is heilig, Heer!

I I.

Ziet men 't braambosch blakend gloeren,

Dan moet Mofe zig ontfchoeien;

Canaäns vervloekten grond

Mag men billijk heilig noemen,

En die velden zalig roemen,

Daar de Vorst des hemels stond.

E 5 Kun
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I I I.

Kunnen dan de dorre hagen,

't Veld, den naam van heilig dragen,

Daar de Godheid glanffen fpreidt;

Wie verlangt dan hart, en drempel

Niet te wijden tot een tempel,

Aan de Hemelmajesteit?

l V.

Daal dan, Jefu! daal beneden

In mijn huis, en hart, en leden;

Veftig daar uw zetel Heer!

Dan zal lijf, en ziel, en woning

Heilig zijn, o Hemelkoning!

Blakend gloeien U ter eer !

V.

Zou de onreinheid van uw kindren

Uw verblijf bij hen verhindren ?

Neen, dan werd uw bloed gehoond!

Kan de zonde hen besmetten,

Door Uw Geest kunt Gij hen netten:

't Is een hemel, waar Gij woont !

%3

S.

GOD
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G O D

E R K EN D V O O R.

V A D E R.

Mijn Vader leeft,

Hij is mijn God, die mij geschapen heeft:

Mijn Vader leeft, Die me al mijn schuld vergeeft.

Ik ben zijn kind,

Dat in zijn Zoon den toegang tot Hem vindt:

Ik ben zijn kind, Dat Hij om Jefus mint.

I I.

I.

Ik, hellewigt;

O wonder, daar mijne eindigheid voor zwigt ! .

Ik, hellewigt , Een kind van 't eeuwig Licht !

O liefde-gloed!

Wat heb ik, 't geen mij zo beminnen doet?

O liefde-gloed, Die mij ontvonken moet!

I I I.

Ik minde U niet;

Gij zijt een God, die de eerste uw liefde ons biedt:

Ik minde U niet, Daar ik uw gunst verstiet.

O liefde-bron!

Uit welke alleen mijn heil zijn loop begon!

Q liefde-bron! Dat ik U volgen kon!

-
Dat
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I W.

Dat tog uw beeld,

Mijn Vader! 't geen in alle uw kind'ren speelt;

Dat tog uw beeld Mij glansrijk zij bedeeld !

'k Zie in uw Zoon

Mijn Broeder, en mijn Voorspraak voor uw troon;

'k Zie in uw Zoon Mijn pligt, uw glorie-kroon.

V.

Bemintge mij?

Dat ik U eer, van eigene eerzugt vrij!

Bemintge mij? Dat ik gehoorzaam zij!

Dat ik uw trouw' -

Tog nooit verdenke, U nooit als hard beschouw !

Dat ik uw trouw' In mijn geloofs-oog hou'!

V I.

Geef, dat ik, Heer !

Gelijk uw Zoon, de zelfverlooch'ning leer !

Geef, dat ik, Heer! Mij telkens tot U keer !

Dat ik het kwaad,

Het geen U hoont, hoe klein het schijne, haat !

Dat ik het kwaad Door Jefu's kragt tog laat !

V I I,

Dat uw geflagt

Op aard' mij zij gezogt, geliefd, bedagt!

Dat uw geflagt Mij in den hemel wagt!

Gij, Vader ! leeft;

Schoon alles stierf, 't geen me ooit gekoesterd heeft;

Gij, Vader ! leeft, Die me al mijn nooddruft geeft.

M.

J E
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J E S U S

V E R K O G T

VooR DERTIG ZILVERLINGEN.

R ampzalig loon ! vervloekte zilverlingen!

Waart gij de prijs, waar voor men Jefus kogt ?

Den Hemel-Heer, den Schepper aller dingen,

Die 't zilver door zijn wenkende almagt wrogt.

Nu schat men Hem gelijk de flegtste slaven,

* Een flavenrot koopt hier der Englen Vorst.

Die alles gaf, verraadt men hier om gaven ;

Hier boeit men Hem, die kroon en fcepter torft.

Nu beeft het vast gebergt, nu fiddert de aarde,

Daar Jefus wordt zo laag zo fnood geschat.

Een droppel van zijn bloed heeft grooter waarde,

Dan 't zilver, 't goud, ja 't al, wat de aarde wat.

Het zilver floeg van fchaamte zelf aan 't blozen,

Toen 't van den Raad aan Judas werd geteld.

Zijn glans verdween; - geen wonder! 't was verkozen

Ten prijs, waar op zijn Schepper was gesteld. J
O |ui
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o Judas! kan u 't zilver zo behagen?

Verkoopt ge uw' Vorst, verdiende Hij dien hoon?

Gij dient de Hel, maar zult ook eeuwig dragen

Haar ketens; beef! zij geeft u wee ten loon.

Maar, Jefu! ik, ik fnoode zie mij schuldig

Aan 't misdrijf, dat Iscariot bedreef;

Maar droegt ge als borg dien fmaad, hoe fel, geduldig,

Koop mij voor U, bij wien 'k in vrijheid leev'.

Geef, geef me uw bloed, die losprijs kan mij vrijen,

Verkogte God! Gij biedt dien aan om niet.

»t Verradershart zal zig aan U dan wijen,

En willig doen, 't geen mij uw' Wet gebiedt.

Koom zondaar! koom ! zoudt gij 't rantzoen verfmaden,

Dat Jefus kogt voor 't zilver van zijn bloed?

Hebt gij om aardfch gewin Hem vaak verraden,

Zo gij gelooft, heeft Hij uw fchuld geboet.

Geen wanhoop knell uw ziel in 's Duivels boeien;

Zo gij hem hoort, fluitge u het Paradijs,

In Jefu's smaad, ziet ge ook zijn liefde gloeien:

Uwe eeuwige eer staat op zo hoog een prijs.

Genade staat gevest op 't grootste wonder;

Nog roeptze u toe, zweer zonde en Duivel af!

Geef Jefus de eer; Hem treft geen helfche donder,

Wien Davids Zoon zijn bloed ten losprijs gaf.

S,

HE T
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H E T IS VO L B RA G T.

& '

I.

Ge: God ! in de eeuwigheid,

Eer 't menfchdom was geboren,

Heeft reeds uw Zoon als borg gepleit;

En eer het ging verloren,

Waart Gij voldaan;

Gij naamt zijn borgtogt aan

En liet ons vrede hooren.

i I.

Het is volbragt ! Gij wagt niets meer;

Uw naam is opgeluisterd:

In Jefus blinkt uw glorie weer,

Door mij zo fnood verduisterd.

Nu zwijgt de wet;

De zonde is pal gezet;

De heldraak is gekluisterd!

I I I.

Het is volbragt, waarin uw Wraak

Uw Heiligheid moest toonen:

Dat vrij Genade zondaars flaak'!

Het zal uw Regt niet hoonen.

Het is volbragt,

Waarmede uw' Wijsheid, Magt,

En Waarheid was te kroonen.

Het
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IV.

Het is volbragt, al 't geen ten zoen

De Midd'laar moest betalen :

Wat kon ooit aarde of hemel doen,

't Geen bij dat werk zou halen?

De Schepper leed

Voor 't geen de mensch misdeed;

Zou die voldoening falen?

V.

Gij zijt voldaan; Gij roept me toe,

En laat me, o diepte! fmeeken,

Dat ik geen verder pooging doe,

Om 't Vaderhart te breeken;

Gij zweert, geen kwaad,

Zoo 'k mij verzoenen laat'

Aan mij te zullen wreeken,

V I.

Gij zijt voldaan: 'k val in uw schoot.

Heb ik U stout beledigd;

U Schootzoons leven en zijn dood

Heeft U geheel bevredigd.

Ja, Amen! 't zij,

Gelijk Gij 't wilt, voor mij!

'k Zij door uw Zoon verdedigd !

Het
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V I I.

Het is volbragt! ik ben voldaan.

Ik, fchuldig en verdorven,

Mag in des Vaders vriendschap staan :

Mij is zijn Geest verworven.

De God-mensch heeft

Voor mij op aard geleefd,

En is voor mij gestorven.

V I I I.

Volbragt is al de zaligheid;

Ik moet ze maar ontvangen.

Gods trouw volbrengt, daar Jefus pleit,

Zijn eifch , mijn ziels verlangen.

Ik bidde U, leer

Mij dies in alles, Heer!

Van Jesus af te hangen.

I X.

Het is volbragt! de Vader zal

Zijn Zoon met eere omringen. -

Het is volbragt! juich traanendal!

Gelooft nu, doemelingen !

De Hemel wagt

Om eeuwig 't is volbragt

Met Jefu's Bruid te zingen.

M.

F OPWEK,
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OPWEKKING TOT BLIJ DSCHAP

B IJ

JEsUS OPSTANDING.

Hoe! neergeslagene oogen!

Waarom tog 't hoofd gebogen,

Nu onze Jefus leeft?

Zou dat een Christen voegen,

Daar 't Goddelijk genoegen

Ons stof tot juichen geeft?

Laat zig de Dood verbazen,

De Duivel laster blazen!

Zij zien hun woén gestuit.

Maar roemt, Gij, kruisgenooten!

God heeft het graf ontsloten,

En Jefus stapt er uit.

Welaan!
verheugd geloopen,

Naar 't ledig graf! 't is open.

Daar schuilt men veilig in.

Geen bliksems doen er fchade;

Zij gloeien van genade!

Zo fchittert Jefu's min.

Daar
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Daar geeft ons God te lezen:

, Staak, zondaar ! staak uw vreezen !

, Zie hier de fchuld betaald !

, Ik heb mijn Zoon ontslagen,

,, En fchep in hem behagen,

, Die hier een losbrief haalt.”

En zouden wij nog treuren ?

Neen, 't aardrijk beeft: laat fcheuren

De steenklip van ons hart!

Dat we uit de vrees verrijzen!

Geen engel zal die prijzen:

Ze is Jefus maar tot fmart.

O! leefden we, als gestorven,

Dien 't leven is verworven,

Die reeds zijn opgestaan,

Die 't zonden - graf verlieten,

Die God hun Vader hieten,

En naar den hemel gaan!

Weeft blij ! men moet met zingen.

Het woelend vleefch bedwingen!

Ja- Jefus leeft. Weeft blij!

In 't graf zal 't kwaad verstikken,

De Hel ons niet verschrikken;

Er waken eng'len bij.

v:
F 2 VRO OM,

M,
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V R o o M H A R T S

K L A G T.

*k Zes onlangs VRooMHART flaan bij 't grazend vee,

Met een bedrukt gelaat, met traanen in zijne oogen;

Hij miste, zo 't mij fcheen, dien zoeten zielevreé,

Die 't hart eens Christens houdt in blijdschap opgetogen.

Zijn fchaapjens dwaalden om hem heen;

Maar ongevoelig voor 't geween,

Van hunnen Herder, kon heur bijzijn hem niet stooren;

Hij zogt door zugt op zugt

Voor zijn benauwden boezem lugt,

En deed aan 't eenzaam veld deez' bange klagten hooren.

Lijdende Jefu! stervende Liefde!

Wien mijne ellende 't harte doorgriefde,

Zag ik mijn vleefch aan 't kruis eens gehegt,

Zonden en lusten 't voedzel ontzegd!

'k Moet aan uw voeten treurende klagen;

Kenner der harten! weenend U vragen:

Ben ik wel ooit genet in uw bloed?

Woont er opregtheid in mijn gemoed?

- - Heb
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Heb ik in waarheid me overgegeven,

Om voor uw aanzigt teder te leven?

Houdt ook geveinsdheid in mijn bestaan

't Oordeel verblind door vleienden waan?

Open, o Jefu! open mijne oogen!

Heb ik mij zelven zo lang bedrogen;

Koos ik een dwaalweg, 't is me tot fmart,

Open o Jefu! open mijn hart!

Ifraëls Leeraar, proever der nieren,

Gij die de blinden veilig kunt nieren!

Maakt uwe waarheid zondaars niet vrij?

'k Ben zo ellendig, wend U tot mij !

'k Moet in mijn boezem telkens gevoelen

Zondige lusten woeden en woelen;

Kwellende kommer, knagende pijn,

Doet mij geduurig moedeloos zijn.

Geefteloos morren, trouweloos zwerven,

Doet mij gestaâg uw' vrolijkheid derven;

Daar ik mijne eerste liefde verliet,

Hadde ik verdiend, dat Gij me verfliet.

Zie op geen fchulden, 'k fmeek om genade,

Eeuwige Ontferming! fla ze niet gade;

Zoude ik iets eiffchen--? straf waar mijn lot,

Was niet de Voorspraak Jefus bij God.
F 3 Miaat'



86 STICH TE LIJK E

Maar doet de vrugt, die 't kruis heeft gedragen,

Duizenden zielen juichend gewagen,

Dat er bij Jefus zaligheid is,

'k Vlie dan naar Hem met al mijn gemis,

Schitt'rende Zon van Godd'lijke klaarheid!

Eeuwige Gloed van Liefde, van Waarheid !

Dat voor uw glans mijn duisternis zwigt'!

Geef mij uw' wijsheid, blijdschap, en licht!

Laat tog opregtheid in mijn bedrijven

Mij in uw waarheid eeuwig doen blijven!

Ban uit mijn zinnen, al wat Gij haat!

Laat mij U volgen, waar Gij ook gaat!

Wil tog de logen ver van mij weeren!

Laat me mij nooit tot ijdelheid keeren !

'k Zal niet verdwalen, Jefu! mijn schat!

Daar Uw genaé mijn rechterhand vat.

Hier brak mijn Herder af, en daar de zon haar ftraalen

Niet meer op 't veld deed dalen,

Dreef hij zijn vee verzadigd naar den stal,

Daar hij 't der zorg van 't alziend oog beval.

Zijn kommer scheen verligt door 't klagen:

Zijn hart zo treurig, zo verflagen,

Zo diep getroffen door zijn lot,

Nu door het heilgeloof bemoedigd in zijn God.

Zijn bidstem, ongestoord

Voor Jefus uitgestort, was, dagtme, reeds verhoord;

Zijn
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/

Zijn ziel fcheen alles van Gods goedheid te verwagten.

Zo finaakt een vroom gemoed,

Gefmolten in een traanenvloed,

De blijdschap voor geween, en troost voor bange klagten,

En daar een ziel, die Jefus mint,

In al haar moeite, in al haar vreezen,

Reeds stof tot vrolijk juichen vindt,

Wat zal dan 't vol genot der Hemelblijdschap wezen ?

En zoudtge vreezen, Vroomen ? Neen,

Al gaat gij hier in druk en kommer heen,

Waar 't hart om zonden treurt, daar zal Genade rijzen.

Ja, fchoon uw oog tot water fmelt,

Er valt geen traan, of ze is geteld,

Wie 't meest voorJefus weent, zal 'tmeeft zijn Liefde prijzen,

S.

 

F 4 DE
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D E

V E R H O O R IN G E

D E R G E B E D E N.

I.

Vroemen, die in fmart gedompeld,

Overrompeld

Door een zielverwoestend rot

Van beroerende ongenugten,

Vaak moet zugten;

O ! uw kirren klimt tot God,

I I.

Wiltge uw knagend leed verzagten,

- Stort uw klagten

Voor uw Vader fchreiend uit;

Liefde zal die ftem niet fmooren,

Maar verhooren

't Bang gekerm van Jefus Bruid.

I I I.

't Is niet vreemd, dat aan een Vader

(Wie is nader ?)

't Kinderhart zig openbaart;

Wie, dan hij, zal traanen drogen

Van uwe oogen?

Wien is Sulamith zo waard?
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I W.

Jefus heeft, door u te waffchen

In zijn plaffen,

's Vaders liefde u toegezegd:

Naar uw Vader met uw' nooden

Dan gevloden;

Dit hoort onder 't kinderregt!

V.

Wat u nut is in dit leven

Zal Hij geven;

't Is uw eigen, wat gij ziet:

Want, dat Jesus door zijn sterven

Kon verwerven,

Weigert God zijn kinders niet.

VI.

Heeft zijn Geeft reeds hier beneden

Die gebeden

Uitgeboezemd voor den troon;

O! uw Voorspraak, Vriend, en Rader

Biedt ze uw Vader;

Dan zijn 't eiffchen van Gods zoon.

V I I.

't Vaderhart fchijne op uw fmeeken

Niet te breeken,

Wordt uw' bede eens niet vervuld,

Staakt tog 't ongeloovig vreezen,

Dat ge als weezen

Voorts verlaten zwerven zult,

F 5 Hier



9o ST I CHTE LIJKE

V I I I.

Hier is weig'ren altoos goedheid,

Ja 't is zoetheid,

Schoon 't uw vleefch al bitter is;

Jefus wreekt wel nooit uw zonden,

Maar uw' wonden

Heelt hij fomtijds door gemis.

I X.

Heft uw ziel dan door gelooven

Steeds naar boven;

Denkt, mijn Vader kent mijn nood;

En zijne Almagt zal mij fchenken

Boven denken;

Voor zijn Liefde is niets te groot!

X.

Zou een zugt om hoog gestegen

Niet bewegen

Hem, die alles aan u gaf,

Ja; Het Vaderlijk meédegen

Slaat zijne oogen

Van uw wieg tot aan uw graf!

v:

GE LO O
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G E L O O V I G E

D R O E F H E I D

I.

Deez, traanen in mijne oogen,

Deez' zugten mij ontvlogen,

Uit een benepen hart;

Zijn in dit woeft gewemel

Mijn boden naar den hemel,

Om redding uit mijn fmart,

I I.

In een geloovig klagen

Schept Jefus zijn behagen,

Dat wil hij gadeslaan.

Hij kent zijne eigen zugten,

Hij ziet die, als de vrugten

Van zijn verdiensten, aan,

I I I.

Het treuren om de zonden,

Is treuren om zijn wonden:

Is fmeeken om genaé.

Een traanbron, zo ontsprongen,

Toont meer, dan duizend tongen

De vrugt van Golgotha.

liet
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I W.

Het treuren in dit leven

Zal eeuwig blijdschap geven;

Die droefheid hijgt naar God,

En zal de vreugd niet hind'ren:

Neen, 't weenen van Gods kind'ren

Is roemen in hun lot.

V.

Gelijk de kragt der stroomen

Een fellen brand kan toomen ;

Zo wordt de helfche gloed

Van ongeloof, van zonden,

Getemd, gestuit, verslonden,

Door zulk een traanenvloed.

V I.

Die natbekreetene oogen

Zijn zo veel regenboogen,

Zijn teekens van 't verbond.

Men hoort, hoe Jesu's liefde

Den boezem fel doorgriefde,

Door 't klagen van den mond.

V I I.

Bekorelijke traanen

Daar gij de zegevaanen

Van Jefu's Liefde zijt;

Rolt rolt dan van mijn wangen!

Daar zijn de zugten zangen,

Waar 't weenen zelfs verblijdt.

S.

B O ET



M ENGE L-P O É Z IJ. 93

B O E T Z' A N G

E E N E R

VVE DE R IK E E R EN DE ZI E L E.

I.

O God ! ik moet beven :

Hoe boos is mijn hart!

Hoe godd'loos mijn leven !

Wat ben ik verward!

't Geloof is vervlogen;

De rufte uit mijn ziel;

De vreugde uit mijne oogen.

- Hoe dobbert mijn kiel!

l I.

'k Werd onder het dwalen

Door flaapzugt verrast:

Ik floeg aan het malen,

En fluimerde vaft.

De Hel aan 't verspieden;

De Zonde op de been;

De Luften aan 't zieden;

Want Jefus verdween,

Een
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I I I.

Een afgrond van zonden

Verstikt nu mijn geeft.

'k Heb duizenden wonden,

Die niemand geneeft;

Nu Jefus mijn klagten

Regtveerdig verfmaadt:

Wat heb ik te wagten,

Als die me verlaat?

I W.

Het oordeel verduisterd;

Het harte verfchroeid;

Aan 't Eigen gekluisterd;

Door driften geboeid;

Verhard in het kwade;

Met trotsheid vervuld;

Misbruik ik genade,

En terg uw geduld.

-

V.

Is, hemelsche Vader !

Uw Zoon nog mijn vrind ?

Is zulk een verrader,

Als ik ben, uw kind?

'k Brak trouwloos mijne eeden.

Maar, heb ik dat bloed

Ook willens vertreden;

Dat zondaars behoedt?

O Goed
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V I.

O Goedheid ! wat hoor ik ?

Gij roept me nog weer!

Mijn God ! U verloor ik!

Gij zoekt mij - ik keer.

'k Hoor, Jefus ! uw wonden,

Wier ftem ik verfta.

'k Zet bergen van zonden

In zeen van genaé.

V I I.

Zo worde ik gewaffchen !

Gods wraak, en mijn fmet

In Godd'lijke plaffen

Gefmoord, en genet !

De fchuld mij vergeven!

De vriendschap hersteld!

Van 't kwaad ik ontheven !

O Heer! ik Verfmelt.

V I I I.

Geen Duivel had flimmer

Uw liefde gehoond:

Geen zondaar is immer

Zo gunstig verschoond.

U tederft te minnen

Is vuurigft mijn wenfch.

Mijn trouw moet het winnen,

Van engel en menfch !

M,

DE
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D E

D R O E VI G E I N VVO O N I N G E

I N H E T

V L E E S C H.

*k Moet in de rampwoestijn bouwvallig leem bewoonen,

Door 't woeft gestorm der Hel geschokt met stoot op stoot.

Als ik het Ongeloof zie aazen op mijn brood,

Zoekt mij de Weereld in haar voorraad fchuur te troonen.

En de oude Mensch, helaas! durft zig halftarrig toonen.

Hij wijkt niet, schoon verjaagd; hij blijft mijn huisgenoot:

Met Lift vereenigd zweert die valschaart mij den dood,

En poogt mijn beften vriend te bannen, of te hoonen.

Geef, Jefu! dat ik nooit mijn dienst dien vijand wij'!

Dat zijn gezelschap mij tog steeds ondraaglijk zij;

Wijl 't op mijn veege ziel daar afgronds pijlen hagelt!

Zijn wooning zij me een hel! Ach ! dat ik biddend waak',

De zege wagtend strijde, en naar uw toekomst haak'!

Klink, klink Hem dan aan 't kruis ! Hij heeft er U genageld.

M.

D E
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DE VERRASSENDE LENTE.

A v o ND z A N c,

Veneze, o Goedheid! my alom

Iin 't zien van zo veel zegeningen:

'k Wil telkens juichen, maar verstom

Door zulk een rijke stof tot zingen.

Hier groent het gras, en daar het kruid,

Ginds dekt een bloefem-kleed de boomen,

Elk knopjen, dat zijn fchoot ontfluit,

Doet nieuwen glans te voorschijn komen,

Hoe lacchen ons die bloemen aan,

Met duizend kleuren rijk doorweven !

Maar 't groen doet alles vrolijk staan

Geeft veld en bloemen zwier en leven.

Zoude ik in zulk een ruimen kring

Van wond'ren niet Gods Almagt lezen;

En deze rijke mengeling
- ke • • -

Geen fchets van zijne volheid wezen?

Zou 't minste blaadjen, dat er groeit,

In mij geen lust tot groeien wekken?

En ieder bloempjen, dat er bloeit,

Geen zegel van Gods Geedheid strekken ?

G Zie 3
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Zie, dorre ziel ! als 't aardrijk treurt,

En , barstend, schijnt om vogt te smeeken;

De donder, die de wolken scheurt,

Doet ftroomen uit die bronnen breeken.

Dat niemand ongeloovig zij! -

Wat zal, 't geen God beloofd heeft, weeren?

Laat ons 't verand'rend jaargetij,

Dat nooit zijn trouw verandert, leeren !

Al fcheen de koude, in 't-lugt-gestel

Verstijfd, op geen faifoen te letten;

De zon brak door op Gods bevel,

Om 't al in geur en fleur te zetten.

Is in mijn koude ziel geen blijk,

Dat mij, o God! de zomer nadert ?

Genade zij natuur gelijk,

Nu onvoorzien 't geboomte bladert!

't Ruft alles, groote God! Gij niet:

Gij doet ook 's nagts de blaadjens groeien.

Die 's avonds zwang're knopjens ziet,

Vindt 's ugtends de open bloefems bloeien.

Wel, daar 't voor mij ook avond was;

Houd in den nagt niet Op met werken !

Dat mij de dageraad verrafs',

En 't groeien der Genaé doe merken !

M.

EEN
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E EN ZA A M E WANDE L ING,

V E L D z A N G.

S:- boschjen, stille lommer, groene dreeven , lacchend veld!

Die, schoon sprakeloos, de grootheid des gedugten Scheppers meldt,

'k Mag hier thands in 't eenzaam wand'len; ó! dat ik mijn Maker zag!

Dat zijne almagt, dat zijn liefde, met zijne eer me aan 't harte lag!

Zoude ik nog ondankbaar wezen, daar zijn goedheid mij bestraalt,

En, gelijk die zonne-glanffen, op mijn kouden boezem daalt.

Dorre takjens aan de boomen schetsen wel mijn dorren stand,

Doen mij telkens angstig vreezen, dat het fnoeimes, door de hand

Van den tuinheer opgenomen, mij zal rukken van den stam,

En met afgesnoeide loten zal verwijzen tot de vlam.

Maar ik hoope op zijne goedheid; Hij kan door den zonneschijn,

Wind, en regen der genade, mij een vrugtb're plant doen zijn.

Wijk dan ! wijk dan! angstig woelen, 'k zal tog in mij zelven niet,

Dan al wat mij prangt, bemerken, daar een bronwel van verdriet

In mijn boezem schuilt en borrelt, zoekt mijn ziel alleen haar vreugd

Door me in Jesus te verliezen, Hem te dienen in mijn jeugd.

'k Zet dan voorwaart mijne voeten op dit lommerrijke pad,

O ! hoe spreken hier de boomen; ieder kruidjen, ieder blad

Roept mij toe met blijde galmen: looft den Heer, want God is goed !

Allen zijn wij hier getuigen van uw Goëls liefde gloed.

Spreek! ja fpreek vrij, schomlend lover! 'k leen vrijwillig u mijn oor,

Zingt mij, lieve nagtegaaltjens! met uwe orgelkeeltjens voor!

G 2 'k Zie,
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'k Zie, ik hoor hier niet dan wond'ren, 't zweemt hier naar het Paradijs,

't Is of 't al hier faam moet spannen tot des grooten Makers prijs.

Maar wat wil die schorre krekel ? wat die kikker. ? dat geluid

Jaagt bijkans al 't zoet genoegen uit mijn hart en zinnen uit.

Zwijgt..; gij stoort die zoete bekjens, die hun stemmetjens zo zagt

Samen meng'len, 'k had uw krijten hier vooral nu niet verwagt.

Waarom stoort gij mijn verrukking ? maar helaas! ô dwaas bestaan!

Zie ik hier een boozen wrevel voor een regt bestraffen aan?

Zijn die dieren dan geen schepfels daar ge uw Makers magt in eert;

Heeft zijn wijsheid dan die toonen aan die keelen niet geleerd?

Wraakt gij God dan in zijn werken; flaak dit morren, 't is gewis,

Dat zo een doldriftig woeden, enkel trotscheid in u is.

Even als die nagtegaalen zingen zij hun Scheppers lof?

Blijkt tog niet de magt der Godheid ook in wormen van het stof

Even zeer, als in deze eiken, wel mijn ziel, wat ge immer ziet,

Wees zo fpoedig in het morren, haastig in 't bedillen niet.

Maar stijg met uw aandagt hooger, daar dit voorval u belet,

Dat gij verder op dit paadjen, ongestoord uw VOcten Zet,

In de weereld lacht ons dikwijls, al wat leeft, volvrolijk toe;

't Paadjen fchijnt volmaakt te loopen, maar hoe is ons't hart te moe,

Als er eens een schorre krekel onze vreugd en voorspoed stoort,

En de vrolijke gezangen in 't gehuil van jamm'ren fmoort.

't Is tog altijd vol van laagen, fchoon 't voor 't oog al veilig schijnt,

En wij zien niet, dan te spade, dat de blijdschap ras verdwijnt

Dan het morren kan niet baten, wrevel schept geen zoet uit zuur,

Want door grimmend tegenstreven groeit de droefheid uur op uur.

Laat dan nimmer 't hart, gefolterd door een overmaat van duuk,

In een ongeloovig klagen bronnen zoeken van geluk!

Neen,
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Neen, in Gods bestuur te rusten, zo te willen, als Hij wil;

Maakt de ziel bevrijd van kommer, vrolijk, vergenoegd, en stil.

Jefus op zijn weg te kennen, en te volgen waar Hij gaat, -

Is, op 't pad dat wij betreden, de allerheugchelijkste staat.

Is het dan niet alles blijdschap, ó! zijn Goedheid kent ons hart;

Geeft ons kragt om 't kruis te dragen, en zijn Liefde ziet de fmart,

Die ons treft, met mededogen; Hij geneest die op zijn tijd,

Maakt de diepst verslagen zielen foms het spoedigst weer verblijd,

Leert dan, vroomen! leert gestadig door geloove op uwen Heer

Stil te wagten; Hij, uw Goël, heef u lief; wat wilt ge meer ?

Nu, nu mag ik verder spoeden, 'k voel mijn aandagt opgewekt

Door een nest van duizend rupfen, dat den hovenier verstrekt

Tot een voorwerp van zijn klagen, van zijn zoeken, van zijn haat,

En die, kan hij ze verderven, geene er van in 't leven laat.

't Zijn de roovers van de wouden, 't allergroenste blad en ooft

Wordt door hen, als door een leger, van de boomen weggeroofd.

Billijk hebt gij u te vreezen; zoo gij door hem wordt bespied;

Uwe onnozelheid, uw' jonkheid spaart u voor zijn woede niet,

Dan ik zie in deze rupsen een tafreel van mijn gemoed,

Dat in zig wel duizend nesten, en millioenen rupsen voedt,

Ach mijn hart ! gij zijt de moeder, die zo menig ondier teelt,

Zie met schaamte hier u zelven, schoon dit schouwspel u verveelt.

Ach! die wormen voortgekropen knagen blad en bloesem af,

. En vernielen in den zomer 't hoopjen, dat de lente gaf.

Dus dus kruipen ook de wormen uit mijn hart als uit hun neft.

Wriem'len in mijn jonge leden, 't frifchte groen behaagt hun 't best.

Denk ik foms, ô! aan dit takjen zie ik dat een bloempjen bloeit ,

't Schielijkst wordt het afgegeten, als het vrugtjen 't weeligst groeit,

G 3 Hicg
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Hier ontspringt mijn oog in traanen, en mijn boezem is bevreesd :

'k Ben in't stooren van die roovers nooit genoeg getrouw geweest.

Dit is de oorzaak, dat ik nimmer groote en rijpe vrugten droeg,

Maar van fchaamte moest verstommen, als mijn Jesus er naar vroeg,

Leer mij, Jefu! vlijtig zoeken naar 't gewormte, dat me knaagt!

Leer het me edelmoedig dooden, 't zij mijn lust, daar 't U behaagt!

Dan zal ik een wonder wezen van uw liefde, van uw kragt;

Geef mij dan en moed, en sterkte, wijl ik die van U verwagt.

Maar wat ruifcht daar in mijne ooren; 't is een beek, een waterval,

Die mijn heeten dorft zal leffchen, en mij leerzaam wezen zal,

Vloeit vrij, vloeit vrij zilvren golfjens; 'k zie uw kristallijnen vegt;

Gij zijt welkom in het wand'len, wijl ik lang een stroompjen zogt,

'k Zet mij hier in 't gras ter neder, daar ik, in bespiegeling

Opgeleid tot hoger dingen, van mijn Jefu's volheid zing.

Hij, een bron van levend water, laaft mijne afgematte ziel,

Die, ontzet van die verkwikking, ras in onmagt neder viel;

Gij vloeit altoos uit uw bronnen, 't vlieten wordt ge nimmer moé ;

En uw water drenkt de velden, maar , o kabb'lend beekjen: hoe

Hoe gij stroomen meugt, uw' volheid haalt bij Jefu's volheid niet,

Die door 't vlieten niet vermindert, maar hoe langs hoe sterker schiet.

Dit is 't water, dat voor eeuwig mij door God geschonken is,

'k Vinde in hem een schat van gaven, voor gebreken, voor gemis:

Moet ik eens van dorst verfmagten; ó! dan is 't mijn eigen schuld,

Mag 't geloof maar in mij leven, 'k zie mijn nooden straks vervuld.

Maar ik moet niet enkel aanzien, neen, ook fmaken van dit nat,

Zou ik heen gaan, eer ik van dit fiiffche vogt gedronken had;

'k Was onweerdig, dat dit beekjen op mijn pad mij had ontmoet,

Kom dan,,,,, dit verkwikt me,,,, nog eens,,,,, ô wat is dit water zoet!

-
- Nu
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Nu nu is mijn dorst geweken; ja ; zo laaft mijn Jesus mij,

Als ik hem niet flegts aanschouwe, maer eens onbekommerd vrij

Van zijn water mag gebruiken, tot verkoeling van mijn dorst,

En tot zuivring van mijn leden, die geduurig zijn bemorst.

Ben ik móe van 't loopen, 't strijden, hoe verkwikt mij dan dat vogt,

Ja, het maakt, dat mij mijn vijand dus ver nimmer overmogt.

Ja, 't geneest ook wonden, striemen, hoe gevaarlijk, hoe vervuild,

En de rots, daar 't uit komt vlieten, stelt hem veilig , die er schuilt.

Dan, het zal niet enkel springen in dit strijdperk, neen, die bron

Springt tot in het eeuwig leven, daar ze in de eeuwigheid begon.

Vloei dan vrij; vloei, fchuurend beekjen! hoe gij 't lichaam ook verkwikt,

'k Wierd voor eeuwig zonder Jefus door den dorst der ziel verstikt:

Dies voor mij altoos uw water minder in waardij zal zijn;

Gij verfrifcht alleen het lichaam, dit geneest de ziele pijn.

Maar mijn oog moet verder weiden door dit lacchend lentegroen,

Hoe volvrolijk speelt het leven in dit jeugdige plantsoen,

Dit is mij een schets van zulken, die in Jesu's hof geplant,

En bevogtigd, als de wilgen groeien aan den waterkant.

Daar die nieuwgezette loten zijn geteeld uit God'lijk zaad,

Hoe hun wortels dieper schieten, hoe hun loof ook friffcher staat :

Ik, die even door genade, ben geplant in Jefu's hof,

Groei het allertraagft van allen, daarom heb ik schaamens stof;

Ik moet zoeken naar de reden, waarom ik in bloem en blad

Niet zo tierig ben als and'ren, maar onnodig is het, dat

'k Lang zou mijm'ren, daar ik zellef reeds die oorzaak heb gemeld,

't Groeien van het loof in 't schieten van de wortels heb gesteld.

Dan dit faaltme, 'k werd in Jesus niet genoeg geworteld, en

Is het dan wel wonder, dat ik dor in bloem en bladen ben ?

G 4 En
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En zo zal het altoos wezen, ik zal altoos kwijnend staan,

Zoo mijn wortels door 't geloove niet in Jesus dieper gaan......

Maar ik zie ook rijzige eiken, welk een fiere deftigheid

Ligt onopgesmukt op wortel, stam, en kruin, alom verspreid!

De eerbied treft me, 't is geen wonder, dat wel eer hetHeidendom

Onze Vaders, eikenboffchen kozen voor hun tempels, om

Hunne Godheên in te dienen, daar de hoogheid, daar de magt

Ons in deze trotsche kruinen, aanblikt... weereld! is uw pragt,

Hoe door kunst ook opgeluisterd, iets bij 't geen natuur ons geeft?

'k Tart u me een paleis te toonen, dat zo trots een gevel heeft.

Maar daar ik mijn oog laat grazen op zo schoon een kunsttafreel,

Staart mijn ziel op Gods beloften, die zo zeker zijn, als veel;

Sla ik 't bijbelblad flegts open, 't is zijn Goedheid, die mij toont,

*s Vaders welbehagen, dat in Jesus alle volheid woont.

Ja die Jeffs schept genoegen ted're kruidjens mild te voên,

En voor storm en hagelbuien, die hun dreigen, te behoên.

Hij zendt rijken dauw en regen, die hen fappen trekken doet,

En, terwijl ze weelig groeien, schetsen zij zijn liefdegloed.

Dan deze eiken doen me ook peinzen op dat woord ons toegezeid »

Dat zijne Almagt ons zal maken eiken der geregtigheid.

Bron van goedheid! 't is mijn voorregt,U te manen op uw trouw;

Geef mij! dat ik uw beloften, Amen, in uw Zoon aanschouw'!

Maar, wat zijn er duizend wond'ren aan mijn aandagt niet ontvlugt;

Agteloosheid sluit ons de oogen, en berooft ons van de vrugt,

Die oplettendheid moest gaëren uit de werken van dien God,

Van wiens wil en wenken afhangt, en ons leven, en ons lot.

'k Zit hier ecnzaam, maar mijne oogen zien een weereld van gediert,

Dat in dit bestek, hoe kleen ook, om mij loopt, of kruipt, of giert.

- - - Bees
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Beesjens, kleen en onaanzienlijk, maar veel schooner uitgedost,

Dan de pragftigste der Vorsten, zijn hier bezig, om hun kost

Zelf te zoeken, daar hun ijver in het werken aan mij toont,

Hoe de nijverheid in 't zoeken steeds met vinden wordt beloond.

Maar 't verbijsterd oog moet scheem'ren, daar mij de verscheidenheid

Van die ongeziene weereld zulk een glans van majesteit

Doet bemerken, en mijn aanzigt diep van schaamte blozen doet,

Daar de grootheid van dien Schepper in mijn blind en traag gemoed

Vaak zo weinig diepe trekken van ontzag en eerbied drukt.

Ach ! dat eens die fnode laauwheid uit mijn boezem wierd gerukt!

'k Hoor u fnorren, brommend vliegjen, strijk uw' zijltjens; zet u neër !

Toon mij in uw kunftig lijfjen tog de grootheid van uw Heer;

Schoonuwe oogjens, vlerkjens, pootjens, voor het oog verbazend kleen

Mogen schijnen, zweef ge snellijk door die ruime velden heen.

Welke een rapheid in uw leden! wat is 't, dat uw oog niet ziet?

O de vlugheid van mijn lichaam haalt bij uwe fnelheid niet.

Was ik in het tijdig vlieden voor mijn vijand maar zo vlug,

Zag mijn oog niet flegts van vooren, maar, als 't uwe, ook van den rug.

'k Wierd zo vaak niet overrompeld; dies me uw oog, o vliegjen! leert,

Hoe voorzigtig hij moet wezen, die bij vijanden verkeert,

Maer wat glans van schoone kleuren dekt uw lijfjen, als een kleed,

Wilde ik u geheel beschouwen, deze dag wierd gantfch besteed.

En dan zou mijn oog nog staaren, 'k riep dan nog, o God! uw' magt.

Kan ik zien, maar niet doorgronden, wijsheid! goedheid! O...maar zagt

'k Voel een dier dat me komt kwellen, 't is een spinnetjen, ofpijt !

Durft mij zulk een dier trotseeren, dat zig in mijn fmart verblijdt,

Ai! ontval me; 'k zal u dooden, zoo ge mij niet ras verlaat,

Vlict vrij , wilt ge niet gevoelen de gevolgen van mijn haat,

G 5 Maar
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Maar uw schoonheid doet me u fpaaren, daar het rood, dat op u blaakt,

't Oog doet schitt'ren, en mijn boezem van doldriftig vreedfaam maakt,

't Is geen kwaadheid, dat geuw angel in mijn vleesch gevoelig wringt,

Neen 't gedierte blijft onnozel, schoon't ons zelfs naar 't leven ding',

'k Leer van u, dat ik versteken ben van 't regt der heerschappij

Op de dieren, daar de zonde van mijn eersten Vader mij

Van dat voorregt reeds beroofde; daar mijn fnoodheid mij belet

U te moorden; 'k zie mijn schulden, en mijn wraak wordt pal gezet.

Maar o diertjen! ftaak uw woeden,uw vervolgen; 'k heb in 't bloed

Van den Godmensch vreê gevonden voor mijn vuil bevlekt gemoed.

Dies is ook mijn vreê herboren met de dieren van het veld,

Want uw fchepper heeft, als borreg, in Gods vierschaar zig gesteld.

Hij heeft mij weërom geschonken 't regt, dat ik verloren had,

'k Smaak dien vrede en blijdschap weder, die de regte mensch bezat.

" Dies o diertjen! keer u van mij, wend uw angel van mij af!

*k Schenk u 't leven; wijl mijn Jesus al mijn schulden mij vergaf.

Maar 't is tijd naar huis te spoeden, wijl een digte regenvlaag

Mij verbiedt hier lang te marren, 'k loop dan schielijk langs die haag,

Want die weg brengt mij het fpoedigft naar mijn woning geef me,oHeert

Uw nabijheid te genieten, en te zingen tot uwe eer!

S.

&#3

JESUS
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J E S U S R O E PS TE M.

TOT EEN E

A FG ED VV A A L D E Z I E L E.

O:se Ziel! sta stil! wat heb ik u misdaan?

In welken modderpoel deed mijn geleide u zinken,

Dat gij, steeds deinzend, van mijn zij zijt afgegaan?

Wat bitt'ren beker moest gij op mijn kruisweg drinken?

Valt u mijn jok te hard; is u mijn last te zwaar?

Konde u in Mij, mijn Geest, of Vader iets mishagen?

Ziet ge onregt in mijn doen? of, vreeft gij voor gevaar,

Zooge aan mijn liefde en trouw uw zaligheid bleeft wagen?

Wat, wat misdeed ik u? Getuig nu tegen mij!

Laat al het fchepfel, dat mijne Almagt vormde, hooren;

Mijn Vader vonnifs': wie er schuld heeft, ik, of gij!

Zijne uitspraak,hun geroep moete u de ziel doorbooren!

Hebt ge in mijn oog voorhéen die schoonheid niet gezien,

Die u bekoorde, meer dan 's weerelds tooverlonken?

Hoe dikwijls boog mijn fchoon uwe ongebogen knién!

Hoe dikwijls hebt ge uw hart en liefde mij geschonken!

Dit streelde meest uw oog, wanneer 't uw doemschuld zag,

Dat ge ook genade van mijn lippen mogt zien vloeien:

Dit trok uw jeugdig hart, en fmoorde uw bang geklag;

Dit boeidé u aan mijn dienst, en deed uw liefde was",
S
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Is nu mijn schoon vergaan? vervloog het met den tijd?

Ziet ge op mijn aanschijn dan niet meer 't genade-teeken?

Of, heeft uw fluim'rend oog aan flaapzugt zig gewijd,

Of, aan den ijd'len glimp der weereld blind gekeken ?

Was niet mijn liefde alleen het voorwerp van uw luft;

De rots voor uw geloof, de schuilplaats, daar ge in vlugte;

De stoffe van uw roem; het steunfel van uw rust;

Uw troostbron als ge in druk, of onder zonden zugte?

Wat was de eenvoudigheid bemin lijk in uw oog,

Toenze ijvrig bidden, en vrijmoedig zijn, u leerde ;

Toen ieder oogenblik uw hart ten hemel vloog,

En steeds gemeenzaam, als mijn vriend, met mij verkeerde.

't Zij ge in uw bid - vertrek, op weg, bij and'ren waart;

't Zij 's weerelds vleizugt u, of's vijands lift deed vreezen,

't Zij ge u in onmagt, of met fchulden vondt bezwaard,

Mijn bijzijn zogt ge alleen; ik moeft uw wond genezen.

Geen zonde zaagt gij, of gij wierpt u in mijn bloed:

De grootste misdaad heeft u sterkst daar heên geprikkeld,

Eerge, als een vuile worm, die steeds in modder wroet,

Door uitstel u in 't kwaad hadt dieper ingewikkeld.

Wat drukte u, dat gij niet ontboezemde in mijn schoot?

Wat deedt gij zonder eerst mijn wil en raad te vragen?

In blindheid was ik licht;'k was Redder in den nood:

En, hebt ge reden u dier vriendschap te beklagen?

Waar faalde tog mijn trouw ? waar brak ik ooit mijn woord?

Waar liet ik u van hulP3 waarvan mijn bloed versteken ?

Of
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Of wordt uw zwakheid nu door eigen kragt geschoord,

En zuivert ge u van schuld in eigen traanen-beeken?

Herdenk, verdwaalde ziel!hoe dikwijls ge aan mijn kruis

De fnoode gruwlijkheid der zonde mogt beschouwen:

Hoe, als de wet u vloekte in 't knarffend moordgedruis,

Mijn liefde-stem u op mijn offer deed betrouwen:

Daar zaagt ge God voldaan; en 't Al voor u volbragt;

De wet verstomd, de dood geboeid, de hel gefloten,

Den Geeft verworven, en Gods gunft u toegedagt;

Den hemel u bereid, mij in de hel gestoten. -

Daarfmerte u 't zonden kwaad; daar heeft geloof geschreid;

Daar zaagt ge in mijne fmart de straf, die u moest treffen;

Daar hadt ge aan mij genoeg; daar wou de dankbaarheid,

Zo veel ze weenend kon, mijn liefde alleen verheffen.

Al wat mij moorde, hebt ge als vijand daar verklaard;

En in mijn heilig bloed mijn Vader trouw gezworen,

Zo hebt gij uit de gal, die 'k fmaakte, zoet vergaérd,

En nergens werd uw ruft dan uit mijn angst geboren.

Al wat het schepfel u tot lichaams voedsel gaf,

Ik boven duizend ter verkwikking u bedeelde,

Waardeerde ge als een vrugt gesproten uit mijn graf,

Een vrugt, die heete dorst of bloedig zweet u teelde.

Hoe dikwijls hebt ge op mij, als uwen borg geroemd ?

Mij als uw Voorspraak en Befchermer aangebeden?

Mijn God uw Vader, en mijn Geeft uw Vriend genoemd:

U zelv mijn eigendom, en mij uw fchat beleden?

Werd
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Werd niet het ongeloof, dat twijfelde aan mijn woord,

De laauwheid in de liefde, als 't ergste kwaad geteekend?

Waarin werd niet mijn naam gespeld, mijn lof gehoord?

Welk uurtjen zonder mij werd niet verspild gereekend?

Maar ach ! die eerste liefde is, toen mijn gloriezon

U met haar koesterlicht het kragtigst heeft beschenen;

Toen ik de dudaims van u verwagten kon,

Door losheids ijd'len wind als de ugtend-dau verdwenen.

Hoe heeft uw' dankbaarheid beantwoord aan mijn min?

Kom, doe mij rekenfchap van al de ontfangen gaven,

Die mijn genade u fchonk, waar blijkt heur aanwas in?

Of hebt ge, o traage ziel! ook mijn talent begraven?

Of was mijn hart en hand gefloten voor uw nood,

En liet ik nimmer u mijn troost, mijn liefde fmaken ?

Ja 'k zogt u telkens op, als gij mijn oog ontvloodt,

Om door mijn liefde-stem u 't vlugten te doen staken ?

Bedenk u, hebt ge u ooit verbijsterd, of verdwaald,

In twijffelmoedigheén, of druk verward, gevonden, -

Waar uit u deze hand niet heeft te rug gehaald?

Of liet ik immermeer u fterven aan uw' Wonden?

Waar is uw liefde? fpreek! waar is uw dankbaarheid?

Ontkent gij mijne gunft, of hebt gij die vergeten?

Ik heb om u geweend; maar 'k zie niet, dat ge fchreit,

Al wordt uwe ontrouw door mijn goedheid u verweten.

Is, lauwe ziel! mijn kruis niet meer u aangenaam?

Of, schrikt ge om daar het zéér van uwe wond te voelen?

Ont
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Ontvlugt gij't vriend'lijke oog,waarmée 'k u daar beschaam?

Of, fmart het u te zien het kruiffen uwer boelen?

Is, 't geen ik daar verwierf, niet weerdig,dat gij 't zoekt?

Is, 't geen mijn bange ziel daar duizend doôn deed sterven,

Toen mij mijn God verliet, niet weerdig, dat gij 't vloekt?

Of, wilt gij eeuwig ook zijn zalig bijzijn derven?

'k Heb in uw vroege jeugd u minzaam opgezogt,

En deed in mijnen dood u Gods gemeenschap fmaken;

Maar hijgt ge telkens wel naar 't heil, zo duur gekogt;

Of schijnt uw' laauwheid foms het zoeken schier te staken?

Kan voorige genaé (gij weet wel beter: neen!

Neen! zegt uw eigen hart) u rust of kragten geven?

Maar waarom wilt ge dan zo door 't geloof alleen

Met mij vereenigd niet in Gods nabijheid leven?

Gij zoekt, hoe heim'lijk ook, vrijmoedigheid en kragt,

Helaas ! te dikwijls uit gestalten af te leiden.

Maar 't is de flimste lift der booste helle-magt,

Om van mijn volle bron uw' ledigheid te scheiden.

Verstoot mijn rijkdom niet! gebruik ze in elk geval !

't Geen giftren in u was, komt morgen niet te ftade;

Of vindt gé in mij niet meer uw fchat, uw zalig Al?

En walgt dat leven u, afhank'lijk van Genade?

Waar is dat fmelten om het dagelijkfch gebrek;

Dat regt verfoeien van de ligtst verbloemde zonden;

Dat waffchen in mijn bloed van de allerminste vlek?

En, O! dat leert ge nooit, dan staarende op mijn wonden.

Zijt
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Zijt ge in den pligt getrouw, en strijdt gij tegen 't kwaad

Gelijk een leereling die aan mijn posten waakte;

Gelijk een krijgsknegt, die zijn Veldheer niet verraadt,

Gelijk een zondaar voegt, die ooit mijn liefde fmaakte?

Is uw gedrag voor mij op aarde schande of eer?

Kon ooit tot mijnen dienst uw voorbeeld and'ren wekken,

Wie ziet in u den glans van mijn genade leer?

Wie leeft op uw gelaat van 't Godlijk beeld de trekken?

Is dat ontrouwe ziel!....... Maar'k staake mijn verwijt:

'k Heb u vrijwillig lief: ik voel 't; ik min u teder.

't Verdriet mij, dat ge, o fmart! van mij geweken zijt:

En daarom fpoed u ! keer, ik wagt u, keer tog weder !

Keer tot uw Goël weer! verfmaa mijn fmeekstem niet;

Daar 'k u regtveerdig kon voor eeuwig laten vaaren!

Of open flegts uw hart, nu gij mij nad'ren ziet,

'k Zal met mijn Vader, en mijn Geest bij u vergaéren. -

Leef in mijn leven dan; en sterf in mijnen dood !

Geef u geheel aan mij; 'k heb mij aan u gegeven!

Verlaat, o goede Geeft! mijn Vader! ai verstoot

Geen ziel, die 'k weder breng ik gaf voor haar mijn leven.

DE AFG EDWAAL DE ZIEL E.

O liefde! waar blijve ik?O trouwe!ik verstom!

Mij, Jefu! mij zoekt ge! mij trekt ge! waarom ?

Gij mogt me verwerpen: dat moefte ik verwagten;

Mijn laauwheid was groot, en de zonde kreeg kragten,

-
Ik

1 .
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Ik fmaakte de vreugd, door uw droefheid gekogt;

'k Verloor ze door fchuld, en heb traag ze gezogt,

Ik hijgde niet telkens zo naar de bewustheid

Der zaal'ge vergeving, maar ijd'le gerustheid

Misbruikte, het geen uwe liefde mij gaf:

Ach! vriend'lijke Jefu! verdient dat geen straf?

Het hoont uwe volheid; het pleit voor de zonden;

Het wifcht uit onze aandagt de kragt uwer wonden;

Het maakt ons zo traag; en het drukt ons in 't stof;

Het ftuit onze vaart naar het hemelfche hof.

En is me die waarheid geprent in het oordeel;

'tVermeerdert mijn schuld,en het doet me geen voordeel;

Ten zij er uw Geeft mij genade bij geev',

En door het geloove ik afhangkelijk leev'.

O Jefu! wierd immer, wierd iemand regtveerdig

Voor eeuwig verstoten; ach! ik ben het weerdig.

Maar, wijl uw Genade mij biddende noodt;

Ik leeve in uw leven! en sterve in uw dood !

M,

*G;
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- D E

ZAL I G E D O O D DE R J ONG E

KIND ER EN DER GE LOO VIG EN.

&5;,

Geloovies Ouders moeten

Zo treurig niet begroeten

Het fterfuur van hun krooft !

't Is waar; van 's Vaders zegen

Een pandjen hier verkregen

Verstrekt een kind tot trooft.

“Jë,

Maar dagt ge : 't is het mijne;

Gij faaldet; 't was het zijne:

Het was aan Hem gewijd.

Hij heeft het, pas geboren,

Het zaligft lot beschooren,

En kroonde 't voor den strijd.

&jt,

Gij, Ouders ! moet niet fchreien,

Wanner uw wichjens fcheiën

Uit jammer, en ellend.

Dan moet ge uw Vader danken,

Terwijl gij deze klanken,

Hun na, ten hemel zendt.
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&Uë,

Dit kindjen floot zijne oogen,

En ligt in 't stof gebogen,

Schoon 't pas op aarde trad:

't Was wars van haar gewemel,

't Verlangde naar den hemel;

Wijl 't daar zijn Vader had.

čt,

Toen vlogen Cherubijntjens,

En vlugge Serafijntjens

Het krijtend schaap op zij 1

Zijn klagen wekte erbarmen;

Zij voerden 't in hunne armen

't Gestarrente voorbij.

JR,

Zij fierden het met kroontjens;

Zij leerden 't hemeltoontjens,

Terwijl het opwaart vloog:

En 't wichjen, wel te vreden,

Zag lacchend naar beneden,

Van waar het fchreiend toog.

€ 55,

Zij bragten 't, zonder rusten,

Aan de eeuwig blijde kuften,

Waar 't altijd lacchen zal ;

En van geen schreien weten,

Maar al 't gehuil vergeten

Van 't grimmend traanendal.

H 2 Ja
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JR,

Ja, 't schaapjen, dat op aarde

Maar fmart bij fmart vergaérde,

Dat voelt geen pijnen meer.

Is 't lijfjen fel geschonden

Met diepe en vuile wonden;

Het zinkt in de aarde neér.

&

Maar 't zieltjen, heen gevaren

Naar 't koor der hemelfchaaren,

Lag al zijn vuilheid af;

Daar 't in den vroegen morgen,

Voor 't rijzen van de zorgen,

Zig aan zijn Schepper gaf.

ÖR,

Dat zieltjen krijgt nu oogen,

De ontwikk'ling van 't vermogen,

Dat hier omwonden was:

Geen vleefch kan dit beletten,

Geen zonde dat besmetten,

Wijl Jefus het genas.

«Jë,

Het leert zijn Schepper kennen,

Zig aan dien Vader wennen,

Zijn liefde-wet verstaan:

Het ziet, hoe Adams fchulden

Zijn rekening vervulden,
Maar reeds zijn afgedaan. a,

- - - Het



M EN GE L-P o Éz IJ. 11,

r

cijt,

Het voegt zig bij die zielen,

Die voor haar Heiland knielen;

En roemt het kinderlot.

Zou 't met de hemellingen

Geen hallelujaas zingen?

Ja, kinders loven God.

& 5ë,

Mijn kindjen steeg naar boven

Om eeuwig Hem te loven.

Om eeuwig..... O ! ik bukk'!

Moest ik een fchepfel teelen,

Om 't eeuwig te zien deelen

In eindeloos geluk?

€ 5ë,

O God! welke eer geschiedt me?

Geen moeite of angst verdriet me

In deze ramp-woestijn:

Mijn kind mag in 't verblijden;

Maar ik moet in het ftrijden

Eene eer van Christus zijn.

Ct,

Geloovigen! wij vinden,

Waar we immer komen, vrinden,

Van 't hemelfche geflagt.

Geen doods-vallei zal 't hind'ren :

Wij worden van de kind'ren

In 's Vaders huis gewagt.

S, M, --

H 3 BANG
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»

BANG VO O R U I TZ I G T.

Waar vinde ikeens het eind van't strijden,zwoegen,zwerven?

Mijn boezem hijgt naar rust, en moet die telkens derven;

'k Ben nauw'lijks op een berg, of zie een steiler top;

't Eene onweér zakt nauw af, of 't ander zet weér op.

Mijne afgematte ziel voelt zig door angst beknellen,

Daar duisternis, en fchrik haar op den weg verzellen;

Daar 't licht, dat nu en dan haar eens in de oogen straalt,

Pas uit de kimmen rijft, of straks is 't weer gedaald.

De moeite, 't bang verdriet, de mijmerende zorgen

Staan aan mijn legerftée bij 't krieken van den morgen;

Door haar worde ik gewekt; zij volgen me op mijn schreén,

En waaren overal als fchimmen om mij heen.

'k Ben jong, maar hijge naar den avond van mijn leven,

Ja, was mijn wenfch voldaan, 'k had reeds den geeft gegeven;

Reeds was mijn zondig vleesch een prooi van 't vratig graf;

Mijn ziel reeds bij dien God, die haar het aanzijn gaf.

Maar 'k buig mij onder Hem, wiens Goddelijke wijsheid

Mij mooglijk in haar raad beschoren heeft de grijsheid,

Hij die mijn paden kent heeft al mijn zuur en zoet

Bestemd, en wat Hij wil is heilig wijs en goed,

Maar



MENGE LP oE zIJ. 119

Maar keurt zijn. Wijsheid best mijn wank le jeugd te stieren

Langs onbetreden paén, waar dolle tijgers zwieren;

Het vreezen baat me niet, mijn paadjen loopt er door.

Ik Hoor, mijn Leidsman roept: kom ! volgme; ik ga u voor.

't Staat mij niet in mijn keus, wat weg ik zal bewand'len,

Mijn Schepper! 't staat u vrij, hoe Gij met mij wilt hand'len,

Gebiedt gij dat ik blijve, ik buig mij voor uw wil,

Is 't bitter, dat gij fchenkt; ik zwijge ootmoedig stil:

'k Heb niets verdiend, maar 't al verbeurd; Gij zijtregtveerdig,

Ik ben op aarde uw straf, uw' wraak voor eeuwig weerdig.

Dies hoe mijn mijn pad ook lope in 't duister, 't is gewis,

Dat de allerkleenfte gunft een groote zegen is.

'k Getroost mij dan de fmart; geen ramp zal mij doen vreezen,

Zoo 'k op de roede mag den naam van Vader lezen;

God toont als hij ons flaat, dat Hij ons teder mint.

Dien Hij 't getrouwft kastijdt, is 't allerliefste kind.

S.

H 4 ZON
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Z ON D I G E K E U ZE

VAN EEN

-

WE ER EL D L IN G.

Twee Heeren roepen mij, maar welke een vreemdefmartf

'k Moet eeren, dien ik haat; en, dien ik volg, ontvlugten.

Het harde voorschrift van den eenen doet mij zugten;

Des and'ren zagte wet houdt me in zijn gunst verward.

Mijn jonkheid mint devreugd;maar wordt door angst benard

Ik zoek den eenen, om zijn straffen niet te dugten

Den and'ren om 't genot van 't kitt'len der genugten:

Aan beide te gelijk geeve ik mijn jeugdig hart,

'k Zal aan mijn Scheppers dienst uit vrees mijn leven wijen;

Doch ongedwongen mij naar 's Mammons wetten vlijen:

Zo fmaak ik 's weerelds zoet, en wagt een zalig lot.

Maar-Jesus zegt me: gij moet een van beide kiezen.

MijnGod!zoude ik mijnvreugd,zoude ik mijnhoop verliezen?

Geef mij twee harten; of verander uw gebod!

M,

E DE L
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E DE L M O E D 1 G E KE UZE

VAN EEN

C H R IS T E N.

De weereld lacht mij aan, maar kluistert mij infmart,

Zij wil, dat ik haar eer', mijn Schepper zal ontvlugten,

Haar ketens knellen mij, haar wetten doen mij zugten,

Maar Goëls Liefde-ftem houdt me in zijn min verward.

De blijheid past mijn jeugd, maar'k ben door angst benard,

Als ik den Wellust volg moete ik Gods straffen dugten;

Mijn Heiland streelt mijn ziel met hemelsche genugten;

Hij eifcht voor zig alleen mijn vrijheidlievend hart.

'k Zal aan mijn Makers dienst dan geeft en lichaam wijen,

En zal mij naar uw wil, o zonde! nimmer vlijen:

De voorfmaak die 'k geniet voorspelt me een zalig lot.

Lang neigde mijn gemoed om beide te verkiezen,

2 Maar 'k moest het schijngoed, of mijn zaligheid verliezen;

Toen boog mij Jefus 't hart; mijn keus werd zijn gebod,

S.

H 5 DE
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D E

zw A K KE MAAR Mo E D I GE

K R IJ G S M A N.

I.

Nu dapper aan 't strijden!

Mijn Vorst zal niet lijden,

Dat iemand me velt.

Foei! zoude ik bezwijken,

En moedeloos wijken

Voor 's vijands geweld?

I H.

'k Zie woedende fchaaren

Van boosheén vergaeren:

De Hel, die me tart,

Heeft drommen van zonden,

Verleidende vonden,

Verraders in 't hart.

I I I.

Maar, zoude ik verschrikken

Voor gloeiende blikken ?

Dat 's als hun geweer. *)

Zij zijn tog verflagen;

Ja, schoon ze mij plagen,

Zij kunnen niets meer.
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I W.

En, ben ik onmagtig;

Mijn Jesus is kragtig.

God heeft me beloofd

Een leger te zenden

Van hemelfche benden ;

Zijn Zoon aan het hoofd.

V.

Ik mooge al eens bloeden;

De kroon zal 't vergoeden:

BezWeek ik maar nooit !

Daar, strijdend te waken,

't Geloof niet te staken,

De zege voltooit.

V I.

Maar moet ik door 't zwerven

Mijn legerhoofd derven;

Dan word ik belaagd:

En vlaagen van fchigten

Doen deinzend mij zwigten,

Door wanhoop gejaagd.

V I I.

'k Vind nergens iets open:

Zij fcharen met hoopen

Zig dwars voor me heen,

Dan heb ik te dugten;

Wijl 't legerwaart vlugten

Mij af wordt gefneén.

Daar
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h

V I II.

Daar krijg ik mijn wonden;

En 'k wierde verslonden

Door 't grimmend gespuis;

Hadt Gij voor uw' leden,

Mijn Vorst! niet gestreden.

'k Verwin door het kruis, @

I X.

De pijl, die mij griefde,

Treft Jefus tot liefde ?

Zijn trouw komt me voor.

Hij breekt met zijne Oogen

Hun dreigende boogen;

Dan barst ik er door.

X.

Zijn stem geeft me kragten,

En doet me veragten

't Geknars van de Hel.

De vijand moet wijken,

En bevend bezwijken

Op Jefu's bevel.

X I.

Ja; fcheen me mijn leven,

En kragt te begeven;

Dat hindert me niet.

Hij stevigt mijn lenden,

Die over de benden

Zijns vijands gebiedt.

't Ge
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X I I.

't Geloof moet me drijven,

Om ftadig te blijven

Op zij van mijn Held;

Wijl hen, die als knegten

't Afhangkelijkst vegten,

De zege verzelt.

X I I I,

De trotsheid moet buiten,

Die 't bidden zou stuiten!

't Geroep van een kind

Doet razende drommen

Van duivels verstommen :

De zwakste verwint.

X I V.

Ach ! fluimerde ik nimmer !

De flaapzugt is flimmer,

Dan 't heetst van den strijd.

Zij knelt mij met banden,

Ze ontwapent mijn handen,

Maakt alles me kwijt. -

X V.

Ai! fchenk me uit uw woning

Uw” wapens, mijn Koning!

En geef, dat ik leer

Aan 't waken mij wennen,

Uw vijanden kennen,

En vellen, o Heer !

Leer
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XV I.

Leer, leer dan mijn ving'ren

Regt treffende fling'ren

Het zwaard van uw Woord!

Zo hebt ge in uw leven

Den vijand verdreven,

Zijn aanslag gefmoord.

X V I I.

Nooit worde ik bewogen

Door twijfling of logen !

Mijn lenden, geschort,

Zijn nooit te verwrikken.

Hij weet van geen zwikken,

Wien Waarheid omgordt.

X V I I I.

Des vijands gedonder

Tref nimmer mij, zonder

Geregtigheid, aan!

Mijn borst moet ze dekken,

Ten harnas me strekken,

Om veilig te staan!

X I X.

Maar kan ik de fpeeren,

En pijlen niet weeren,

Dan door het Geloof? ee

Zij snorren mij tegen;

Leer 't fchild mij bewegen,

Waarmeé 'k ze verdoof!

INetS
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X X.

Niets moet me beletten

Mijn voeten te zetten

Naar 't vrede-bevel!

Geen vrees moet ze boeien;

Maar de ijver ze fchoeien,

In fpijt van de Hel!

X X I.

De hoope op den hemel

Zij, onder 't gewemel,

In 't stormen mijn hoed!

Dan zie ik mijn zinnen

Betoov'ren noch winnen

Door 't weereldfche goed.

X X I I.

Zo sta ik manmoedig!

Zo strijde ik voorspoedig!

Ja; 'k zie van uw troon

Me eens zeg'nend begroeten;

En werpe aan uw voeten

Voor eeuwig mijn kroon!

vºg

ZIELS
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z 1 E L s z U G T.

Mijn Vijand heeft de vloekbazuin

Aan zijnen mond gezet;

Ik hoor van Ebals fteilen kruin

De donders van de Wet.

Maar fchoon mijn ziel zig fchuldig ziet,

Bezoedeld, en bemorft,

Omhelft mijn hart den borreg niet,

Die fchuld en zonden torft.

Geen zilte traanen geven lugt

Aan 't afgefolterd hart.

Daar flegts een afgebroken zugt

Tuigt van mijn bange fmart.

O Jefu! 't is uw nadering,

Die fteenen harten breekt;

En waare verootmoediging

In dorre ziele kweekt.

Bedwing het woedend ongeloof,

Dat ziel, en zinnen ftiert.

Ai! geef uw tortel niet ten roof

Aan 't fcheurziek ongediert.

Dan zal ik, nu met angst belaén,

Vrijmoedig en verblijd,

Weer juichend op mijn citer flaan,

Dat gij mijn Redder zijt.

- S.

DE
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DE HEILIGE GEEST,

ID E

TR OOSTER DER TREURIG EN.

35 .

't Is Jefu's Geest, die 's Vaders kroost

Behoedt, en stiert, en leert, en troost

In all hun tegenheden:

Hij schraagt hun schouders onder 't kruis,

Hij leidt hen naar hun Vaders huis,

Door Amana naar Eden.

Jt,

Die Geeft, verworven door zijn bloed,

Schenkt aan mijn afgetreurd gemoed

Weêr stof tot vrolijk zingen:

Daar Hij mij in de waarheid leidt,

Zie ik aan 't kruis de zaligheid

Gekogt voor doemelingen.

o:ë,

Is 't me in dit traanendal zo bang,

Zugt vaak mijn ziel, o God! hoe lang

Zal ik in Kedar woonen?

Hij toont mij, dat deez' ramp-woestijn

Een kruis - fchool voor mijn' ziel moet zijn ,

Een school voor all Gods zoonen,

Ligt
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“Jë,

Ligt mij de schuld benauwd op 't hart,

Prangt mij de finet met bange fmart,

Vreeze ik 't gevolg der zonden;

Die Geeft geleidt me op Golgotha,

Die roept in mij, Genaé! Genaé!

Die pleit op Jesu's wonden.

cijk.

Verguift mijn vijand mij met fmaad,

Grimt hij mij aan, zoekt hij mijn kwaad;

Ik zie bij 's Geeftes straalen,

Dat Jefus hem in 's afgronds kuil

Gekluisterd heeft aan klaauw en muil ;

Zo kan ik adem halen,

(JG,

Maar 'k heb o Geeft! 'k heb U bedroefd,

'k Zag U voorbij, 'k heb vaak getoefd

In nood tot U te komen:

't Is blindheid in mijn ziel geweest,

Vergeef die fchuld, vertroost mijn geeft,

Dit hebt ge op U genomen!

S.
:

DANK

*
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D A N IK - O F F E R.

U. Jesus! die uw lievelingen

Leert fchreien en verblijdt;

U zij dit offer van ons zingen

En klagen toegewijd !

Zoo ooit onze onbespraakte tongen

Eén toontjen U ter eer

En nuttig voor uw Sion zongen,

U zij de lof, o Heer !

Wij moeten voor dien Geeft U danken

Die 't hart ten hemel joeg;

En voor het vormen van die klanken,

Die 't zangvermogen sloeg.

Onrein, onrein zijn onze lippen:

Er kon geen zuiver lied

Door haar ons zondig hart ontglippen;

Maar o ! dat wagt ge ook niet.

Het daalde laagst, waar 't hoogst moest rijzen:

Gij zongt ons beter voor.

Hoe stuiten we, als we uw liefde prijzen!

Hoe klonk er 't eigen door!

Uw liefde moet de feilen dekken

Van onzen laagen toon,

En waffchen van de zonden-vlekken

Ons walg'lijk zingen schoon! *_ .

I 2 Kunt
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Kunt Gij met flijk het oog genezen;

Gij kunt in kinder-taal

Ook hemel-klanken laten lezen,

Zoo haar uw Geeft bestraal':

Wel laat uw waarheid in deez' blad'ren -

Dan 't Godgezind gemoed,

Of 't weereldfch hart tot U vergad'ren !

Gebruik uw eigen goed!

Leer, Jefus! ons ootmoedig leven, -

En zingen in den strijd!

Laat ons geloof steeds klanken geven,

Die 't aan uw liefde wijdt !

BLAD

t
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VERBETERINGEN,

bladz. reg.

2•

7.

9.

I 2,

I3

I4*

I 5.

16.

18.

37.

4O.

5 I.

57.

6o.

3o.

I 3.

9.

5.

7.

8.

I7.

I9.

2O.

27.

I4.

• I9.

-

2.

I9.

I6.

16.

9.

8.

Laat ik lees Laat mij

t ziddren l. fiddren

dat klokslag dewijl wij niet zeker zijn, of

men dit woord benoemen kan van klokgeflag,

willen wij hier liever het M. dan O. kiezen,

en verzoeken te lezen: die klokflag

't eerste stip l. de eerste stip en in den vol

genden reg. de laatste in plaatfe van het

laatste

lekkerneien moet zijn lekkernijen

na rots l. naar rots

ontfonkt liever ontvonkt

na fchorre l. naar fchorre

Dan ter kerker lees Dan ten kerker

doen mijn l. doen mij

in dezen reg. is de fmelting niet in agt geno

men, die, na den vierden voet invallende,

fchoon verzuimd , wegens de aanmerkelijke

ruft in dit foort van veerzen daar plaats heb

bende, wel niet zeer hindert, egter gemak

kelijk vermijd wordt, als men leeft:

Treur om laauwheid, treur om traagheid in

geloof, in dankbaarheid.

u fchuld moet zijn uw fchuld

ontfangen liever ontvangen

een ieder ziet ligtelijk, dat hier op Jef LV.

10, 11. gedoeld wordt, en begrijpt dus, dat

men in plaats van uw Geeft, gelijk door on

agtfaamheid gefchreven en gedrukt is, beter

zal lezen : uw' Sneeu

Is nu dit niet mogelijk beter. Is dit nu niet

laat die lees laat dien

bedauwd l. bedauwt

1 I. nier l. niet

5, 6, en 7. leze men liever aldus:

Als Jefu's hand mij dekt, mijftiert, mij leert;

Zijn kragt in mij den ouden menfch verteert;

Zijn Geeft mij troost, mij opwekt, mij regeert;

17. U schootzoons moet zijn Uw schootzoons

- bladz,
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bladz. reg.

83. 19. men moet met zingen. lees men moet met

zingen -

94. 23. Ook willens vertreden; l. Ook willens ver

treden,

95. 23. Mijn trouw moet het winnen. dit moet men

- lezen: Mijn trouw moet het winnen

I2 I. 11. De voorsmaak die 'k geniet moet zijn De

- voorfmaak, dieh 'k geniet,

128. 16. in plaats van dorre ziele moet men dorre

zielen lezen.
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