
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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Des

G o D s D 1 EN s T 1 G E

C H R I S T E N S

ZIELsvERLUSTIGING,
- * Ofte

vERSCHEYDE GEESTELYKE GESANGEN.

Slaande op de

VE R H A N DE L IN G EN

Van de

GEESTE LY KE GODTSDIENST

D ER CHRISTENEN)
- 2. » -,

( Den Derden) Druk.

Vermeerdert met nog eenige Gezangen,

over de Stoffen, verhandeld in de

BEKom ºp F en EvE's to DE

CHRISTEN.)

"A * * * * * * * * ,

(BY JAGO, DSB9 R STIJs, Boekverkoper

op den Nieuwendyk, aan den Dam, 173e.
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Uytgegeven volgens Kerken-order, Gevi

ſiteerd en Geapprobeerd, door de Viſi

tatores van de Eerw. Claſſis van Amſtel

dam, den 14" van Sprokkelmaand. 173o.



V OOR RE E D EN.

- "-

Godvrugtige, en Zanglievende Chriſtenen.

Die maar eenigzins in Godts woord is

ervaren, die kan niet onbekend zyn, dat

het zingen van Pſalmen, Lofzangen, en

Geeſtelyke Liederen, daar in voorkomt,

als een deel van de Geeſtelyke Godsdienſt der

Chriſtenen, en als een voorname Oeffening

des zelvs, daar toe werd aanbevolen.

Niet alleen vindt men in Davids Pſalmen,

de Gelovigen des NieuwenTeſtaments ver

maant , en opgewekt, om den Heere een

Nieuw-lied te zingen, gelyk wy dat zo heb

ben, Pſalm 96: 1. Pſalm 98: 1. en 142: 1.

Maar, zo zal de Heylige Apoſtel Paulus,

aan de Heyligen, en de Gelovigen die te

Epheſen waren, ſchryven, word niet dron

ken in wyn, waar in overdaat is, maar werd

vervult met DEN GEEst , en van wat uyt

werking moeſt dat zyn , en waar aan zoud

dat blyken, dat zy zo met den Heyligen

Geeſt vervult waren ? dus, ſprekende (ver

volgt hy) onder malkander met Pſalmen,

Lofzangen, en Geeſtelyke Liedekens, Zingende,

en Pſalmende den Heere in uw herte, Eph. 5: 18.

En aan de Gemeynte van Colloſſus, die hy de

Heylige , en Gelovigen Broederen noemt,
* 2. 1 IN



V O O R R E D E N.

in het opſchrift zyns Briefs, aan haar ge

ſchreven, doet hy die zelvde vermaninge,

het woord Chriſti wone rykelyk onder u, in alle

wysheyt. En waar toe moeſten zy dan die

ervarendheyt in Godts woord aanleggen ?

't moeſt tot ſtigting van malkanderen zyn ,

ook door 't zingen , want hy voegt 'er. by,

leerd, ende vermaant malkanderen, met Pſal

men, Lofzangen, en Geeſtelyke Liedekens, zin

gende den Heere, met aangenaamheyt in uw herte.

Col. 3: 16.

En zeker, het zingen van Pſalmen, Lof

zangen , en Geettelyke Liederen, ſchynt

alle waare Chriſtenen als eygen te zyn; Men

vindby haar, een zonderlinge luſt tot het zin

gen, en wel 't meeſt, tot zulke Pſalmen

en Liederen, die op haar ſtaat en gelegent

heyt paſſen, en met haar ziels begeertens,

het meeſt over-een ſtemmen : hoewel de eene

door een natuurlyke neyging, en ook be

quaamheyt, meer werk daar van maakt, als

den ander.

't is waar, Godt te verheerlyken, met

Pſalmen en Lofzangen, behoord tot den

openbaren Godsdienſt : en is er gewiſſelyk een

voornaam deel van, waarom de Gelovigen,

ons voorkomen malkanderen daar toe op te

wekken, zo horen wy haar zeggen, komt

laat ons juychen den Rotſteen onzes Heyls, laat

ons zijn aangezigte tegemoetegaan met lof, laat

072ſ



V O O R R E D E N.

ons Henjunchen met Pſalmen, Pſalm of: 1,2.

en Pſalm 100; 4. leezen wy, Gaat in tot zyn

Poorten met lof : met Lofzang lovet Hem,

pryſt zyne Name. En het is zeer vreemt,

op dat ik niet zegge tot ergernis, en aan

ſtoot, dat zommige , ook Godtsdienſtige

Chriſtenen ; zig in dezen niet met de lof

zeggende menigte voegen , maar zig het

zingen in de vergadering van Godts Volk,

zomwylen onttrekken.

Maar evenwel is 't ook waar, dat Godt

met ons gezang te verheerlyken, behoord

tot de byzondere, en gedurige Godtsdienſt der

gelovigen. Gelyk men in alle plaatſen Hey

lige handen kan opheffen om Godt te bidden,

zo kan, en mag men ook over al, zyne

ſtemme opheffen om Godt met Gezang te

loven, en zyn herte voor Hem uyt te ſtor

ten David, de Man na Godts herte, die ons

inGodts woord voorkomt,onder die bewoor

dinge, dat hy lieflyk was in Pſalmen Iſraëls.

2 Sam. 23: 1. Die was er zo opgezet, dat

hy zelv in zyn omzwerven, daar zig in ver

luſtigde, zo horen wy hem zeggen , uwe

inzettingen, zyn myn gezangen geweeſt, ter

plaatze myner vreemdelingſchappen. Pſal. 1 19:

54. Een en andermaal, horen wy hem zyn

voornemen daar ontrent uyten , en welk

was dat ? dit, dat hy den Heere wilde loven

in zyn leven , en zynen Godt Pſalm-zingen,

* 3 ter



V O O R R E D E N.

terwyl hy hier nog was. Pſal. 1 o4: 33. en Pſal.

146; 6. Paulus, en Silas, zittende in een

naare gevankenis, gebouyt aan haare voeten,

zongen daar ter middernagt, Gode nog Lof

zangen, gelyk de Heylige Geeſt heeft laten

boeken, Hand. 16: 24, 25. Dit heeft van

tyd tot tyd , verſcheyde geagte Mannen,

Leeraren in de gemeynte Chriſti, ook par

ticuliere Chriſtenen aangeſpoort, om niet

alleen de Pſalmen op 't nieuws te rymen;

maar ook verſcheyden Geeſtelyke Gezangen,

geſchikt na de zielsgeſtaltens der Chriſtenen,

t'zamen te ſtellen, die ook met veelgenoe

gen, en niet zonder vrugt nog in gebruyk

ZWIl.

# Zal dan vertrouw ik , niet zeer te ver

wonderen zyn, dat deze weynige Gezangen

in het ligt komen, zo eenvoudig als die van

my zyn opgeſtelt ; dog met geen minder

gedagten, als om die aan den Drukpers over

te geven. Ik hadde, na dat de Twee Dee

len van onze GoDSDIENSTIGE CHRISTEN,

afgeſchreven en gedrukt waren, tot myn

eygen , en der mynen ſtigtinge , (als een

uytſpanning van gedagten) nu en dan, een

dezer Gezangen gemaakt, niet denkende,

dat zy oyt buyten myn huys komen zoude,

dog buyten myn weten, zo wel als tegen

myn toeleg, onder 't oog van goede Vrin

den gekomen zynde, wierd ik verzogt, die

- tOL



W O O R. R E D E N.

tot gemeene ſtigtinge , daar men my hope

toe gaf, ook te laten drukken, daar ik my

te gereeder toe liet overhalen, om dat men

my verzekerde, dat de weynige Gezangen,

die agter onze Wedergeboren Chriſten, ende

den Verloren Zondaar zyn, niet zonder vrugt

gebeezigt wierden, en men mogt wel ver

wagten, dat deze ook daar toe zouden die

inCI),

Wat daar van nu zal zyn, dat zal ik van

de goede hand myns Godts wagtcn. Dat ik

niet anders daar in beooge, als de ſtigtinge

van myn Naaſten, ben ik my zelve wel be

wuſt ; en hebbe daarom die ſchroom voor

by geſtapt, dat er de Digtkundige niet veel

ſmaak in zouden hebben kunnen. Myn

eenvoudige penne is daar toe niet geſchikt,

't zal my genoeg zyn, wanneer de Heere, uyt

vrye genade daar van gebruyk zal gelieven

te maken, door zyn bygevoegde zegen, aan

zulke, die meer geeſtelyke zaken, als de regu

len van de Digtkunde verſtaan.

De ſtoffe dezer Gezangen, durv ik my

wel verzekeren, dat een Chriſten die God

in den Geeſt tragt te dienen, niet onver

ſtaanbaar, nog oneygen zullen zyn. Zy

hebben den Tytel, van desGoDsDiENSTIGE

CHRISTENs ZIELsvERLUSTIGING ; en elk

der zelver, dragen het opſchrift van de Ver

handelingen, in de Drie Deelen van onze

* 4 Goos



V O O R R E D E N.

GoDsDIENSTIGE CHRISTEN vervat ; niet,

om dat ik die ſtiptelyk volge; maar om dat

zy op het hooftzakelyke van die Verhande

lingen, doelen.

Ik heb drie Jaren, na het uytgeven van

het Derde en Laatſte Deel van den GoDs

DIENSTIGE CHRISTEN , tot welke deze

Gezangen haare betrekkinge hebben, nog

myne BEKoMMERDE ; ende daarna nog de

BEvESTIGDE CHRISTEN, aan de Drukpers

overgegeven.

t”Zeederd die tydt, ben ik verſcheyde

malen, door eenige Vrinden verzogt, om

ook op elk van die Verhandelingen, een Ge

zang op te ſtellen, waartoe ik bygelegent

heyt, dat nu deze Gezangen moeſten her

drukt werden, ook ben gekomen. Dezelve

komen u,goetgunſtigeLezer,met dezelveeen

voudige Styl, en met het zelve oogmerk onder

uwe oogen , als de voorgaande.

Belieft het de Goedertierne Godt, dit

Boekje daar toe te zeegenen, om het by u

na deſſelfs Tytel, tot ZIELsvERLUSTIGING

te doen ſtrekken , ende het onder het zin

gen, aan uw herte te doen gevoelen, en on

dervinden 't geen gy zingt. Hy heeft er

alleen de eere van.

NicoLAAS SIMONS VAN LEEUwAARDEN.

(



Op de Derde Uitgave,

VAN DEN

G ODTSDIENST IG EN CHRISTENS

ZIE L SV E R. L US TIG IN G.

Door

N. S. Van LEEUWAARD EN.

Gomeen Chriſten, die uw naaſten yvrig ſtigt,

Uw hert ten Heiligdom gewyd hebt aan uw Koning,

En hem te voet valt met uw Offer in zyn woning,

Wat is de werrelt blint! Hoe avregts onderrigt!

Die waant, uw ſtrenge deugt quelt zig met pligt op pligt,

En 't ſwoegend ſlaven krygt ſlegts droefheit tot beloning;

Maar kent uw Prieſterwerk, uw Scepterlot, uw Kroning,

Uw lieflyk zingen niet; 't geen hier uw ſmert verligt.

De vrome Vader, die lang grys en afgevaren

In uwen Goëls dienſt, u voorligtte op de Baren,

Stelt u met Feeſtgejuich tans voor de Hemelpoort.

Mogt nog die Leidſterr eens tot uw beſtuuring flonkren!

Of moet de dierbre lamp zyns levens haaſt verdonkren,

Hy gaat van Nebo heen in vree na 's Heeren woort.

THEODORUS van SCHELLUYNE,

Predikant te Amſterdam.



op der -

G O D T S D I EN S T I G E

C H R I S T E N EN

ZIE L SV E R L US TIGI N G,

Vervat

IN DEZE GEESTELYKE GEZANGEN.

Door

N. S. Van LEEUWAARDEN.

Wie beluſt is om te zingen,

Kom beſchouw hier, en beziet

Wat des Heeren Lievelingen,

Kieſen voor haar Lof, en Lied:

't Zyn de wyze wegen, gangen,

Waar door God de zynen leid.

Die ze vry maakt en gevangen,

Hen dus brengt tot Heerlykheid.

Dit kan vleeſch nog bloet bevatten,

Wyl 't geloof 't alleen waardeert;

Wat men moet voor heilig ſchatten,

Wat tot Heil, het Heilwoort leert,

Zy



Zy die ware Godvrugt minnen,

En na't eeuwig leven ſtaan;

Laaten oogen, harten, zinnen,

Nooit van deeſen weg af gaan.

Maar vermelden al Gods daaden,

Met Gezangen waar zy zyn.

Wie met lof ſoo is beladen,

Proeft en ſmaakt alree de Wyn,

Die om hoog in 't zalig leven,

Ieder ziel die hier verheugd,

Gode, Godes heeft gegeven,

Zal genieten tot zyn vreugd!

C. BOELENS,



Op des

GODTSDIENSTIGE CHRISTENS

ZIE L SV E R LU ST I G ING,

Of

GEESTELYKE GEZANGEN.

Van

N. S. Van LEEUWAARDEN.

AL het juichen, al het zingen,

Dat zo luidkeels hier geſchiedt,

Om 't genot der aardſche dingen,

Is de regte vreugde niet,

's Waerelds blydſchap, vreugd en leven,

Geeft geen balzem voor 't gemoed,

Maar zal eer meer ſmarten geeven,

Gal en zuur, voor enkel zoet.

't Waare zingen, juichen, looven,

Uit een welgeſtelden grond,

Daar het hart, met drift, naar boven

Slaakt de klanken uit den mond,

Die van de aard ten hemel ryſen,

Is, daar 't geeſt'lyk oog beziet

Wat al goeds, en gunſtbewyzen,

Hy van Godt zo mild geniet;

Wat een reeks van zaligheeden,

Godt in zynen Zoon bereidt,

Die zich in 't geloof beneeden,

Oefenen in heiligheid,
Ö Dit



ô Dit kan de ziel ontvonken,

Meer dan al het waerelds goed!

ô Dit maakt de harten dronken

En verſchaft een nieuwen moed!

ô Dit doet een Chriſten bloeyen

In vertrouwen, in zyn hoop,

En als Libans ceed'ren groeyen,

Tot het einde van zyn' loop.

Chriſtendigter, die deez' zangen

Hebt met wysheid opgeſtelt,

Wat al nutte zielsbelangen,

Worden in dit werk getelt!

Dat uw lied'ren, dat uw digten,

In het midden van de Kerk,

Moogen bloeyen, moogen ſtichten,

Wenſcht myn hart aan dit uw werk.

DL. WIL LINK.

Amſteldam den 11de van

Bloeymaand, 1719.



Op der

GODSDIENSTIGE CHRISTENEN

ZIE L SVE R L US T IG IN G.

Door

N. S. Van LEEUWAARDEN.

Ef nu hert, en ſtem, en oogen,

Niet al't innigſt ziel vermogen,

In verliefde eerbiedigheit,

Vry ten Hemel, Heemellingen,

Hier is u een ſtof tot zingen,

Keurlyk naar u hert bereit.

Hier zyn beede, en liefde zangen,

Net geſchikt om 't Zielsverlangen

Uyt te drukken naar Gods Zoon.

Hier, hier leertge op alle wyſen,

Gods genade en liefde pryſen,

Als verheemelt voor den Throon.

Zaal'ge Zielen, die de zoetheit

Smaakt, van Jeſus liefde en goetheit,

Zing hier, juich, verhef dien Helt,

Met een rein en vry geweeten,

Maar wilt hem ook niet vergeeten,

Die het t'zamen heeft geſtelt.

ISA A K DUS ART.

Op



Op der

G O D S D I EN ST I GE

C H R I S T EN EN

Z I ELSV E R LU ST IG I N G,

Door

ZOETV LOEYEN DE, ZAAKRY KE, en

ZIELOP WEKKEN DE GEZAN GEN.

Van den Eerwaarden

N. S. vAN LEEUwAARDEN.

O Keurelingen Gods, Meſſias Naamgenooten,

Die als zyn zeegen-ſtoet,

Met Vreugden Oly van den Geeſt, zyt overgoten

Uyt 's Heilands overvloed,

Op dat gy dus Gezalvd tot Kooningen, Propheeten,

En Prieſteren, naar Hem ook Chriſtenen zoud heeten:

Is niet de Liefde dienſt van Salems Heer en Kooning,

Uw luſt, vermaak en eer ?

DiendgyHem wel uyt vreez' voor ſtrafofom beloning?

O Neen! die zaal'ge Heer

Is enkel om zigzelv uw Dienſt, en Lievde waardig,

De zalving van zyn Geeſt, maakt u daar toe wilvaardig,

Is 't zoo niet Sioniet? Och jaa! had ik maar kragten,

Maar 't logge en zondig vlees

Verhinderd my, als ik het goede wil betragten;

Helaas! wat raad? ik vrees,

Ik vrees dat al myn Dienſt Jehovah zal mishagen,

Ach! hoe werd ik nog eens van't zondig vlees ontſlagen?

Dus



Dus klaagd,dus zugt GodtsVolk,waar hoordmenLof

- - Geſangen ?

Waar ziet men vreugd bewys?

'tSchynd of hunHarp en luyt,thans aan deWilgen han

gen ,

- Ey Sions-kind'ren rys,

Rys Fedelmoedig op, ô 't Hooft en Hert na boven!

Dien Godt met vrolykheid; wilt ſteeds ſyn Deugden loo

VeIn :

En zoudgy niet? wel hoe! den waereldling mogt mee

nen,

Het Chriſtendom beſtond

In altyd Trooſteloos te klagen, zuchten, ſteenen,

En dat voor u geen grond

En reeden was, om met een blyde Geeſt te zingen,

Ja in den Godt des Heyls, volvrolyk op te ſpringen:

Vindgeuwe Ziel vermoeydin 't Dal der Moerbeyboo

men ?

Ziet daar, de Trooſt-fonteyn

Vuld Beekskens op, die met haar Kriſtallyne ſtroomen

Tot Ziels-verkwikking zyn.

Op dat 't aêmechtig hert op Sions weg mogt ruſten,

En in dat Tranendal zig zelve in Godt Verluſten:

VAN LEEUWAARDEN,die Man,dievan Godt heeft ont

fangen,

Een volle zeegen-vloed,

Die ſtopt ſyn Beeksken niet : maar laavd door Heylºge

- Zangen, -

't Heyltogtige gemoed:

Dat is den eygen aart van Godts Genaade ſtroomen,

't Geen uyt en door Godt is, moet weeder tot Godt koo

# II)CIl :

Dus

#
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Kom dan vermoey de ziel, by deeze Beek wat ruſten;

Al wat gy hier ervaard

Is wonderlyk geſchikt, om Zielen te verluſten!

Hier vind ge 't Soet gepaard

Met Zielen-Artzeny ! 't Vermaak verſchaft hier Voor

eel !

VOor die 't ma:eys vanTyd en ſtaat, gebruykt met oor

eel ,

Hier doet aan 't Oogzig op, een Gulde Deugden
ſchakel !

Hier werd de Godsdienſt-plicht

Der Chriſtenen, geboud op 't Godtgewyde Orakel !

Hier werd by waarheyds licht,

Het ſchyn van 't zyn geſchift ! Hier kan met Zonne

ſtraalen ,

Gods Volk, haar eygen Beeld, volleevendt af zien

maalen !

Hier leerenze, in den Dood haar Zielen te vertrouwen,

In Goël Jeſus hand!

Hier konnenze (als Godts knecht, van Neboos'kruyn)

beſchouwen,

Het Heemels Heylig-land!

Ja hier werd 't Zielen-oog, (ſchoon door een duyſt're

reeden) -

Op 't heuchelykſt gevoed, met loutre Seldſaamheeden!

O! 't nooyt volpreezen Heyl, de volle glory ſchatten,

Door 's Heylands Dood bereyd,

Staan hier, zo ver het brein eens Sterv'lings kan be

vatten,

Op 't klaarſt ten thoon geſpreyd!

Wiens herte word niet door 't vertoog diêr ſchoone

glanſſen vººr -

Doorgloeyd, ja opgevoerd tot 's Heemels blauwe

tranſſen ?

»k ººk Wel



*

Welaan dan, Heylig Volk, eens vrolik opgezongen !
w Hier vind gy keur van ſtof,

Verluſtig hier uw Geeſt! Bral uyt met blyde tongen,

Des Heemelkoonings Lof!

Dat is recht Heemelwerk; Jehovah werd daar booven

In volle Vreugd gediend, door 't driemaal Heylig

looven; -

't Zy ook Uw hoogſte Doel ; laat niets uw Geeſt

beteugelen,

Ey voer haar veel om hoog

Op Keur van zangen, als op Seraphyne vleugelen,

. Tot booven 's Heemels boog!

Dien Godt van nu af aan, al naar de trant der Engelen,

De Halelujahs, zult ge ook eeuwig methun ſtrengelen.

Heb dank , Geachte Man, zoetvloeyend, geeſtryk

dichter, -

Voor 't Puykſchrift van uw hand!

In 't Zielsverluſten, toond ge u zelve een Zielen ſtichter,

Gy ſticht een Heemelbrand -

In meenig killig hert, ey gaat al voort in 't ſtichten

Gy zult met grooter glants, in glory Eeuwig lichten.

Jehovah, die de Dood, naar 't Eeuwig Welbehagen,

Nog onlangs heeft belet,

Uw nutte leevens-draad op 't Krank-bedde af te

knaagen; . - .

- Wil uyt der hoogten, met

Hernieuwdegeeſt en kragt, in de Ouderdom u ſterken,

Om voor zyn groote Naam, veel goeds nog uyt te

werken.

JOANNES HANCocx.

4: - , -’ Op



Op der

GODSDIENSTIGE CHRISTENS

ZI E L SV E R L U ST IG IN G,

Of - - -

GEESTELYKE GEZANGEN.

Door N. S. V. L.

Goianni, Chriſten Volk, die 't Aardryks eynd

bewoonen,

Die Ziels-verluſting vind, als gy den roem, en eer

Van den Regtvaerdigen, met zang vermeldet; leer,

Leer wand'len Zions weg, met heyl'ge vreugde

tOOnCIn :

Kom aaſt heyl geerig hert, op deeze Ziels-banketten,

Hier 's edel nageregt, wel keurig opgediſt,

't Is teerkoſt op den weg des leevens, die niet miſt

Om de Eeter, ſterkte en vreugd, in 't wand'len by

te ZCttCIl, -

'tSchynt Ruths naleezing wel, op de Oogſt van dierb're

waerheyt, -

Die ons deez' Waarde Man heeft uyt Gods Woord

gedeeld,

Als Hy de Godsdienſt heeft na 't leeven afgebeeld,

Uytlokkend' voorgeſteld, met middag zonne klaer

heyt.

Ziet hier deez' noeſte bye, uyt all' die zoete bloemen

t. Nog honig zuygen, voor 't van God verwydert hert,

" Zielsbalzem die verquikt, vervrolykt, en in ſmert,

Of welgemoed , den Heer , ja in den Heer , doet

IOCITYCIl,

* * 2 Dus



Dus delgt hy uyt, dien blaam,als waar het Gode leeven

Naargeeſtig, daar de Heer ontmoet die vrolyk zyn,

Het koorn moeſt 't Jong'lingſchap, de Maagdenry

den wyn.

Doen ſpreeken, ſtommezelfs, God juychend groot

heyt geeven.

Gebruyk uw voorregt dan, ô's Heeren Gunſtelingen;

Den inhoud van uw zang, zy Gods inzettingsleer,

Die held'reNoortſterr, die het duyſter ziels oog meer

Verligt, dan 't Zonligt de Aard', en ruyme hennel

kringen. -

Dit Werk , myn waarde Vriend, lokk zondaars,

om te treeden -

Op's heylwegs heuglyk pad, het ſpoor Gods Bont

volk aan, -

Om te doen blyken,dat s'hun weg metblydſchap gaan;

Dewyl die voor hun is vol lieflykheyt, en vreede.

Wagt dit vry in geloov, gy hebt bereyds veel zeegen

Op 't liefde werk gezien, die goeden geur verſpreyt

Zig nog, na by en verr', waar doorge een Raads

man zyt, -

Ja Voorbeeld, die ons leerd, metvreugd gaan in Gods

weegen.

O wakker Akkerman 1 uw loon zal in den Hemel

Ook groot zyn, uw talent legt gy op woeker aan,

GetrouweDienſtknegt, als ge uw werk hebt afgedaan,

En aan uw voeten laat al 't ondermaans gewemel;

Zult gy, (als een die veel regtvaardigde) zeer praalen;

Gelyk eenFlonkerSterr,vol luyſter,voorden throon,

En zingen 't eeuwig lof, van Vader, Geeſt, en Zoon,

Op de Eng’len toonen, in des Hemels Gloryzaalen!

JOAN LU BE EX.

Op



- Op der

G O D S D I EN ST I G E

C H R I S T E N S

ZIE L SV ER L U ST IG IN G,

Of

GEESTELYKE GEZANG EN.

Van myn waarde Oom

N. S. Van Leeuwaarden.

Kom hier Godtvrugte ziel, die door uw lieflyk

zingen,

Zo dikwerv hert en ſten, door 't Wolkendrift doet

dringen;

Zodat het weedergalmt, in't Heylig Eng'len Choor,

Hier vindtgy keur van ſtof, hier vindt gy iets waar door .

Uw hert vervrolykt wert : ſpan nu de ſchelle ſnaaren,

Wil nu de bovenzang, met haaren grondſtem paaren :

En waarom zoudt gy niet? dus waſtgy af die blaam,

Dietogde waereldt legt, op hun die Chriſtinaam

Belyden, alsofzy ſtaag treuriggingen klagen,

Toon hun het teegendeel; ach! ofzy nog eens zagen,

Dat Chriſti Ervvolksvreugd, altoos beſtendig is,

En hun een voorſmaak is, van 's Heemels Ervenis:

Gebruyk daartoe dit werk, u heuchlyk opgezongen,

Niet door des Hengſtenbrons vermogen , maar ont

ſprongen,

Uyt Siloams Fonteyn, die altoos opwaarts welt; * e

Des is't geen wonderOom, ſchoon gy * veeljaren telt,

Ja daar het onlangs nog zo droevig ſtondt geſchapen,

Dat elken ogenblik, ons dreygden u ontſlapen;

* Een en t'zeeventig, * * 3 at



Dat ge aanſtondts weeder dit uw Zangſtuks* derde Stuk,

Tot on:#n vreugd, ons meed' deeld door den

ruk,

God wil geagte Oom, uw zugt tot ſtigting zeeg'nen,

En die, dermaten met zyn Vader gunſt bejeeg'nen,

Dat daar door 's zondaars geeſt, zeer zoetgebogen werdt,

Om met des Heeren Volk, in blydſchap tong en hert

Te voegen, en dat ook zyn dierb're Keurelingen,

Hun voorregt, meer en meergebruyken door het zingen;

Zy zyn een Hoofdtſom tog, met die volzaal'ge Schaar,

Dievlekloos voor den Throon,niet ander doen,als daar

God ſteedts te roemen, als met Seraphyne tongen,

Des moet zyn lof,ook hier reeds van hun zyn gezongen.

God doe u alleſints, veel vrugt zien op uw Werk,

En brengeu eens hier na, tot boven 't Heemels-zwerk !

* Zynde het Eerſte, en Tweede ſtuk van dit Werkje, voor

deszelvs Krankheyt reedts gemaakt.

S1 M oN v AN LEE U w AAR DE N.

Den 17 Juny

1719,

Des



Des

G O D T S D I EN S T I G E

C H R IS T EN S

ZIELsvERLUSTIGING.

1ſte Deel.

Ps A LM XCV: 1.

Komt laat ons den Heere vrolyk zingen.



PsALM XXXIII: I.

Gy Regtveerdige zinget vrolyk in den Heere ; Lof

betaamt den Opregten.

s - º - - - - - --



Pag. 1

Der

CHRISTEN VERPLIGT ING,

Om

GODE WEL BE HAGE LY K TE

DIENEN.

Te zingen als,

Ziet daar, ziet daar, daar 85 c.

I

O Chriſten/ bie be gºuangeli bag /

JPoo? 't Iot ban uun geboogt beſcljouujen mag/

JPit 5aai'getpb / ban 't Woengb're nieum Perbomb /

«Beplaatſt in bat/ bat te beroub'ren ſtonb.

2.

3Bat baat het / 50 men in bit Etoningrpſt/

Zo 3eegenrpit / en onbeujeegelpit;

3?iet alg een maat geregtigt onberbaan/

JPoo, meergeboorte ooit ig ingegaan.

3.

3Patig mpnbepl/ bat ſbob mp boo, 3pn kragt/

122pmagtig in 3pm #iphe heeft gebaagt/

«En 't berte boog / om in gehoog5aamljept/

#lºp t onbetuberpen aan 3pn mpg belept.

4.

2lch mogt ik nu / bat íg mpm #ielen luſt;

3Paarinalleen/ bimb iſt be mare ruſt/ .

12an nu af aan/ bat geplgoeb / troum en baſt

25eijouben/ 50 alg mp #es booogb belaſt. #làogt

g



2 DE s G o D sD 1 EN s T 1 GE CH R Is T EN s,

J.

Hºogt ik geboob aan epgen 3in en huil/

2lf bangelaſt dan bob / en al5ing ſtil/

Jºl het allen ernſt / behaaglpſt unpilen li?eet /

(Len bienſte ſtaan, en noopt mp3eltje meer!

6.

#o tecber) en met eerbieb cuen ſtaag/

#o2gbulbig/ hoe 'it in alleg maar 't behaag/

1Dan ſpem/ bie ik (iſt 5eg 't met bert en al)

?llleen beijoo? / en eeuuuig blpben 3al.

7.

been &#Iſraëlpt/ geen boom berumagteling)

âlBag meer berbomben/ om in alle bing/

#n bolle ernſt / gehoo?5aam aan 't gebob,

Zig te berluſten in Den Dienſt ban 450b,

8

2lig ſft/ bie mtt / niet meer en hoogb belaſt/

ºlan 't geen/ aan 't Pub Berbomb upagb?eeftſoog baſty

&Bie nu maar in ben Geeſt, en in al 't geen /

jl?aar geeſtlykig; 45ob bienen moet alleen.

9.

SPaal 13epſ'ge 45eeft/ bie 45ob 5o meenigmaal/

2tan't #ieuun ºerbond heeft toege5ept; &#p baal

#et ſtromen neer / en maak mn tot Bobg lof/

(die mogben als een welgewoatert hof!

IO• ,

3Pat ift met b?ugten ber geregtighept)

#Perbult; 30 toon bat ik ben ingelent/

#n 't ftoningcpk / baat b'onberbanen t'5aam/

dil)aat leebentot ben roem ban glºeeren ſtaan.

*

De



Z 1 EL S v E R L U ST 1 G IN G. 3

De

G E E ST E LY K E

GODTS DIENST DES HERTEN.

Te zingen als,

Wat woeld de wereldom 85'c.

I

Daema geluähig/ biebpmoebig kan betupgen/

iBoo: “Bob / bie 't binnenſtj ban beg menſen berte hent/

gaat ºp het boo, 5pn 45eeft/ humaniſicffelph te bungen)

&Lot 3pnen bienſt / maar aan 3pn Ziel muig geupent.

2 •

45eene# / hoe bie blinkt / en htan bog 4,5ob bre

agen /

2llig bie##man Göeeſt) 3pn 3Bel/ en Spgingbyon

Ceft

qPaat al be 3ielg-bermogeng 45ob 5pn opgeb?agen /

UPie leeft 45obgbienſtig/ bie alleen maar Gode leeft.

3.

3Pam leeft men ſbobe / alguerſtamb/en huil/ en ftragten/

20 merh3aam3pn in 45ob / cm naar 3pn huil/ en ſlèrt:

RPat al ben toelegig/ blpmoebig te betragten/

't Göeen 'tHºeplig boogſch?ift / ong ten rigtſnoer heeft ge

3et.

4.

1lm goebe 45eeſt/ ſpeer ſtijgiſtug/ bic't gemabe leeben/

192pmagtig in mpm bert / aanballhipit heeft gewu?ogt;

- ?" 2 25c5iel



4 DE s GoD s D1E Nst 1 o E CH R 1st E Ns,

25e5ie{mptog geheel 1 en boe mup blphen geben/

3Patiſtuun engen ben) en tot uum bienſt gehogt.

5.

H#eerg in mpm hert engeeſt/ en miſbaar nimmer buſben/

etg dat u meüerſtreeft/ maar 't 5n u onbetUaan / . '

1Der50en en belg tog uit/ De reetg gemaahtefcijtulben/

GÉn Doe mpm 45eeſt / boo?taan met nieuuJe liragten aan

6.

Om u gamtgtoegelmpb/ 3ig b?olph te berluſten/ .

&#numen bienſt; bie bug ig't leeven ban mpm 45eeſt/

&Pug merfi5aam in um dienſt/ig 't maart Zieleruſten/

(Pligig men in Den Geeſt, alig men niet ontuleeſt.

7.

#o bangt men hier alaan j het eeuwig 5alig leben/

JPugig mien ook in ſtaat/om 't lichaam tot 45obgg#er / -

(Le bee5igen/ en tot 3pn üienſt / en lof te genen)

abelpit5p bepbe / ooit behooten aan ben #eer.

8.

«Deeb mn baartoe uun & Beeſt / ô lºgeergp Hunt5e geuen /

25etamelpſtuuu Gfer / behupſ ulu #oon / be 313et

#olÜaat1# om aanhunben 45eeſt; en 't menſſpit

#eeben

@Le ſcljenſten/ bie Çp ijcm ten &#tfbeel hebtge5et.

De



Z1 E L sv E R L U s T 1 G1 N G. 5

t

De *,

OEFFENING Des GODSDIENSTES

DOOR HET L 1 CH A A M.

Te zingen als, Pſalm 33.

I•

W 2ſtig het ſtijgiſtenbom oerheeben/

#Bu't maarbig 332ieſterſchap / niet meer !

2Ean ſlebi ſtam maar hoogb gegeeben:

jlàaar bat elit bie gelooft bec3 Ger/

3àu njetû toegebuee5en /

3Pat ijp 3onder ogee5en/

2lig een 332ieſter mag/

(Lot bie ?lltaat maab'ren/

SPaar men b'ſPube 19aab'ren /

j?iet toe maab'ren 3ag.

2 •

HPiet om te ſlagten/ of te off'ren/ -

't beenreeb'loog igl 't 3u riumbſ of lam /

&Pf @Lortelbupu / of jonge Poff'ren;

&Pfietg bat ban ben ?{hſter hboaun:

JI2aar bit 5ig 3al b?agen /

2lig be beetre Dagen / .

3teert bet Chriſten &cfjaar,

HE?oet 3ig 3elu ben #eere/

&tellen tot 3pn &#ete/

2lig een offer baat.

3•

dºen ſtijgiften bie 3al 332ieſter heeten/

aſeie ig bat in 't oerbolgen niet l
2t 3 iſ)een '



6 DE s GoD SD 1E N s t 1 GE CH R 1 s T EN s,

HPeen / bat kan haaſt een pber meeten/

JPienlaat 3pn Uden en manbel 3iet;

p in 't moogb erbaren/

telù alg b offeraaten/

, &#n ben ouben bag/

H9unne gaben beeben/

3Pu 3pn'g lichaamg leeben/

2{lg men Doenlaaig plag.

4.

Hºp ſchaamt 3ig niet) geheel beg Heeren

GIe 3nm/ in mat bp ſpreekt of boet/

Hºet ig 3pn blpbſchap / en 3pm #ere/

gPatijn nu met een repn gemoet/

4.50ü gantg opgeb?agen/

ijſlaag getupg'nig bgagen/

âDat berambering/

't JI2aakt in Doen en hambelf

#n be taal/ en manbel/

3Paar ſjob kuetſt aanbing.

J.

3Dit lºgeer j nipn ſjert/ en geeſt bernuïnen)

@Len ljepſ'ge 332ieſter/ om nooptaan:

#pn lichaam tot uur bienſt te ſtumen /

&#n alg een offer baat te ſtaan;

49m mp bug te b?agen/

#2aat u toeſbehagen/

#iel/ en lichaam bepb/

Hºlten roem gegeeben/

&Pm boortaan te leeben/

&Boog um'g beeſtg gelepb

Des



Z 1 E L. s v E R L u s T 1 GI N G. 7

Des

CHRISTENS GODSDIENST.

Gerigt

N AAR ZY N BEL Y DEN IS,

Te zingen als,

Heylge Jeſu Hemels voorbeeld &5'c.

I,

Dat Heljouab regt3al ceren/

GÈn H#emig toegeuopb:

HPoem Hgem ſlegtg niet ſheere / Hºeere/

jl)aarboe't geen l#p belpb;

JPie 45obg bienſtmaagtig/ offinegt/

jl)oet 30 uJanb'len alg H#p 3egt/

H#eplig Hºgeer/ |2eplig mn /

JPoet mpboen't geen ilt beſp.

2

'h2ºeg/'ft geloon in Bobben Vader,

gift ban 3pn hinb'ten ben:

3Peg ben ift Hºgem 3eher maber /

2lig ban te booten; en

3Liefbe / «Eer/ gehoorzaamheit/

jºu tot mpm berpligting Iept /

#epiig geer / 43eplig mp /

JPoet mp 5pn/ 't geen ift belp.

3.

#h geloop in Bob ben Zone,

žeg ik / #n ig#n Hºeer;

4 3Pie



8 DE s Go D sD 1E N sT 1 GE CH R IS TE NS,

gPie in mp ig homen mone /

'H 25en nu mpmg 5elfg niet meet;

jl haar mpm #eyug epgen erf/

't #p ift leeu Tof bat ik ſterf /

H#eplig H#eer / Hºeplig mp/

gêoet mp 3pn 't geen ift belp.

4.

2lig ik in ſbob Geeſt geloue/

25en ift niet alg mei eet/

HI?aar boot GBob herbaartban hoben /

'k ſpeb 't 3eegel ban mpm #eet/

aPaar boo? Dat iſt blphen boe/

3Pat ik hoor mpm #eſu# toel

Hºeplig IBeer / 12eplig mp/

aboet mp3pn 't geen ift belp.

J,

'it 25entenſeeben uptperhoten/

«Een lit van Chriſti Blterh)

'#Hºeb hem eeuwig troum gejumoren/

gjft byaag 3pn 25eelb/ en merh;

#efug) al#mpm #ooft/ en #eer/

3ïeeft in mp / ift 5elp niet meer /

#eplig Igeer) Hºeplig mp/

aboe mp boen/ 't geen ik belp.

* 6.

2iſ begoeb'renbuur bermogben!

apoo!'g 25oºgg gehoo!3aambeit/

2pm be mpne/ 'ik bengeſto:ben/

2tig ºp ten htupg gelept/



Z 1 EL sv E R L U s T 1 G 1 N G, e

--

jap man ſchulben maakte op/

&#n bet3onben heerſcijappp /

H3eplig ſ#eer/ Hºeplig mp/

QPoe mp3pn/ 't geen ſh belp.

7.

'#3Pagt naar #iel) enlichaam bepbel

Cten bolle 3alighept/

3Pit boet mp / mpn5elu berepben/

(Lot 30 een eeuwighept:

&Batmpn Beer/ mp binben mag/

&Bnbeſtraftph in 3pn bag;

13eplig H#eet/ Hºeplig mp/

&Poet mp3pn/ 't geen ift belp,

8.

JPoet mp ſteebgtog beplig Iceben/

#2aar mpn Belydenis,

3Laat die ſteebg het rigtſnoer geenen/

12an 't geen behaaglnk ig/

1l/ bie'h boo, mpn 45ob erften/

####
,

#eplig Igeer/ Heeplig mp

gPoet mpboen/ 't geen ik belp.



1 o DE s GoD sD 1E N ST 1 GE CH R IS TE Ns,

De

OPENBAARE GODSDIENST,

De

vERLUSTIGING per zIELE.

Te zingen als,

Pſalm 1oo. Of d'Onnooſle Ziel 85'c.

I.
-

Aan #eer! hoe lieflpſtig 'tengoet/

âDat geeft het ruft in mpn gemioet /

2ºo in ubu 25etbcijupg te gaan /

G#n bo02 u aange3igt te ſtaan.

2•

JI)pm Žici agt bat geluh beel meer!

eën 3ietbaar in beel groter ter/

2lig een bien 't in een grootſe ſtaat /

H#ier maar 3pu meng in alleg gaat.

3

&Bat ig mpn ſbob / bat eene ding,

&Pat grote / Daar ift 3omberling /

ſºapb?en 5al/ 30 lang ik leef/

g#nu mpm #iel meer obergeef:

4.

UPat iftgeruſt mag heene gaan /

&Ier H#epl'geplaat5e / baat gp aan

illuſBolh J. uhu Yuil en nooogb ontbcht/

G#nbaar gp in hun ijert berucht &#

dit



Z 1 EL sv E R L U ST 1 GI N G. H1

y.

dºen pberbuur / onu boog ſºebeen)

&#embragtig tot uun &ij?oon te treen/

3Langg 't pab gebaltent boog het bloeb/

&Pat boog baat ſchulden heeft geboet.

6

Om met ubu Dolft/ met momb en hert)

#n Bob te jupchen; bat het boert/

#n 't beplig gemelchoon gehoopt)

«En met ben Cºngºlen maaltt accoogt.

7.

RPat b'2llarbeling/ bie G5ob niethent/

3Pie maar aan 't 5ienlph ig geupent/

&#n noopt geſmaakt heeft aan't gemoet/

H#et maart Žiel-ber3abenb goet.

8

4Been luſt/geenſchoont /geen ſtere3iet/

#n 't geen mpm #iele hier geniet /

âDat monberig 't? mpig 'teen poogt/
3Begi?emelg/ bie mpm #Ziel behoogt.

9.

3Pat maar uïn Geeſt,uudWoord ber5el/

g? «Boebe Bob! myn ſecueng mel/

bierig het boo, mpm #iel 5o goet/

&Pie binb hier / Dat jaar gantgbolboet.

1 O

2Echban! ik 3eg het nogmaal/ beer /

JPat eene bing/ bat ift begeer/

#g / batift almpn 'gleebeng bag/

#ſn'theucijlpk25eeb'hupgluonen mag.

0
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De

OPENBAARE GODSDIENST,

In

EENDRAGTIGE GEBEEDEN.

Te zingen als, Pſalm 77.

I -

Hers briemaal #eplig Heere/«Bob bol jaajeſtept / en eere/ w

3Ponenb' in 't onnaakbaar ligt/

NPuſb 45p bat een 5onbig buigt/

&Lot u gepl'ge&Lijzoon mag treeben!

jl het besoebelbe 45ebeeben; * *

#a 45p bulb het gunſtig ſheer/

«En berubaatbigt hem nog meer.

2.

âlºpig hem 3elpen hount te noden |

&Lotulu &Lij?oon; ô 4Bobber Boben!

#onbaar (5egt gp) roept nlp aan/

25lpu niet in uur armoeb ſtaan /

alDeeg tog ouer gene bingen/

#Poeb'loog boo? beſtommeringen/

ASto?t maat Yuat op 't ljette ligt /

13gp upt boog inpu aange5igt.

3.

#Piemant heeft baat in te ſcij?omen/

'alg 3pboo, ben zoon maar homen/ .

eet
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't 45oebe operb bien niet ontbueert /

JPien het in 3pn Baam begeert:

#eer / ig tenen 2öeeb30 kragtig/ .

aïBatig 't ban/ wanneer eenbaagtig/

&#en gebeele meemigt t 3aam/

#tomt aanroepen uunen ſlaanl

4

?Ich ! Dat unaar um 45eeſt ong beebe /

't Zaam beteentin liefd / en ogecbe /

#n geiuoue alg een bloet/

ki aanlopen; en 't gemoet/

SPoo! ulu epgem 45eeſt ontſteekten/

?lig een blammeupt mogt b?eeften/

#ig verlatenb op uw ſpoorb/

UPat g' um'g 19ollig Göebcebemijoopt.

5.

3Pat 3oubbat geloob ook Yuecre/

#mmerg 3pt gp 't Recre/ 12eeref.

JPie boo? 't moogb banume magt /

't «Bantg beel-af/ hebt boortgebgagt/

?Elg up 't op uuu julp maar nagenſ

gËn ong geben 50 te blagen/ -

#al 't mei blphen t aller tpt /

&Pat gp nog be3elbe5pt.

6.

3Pie het liebe ligt beco Homen/

&Poe 'er niet en uierb vernomen/

?Ilg
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2llig een maate bupſtermig /

illoe hamb/ ô lºgeer! bieig

3?iet berkort / nog ooit um troume; .

«Bp 3uit ong het moogb mei fjoume/

3Pat maartmee of bgie/ te3aam

&temmen, om in ſtijgiſtij?aam/

7.

il te bibben; bat 45p eeben/

&Pit hun miſbelpht 3ult geeben/

«En al 't geen ten goebe ſtrekt)

H#eemelg 1Babet! #p bermeht

JPan um 45eeft/ om 5g te bibben/

ál?eeg/ en merk 3o in ong mibben/

'll nabpijeit ig 3o goet,

âZaal'ge bie G5p 3o ontmoet!

-

Het

G O D S D I EN ST I G

HOO R EN DE s WO O R. D S.

Te zingen als,

Pſalm 1oo. Of d'Onnooſle Ziel & c.

I.

Roan ô mpm #iel ! met b?olphijeit)

qPeg H#eeren goedertierenheit;

JPie aan het arin ramp5aiig upigt/

&Pat geen begeerte ijab nog ligt/ 49mt
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2.

49m't geplpabt/ bat ten ſecuen ſept/

tº dººrhennen; en 3pn zaligheit/

QLe3oeften/ hun dat openbaart)

3n 't uuoopbt/ batbaar 5nm wil bethlaart.

3.

«En of dat nog niet mag genoeg)

“Bob 3enb 5pn knegten laat/ en b?0eg/

&#nberger wel een gantſe schaat)

Seie'##teren leephuegbum ºoilaar /

4.

#anuipjen; bat het kenbaar mert/

2an elk bie maar een leerzaam hert/

#choon3eer eenvoudig/ in 3ig heeft)

3Dpl 't aan de ſlegte mongbeit geeft

5.

d2! «Bing men met 3agtmoebigbeit /

't Boogoogbeelgantg 3pnb' afgeleit/

32aar't Hºeplig 25ccbehupg/ om baat

«been meng alleen te booten; maar

6

&#ob3clu'ſ en5at men baat ban neer/

?{lg aan de boeten dan ben Igeer/

dPim 30 te booten upt 5pn mond /

3Patong te boen/ en laaten ſtond.

7. -

't #g boog/ en niet ber menſen moogb)

JPieg 3ie elk toeſ hoe dat hy hoord,

ill?en 3it baar onder 't Hºeplig oog/

19an Heem) bie wel in 't beplig hoog #

pl1
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8

2pn (dIb?oon heeft, maar ook momen boil |

25p bien / bie meebgig ig en ſtil/

eten Speenelings geſtalte heeft/

G#n boog het beplig ſºepſmoogb beeft,

9.

etn met een geeſtelpſt ge5igt)

aPe maarljept / bp Göoog epgem ligt /

25eſchouunenbe; boelt bat 3pn hert/

&Paat boo? bernieuuut/ en H3eplig boert.

IO.

dſbemiſſig / meebig om te gaan/

3Pe meg/ bie 't moogb)mpft in te ſlaan/

eſ? Zaal'ge! Daar ſboog goede bahb/

Hºet eeuboigblpuenb uuoogb implanb.

II,

d? #oogſte Leeraat! bie 3o leert)

âDat gp benſteruling) bo/mt/ en fieert/

HAaat 'trigtſnoer/ ban het leeueng moogb/

19an mp 30 meeniginaal geljoogt.

1 2.

4lm Geeſt, blpu metum woord gepaart/

illu goebeijanb mp tog betuaart/

JPat mp 't ben bo3e noopt ontroof/

jlâaar ſtrekt tot ſterfting ban't geloof.

- I3.

e#n tot beboogb'ring ban be beugb/

qDm 30 mpm pab / in b?eeb en b?eugb/

(die loopen / tot um ſioen/ en gºer.

qPit 3u al30 / ja ?lmen/ #eer. H

- et
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Het

G OD S D I EN ST I G

AAL M O E S-GE E VEN.

Te zingen als,

De liefde voortgebragt, enz.

I

De ſiefbe bie ift moet/ .

ilàpn mebe meng toebpagen/

## Dan maar regt en goet;

«En naar 4.5obg melbehagen/

2lig ift mp 5elben/ aan

gPen Heer eerſt heb gegeenen)

QPmH#em ten bienſt te ſtaan/

3a 13em alleen teleeven, teleeben/teletoen/telecoen,

2•

Zo 't niet ſp?upt upt bien gronb]

2ll ſcheen ik met ontfarmen /

2ll mat mp bierbaar ftomb /

(&Le Deelen aan ben Armen;

't 3TBag alleg maar om niet/

&#n maig'Iph boog ben #eere/

2ll ſchoon het aan mp liet/

«Be Naam ban lof eneere/'eneere/ en eere/ en eere.

3•

Die loon) en meerder niet/

iD bo 5#eeft men baat op te #" 3Pie
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JPie ban mat berber 3iet/ t

## baat na##! . . . . )

at bp in 't geen bp geeft * * * *

3èan noobbinſt) of bermogen / * * « -- - - - - - -

GLoon bat ijp Gode leeft,

ijlen, dººr in moet beogen / beogen / beogen ! beo

Jell. - * .

4

3Pan ig 't genadenwerk,

3Pam fan hjet ſpob behagen,

apan baagt het 'g ſbeeſiegmethl

dijn ſchoon 't geen menſen3agen/

o:n baarom 't p2p3en miſt/

gig 't bog geen mutſoog 5aapen l . -

3ân 45ob 't wel hennelph iſt l... ..., -

#ic3aſbeuruut doen manen/ boen mapen/ boennia

pen/ boen mapen.

5.

G5elukkig bie gemig /

aPie met al 't 3pn ben #eere /

dPuergegeebenig / -

#Zo bat hp tot 3pn eete/

Zig zelv', en 't al be5it/

q#n enftel 3ocht te leeben/

3Boo? God, bie 't boel/ en uitl -

#gbaat ijp na miſ ſtreenen/ wit ſtreeben/ wil ſtreea

ben / boil ſtreebell. -

v #ere
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6.

H#erborm mp baar toe lºgeer/

93ft miſ my zelv' niet mee5en/

#Pog 3oeken eygen &#er/ .

illu Naam 3p maat gepreejen;

2Ui 't myne hoopt U toe/

#ft geen il/ 't uw maat meebet/

2ºlg ift ietg boo? II boe/

JPat leg ik# 1i meeber / 11 meebet / 11 meebet / 11

REEU2t,

7.

2#lg ietg mpm 45ob/ baar ſtºp /

illu gunſt in geeft te lee5en / N

't #g &#erg genoeg boog mp /

3Pat ift uw hand mag mee5en;

ſlPerft in/ en boog mp / H#eer/

Zo lang iſt hier 3al momen/

G#n laat ik ume &#et/

jl?pn boel# altpt tonen/ tog tonen/ tog tonen/ tog

llčll,

25 2 - GODS
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GODSDIENSTIGE BETRAGTINGE

Des

H E Y L I G E N D O O P S.

Te zingen als, Pſalm 1oo.

eI

Zo bgaalg ikhier 't ligt 3ag #eer /

H#ebt gp mp tot uum bienſt en Eer /

45eteekent met um epgen merit/

GÈn toegeëpgent aan um ſterft.

2.

äl?pn @Puberg gaben my aan U,

GÉn 3epben Heer, bat Hinb ig nu/

et uwe, bat ijl met ong hert/

oo? eeuwig opgeb?agen buert,

3.

&Pgie-eenig ſbob! &#p neem het an/

G#n toon eeng b?oeg baar blphen ban /

«ſbob Vader, maakt het tot ulu kimb/

Göob Zoon, toon bat gp 't hebt bemint.

4.

«Bob Heyl'ge Geeſt, meêrbaar het tog/

qºn al 'tomtepne baat het mog/ h

%jn legt: ?lch mafch batallegaf/

't âDerb uwe, 't geen gp ong eerſt gaf.

5.

3Pattoen mpm Oud'ren beên boo! mp /

Pat maakt myn herte nu nog blp / .

'##erhaal) 'Hºijernieuuu het meenigmaal/

G#n 't ig mpm engen hertentaal. jlàpn
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6.

Hepn 25onbg Bob / 'tig mpmhoogſte ſter/

3Patihmy 5elbe nu niet meer,

jl2aat d'uwe 3pn mag) en u002taan i

gln uuoe gunſt mag blpben ſtaan.

7.

Jlºpn naam, bie 'h in ben Poop ontſing !

Gºrinnert/ hoe ik onberging/

SPen Eed des Bonds, om in um312et]

(Le manb'len met een baſte tret.

8.

Hilm ſbeeſt / maalt mp baat toe bequaam /

3Pie maakt l bat alg ih maar mpn naam /

H#erbenit/ bat ik ban alg uum ânegt /

25etragt De pligt bie op mp legt.

9.

G#n mat ik doe, en waar iſt ben/

JPoe blphen bat ik nu erhen/

Jſlapm zelv niet meer te mee5en; maar

&#en ban bie uptuerhoogne ſchaar.

IO,

3Pien Gbp ber5eegelt met ubu 25eelb/

GEn bat het nimmer mp berbeelb)

3Patiſt 11 bien, maar ſteebg berblpb/

gÉrſten/ bat Gy be myne 3pt.

II,

1ſlim beeſt / be ſbeeſtber ſpeerſpäljept/

ſiuſt tog op mp; bat 3pn gelepb/

2ºo blph in 't geen ift doe, of ben,

3Pat elk, mp / alg een Chriſten ken.

25 3
Der
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Der

GODSDIENSTIGEN

GE E ST EL Y KE D O O P,

Ofte

DE VRAGE EENER GOEDE CONSCIENTIE

ToT GOD.

Te zingen als, Pſalm 68,

I.

Het ig geen Poop / bie Chriſten maakt,

«Been Poop / bit aan beziele raakt/

&#n ban haar bupſ ſtan maſſen:

gÉn ſtrekken tot behoubenig)

&Pie ſlegtg maar boog het alPater ig/

2úl maaren 't gantſe plaſſen;

SPie &Poop bgaagt meemig op 3pn hooft/ 1

JPie nog herbaart ig/ nog gelooft,

KPie onreyn ig gebleeben/

obelpft ijp in be maereib trat /

JDat uptetipſte materbab /

G5eeft geen inboenbig leeben.

2.

3Pie &Poop / bie tot behoud'nis ſtreht/ .

't Nieuw leeven in be 3iel bermeht/

3Poo? 't offer ban 45obg 2one /

#pn bloeb / en Çöeeſt te 3aam berkmogt /

3ilberb aan beg Booplingg 3iel geb?ogt/

& Bie baar boo? Homt te tonen /

3Pat bp beg Heeren eygen ig;

eën 30 beg #eemeig-«Erbenig/

on
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denfeplbaar mag bermagten;

3Pat 45ob 3pn oge op hem houb ]

gËn met gebalſem hem aanſchoumb/

#2oe filepn hem menſchen agten.

3•

3Pie Poop geeft hem bypnoebighept/

GPm al mat op het ijerte lept /

3Ben H#eere boog te blagen/

H#p merkt Bob alg 3pn Vader aan/

3Paat toe bp meeb?ig beeld mag gaan /

&Pm alleg af te vragen;

3TBat dat hem nut, en nodig ig/

25ehruppt hem. Dan beſtomlinernig/

H#p han op 450b 3pn 3aſten/

392pmgebig buent'len) niet bee5 @Laal/

'H ſtuff in mpn 25onbg ſ5ob t'eenemaal /

H#p 5al 't boog mp buel maſten.

4.

G5een mp / ô ſbob! met een gemoet

€5egrond op Heſu offerbloet/

gºn meſtſting tipt ben booben;

QLe vragen met vrymoedigheyt,

9m mat ift tot Godzaligheyt,

GÉn 't leeven heb ban moobe;

eën in ume Baberſpite toil/ -

JP2et onbertmerping / en gantg ſtil /

ilàpn firagt / in beel bertroumen

(Le binben; tot geloou / en hoop /

(9p 't epmbe ban mpm lebengloop /

3Berluifſel in aanſchoumen. --- --

25 4 De
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De

G OD SDI EN ST I GE,

ZE L V-B E PR O EV I N G.

Te zingen als, Onze Vader, enz,

I.

Hsie 3it iſt afge5omberb neer/

&Paar mp geen oogalg 't umel heer/

5 àu 3iet/ en batig mp ooit meſ/

3Paarom iſt amp hier boog u ſtel/

&Pp bat 't geeneik niet 3ie/ nog meet/

Göp mp batdoen, en kennen beeb.

2 •

(Pmſtraal mp #eer / tog met um ligt/

qPntbeh op 't Hlaatſt aan mpn ge5igt/

2ll mat 'er in het herte ſept/

gſh meet 't ig bol arg'liſtighept/

't I#eeft bieptemg / ſtromteng / bie bp na

3?iet kenbaar 3pn/ &#p Igeere ſta/

3

312p bp / mant ſchoon't myn oog niet 3iet /

#o ig 't (iſt meet het) boog u niet/

3Perborgen/ ºp toetſt Haier/ en leert/

#oe bupſter/ bogtig en bermert/

't HIept boo? u open/ help mp tog!

gk ugteyl en ſchrift boo! zelv-bedrog. 3Perft

CI
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4.

3TBerk ik met upt biezuyv're grond?

#leep' ift in alles aan ubu monb ?

3elieb ift het quaab) betragtift 't goet /

(@Lot zulk een eynde, alg ift moet?

Zoeſt ift ubo Eere maat alleen?

2ºpt Göp mpn boel/ en amberg geen?

5.

JP?aag ik u mell in 't geen fä boel

gſm uwnen bienſt/ die liefde toe/

giën agting / bie een 25onbgenoot/

ill &chulbig ig? 25en ik gedoot,

2lan zondendienſt, en ben ift mel/

Zo ſchuuw baat boog / alg boog behel?

6,

3Pinb ift/ alg ift mpn dwalen 3ie /

3Pan ook mp boel geſtelt/ alg bie/

3Pie onber 't dºrf bolſt 3pn geteſt;

Gén op beg leebeng-rol geſtelt/

3Pie blphen boen/ bat in hun 't quaat/

Niet heerſt, maar dat ijun Ziel Dat haat?

7. -

## ban mpn ſmeeſten boo? ben @Lij?oon/

JPat Bob mn kragt geev in 3pn Zoon/

&Pm in 'ttoekomend baſt te ſtaan?

9f ſjoub iſt Dan maar enkel aan /

25 5 Dat
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3Pat ſBob / het geen ift boe migb?eeb)

aPan upt genaben mp vergeev?

8.

# 't vorderen in Heyligheyt,

't Poorname bat op 't herte Iept?

gaag ik baar ma/ met bolle kragt?

3Boe iſt mei 30 met al mpn magt/

Hºet geen mp mpm gemiſfe 3egt/

Gibat nog tot mpn betragting legt:

9.

#Penopl ih ſpoeb maar 't ſtille graf?

bang ik in alles van bob af?

Kleev ift mpm Heyland ſteebg 30 aan/

2llig bie boot hem alleen moet ſtaan?

RIreft ift 30 kragt uptH#em / alg een/

3Pie boo? #em b2ugten b?aag alleen?

MO,

gä bimb/ ôleeer! #3ie het álaatſ

#n alleg mpm gebgeh; 't ig maar/

de gla! 'k verfoey mp ooit baarom /

#l2aar baar'à l'Inu toe nad'ren ſtom /

#g/ bat ºp mp / 2llmeetenb Bob /

cºntbeäſten miſbet / of fit tot/

II.

HII ook niet 5eggen mag/mp.nl eer/

e#p toetg) en proef mp meer en uiter/

- zº

&Pf
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49f bp mp ooit bekent beb?og/

Göehupgbeſt ig; en 50 'er nog/

etg mag / het geen ilt niet en meet/ »

SPmtbch het mp / ik ben gereet)

I 2.

3Pat bit in mp boo? uwe kragt, v A

95eboob/ en t'onber merb gebaagt / .

23ſt leg mynherte boo? U nect/

liberboºm mp naar uw wil, ô Hºgeer!

3Dimb Göp het bug/ boel goede ſpob /

3Poe bat mp uJeeten; 3eg ban tot/ --

I3.

#lapm ſchubbent herte; keer op meer/

(@Lot uwe ruſt; en bubt niet meer/ * Y

Omtrentum ſtaat: maar ganu boogt/

gºn houb u aanmpn Geeſt, en woord,

gift ben be uw', en gy be mpn/

KPug 5al iſt een beproefde 3pu.

De
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Der

GODSDIENSTIGEN VOORBEREYDING

Tot het

AVONTMAAL DE s HEEREN.

Te zingen als, Pſalm 89.

I.

Mears mt lºgeer/ bieboot um grote goebighept/

2llig een ontfermer, mp3eer teeber hebt gelept;

oën ban be eerſte uur mpng leegemg / tot op heeben/

dºok na bat ik met u / mag in 't Verbond getreden,

gºn mp 3o plegtig aan u babbe baſt berbomben/

GPm ſteebg met Ernſt/mp3elu te ſjoeben b002 be 3onben.

2.

Göp / ſchoon ikmp3o bifilmerfboo? 11 ontroum bloeg)

Gºn boog hetbleeg beriepb/ ugel in het bubaalſpoo! ſloeg:

ſtoeptmp#weer, om plegtig bat Verbond, t'ijermu

211

G#n alg op nieuw te 5eggen/ Heer ik ben de uwen,

%ft ben 't/ en miſ het blpben) tot in eeuwigheeben/

GPnpeplb're biept ! ban 'glºceren algemoeg5aalnijeeben.

3.

H#oe mobift/ briemb'lph Lycer! biempunt liefbe troht;

#oe mob iä, bie aſbeevendkom, bug uptgelokt g}
!!t
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24h/bie3o moemloog heb/mpm moogblja Eedberbyohen/

q#n ſchoon g u/boo? u liefb'/aanmp niet hebt geupgolien/

#pogtang ſta ik voor u boemſchulbig/'R3ou niet becuen/

Al maab'ren;30 't u moogb niet mag/gp 3ult niet ſterben.

-

V- - - 4

#Been) treurig 3onbaat/ bie um 3onben5iet en kent/

#ebt gp (belpb gp bat) u3elb'30 niet geïdent/

dBm aan 't gemaakt3Berbomb/ 50 ſteebgteblpben hlet

ben/ -

#2aat"# al meeralgeemg / banilaan nip geget

€Il

Wenſt gp ban nu afaan, in goebe ernſt en troume/

zater:#mpn Geeſt, 't Berbombſtgebg baſtte

OllUIJE.

5.

Hitom maber ban/ ô #iel! 192pmoebig tot bee5 big)

# ig boog een 3onbaar / bieng gemoet verbryzelt ig/

Gºn 3ig gewillig binb | 0In my boortaan te leeben/

'h. Zal boo? bee5'teekenen, aan u verzeek'ring geeben/

3Banmpn onfaalb're liefd; bie nimmer 5al be3luphen/

G#n kragt u geeben/ oln ban mp ooit nopt te mphen.

6.

3Pu# nabet ik ban/ Heeer/ tot ume goebigbept/

«Potmoebig hopenb' op uuu moogb mp toege5ept/

'HJPging becuemö in geloove,boompnfcljuſb/en 5onben)

«ën neem ben toevlugt, met heel ernſt tot uujemonben/

Pee5 teelt'nem 5pn my zeegelen, banum gemaben)

3 làaalt mp regt hong'rig, om mpm #Ziele te ber5aben.

Het
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Het

G. O D S DI EN ST I G

A V ON D MA A L HOUD EN.

Te zingen als, Pſalm 1oy.

t - I

O #euchlplt lieplmaal! baat ik heeben/

GLoe boerö genoob) om toe te treeben/

&Pgg ift blpmoebig heen 3al gaan;

't #g maar / 3ie iſ my zelven aan/

'ſt 25en boo? mpm ſchulb berboemelpſt;

G#n boo? al 't ontepn malgelpit.

W - 2.

Jſlapm ſchulden kan ik nimmer boeten/

gft ben melaatg / ban hooft tot boeten/

#ſt walg alg ift my zelv'beſchoum;

oën benÉ boel bifilmerf) #eere 3oum /

#h beroen naab'ren tot bet3 big)

3Paat 't ijert 50 vuyl, en ſchuldig ig?

A - 3.

JI2aat ntt gp arme, kreup'le, blinden, ,

JPoob en-doemwaard'ge, baat huiſt binben /

«En 'thrupgbloeb ban utu 2-oon aanbiet/

G#n 3egt dat #p 3ig moogben liet/

dPp bat ift ban be ſchulden van

3Dierb; en ber zonden heerſchappy.

&ta
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4.

3ta ift berbaaſt / hoe fian het mee5en)

G#en 50 melaatſe te genee5en/

oſten 50 doodſchuld’ge b?p te gaan)

oën ban Den 39ubcuüienſt t ontſlaan!

#a/ 3egt gp / 5onbaat/ ſjermaartg tree/

Zie, voel, en proev, en ſmaak het mee.

5.

t -

Zo alg gn baat bat Brood 3iet breeken /

giën in uur beeldend ſjamb boelt ſteelten)

GÉn eetet; en zo uJaarelpſt/

3Pe Wyn u ſterft; 5o binb een blyk,

32an mpnſtantvaſte liefd', en troum/

G#n bat ik u mpm &#ebuJoogb tjoubo.

6.

NBe ſtijgiſtug liet boo: u 5pn leeben/

3Boo, u heeft hp 5pn bloed gegeeben/

Zo zeeker alg bit broob / bee5 mopn/

#2u omber uwe ogen 3pn/

Zo zeeker alg gp 't proeft en ſmaakt,

G#n u bee5 teelt'men engen maakt.

7.

&P 45ob Der maarljept! uude moogben/

Žnu ong genoeg/ alg top bie hoogben/

49m te ber5eeh'ren; 5al 't 30 3pn/

3ſ)oet hier nog brood, moet hier nog wyn,

#lapm 3innetungen / doen verſtaan/

JDat ik hier 5cchet in mag gaan ?

ea
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8.

eBa heen mpm #Ziel / ga in gelobel

dſbeen ſjobe b'eter / ſjef 't hert nabobe /

#oem u in 'glºeeren goebigbept/

aPie in 3pn liefb ban eeuwighept/

U aan 5pm Zoon, 3pn Zoon aan u,

«Begeeven heeft/ baat 'g 't zeegel nu:

9.

@Ireeb toe/ grpp aan/ en nu aan 'tbouwen/

pp komt u aan H#eun ondertrouwen,

#een ſpem be hand in 't #epligbom/

zeg) baarmpm #ielg-bainb/ lieue hom/

Hitomi in; 'k geev u myn hert geheel,

dBp 3pt mp ſuſt/ mpn ſchat/ myn beel

I O.

de 25lpbe bag! ôbag ban3eegen!

#uig mpm #iele maar verleegen/

#oe dat ik maarbig naar mpn ſtaat /.

#al mambºlen, maar beg #eerenraat;

Emºpngesug) bie um liefbbu#toonbl

Kitoon dat ſtip in mpuberte moomb.

II -

Leev nu in my / mpn ſief) mpm leeben/

Hºet ool gebied ig u gegeeuen/

3#an aſſeg mat ift heb of ben,

#ºu ik u woo! be mpne hen!

*# 25en b'unde tot in eeuwighept/
't Oall gaaft QR lll t.van m gaaft gp mp3echerljep GODS
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GODSDIENSTIGE BETRAGTINGE

Na het

AVONDMAAL DES HEEREN.

Te zingen als, Pſalm 1o3.

I .

Dlig ben ift/Ö mpm ſtoning ! meer gemabert/

KBaatume gunſt / uu' bombgoolkt 3amengabettl

(9m ljaar tetonen uur onkreukb're troubu /

3Pie eeuuuig buurt; ſchoon haar onbaftigijeeben/

H#aat 3omuoplboen ban 't Hºeplig bombſpoog treeben/

p batuuu opp ontfermen, lupſter bouwo.

- 2.

'tſPag niet genoeg met baſt geſtaafben &#ebe )

GBp. Dat mp 't ongeloof niet moanh'lenbeebe /

jlàn teber5eelt'ren/ boog um Hºeplig woord, -

#Been/ 't minſte tmpff'len/ moeſt niet bpmpblpben/

JPoogzigtb're teek'nen; miſb gp 't berte ftpben/

&Poo: 't geen menſmaakt, en ziet, en voelt, en hoort.

- 3- -

JPoo? 't breeken van dat brood, en wyn bergieten !

't Göeem iſ. Daar5ag/ en nam | en mogt gemieten/

ſiieptgp mp toe / in 't binnenſt ban mpn jert /

Dit ben ik zelv”, aan u.) Die boo? 't gelove,

&Poo? 't3ienlph ſjeen/ u 3elbenijeft na boben/

3l3aat boo? 'it op nieuuu / met u bereenigt boert.

- 4 -

3Pittrofmp HBeet/ en maakt mpn ſjerte teebet/

gÈn branbembe in liefb / gaf iä mp uJeebet/

?lan u geljeel/ met alles Yuat ik ben,

&PIn u boogtaan / te lag en te leeben; &#

-
Q#11
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«En in een trouw berbomb / 11 aan te hleeuen/

9tl50 ift iſ! / boo? Hheer en lºooft erhem.

5.

5?ttig 't mun wens, bathaniſt Hºeer betupgen/

UPatijn mpmzin, en wil, bgg huiſbet bungen/

#Baat um gebot/ en bat gp uue HPet/

93 in mpm berſtanb en bertef in Homt ſcij?pben/

gËn mp noob5aften/ om boortaan te blpben/

#n uujebueg/ meten" flet.

&Bp hebt ge5egt/ Ik 3elbe5alhet maaken, .

3Pat gp noopt Aurer 5ult in 't beheerſen ralten/ -

UPer 3ombenbienſt, maar bouben aan mpn moeg:

JPat Wuoogb geloob ilt/ 'it 3al het baar op wagen/

Göp / trouwde..25onbg G50b / 3uit mel30pgebgagem / .

3Pat3gift bal/ ik niet berbuonnen leg.

- - - - - - - 7. 2

JPug ga ik ban/ gemoebigt 'tpab meer lopen/ .

«Bp joub my baſt/ en ilt U ooit) 'itblpbijopen/

49p utu 12erbonbg luoopb/ en 5aift dan mogt/ .

('ft ſlPantroitun mp3clue) elberg meer in bmalen/

(GLoon ban u regt; en ſtom mup boecberhalen/ 3 :

qyp ijebt mp immerg tot"Een geh0gt.

«Bpijebt boot mp naar 'gſBaberg Ymelbehagen / .

JPc ſtrafſcijuib / en bebloeft beg âDetg gebgagen/ -

gËnbaar boog ig. De 3omb / haar epg ont5egt /

3ſt benbeum / en huiſ het eeuwig blyven, zº ,

qPat ſtom ift met mpm hand, en hert, nu ſchapben /

jl2pn &#ernaam ig/ nu ben ik 's Heerenknegt.

' - Het
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V Het

GODSDIENSTIGEN ZINGEN

V

PsALMEN EN ÉoFZANGEN.

Te zingen als, Pſalm 33,

I - -

Leem Ö (Bob / 't Bobgbienſtig 3ingen;

#et 3ingen met verſtand, en geeſt,

3laat bert/ en ſtemme opwaartg blingen/

#et hert, ô I)eere / allermeeſt,

3Dat 3pn 3oete galmen/

#elt het bobc-ſpſalmen)

2lig be Ziele niet/

JPoo! Gods Geeſt outſtcelten/ -

JPoet be moogben ſpreeften; -

3Pan bat ſboblph liebt.

2,

-,

#et 3ingen ig 't ge5äug bet buna5en/

3Panneerbaar'g Heeren Geeſt ontbreekt:

«Bob noemt het een getierſ en ra5en/

Paat H#p ban bualgt / baat niet in ſteeltt;

#al men met 3pn galmen/ -

#euchlplt Gode Pſalmen,

't Hert moet 3pn omſtraat /

JPoo, een ligt dan boben/

JPie 't om abob te lopen)

250ben 't 3ieninſt haalt,
-- 3iemipft ij 4L 2 Ver
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- 3

Verſtandig, bat men toont te ſtemmen / .

3Pe 3aaften | bie men 3ingenb' melt;

?lan 'g H#eeren ligt 3ig te gebuennen;

&#n baat 3pn 'g herten b?eugú in ſtelt/

zo te hunnen 3ingen/ . . . . . . . . . . .

JPat het hert fan bgingen/ - - - - - - - -- - --

Poo? 't ge5ongen moogb/

(Lot het pit der zaken,

&Pie 't gemoeb 50 raken)

&Pat men 3 3iet / en hoogb.

w

- 4. W

3Pat 3ingen ftan be Ziel berfilmifihen/

2o 3ingt men maat ber &#ng'iem trant;

2 o 3ingenb breekt men bupbelg ſtrififten/

312en 3ingt met geeſt, en met verſtand,
(UPat be uuaerelblingen / •

H#oe lupb 3p ooit 3ingen/

2ºlg ber5eegelt ig)

gºn berligte ogen.

't #ert bug opgetogen /

#rpgt 't getupgemig/

5.

3Pat men dus zingend in bit ſeenen/

g#n ſjier beneeben op Der aard: -

jl?ag uJagten bat 4bob bien 3ai geeben/

dBm met de Eng’len t'3aam gepaart /

«Beulmig ſpob te lopen/

%jn ben #emel boben.

2lch mpn ſbob / manmeer !

't Žp bog mpm betragten/

žingenb ijl te imagten/

3Pat uuo 45eeſt / 't mp leer!

Het
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Het

G O D S D I E NS T I G

SPREEKEN VAN DEN ZEE GE N.

Te zingen als, Pſalm 97.

I.

O Zeegemrpſte 45ob!

itom met um Zeegen tot)

Bet boſft bat in uun naame/

Göelobig ſtomt te 5aalme;

Göp hebt/ ô H#eer/ ge5egt !

&Pat ſ5p um' #Zeegem legt /

(9p hun bie maar ll hoogt;

Pieg hoop ift op uw woort,

1Bergun mp baar toe 't regt :

2

ſBan bie um' iſ?aam bemint /

g#n 't hert gebogen bint/

4Pin u geſtaag te b?ee5en /

God Vader, laat ift Yuce3en /

«Een ban het 13eplig 5aaf/

3Pat G5p ſteebg gabe ſlaat /

G#n boo? uun' bamb gebat)

3Langg 't woare lebeng pabt /

€5eſepb mcrb boo? uur raat.

3.

God Zoon, in tuien bup 3ien/

âDat b'2Llgenoeg5'me bien/

&Bit ijn ten eeuunig leeben/

H#eeft in 'g Hamig boek geſcij?ecuett/
C 3 (ſ)ll
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g?nepnbig/ eeuwig 3pt/

#pn leeueng zon! berblpt/

#p met het beucijlpſt ligt,

# # ſtraaltpfig aangeigt/ - - - - ,

&en epube oan mpnfirit. " . . . . . .

4,

God Heyl'ge Geeſt, baal neer/ * * *

#ertph mp meer en meer) )

ilàet um' genaad, en zeegen; -

#Bet3elimp allermeegen,

12et3eegel mp/ en boe/

gaat iſ in liefbe gloe/

&#n in uw ſtragt gefierht/

Pie 't goebe 5eſo ooiwerkt/

3Polgart ten ºpnbe toe.

5 .

32 GP2iemaal 5alig fot/

UPie Bob Pieëen/ zyn God,

#pn ſhotg/ en deel mag noemen/

#oe mag bp 3ig beroemen!

#n Bob uol 3alighept :

Die hem in eeuwighept/

#al toonen 't brote goet;

#et geen be 3ieſ bolboet/

«Pat boo! hem mag beren
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De

G E D U R I G E

SABBATH DER CHRISTENEN.

Te zingen als,

't En is niet alle tydt, van vreugde dat men zingt.

I.

Een (ſtij?iſten/bie 5nm pligt/naar 't Nieuw-Verbond

betragt)

&#n buanbelb naar batligt/uperb in 45obgluoogb geägt/

2lltpt te leeben in een Heyl'ge Sabbathdag, - -

3Paar in 3pn 2-icle/ 3ig in 45ob berluſtell lllag.

2 •

Hºetjoſtbet bienſtbaarhept/ bat 'g lºgeeren u0p5eraat /

2 pn Bolk Ijab opgelept/ naar baare kinderſtaat,

gem't martelbg penligbom/geſtäagtenbienſt te ſtaan/

wPaat 't ſterug in beeiigmag/ en nimmer ſjab gebaan.

3.

3Patjokig nu ontweert; en b. Euangely dag,

3Dpſt nieulant nu meer ijeen / gelnlt het booglilaalg

- plag, -

jna't aardg gerusalem) ter uiering van het feeſt/

jl2en bienb nu over al, 93 chobaij in ben Geeſt.

C 4 JOtt
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4.

5 àu ig een yder bag/ ben #eere toegelmpbt/

312aarop be Chriſtenmag/ berupolpht) en oerblpbt)

Waar bat bp 3ig beoimb/God naad'ren tot 3pm (Lij?oon/"

UPaatig een verſſe weg, gebaltent boom boog âZoon.

5 •

32an 3omben afte ſtaan, en banljaarbienſtbaarhept /

«Betrooſt in 't ſpoor te gaan/maar inbe Geeſt ons leyt;

3Pan eygen luſt en zin, onluerh5aam/ engantg ſtil;

&#n laten 'g Heeren Geeſt, bemerkten zo ºp boil.

6.

3Patig beg Chriſteng feeſt / ban ig ijp regt berblpb /

12etogoſpht in Den 45eeſt/ 3pn gantſe icebeng tpb/

2llig ijp niet nu of dan, en op een enkle bag/

iſ?aar pber ogenblift / Den H#eere bierten mag.

7.

g#n bat men over al, in 't 5upber feeſt gemaat/

2ig 3elb bertonen mag/ in 't geen men doet, oflaat,

SUPu# bangt men hier al aan/ bie 5aal'ge Zielen-ruſt /

"Paar'# #eeren epgenbom/ 3ig eeuwig in verluſt.
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Op de

D A G D Es H E E R. E N.

Te zingen als, O Kersnagt.

I .

O ?langename bag beg Häeeren!

âlBie 3oub u niet 45obgbiemſtig eeren !

&#n 5ien u met ueel blpbſchap aan;

3Dpl ieder, unie ijp ooit mag mee5en)

#zo mel alg Iſraël boo? bee5en /

@Len Huyze Godes, op mag gaan.

2,

3?iet zo, algb'93 ſtaëlietſe Schaaten /

#nd'Oudendag, bie dienſtbaar maaren /

2lan 't laſtig joh ban Moſis Wet;

il?aar vry ban ſlagten / en ban branden/

3Pan rumb / of amb're offerljamben

&Pp ſtraf beg boobg 30 maum ge5et.

3

âIPp 3ien niet om naar Berg, of Tempel,

opf Prieſterdom: maar gaan ben b?empel/

?lIg vrye kind'ren b?olph op;

% in alle plaat5en/ baat De H#eere/

2 pn ftmegten 3enb om ong te Heere /

H#oe. Dat men op be ſjogt top/

4.

3Pan 't Nieuw Jeruſ’lem, bat beneeben

«Bebaaltig/ in bit 5alig heeben !

CL 5 #2u
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jºut itlimt in waarheyt, en in Geeſt.

de zaal'gebag! Die onze ogen/

jºu 3ien / en dat top boorein mogen/

J. Paar lang omig geboenſt gebueeſt!

- .

5.

d?! TPat 45obg 4:5eeft nu meeberbaalbe )

&#n 'tloggeberte opmaart# ſjaalbe/

qën ift verheemelt in Den 45ceſt,

2II 't aarbſe mogt met boeten treeben/

#o muerb bee5 bag ber #aligijeeben/

#lap tot een heuchipſ b2cugben feeſt.

6. . .

alBiſ lºgeer mpm herte opmaartg houmen/

45een mp u zelve aan te ſcijoubuen/

gſm 't geeſtelpſte I#epligbom;

3Pat umen goede beeſt inp leere/

2lg Chriſten, regt Sabbathiſeere,

d#n hom 30/ H#eere Heſu/ hom!

- - - 7.

HLaat mp boo? eeuopig in u ruſten |

Die Sabbath ig mmm #iclg-berluſien:

SUPan 3al iſt ruſteloog in 45ob /

jlhet al be3aal'ge, #eelnelingen/

dBmſtootbaar Hallelujah 3ingen/

jl2et boſ genoegen in mpm lot!
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De

GEESTELYKE GODSDIENST

Der

C H R I S T E N E N.

Te zingen als, Pſalm 42.

O H#oe b2p en onbekommert/

45a ift nu ter Godsdienſt treen!

'it 25en belemmert nog beſlommert/

jl het bie vreeze, bie boo? ijeen

JPguſtte / of men mag beſmet/

gên ontreynigt maat be âlBet/

3Pat men niet en berfbe maab'ren/

't Göeen ljet joſt mag ban De Paab'ren.

2.

't Onberſchept ban ſppg) of bagen /

«Beeft nu geen behommering;

'lt Hºeb te ſleepen / of te b?agen/

JPlet mpn tiend', of eerſteling;

SPic het bee/ of alther gaf/

'H 25en ban al die koſten af/

'k heb niet t'off'ren/ nog te maſſen/

'it Lºeb maar op mnn hert te paſſen.

G5aultg:
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3.

45ant# be aardig nu beg Heeren,

Jeſus ig mpn Heyligdom,

'H Zie bieg nu om bob te ceren)

#Pa geen 25erg of (Lempel om:

Over al, maar 'g H#eeren (Loiſt/

5àu komt ſprechen tot 3pn bolh/

ſtan iſt Hkepi'ge bamben heffen/

GEn @bob in gemaab aantreffen.

4.

“Ach! mat legt mp bee5 berligting /

3Pan bit 3maar onb2aagſpſ: joſt/

dPp-mpm #iele beel verpligting!

dPm nu (b2p ban 'g b2puerg ſtoſt/
qtn ban alle laſt heb?pt) - w

Geeſtlyk, buurig) en verblyt, -

52u mpm Ziels en lichaamsleeben/

2lan be Godsdienſt te beſteeben.

5.

2oub men met 45obg mgaaſt ontblieben/

#o bee3 dag van zaligheyt,

Pie ong Homt bee5 vryheyt bieben/

Hºu niet gantg mierb aangelept/

(Lot ben Godsdienſt in den Geeſt?

3Pat het innigſt ig gemeeſt/

3Paar bie upterlphe 5aften/

&#en verbeeldinge ban nlaſten.

'It jl)oet
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IO,

'# JPoet bat in ben Geeſt betragten/

SPat bp oubg be letter gaf:

«En 't impli grote pligt nu agten/

gaat iſ dan 't uptudenbig af/

©p jet geeſtlykſt naar 45oog 31Bet/

#eer nauwkeurig, en ge3et/

Jlap aan «Bobe opgebgagen)

&cijifilie maar boog moeibeljagen,

7.

't 319oogb bat 3o een ſtaat boogſpelbe/

32an hetNIEUw VERBoNDs VóEK;'en

Zo baar aart/ en wanbel melbe/

Pat eBobg OUDE Volk, uanijen

SPenhen moeft; Ozaal’ge Schaar,

Die tog zo gelukkig waar, /

Dat hy in die tyd mogt leven!

2P ſitebg boog omg oog geſchºenen:

8.

Om ong baat boog aan te ſporen/
"Pat men tog beantwoord'; 'tgeen r

12an Gods Geeſt, 3o lang te boren/ :

#vooºrgt; Ach, dat elk ten/ -

#uſtloog mgogt/ 3o een nertoog/ -

&teebg te 3pn boot pberg oog;

&Lonenb' bat mp maarlph maten/

't NIEUw VERBoNDs Volk, bieal'tharen, - - -’

%a
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9. . 2 I

# haar zelven, aan ben #eere/

ebben tot 3pm dienſt verpant:

JPie 't haar voorregtig / en Eere,

3Pat 3p met haar ijert en hambt/

Abchappen l.. 'k ben des Heeren knegt,

By wien dit ten grondſlag legt,

'k Ben van 't Volk daar God te voren,

Zo veel Heerlyks van deed horen.

IO. W

#enb baar toe ulu Geeſt tog neeber!

3Liefſte Hºecr/ bat 'g uit nupn uueng!

3Pat ik 59 in alleg tecber/

#l alg een regt geeſtlyk mens,o

JPien in waarheyt, en in geeſt,

#treenenb ernſt'lph/ en om 't meeſt /

#l te bienen / en te lobenſ ;

#lg De Hemelingen boutu.

II. -

álàp 3pn bog tot haar bergabert:

(Lot een Hooft ſom mii gebaagt/

gên tot b'Eng'len ſtaat#
&#ccu & Lycer! nu Geeſt, en kragt!

gaat um Wet, hier uiero berrigt/

2lig dan haar / bie 't 3alig ligt)

HPu bolmaakt omſtraalt daar boven, -

apie u liepen liepen/lopen!,

l ,,
v

Des



Des

GODSDIENSTIGE CHRISTENS

ZIELSVERLUSTIGING.

II- Deel

PSA LM CXXXVIII: 5.

Zy zullen zingen van de wegen des Heeren :

want de Heerlykheyt des Heeren

is groot.



s

--- ---- --

PsALM LxxxIX: 2. •

Ik zal degadertien tot des Heeren , eeu

wiglyk zingen.
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De

G E D U R I G E

GODSDIENST DER CHRISTENEN.

Te zingen als, Pſalm 89.

I.

Goemans Ch?iſten / bie in maarljept Gode

leeft,

3Peet bat gp nu voortaan, ben tpb bie Hºp u geeft /

2lfleen beſteeben moet) om maar u Çob te ceren;

«En niet 50 alg gp unclplagt bootmaalg te berheeren/

jl?et hun, bie 45ob nog laat in ijumme eygen paden,

3300gtuJanb'len; Daar lººp u uytriep, b0023pn gemaden,

2 • -

't#g 5ccher lang genoeg/ ja veel te lang geleeft ]

?Ilg 'to:# en bert'loog bolſt/ bat oog/ nog ljerte

heeft/ -

dBm 45ob te kennen, nog te lieven, nog te eeren,

#zo bert-en luſteloog / om 'g leebenguoeg te Heeren. -

H#et filepne overſchot, ban uuJe leeueng baagen/

Jl?oetgp Godsdienſtig, aan uud Bonds God nu opbga

'- Jell.

3.

3hietboo? u zelvs; maar uïne gamtſe lebeng tpb /

Žp nu / 45oogbienſtig Cljgtſten / 4,5obe toegenopb/

- &P 3Pen
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JBen dag en nagt, en niet een eenig uur begieebeng /

UDe zond' ten#" , ô neen! maar 't moet nu allegtete

beng /

Gºot '###eeren dienſt geſtelt, gy3pt tognube zynen,

&#n 'tig uto heyl, bat Hººp eeng3epb / gy zyt de mynen.

v3 en $ 4.

't Žn ban ulu 'g herten taal/. ift ben mp zelv niet meer/

93ſt ben nu ja be Uw”, il hom itt toe myn Heer!

ill / u alleen, Homift mp3elbe nu opb?agen:

3Pat buengift altyt te herhalen, al bie Dagen/

qën magten; bie um gunſt / mp nog 5al laten leeben/

?ſch! miſ mp baartoe / uube Geeſt en ſterkte geeben!

a

4 - - 5.

-

3h Hanbog zonder U, ſchoon't mpn voornemen ig/

Nietsge:#", 'it raaſt mpm Doelmit t'elfteng

lul

Zo b2a ift zonder ijl/ en in mpneygen Hragten /

#etg onbermuinben mil; of voorneem te betragten!

dlººpn $5ob en #eer / biemp het willen komt berleenen/

âDerſt boog tilm' hragt) in mp 't volbrengen ooit met

CellCIl ! . .

1 -- , ,- -

, e- - - -

6.

«Beeump al50 te DoEN, 't geen bat ſtºpmp gebiet,

jlàpn troume 25ombtg 4'5ob! ban 5ult CBp ooit minne

1net iet/

25ebeelen te vergeefs, maar 't 5al alzo geſchieden,

2lig 45p het mp / alg uw Verbond’ling 3uit gebieben.

#hhoopnu op uun moogb;'t 5almp ook niet beſchamen.

23ft meet / 45p 3pt be God der waarheyt; be GodAn:
-

C
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De

G O D S DI EN ST

BY, en MET, de

H U Y S GE N O O T E N,

Te zingen als, Onze Vader, enz.

I -

Een Ziel/ bie Bob ban ijerten minbt/

giën baartoe 3ig getrofilten bimbt/

&Pm 4bob met lichaam en gemoet,

Waar bat bp ig/ en wat ijp boet/

ſlaet blpt te dienen, laat en vroeg,

. Zo eene agt het niet genoeg /

2. -

3Patijn maar boo? 3ig zelv'alleen/

C5obeert en bient; gewuiff'inſt neen!

't Bobgbienſtighett) plant ook 't gezin, .

&Pe 5upp're liefd' tot Godsdienſt in:

JPug. Doet hn blpſten/ bat bp G5obt /

Göeho5en heeft ten deel, en lot.

3•

#p hieſt baarom ten &#gte beel/

JPie ijp gelooft / bat 3ig geheel /

Göeujentſjeeft aan ben dienſt ban ſbobt;

49In Dug met blpbſchap / t'zamen tot

CIE) 2 zpn
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#pn Eer, te ºuanb'len naar ſbobg ſtaat/

«En 't ig3pn Ziels-wens, bat 3pn Zaat,

4 •

dPok deeze ſºepluieg in mag ſlaan /

3Pau meet bp bat 't hun wel zal gaan,

#un boel 3pn tot in eeuwighept/

##tog 'tgeen hem aan 't hertelept/

Paar toe ſtrekt al 3pn 3opg/ en blpt/

3Pug ig ijp haar tot aller tpbt /

3'.

ofen voorbeeld in 45obgbienſtighept;

3Pieg tragt Ijp met bebagt3aamhept /

# alles nat ijp ſpreekt en doet,

e muagt te bouben in 't gemoet;

oºm of ijp 3omuppl ſwakheyt toonbt/

«Bobg opee5e nogtans in hem woonbt.

6.

#p bant, en weert boo? 3pm ge5ag /

#2et3ombig/pbel/ bubaag geb?ag/

SPat met de teeb're Godsdienſt ſtrydt.

2 pn bee5ighept laat ljem nog tpbt/

3Paar in bp bunb'Iph blphen boet/

3Pe teeberhept ban 3pn genioet: -

7.

ape boogbienſt ig 3pn groote merk/

SPeg maaht bp ban 3pn huys, een Kerk;

3Paat
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JPaar in men 'g l9eeren Hºeplig woordt,

g#n 't Gode Pſalmen, biftuuerb hoordt:

«En biddend met het gantg ge5in /

âzo haalt men 'g l#ecte gunſt al in!

8.

& De Muaerelb bien be 5ombe op /

H#p ſtelt dat baſt) aangaande my,

«En ook myn huys, hup blpben ſtaan,

gên 3ullen in 4Bobg ſpoorem gaan; -

'All Yoierben mop beg maerelbg ſpot,

3Dp houden 't met ben dienſt van God !

9.

«Be5eegent ſºenſrpſt bungge5in!

gehouaij 45ob / bie woondbaar in/

Žpn 302ge | |julpe/ en 3pn ſtaat/

2pn hun ten goebe / 't ſchynt maar quaat,

#o 45ob haar ietuoeg ſmert'lphg 5ent/

't I#eeft altpt nog een heuglpſtembt.

1O.

45ob ſteert nopt ban 3pn 25onb'ling af/

3Pit zig, en 't zyne aan hem gaf/

Zpn oog blpft op hem, en 3pn zaat,

3Pat ooit ben 3elfde boeg in ſlaat /

ſ?et blpft ban 3cher en getuig/

SUPat 50 een bupg gelukkig ig.

3P 3 De

***
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De

GODSDIENSTIGE CHRISTEN

In zyn

E E N Z A A M H E Y T.

Te zingen als, 0 Kersnagt!

I .

Hot heuchlph ig mpn Ziel het eenzaam! ,

3Panneer 5p met haar God gemeenzaam,

3lig Bondgenoot, perheeren han;

q#n bupten al ber Schepſ'Ien uuoelen /

H#et goet naby zyn God Han boelen;

Hier binb 3p nu haat Hemel ban!

2.

d2 ja! u by zyn maakt ben I)emel/

Jſlapn leevens God! al 't aarbg gememel/

2lig beel te laag boo? mpnem beeſt;

32etbmpnt aig rooft upt mpn ge5igte /

2lig ik mpm 3iel 5o op ham ligte /

2lig mag 3p boo? Die tpb ontbleeſt!

3

HIBanneer ift mp bug in gelove,

&#n 3upb're liefde hef na bobe /

g#n bat mpn togten merh3aam 3pn/

«Dm met oeragting alle bingen/

3Die -
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3Pie zienlyk 3pn/ alg door te dringen,

2ll 3pn 3p nog 3o ſchoon in ſchpn:

4

2ïlg 'therte boo! Gods Geeſt bemoogen /

jl?ag 5eggen met betraande ogen/

#eer/ 3iet 45p niet bat ik het meen!

2ilg ik um gunſte mag genieten/

&#g 't of mpn 3iel met honigblicten/

25eſtroomt metb; en op nieuuug bereent !

5.

jl?et u/ MYN JEsUs; boelſter ſchatten/

iſapn enge 3iel niet kan bebatten!

Jl?aar boelt bat 3p een volheyt heeft:

«En alg een beelte van boelluſten)

alPaar in men heuchlpft ham beruſten;

€#n merken bat men Göobe leeft.

6.

42 Wens'lyk ban! en zalig Eenzaam!

3Paat ik met Jeſus 30 gemeenzaam,

In Hem, en boo? 3pn Geeſt belugogt;

&Lot 45ob alg HBaber toe mag treeben/

3Pan met ge5ang / Dan met gebeeben/

9 Gºem5aam! buierb gp meer ge5ogt.
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, v . --

De

GODSDIENSTIGE CHRISTEN,

In een

E ENZAME WAN DE L IN G.

Te zingen als,

Zoet gezelſchap dat met my, enz.

I.

'ſtGa bier in het groen alleen y

#n be fiifte mp bertreen;

n ban alleg afgeſcheyden,

0t imp 3elde ingeheert.

3Laat/ ſo ſheet naj, “beeſt mplepben/

*Pat bie hierj impn pligt nu leert,

2. \

'#2öen nu buyten al 't gebuoel/

gºun mp bat ik hier geboei/

3Pat het 3p 5ig te verluſten,

#In God'4genoegzaam; en

#n 3pn miſſe te beruſten/

't Beſt bat ik 0p aarbe fien !

8.

't Derb mn ban ten HEMEL ſcijier/

#n nipn5ieleE#

# # #goet: ##t genieten/

ººit ben inuloet van «Bobg Geeſt/
g jl?aakt
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Jaaaht bat 't mp niet hanuerbricten/

JPitg 3p Daar zyn gunſt in leeſt.

4

't Hg of ik geen aarb meer hen /

&#n bp na verhemeld ben!

't ºp tog uuJe mil/ ô 19eere /

seat ift mp 5o langg/ 3e meer/

6Lot mpn 5clue in mag heereſ

Cn op aarDe 50 berheet!

5.

Pat mpn herte los en vry,

#l geburig 3p naby;

G#n mp biäunerf af kan 3onb'ren/

GLot een ſtille eenzaamheyt:

gºm in ill mp te bermonb'ren/

Grote God der Heerlykheyt!

- 6.

'# 25en hier onber niemantgoog/

2tig ban U, bie ban om hoog)

#iet opb aarb'; buieng ogen ſtralen/

&Lot in 't biepſt ban 't ſjerte toe.

3laat3' op mp ook meberbaien/

&Pan 3iet «bp ook heeere / ſjoe/

7.

bor mynbate aan u hangt !

«En in tebergept uerlangt, -

3P 5 GOlll
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49m terugpl iſt hier 30 eenzaam,

âDambel/ en naar boben 3ie/

alPeng met 11 te 3pn gemeenzaam,

«En als uyt de waereld vlie!

8.

ambag ſä maar mpm zelve quptl

o#n ban 't oleeg bat mpbeſtrpt,

#g in, geeft mp Homt bewerken/

#Lieme geſu boe aan mp/

ſitog um omberſteuning merfien;

weat ik my in U verbly !

9.

2Elghmen #eer/ bug boo, um dºteſt/
gg oerouſt; men ſchput ontbleeft /

din 3ig 3elpen te bergeeten,

3 ºant be 3ieſ moerb ban geboet)

apoo! 't oerborgen Manna t'etten:

ô âDat ig bat goet en30et!

IO.

Zalig eenzaam! zalig een!

zo met 45ob te 3pn gemeen;
g een voorproev' van den Hemel :

#alectbalglog ban van berg' aatb /

d#n het ſenbermaanggewemel /
## mp niet# of mepllig maatb.

# - G5p !
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II •

G5p ! 45p3pt het / ômpm 45ob!

@Pie mpng 3ielg Deel 3pt/ en lot.

'H3Dil boo! al berg aardſe dingen,

3Pie uur goede ijand mp geeft/

leet mpn herte heenen dringen;

3Dpl 't in U 3pn ruſt maar heeft.

I2 ,

Trek het tot ill) houd het baſt/

#laaah bat het nopt uierb berraſt/

Ban bie ſnobeijerten bieden/

Bie 't beloeren met ueel blpt:

#l ALLEEN tog moet het ſieben/

GY 't be5itten/ t'ailer tpt.

I3

3Pit'#mpn meng/maar meeb ik geer)

(Lo mpn bezigheyt mp meer /

#a begeeben, tot zo lange,

«ºp mp afroept ban mpm poſt/

oën uun ſtuſte boe ontfangen;

3Pan ben ift ban d'aard verloſt.

*, w.

4 Het
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Het

G O D S D I E NS T I G

WAAR NEMEN DES BE RO EPS.

Te zingen als, Pſalm 1o5. -

n"

I

Ams 45ob 3ig 3elu Homt openbaaren/

«En 30 Deg 30mbaarg oog berltlaaten/

3Pat bp het heuchlyk leven KENT,

3Ban dien , bie 3ig aan God gewent,

ofn 't zoete ban be 45ogbienſt finaaſtt/

Zo mo?b hp baat boo? 30 geraakt/

2.

3Pat ijp 3pm ziels, en lichaams leeben/

(Lot 'g #ceren biemſt ſteeds luiſ beſlecbem/

JPat 'g nu al 3pn vermaak, en luſt,

eën 't ſtoort 5nm neebe/ en 3pn ruſt/

't ſ5eem hem baar in belemm'ring geeft i

GPm bat 3pn 3iel baat in nu leeft!

3

3Pit boet bat íjn nog onervaaren/

gBm alleg regt te eeuenaaren/

alſel 3ouūe ban al 't aatbg geludel/

Zig 3elu ontſlaan, het iá 3pu Doel)

Jil)aar God te dienen, en geurig /

JPat bit be grote# ig.

JE?aat



ZI E L S v E R LU ST I G IN G. 61 .

4•

JI2aar moet men 't alles laten dryven,

qPm 30 't betaamt by God te blyven?

GP #Been! het ig beg lºceren ſtaat/

giëen ieg lyk blyve in bie ſtaat/

gên in bie Yuett'ge beezigheyt,

3Paar 'g Heeren roeping u in ſept.

J.

Blyv' in 't beroep aan u gegeeben;

BY GoD; bug kunt gp 45obe leeben/

#oub ſteebg #n Wet en Eer, in 't oog.

oub onder 't hjerſt het hert om hoog/

leeg raad met 45ob in alle bing /

Kent Hem in alles hoe 't ook ging:

6.

#p 3p um Heer, um Vrind, en Vader,

All Yupg beſtuurder, en berader:

SPenh Dat Hy u nu ſtelb aan 't merk;

d'Iſèen dient God niet maar in be Kerk:

jl2aat in elk plaats, en over al ,

RUPaat 3pne ſtem ong roepen 5al.

- - 7.

eën daarmen hem ſteebg ſtelt voor ogen,

&#n baat men 5ig met al 't bermogen/

45emillig aan God overgeeft,

gËn in 3pn Hºepl'ge vreeze leeft/

#pblpbembe ong beel) en lot)

JPug blyft men in 't beroep by Godt. Des

x G
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Des

GODSDIENSTIGE CHRISTENS

H E R T S TE R K IN G,

In het waarneemen van zyn beroep.

Te zingen als,

0 Heylig zalig Bethlehem! enz.

I.

W 2ſtig het ljeucijlph boo? 't gemoet/

G#eng Chriſtens, bie voor God wil leven!

âDat maakt het bieng beroep niet 3oet)

QPie benht/ dees poſt ig mp gegeben;

2.

3Banimmn Verbonds God, bie my hier,

2.lambe3e plaatg (3pn ſlaam ter &#ere! )

eëeng fteſbe/ boo? 3pn mpg beſtier /

(4Daar in ilt ruſt) om 13em alg #eere/

3

ſite bienen; Hy ſtelt my te werk;

Hem bien iſ in dees be5igheben.

âDat geeft bit trooſt! mat maakt dat ſterk!

#at geeft bat ſteun in tegenijeeben!

- - - " - ' - G#en
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4

&#en ſtijgiſten / bienb 3oo'n goebeheer/

JPie hem geen meer geeft teberrigten/

?lIg 't geen ijn doen kan, komt er meer?

#p 5al ljem uJig moel haaſt verligten.

5

JPen arbepb tog met luſt, en vreugt,

% in God geſterkt, en in gelove,

iſPet NEERSTIGHEYT: batig een beugt/

UPie 4bob beljaagt, bie menſen ſoben.

6. •

jl?en ſuffe noyt, boat omg ontmoet/

HPen ga altpt met God te rade,

jlºen blpu op 4,5ob; 't 5p 3uut) 't5p 5oet;.

3Pat bat'er Homt/ 't is dan genade! 4,

7.

àlleen hang gedurig af van Godt:

eÉn ſteun nopt op berſtamt of ftragten/

H#et zELv aan 3pb: ?Illeen maar tot/

Gods Eer te merken; ban te magten/

8. .

UPat H#p ben 3egen/ hulp en raat /

&#n mat men meer nog heeft ban noben/

3Pel geben 5al, maakt bpp bie ſtaat!

«Bob heeft 3ig baat toe aangeboben.

'ft 312etſt
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9.

'á3Derk (5egt bien ſtijgiſten) 's Heeren werk,

gn myn beroep ! ik houd upn ogen |

ºp ſpem/ en 'ik maak mpbaar in ſterfte

#pn beet 5al nimmermeer gebogen/

IO,

TPat ik in 5pnen bienſt be5uppli,

1gp 5al 't geen mobig iſ, mp geben/

o:n bat maakt mp in Göobe tpſt! .

d#n ſchepb ik upt bit aatbſche leben/

I I,

't gg 't wys beſtel, dan mpmen. #eer)

3efeng raat ih bienbe/ bier beneden,

#p roept mp nu ter ruſte meetl

#eg ga ift/ en ben met te ugteben.

I2,

'It muſt ban van moeſten ! en berbgiet/

apant ſchoon mp junſt niet klagen berben/

'taeguát egter mel; bog agten 't niet/

42mm. Dat mop in den Heere ſterven.

I3. .

Zo ſteroen/ bat dan eerſt regt leeft,

d' Onſterfb're Geeſt. En 45ob 3al 't leeven,

“Alan 't lichaam, ma 't 3pn ruſt bietſjeeft/

€9oit in genabe weder geven.

* T - Het
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Het

GO D S D I EN ST I G

GEBRUYK DER SCHEPZE LEN.

Te zingen als de 1o. Geboden.

I.

Het regt «Bobgbicmſtig Gode leeven,

&trekt 3ig in alle daden uyt,

3Pie baat toe 5ig uuiſ ouergeeben/

«Pie malie ban bit paſt beſïupt.

2 •

'fiibil nu voortaan 1up zelv niet 3oehen;

#et eygen ig mpn epub niet meer,

#ſt 3al ban nu af mp bethſoelten/

“Onl ſlegtg te leeben tot Gods Eer.

- 3.

&Boog eer 3aſ ik alleen beögen/

$2aat toe/ en baat toe, maar ALLEEN,

#leeb ik nu maar; biegig mpn pogen/

HEM maat te ceren; auberg geen,

4.

#ſt laat be bupft're maerelblingen /

#un zelve 3oeken/ in 't genot )

3Per Schepſelen; ift tragt te b?ingen/

&Poo? al Dit zigtb're, tot myn Godt.

5 •

#n eeten / b?inſten/ ſlapen / maalten/
w fit

«En wat mp tot want: ſtrekt / jlàoet
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jleoet ift Gods eer, mpneynde maſten/

âeie mp boo: alleg tot 13em treft.

6.

dºplaag wat moet ik mp hier ſchamen!

JPie menigmerben bit bergeet,

een bie op 't hoogſte 3oub betamen:

dBm bat ift nog Godsdienſtig heet

7.

ºlch ſpeer! laat ume Geeſt mp letten!

't 25etragten ban bee3'# pligt /

gk ſeen tog maar tot Uwer tere/

Zo €5p mn raakt upt het ge5igt;

8.

JPam miſt ik 't eyndpan mpnbetragten/

3Paar ik geſtaag op doelen moet,

gn homb noopt 't waar genoegen magten'

RPat uum nabpgept eeninſt boet.

9.

«Bun mp in afleg maar uw' Eere

die 3oeften/ en in 't geen gp geeft,

#i zelv', in gunſt te ſmaken, #ette:

&P leeucij'lph Iceben/ bie 30 leeft!

IO

Dat ig mpm Hemel hier benerbeul

zeug mantel ik met God geſtaag/

ciën nabet oaſt met grote treeben/

#pn meg naar boven alle baag.
Des
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Des

GODSDIENSTIGE CHRISTENS

R E GT IN CH R I S T U S,

Tot het vrygebruyk der Schepzelen.

Te zingen als,

Pſalm 23. Myn God voed my, enz.

Z I.

O Chriſten/ bie door Chriſtus hebt bien 3eegen/

&Pat gp tot alles 't regt meer hebt gekreegen/

gên 't vry gebruyk, ban't geen mu'een toewerp noemen.

«Bp moogt 'et alg een zeegen boo2 u roemen:

JPie God als VADER, u in gunſt buil geben/

3Pie u zyn kind; laat bam bien boograat leben:

2•

gÉen ſtijgiften bie met ſtij?iffugig bereenigt ?

#g 't kleyne deeltje, meer alg al be meenigt

3Ban rykdom, Die be arme buaerelblingen /

2lig ban beg #eeren ſlinſterijamb omtfingen.

H#2p kan baat in 3png Vaders liefde ſmaken:

n 't mag3pntjert/ moet op het teberſt raften:

3.

&Pat G5ob aan hem, 30 5ombig en omusaarbig /

&Blu 't alderminſt t' ontfangen/ miſt en baarbig/

#em 't 3pne beeld, maar dan men met 3oub benſten/

âDat ig 't gering! hem 3pn het alg geſchenken)

JPie hem tot dankbaarheyt, en weerliefd' wekken,

gÉn 't bert al bifunaal/ # ben Hemel trehlien. qi

2. 11

"-
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4•

&#n beeſt be 45oebe Bob 3pm Heurelingen /

(€5elpſt liep ook al boet) be aarbfcije bingen/

In overvloet! 50 bat 3p in bermoogen/

#pn groot geworden; (ſchoon't haar grootſte pogen /

3Dag rpſt in 4Bob te 3pm.) JBat beeg 3ig mennen/

JPien 3eegen alg mat ongemeenst erkennen.

5.

illen 5oche ban het hert maar te bewaren,

JBat het geen laſt buerb / bie het 5oub be5ujaren /

ier ig gebaat; rpſtbom ig boel een 5eegen/

aat ook met een / 3eer ſlibberige weegen;

4Daarin men/ eer met 't 5iet; ja bemht / ter 3pben;

(@Lot 3ielen ſchaab) 5eer ligt ſtomt upt te glpben.

6.

«Pat men ban wakend blyv' , en 50 Gbobg gaben/

#p mild gebruph; niet/ alg bie 3ig verſlauen

2Ean ogenluſt / Wueelb en begeerſpäljeben:

Jlſ)aat u?olpft in 3png 45oog mclbabigbeeben;

Zig banlibaatinſt uerquilt/ in 't bett en 3oete /

't 45een 45ob hun geeft, en aub're miſſen moete,

7.

#lptſpanningen/ berquiſiſting) en cernlaſten /

&T'ie 't ligbaan ſterften Hummen/ bat5nm 3alten |

&Die Chriſt'nen ook, alg Bob baar toe't oermogen/

Hyun geeft ooit mogen ljebben; alg haar ogen /

dil haar gaſt gebeftigt bſnoem op ben lijeere:

9m Hem daar in te zien, en Hem te eeren, &#
- f'll
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8.

G#en ſtijgiſten/moet in niemant bat bempben/

Gºlft heb 3ig maar in 't zyne te berblpben;

&#n ljoub het oog op 450b / ble alg een 19aber/

JPie upgig/ en bie beter, en beel nader

4Deet/ mat eſſt himb moet hebben, of ontbeeren,

2ºo kan, 30 moet men 45ob alg 13aber ceren.

9.

2ülleen nog maar) bat elft bien 45ob / als Vader,

dPoh daar in bolg/ 4.5ob alg een bolheptg?{ber / .

3Peelo miſb'ſpit upt/ bat elft30 naar bermogen/

3Ban 't 3pnt beeld, en dat altpt beooge/

49m eeng aan Bob / ten epube ban het leben:

illet blpûſchap / baat ban rekenſchap te geben.

IO,

3Pie 3o van 45ob] en tot 45ob) b'aatbſe bingen

25e5itten) 3pn ſbobg heur en liepelingen:

Hy is haar deel, het toemerp/ ſtrekt tot blyken,

3Pat ºp jaar met beel beeters 5al bertphen/

G#nb'eeb'le 3icl/ bie 3ig niet boeb met 3emel/

3Per5aben 3al / met 't HIºanna ban ben #emel.

o: 3 Het
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Het

GODSDIENST IG BESCHOUWEN

Van

G O D S W E R. K E N.

Te zingen als, Pſalm 118.

I •

Het ômpn5iel ! u op na boben !

45p moet be 45ob ber 19eerlphhept/

n al zyn daden, b?olph loben/

ant al zyn doen ig MAJESTEYT !

ſidemudaarbig 3pn al 'g Hºeeren Wuerſten/

Žie maat aanbagtig ronbom heen/

«Bp 3ult 3pn magt en wysheyt merkten/

G#n uuonb're goedigheyt met een.

2.

SPe onberſigte aarbelingen/

JPie hebben nu nog oog, nog hert,

dem door bee5' Schepſ”len heen te dringen:

Jlſtaat blpben baat in ſteebg verwert,

Zp 3ien / alg of 3p niet en3agen;

&p 5ien God in zyn werken niet:

#aat bertig onbequaam te opagen/ .

## bit ſ5obg koerſt niet ) 't geen men3iet ?

zal
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3•

Zal ſbob zyn ſtere ban niet ſtringen/

3Pan al 3pn wond'ren bie Hºp toont?

3Pat 5oub 50 5pn/ 30 DIE nu zwygen,

3Pie H#p met 5pn genaad omkroont,

dPat moet een pberuuut ontſteehen/

gſm't hertban dien, bie God bemint,

RPit moet hun lippen openbreken,

%jn roem, en lof: unant baat toe bint /

4.

Elk zielbie 45ob heeft leeren ſtemmen)

Göebuurig ſtof, indien ijp maat

Zig aan ben Heere zal gewennen,

Waar hp 3ig ſteert/ ijn buert geruaat/

3Pen Luyſterban 4,5obtg grote beugben/

Žpn uberſten bol ban jBajeſtept/

45eeft aan 5nm &#rfbolſt / telkens bleugbe;

3Paat hun ge5igt / 3ig beene voepbt.

5.

2ll mat ift hier zie met mun ogen !

2ll boat ift hoor, of boat ift voel,

3Paar buerb mpm 3iel boo? opgetogen |

@Lot u mpm 45ob / en hoogſte boel!

3Pe koud', be winden en be reegen,

H9et ys, ben haagel, en be ſnee,

SPen dauw, 50 lieflpk neerge5eegen!

&Pendonder, en ben blixen mee /

&# 4 3Pe
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6.

3De uponberbare wiſſelingen,

JPie zomer, en bie winter geeft;

't Gevogelt met haar lieflph 3ingen/

UPat boben en romtom mp3tueeft;

SPen dag, benagt, het ligt, ſjet duyſter,

ſtoept yder op 5pn beurt, mp tot/

(@Le 5eggen/ tot 45obg roem en ſupfter /

&ie) zuLKEN GoD, ig om5en 45obt!

7.

2ſch! mag mpn hert, en tongſtecbg baatbig/

&Pm al uw werken 3o 't behoogt/

&Le p?p3en! immerg 5pn5e 't maarbig!

2lch HPeer/ bat ban mp merb gehoogt/

HIYu lof en roem, zo lang gp 't leeben/

jl?p ſjier bergunt; tot bat gp mp /

«Boetgunſtig eeng 5ult plaat5e geeben/

gln ber volzaal'ge Geeſten ſip!

8.

SPaar ik ban in volmaakte vreugde,

JP2et het volzalig Eng'len taſ/

HPet 3ielg genoegen in ulu' beugben/

49 @bocûc 45ob / berluſten 3al;

«En eeumig uur ben Blof toe5ingen.

3Pfeng 3iel berlangt er nu niet na!

âDie bam beg Apeeren ſteurelingen/

ſtoept niet dit zy zo Amen, Ja!

GODS
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GODSDIENSTIGE BESCHOUWINGE

In een

VERMAKELYK GE ZI GT.

Te zingen als,

Hoºg, om hoog, myn ziel na boven, enz.

I

Op mpn5iel/ nu op na boben/

“2ni Deg Hºeeren ipceripfitjept/

jl 2et een 3oet gezang te louen/

#2iet u nu toe uptgelept,

ſl2aat gp uun oog hier ſteerb /

3Paat gp um oog tjier licerb/

't foopt u om uuj goede 45ob te roemen;

3Paar gp uun oog hier heerb/ -

&Paar uuerb u beeg pligt geleert.

2•

#iet gp bergen/ boſſchen) bepben)

gPaar of runb/ of ſchaapjeſ gaan/

#n be groente t'3amen mepben/

jlPerft baat in Gods goetheyt aan:

3Pie 't bee 3pn boeb5ci geeft/

SUPit 't bee 3pn boebbel geeft/

SPat 3p bug ben mens daar ook in bocben/

JPic 't bee 5pn boeb5el geeft;

53a ooit aan alles wat er leeft.

3

#ie baar 't graan upt b'aatbe ſp?upten/

&Lot bgoob boo? ben 3mahite meng/

of 5 #al
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zal 't niet mond en hert ontſſupten/

gſm beeg hertelyke wens?

#ſhaalt ong tog bankbaar lºgeer!

jl 2aaſt ong tog banſtbaar iſ)eer!

3Boog uum'50!g / getrouwe menſen ſjoeber/

Hlhaaſt ong tog banlibaat lºgeer! -

(Let berb?epbinge ban ubu Gjer

4•

#ie be hoog beheeben boomen )

qën 3ie baar be boilgen ſtaan/

2llie: ] nietg ooit uptgenomen/

Wyſt u bug ben Schepper aan:

q#n roept u tot 3pn lof/

G#n roept u tot 5pn 3Lof.

gBaat hier eiſt nu 30 ig aan het pºp5en;

G#n roept u tot 5pn Hlof/

#ier ig p?pg/ en lobeng ſtof!

- 5.

b'2langename ſchelle ſteelen/

12an het liebe plupm gebiert /

jl 2et haar 3ang omg oren ſtreelen/

GÉn 30 tierig heenen 3buiert;

GEift lucht ong met 3pn ſtem/ *.

gËlft mocht ong met 3pn ſtem/

&Pm ook on3e goebe 4Bob te ſoben/

G#ift bochtong met 3pn ſtem;

Keurelingen, looft tog Hem !

6

2-ie na boven, 3ie beneeden,

#ie voor uyt, 3iet weerzydsom /

o@ber al ig ſtof en reeben/

(Lot 45ob# lof; en rupm 30 bom/

2Elg 't reebenlo5e uee/

2lig 't reebenlo5e bec /

âDag
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3Pag men / 56 men alleg niet opmerkten;

2Llg 't reebenlo5e bee/

Was hy, Die bit ooſt niet dee.

7.

'##eeren mpghept/ en bermogen/

#ºpne groote goebigbent /

#ie ift) en ik merb beuogen/

&Poo? 3pne verdraagzaamheyt!

3Bie 3o langmoebig b?aagt /

&Pie 30 langmocbig b?aagt /

&Pnbanfib're buigten/ om haar te trekken;

3Pie 30 lanämoebig bgaagt/

G#n het alleg onafina:

3Laat 45obg +Lofong nopt berbeelen;

jàutter Hleefbe on5e tong /

2lan 't gehemelt; 5o be ſteele /

'g Heeren lof, niet b?olpft 5ong /

#Been / bie 4.5obg moerhen 3iet /

HPeen/ bie 45obg boerkten 3iet /

illºont/ en hert, en ſtem, ten Haemel heffen,

#Been, bie G5obg merkten 3iet /

«Pie bertraag/ nog 5upm bier niet.

9.

3Pat uuo Geeſt ong maar bequame/

G5roote 45ob ber 19eerlpitſjept!

q#n ong30 beboerfiet 3amen/

d@m altyt te 3pn berepbt/

állum eer te melden lºgeer!

Alun eer te melden lºgeer!

3Paar toe ig het bat up tog maar leben;

Alm' eer te mèlben ſpeer !

't âDerb ongepgen meer en meer!
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DE S CH R IS TE NS,

GODSDIENSTIGE BESCHOUWING,

Van

GoDs WERKEN IN EEN HOF.

Te zingen als,

Ziet als ik 't alles wel door zie, enz.

r I. -

Ean om5et / ſchift nu hert, en ſtem,

(GLot 'g #eeren lof; -

gËlft geen ben roem 3png naamgaan #em /

3Paat toe roept ong dees Hof.

qEer j gêer/ 3p ou5en 45ob en Beer!

2.

“ſbp 3iet om hoog / en hier beneen)

dſbobg Hºecripäljept/

2iet maar gp 5iet; 3ie rontſoln ſjeen/

Wat dat gy ziet, bat 3ept/

G#er / Gºer / 5p on5en 4,5ob en Häeer !

3

I#et 3epb / ja 't roept omg ſupbgſteelg toe/

opp bie bit 3iet/

25eſchoum ong mel; maat hoor ooſt/ hoe

dºſft u 45obg lof gebiet.

oter / Gºer/ 3p om5en ſBob en Beer!

4 -

oºſt Hruptje/ bloemtje / blaatje meeb /

&preekt 'g l#eeren (of:

't iPagong tot ſchaamt / 30 'teſh niet beeb'/

ſpier 'g oberbloet ban ſtof.

q#er/ ſter/ 3p om5en ſbob en lºgeer! t 45

r 't 45ge
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5.

't «bebloemt) ban 50 berſchepben kleur,

&treelt ong gezigt,

«En reuk boog aangename geur,

«En 't leerb ong be5e pligt.

«fer / «ter / 5p on5en ſjob en Igeer!

- 6.

't «Beboomt/met b?ugten/ 5o belaan/

#2aat pberg aart;

JPoet hert, en ſtem, na bomen gaan/

Gºot bob / Die 't boo, ong ſpaart)

«fer / Ger '3p on3en G5où en 12eet!

7.

JPie 't boo! ong ſpaart / bat 't ongebiert)

3àog ongebal/

't ſpiet alleg meg rooft/ maat beſtiert/

JPat 't omg berquiſthen 3al.

«ëer] &#er / 5p on5en Bob en Ibeer !

8.

't Göebogelt bat be lugt boo? 3uueeft/

g#n op haar bupg/

jl2et hunne ſtem 45ob eere geeft /

Zegt ons , geev Gode prys.

&#et/ Eer/ 5p on5en 45ob en ſpect!

9.

UPe Zonne ſcijpn/ bie 't al nergult/

&#n ong beſtraalt/

dºng herte met 45obg lof uerbult/

en alg na bomen haalt.

&#et / «ºer / 3u on3en 4,5ob en ſpect ! . me
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I O,

ambie3oub nu3mpgem ban 45obg 3lof/

3Paar 't alles roemt?

3Pat elk 3ig hef upt 't lage ſtof/

RPie 3ig een ſtijgiſten noemt.

oſter/ &#et/ 3p on5en ſbob en H#eer!

II,

Dan ig men tot beg #oogſteng ter;

gËn ban ook maar, -

alPanneer men hem erkent alg #eet/

q#n bolle Eygenaar,

dier/ Gºer/ 5p on3en ſbob en Häeet!

I 2. .

#lepn ziele, en mpn lighaam berb'/

jiann 45ob en lºgeer! -

op een ilt aan uloeg heeft gelepb:

25euperft mp tot uun &#er.

eier/ Gºer / 3p on3en ſfob en #eer !

I3

#ſlâaaft mp tog tot ubu Gferen lof/

&P ſbob bequaam!

JIRaalt mp ogſt tot een brugtb're #of/

(@Lot roem ban ubuen jàaanl!

G#er / ſter/ 5p on5en Bob en Hject!

I4 -

GEmbat op 'tlaaſtum' epgenijanb/

ilm #Baam ten pgpg/

GP ja/ mpm #eer! mp oberplant/

&#n 't Hºentelg 33arabpg! -

Gier/ G'er / 3p on5en ſfºob en H#ect!

Het
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Het

GODSDIENSTIG BESCHOUWEN

Van

GODS WERKEN op HET WATER.

Te zingen als, Pſalm 116. Ik heb den Heer.

R.

D'?lImp3e G5ob / ſchiep ALLEs tot 3pn ſter/

&#n 30 bat al 't geſchaap'me baartoe ſtreſite;

«En bie het 3iet) op 't kragtigſt. Daartoe mochte:

GÉn roepen) p?pg ben Schepper on5en H#eer.

2

SPen meng / gaf G5ob / en ogen en berſtamt /

«Pm bie op 3pne merften ſteebg te boumen/

giën in geloov', Hembaar in aan te ſchouwen/

2pn menſen liefd, en 3ijn getrouwe hant.

3.

3Paar bat omgocg 5ig memb/ menfian Bobg magt/

2 pn goetljept) en getroumhept baar in merken/

&P monb're 45ob! hoe groot zyn uwe werken,

Gy hebtze all' met wysheyt voortgebragt.

4

@Loen G5p / ô groote 45ob! bit Heel-alſchiep /

(Loen beltte 't Wuater / ljet geheele b?Ooge/

3Paar toen gp't woogbfppak man um Alvermoge,

&Loen reeg 't gebergt, en 't water 3omſt in 't "#,
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J.

3Bug 3ien uup nu Rivieren, en De Zee :

% in beyde, menigten ban Schep5elg leuen/

dPoit biſſcijen die ongfmaah'Iph boeb3el geben /

3l3at brengt het mater/ ong al 3eegmen mee!

6

&P wonder Schepzel! 50 cen bloepb're ſtof/ .

jl2aakt 45ob bequaalm / oln 3uJare laſt te boeren/

12oe moet dit niet/ 't gelopig bette roeren/

«Pin upt te galmen ljateg #eplaubg ſof!

-

3Peg Heylands Ryk, moet maar ben byeebe raat/

(Lot aan De cpnbe ban be aarbe ſiteitſten:

#p moet noo! 3ig/ een engen iBolſt beruchhen/

3Pan baat De &Olllle op, en onder gaat.

8

3Paar moet be Žeel baat moet ook 't buater Hem

gºn dienen, lººp moet heerſchen) en regeeren /

3Ban 3ee / tot 3ee/ De b?embe H#em baat eeren;

45eraakt boo? 't Oberb?engen ban 3pn ſteun.

9.

3Pe 12olften / beelen elft het hare mee/

2lan amb'ren/ en het geen in hunne landen.' d

#hiet balt; dat Homt nogtang in jare hamben/

zo ſchikt het CBub/ door 't middel van de Zee,

IC).

#)et Yuater ? Dat ong op haar rug nu b?aagt/

3Langg 't groene beſù / en aangename",
ſtelt
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3Paar meeb bop 3agt en liefſmit heenen ſtromen/

H2eeft. Dat geen ſteml? ô ja! 't ig of'tong b?aagt/

II.

ſhebt gp geen 45ob bie uuomber ig in Hragt?

#pn uup geen ſchep5el/ bie uur ſjob boem roemen;

dºn Eyem een God der wonderen boet noemen ? :)

Göebgupit Ong 30/ en uJeeg al50 bebagt.

1%.

Göobg merft te roemen/ een bie G5ob nietſtent/

3Die zietze ſlegts, en 5o gelplt een blinde,

3Pie 4.5ob ben Schepper, nog 5nm Eer hier binben,

49 @Iljgiſten! b?aagt gp 30 g/ bat g u geulent.

I3.

G5ob baar in groot te maken, batg' lºert roemt!

dl?aar klimt b002 ong / tog op tot boget 3aſten:

&Paat ig een water dat u reyn moet maften;

«Een water, bat ſbob LEVEND water noemt,

I 4.

ofen water, daar be ziel ban b?inſten tttoet;

giën3omber't ubelft/ 3p muift het ccuujig leben.

Rivieren, bie beziele wasdom geben/

«En alg een ſpys geboomte, groenen boet.

I 5.

ô zaal'ge 3iele! bie bit mater hoog)

g#n bie't geniet! be tpt bie 5al nog liomen;

UPatgp eeng3ultban't Lam/ langg levens ſtromen,

Geweydet meroen/ eeuwig en altoog.

# De
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- De -

GODSDIENSTIGE GELATENHEYT

Onder

G O D T S B E S T U U R.

Te zingen als,

Ziele die geneygt tot lieten, of, Als een hy'geſtorte
Balzem.

- w- I •

Hot gelukkig ig een ſtijgiſten/

â Bie maarnaarbeg #eeren raat/

Peot 3pn Geeſt zigleyden laat;

#onder morren/ of betwiſten/

aat 3ig altpt 50 beu.int/

eëben alg 't geſpeende kint.

2 •

2lig een hinb / bat afgetrohſien/

3ean be borſt in 'g moeberg wil/

45ant#gelaten ig en ſtil,

#at men 5ig niet meer laat ſoliften/

(#ot het geen men heeft bemiut/

cºnen alſ 't geſpeende hint /

- 3.

3Pat men 3ig, maar laat regeeren,

ofjn al mat geijtbal) bott

#eurt boo, heylig, wys, engoedt

een tºemaltyt uit bereeren !

Buygzaam omber 3pn bewint,

G#ben alg 't geſpeende hint. ar l
E
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- -

- 4. | |

3Deſ te vreed', en onverſchillig/ - 2

#oe't be #eere met hem boet/

jl?et een neederig gemoet/

3Pat ook byageube geuoillig: . »

Hipier in begiaceren bgint / .

&#uen alg 't geſpeende hint.

5.

Kleyn en aan 3pnepgen oogbeel/

Zo verloochent, bat men 't niet/

JPatong 'g ſteeeren ſchikking biet/

2ligt tot mabeel) of tot boogbeel/ *

&Ban alg men 't met €5on begint /

Cuen alg 't geſpeende hint.
6

JPieptemg/ en verborgentheeden,

3Die 't berſtant te boven gaan; -

gaurft 5pn kleyn begrip niet aan:

Om baar dieper in te#
H#p 5ig minunter onbernuint;

&#ben alg 't geſpeende ſtint.

7.

13an bedrog, en valſe ſtreeken /

3Pie be waerelt gaauwheyt noemt /

«En alg in boat loflphg roemt/

&Paar meet bn niet ban te ſpreektent

jl2aat bp ſtaat 'er boog als blint,

«ëben alg 't stºrende ſtint.

Jºl?oet ijp dit of dat ontbeeren,

UPaar 't eer5ugtig ſjert in leeft/

«En 5ig 3eſu aan ouergeeft,

«Pat Han hen gantg Yuepnig beeren/

3? 2 Yd'1e



84 DE s GoD sD1EN sr 1 GE CH R 1ste Ns,

Yd'le eer ighem alg wint,

GEben alg 't geſpeende hint.

9.

3Laaten al be Schepf'len blieben/

Gods nabyheyt, ig hem goet /

ſBint ijp bat in 5pn gemoet /

&Dan han ijp 3pn 3iel gebieben/

't &til 3pn/ alg ijp ſbob maar bimb ;

G#ben alg 't geſpeende hint.
A l O

Hítimberlpſte liefd' en eere,

3Pie het filepne wigje heeft)

&Bat 30 aan 3pn moeber fileeft:

3lPenſt 3pn 3iel te p?acti5eeren/

3Paat in ig bn 30 ge5int/

&#ben alg 't geſpeende hint.

II.

'#Jſlàoet Ö H#eet zoo'n ſtintje lucjen/

30 iſt alg um onderdaan,

#In um Koninkryk 3al gaan!

'Hi Jil?oet niet zo gelpſt voor deezen,

(GLot mpn zelve 3pn ge5int /

äl?aar alg het geſpeende ſtint.

I 2 .

3|2aaſt mp zo! ep ſchryfulu Wetten,

24'n mpn herte, en verſtant,

1Baber/ muil my naar uw' hant/

3Boymen / bungen en ber5etten

@Len beuopg bat gp mp mint/

2lig uur fieb' ſ en epgen hint.

Der
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-
Der

GODSDIENSTIGE OEFFENING,

Omtrent

BEDROEFDE IN HARE VERDRUKKINGEN.

Te zingen als,

De lide verzºrgt

Is'

De liefde bie ban 45obt/

#n 't ſjert ber llptoerhoornen/

Ontfonht merb; ſiteht hun tot/

gºten blyk ban Weêrgeboornen:

JPie zo be broed'ren minbt /

&Pie mag b?pmoebig ſp?eehen/

ft ben ook Godes kindt, -

ee5' uit:#mptentechen/ tenteelten/tenteelten/ten

CEHEll, -

- "

2.

&De zuyv're ſBobgbienſt leert/

25ebguſtten) en beb?oefbe/

oën bie ietg ſmert'lpfig beert)

q#n raat, of hulp behoefbe/

(@Le ſpreeften naar het ſjert;

&#n naar bereng ban 3aften/

Jl?eebbogenbt hunne ſmert/

Göewilligd'onze maäen/ te maken/te maken/tema

ſten.

3 3 H#et
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3

H#et ware liefbe merft/ | | |

&#Bat 45obe 5al behagen)

jl)oet tot 3pn epºgen nierſt/ ,

't Geloov' in Chriſtus b?agen /

ie maar boog eygen &feeſt/

n bee5en boogb betoogen/

&Bie heeft op 't allermeeſt/ -

JI?aat mens lyk muébebogen / mebogen / mebogen/

mebogen. - -

4.

jlàeebogen bat ooit meeb / .

«Een Heyden han betragten:

oEn 30 men 't ban nog beebt / .

Om loon baat op te boagten;

3Pan ig 't maar inberbaabt/

«Een offer zonder leenen / .

gºn 't geen be #eere haat/ -

3UPat ſchoon hertoog 't mºogt geenen/ 't megt geben/

't mogt genen/ 't mogt geven. "

5.

3 2e waare liefd' tot 45obtſj

3Pieng Zoon 3ig heeft gegeeben/

(Len Borg en Rantzoen, tot

SUPeg 3onbaarg 45obe leeven,

SUPat ig be Bron maar upt)

SUPe Broederliefd' moet ſtrotten/

2lſ 't geen bat daar upt ſp?upt)

3 Beth bp “bob aangenomen/ gettortten / genomen/

genOlllen. - 2ïlg



Z 1 EL S VER LU ST 1 G 1 N G. 87.

6.

2ülg vrugten dan het regt,

welen leeven hun verworven,

G#n baar be gromt nu legt /

dBm aan 3ig 3elu geſtopben/

JBen Heere ulaat alleen, -

jl 2et wat men is te leeben;

G#n bug met Chriſtus een ,

zaam:#traat/gegeeben) gegeeben/ ge

geeöctl.

7.

(4Len bienſt tot A LL E S uJaat /

Hap roept ietg te merrigten,

3?ietg agtembe te 3ujaat /

32an al be 45obgbienſt pligten.

25emerſt mpn hert baar toe!

d!) ſjob ber liefd', en vreede,

illum Geeſt, en kragt bie boe)

JI)p": te beſteeben) beſteeben/ beſteeben/ be

E2Dell. -

8.

(Lermpl iſt hier op aarbt)

gſm ueel gebºehlphheeben)

#l?pn courg ſtel lºemcluJaarbt!.

3Paat 3al m' in bolle leeben/

%In liefde 3pn volmaakt;

oën baat in alg verſlonden,

3Pie 't hier een mepnig finaaſtt/

âBenſt maar te 3pn ontbouben) ontbonben/ ontbon

ben) ontbonben. -

# 4 De
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De

GODSDIENSTIGE ZELV-BEwARING,

van de -

BESMETTINGE per wAERELDT.

- " , Te zingen als,

Heylºge Jeſu, Hemels enz.

I •

'ſtBen be waereldt uptgetrohſien/

3Goo? Jeſus mpmen ſpeer;

iſPaar 30 homt mp ſteebg nog loliſten/

#Pat iſ tot haar bueerheer;

'ſtièoel dat iets nog in mp ſmeeft /

3Pat baar nog te veel aan fileeft /

#3cer belet! #eer belet!

JDat 5n mp tog niet beſmet.
- •, 2.

dºuam be maereſb 3ig vertonen,

2lig zy in waarheyt is:

#o en Honb5e niemant tromen/

@Lot haar dienſt, maar 't bernig/ 1

12an een balſe ſchoone ſchpn/

gPcht haar 3ielg-berberog fenpn/

#eer belet! H#eer belet!

JPat 5p mp tog niet beſmet.

3

âDaerelblingen/ bie beblogcu

#pn/ boog baat tovery,

#g
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## 't haar buerh/ en ſtabig pogen/

(dLe ſoliſten in haar lip.

Yder die naar 'g 19eeren ſtaat/

&cijgiſit boog haar bermont gelaat /

H2ect belet! Hºeer belet! -

«Dat 5p mp tog niet beſmet. t A

4. ' * * . * .

't 2505evlees, dat in myn itebenf

G5eſtabig legt en woelt: : -

Hunkert na die poeſijeeben/ - ,

't ºeruuert eer dat men 't moeſt/

#2at men haar boo? ig verraſt,

#n aan b'pb'le muaerclot paſt.

#eet belet! H)eet belet!

3Pat 5p mp tog niet beſmet, -

5.

'ſtºolib be liefd' des Vaders miſſen /.

gPie kan niet in my 3un/

#o iſt mp 5o 3oub bergiffen/

&#n dagt, die ſchoone ſchpn/

1Dan be waereld kan men meed'

Hebben, en dan binnen uxecb'.

#eer belet! #eer belet!

gPat 5p mp tog niet beſmet,

6.

#eere Heſu! bie ban b'umen

#egt/ dat zy niet en zyn

Van de waereld; boe mp ſchulden/

#aat ſoliſiemb #icig fennn!

iſ 5 gh
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ft mantroum/ mpneygen oog:

tuur 45p 't altpt na 0m hoog /

#eer belet! I#eer belet!

3Pat 3p mp tog niet beſmet.

7.

JPoe mp / 't geen hier ig beneeben/

Zo hebben; bat 'et mp /

#Streft tot ladders, bie mpn treeben/

#oog boer; om U na bp/

ášteebg te 3pm / bat 'g mp 3o goet!

2Ich oerhemel mpn gemoet!

ſpeer belet! #cer belet!

RPat 3p mp tog niet beſmet.

8

'ft 25en een Vreemdeling op aarben)

'ſtipoo, tot uw ſtoningrpli/

3Pat um' hamb mp tog belmaatbe /

Pat 'ft nimmer boog haar ſpit/

3ïBierb bemoddert, maat bûogtaall/

opnbeuleht mpn pabt han gaan!

ſpeer belet! #eer belet!

RPat 3p mp tog niet beſmet.

9.

3Pat um ſfeeſt mp ban gelepbe/

ziPYmarg boo? bit ſmett'lykijeen!

giaat bie nimmer ban mp ſchepben/

(IZot ift eeng ban bemeen)

gin het ulchloog 32aberlaubt/

ſipt gemabe boo, uuu bambt/

alºerb ge5et / buerb ge3et !

Eeuwig zuyver onbeſmet! -

G ODS
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GODSDIENSTIGE BETRAGTINGE

Omtrent de

M E E D E L E E D E N.

Te zingen als,

Iets moet ik u Laura vragen, of, Als men eens gaat

overweegen.

Conan Ymiſt gn 45obe Iceben?

%oeft ban tog met ernſt te ſtreeben/

&Pat gp ieder nuttig 3pt:

Göp en leeft niet boo? u zelven,

zo gp miſb in b'aatbe helpen /

#los (Lalent; 3o uictiº gp 't himpt.

2.

«Baf be HBeere u gemabe'

't Hitome and're Goli te ſtatie/

3Paar toe heeft 12p u verpligt:

Göp moet pu'rig baat na tragten;

25illpſt mag men 't ball it buagten/

qDat gp ooit uuo Naaſten ſtigt.

3.

iſtent gp bie onbandig usamb'ſen/

jl 2oet gp 3ommupl met haar banb'len?

3Pinb gli flegtg een booremot oo! /

H#iet ig werk boo? u te toeriſten/ -

Zoeft u in Den Hºeer te ſterften;

Hitom ijaat met vermaning b002.

#oeft
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4•

#oeſt haar ban die boeg te trekken/

gÉn in fjaar eeng te verwekken,

Luſt om met u 'g leebeng baan/

JPie hun manb'laarg lepb na bomen ) . - .
Zo in liefde, alg gelove, º w-A- » -

(Lot hun Ziel-heyl in te ſlaan.

5.

&Poet be ſheere u ontmoeten/

«Bie gp itunt baat ſmert ber3oeten /

&Poo? een blyd'-en trooſtlyk woordt:

#tomt men u kleynmoedig filagen/

e#n teerhartig raabt afbpagen/

H#elpt5e tog in liefde va: - ,

#nn het ſwakke in geloone/ - -

't Domligſte moet in haar niet bobe, 1 - 2 -

alºpg jaar Jeſus liefde aan/ | | |

&Die 3pn Lammertjes uil b?agen/ -

gºn haar in haar ſwakheyt ſchgagen/ - - - - -

3Pat 3p in #elu blpben ſtaan. -

7. . .

gſefug b2aagt haar in 5pn 2ltmen/

zëteun haar ooit niet tter ontfarmen ;

3Pat ig tog ber ſterken pligt:

alPerb in 't een nog 't amber moede,

Blyv tog werkzaam in het goebe /

3Pien 30 ieder met um#

&Pug 5nm gaven aan te leggen /

zal 't geboiſſe u boel 5eggen |

3Pat dit ig het regte merk :

3Pat-gp upt be dood, in 't leeven,

Zyt gegaan! en @bob 5al geenen/

Scijpm5el op uun liefbe-boerft! Het

e
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Het

GoDsDIENSTIG GEDRAG

Omtrent die geene

D I E B U Y T EN Z Y N.

Te zingen als,

Engels Fortuyn, of, Ziet daar, ziet daar, daar 85'e.

I•

O H#eet! bie mp ten duurſte hebt gehogt;

gEn daar ift verre buag/ naby gebgogt;

3Pie mp een plaats binnen uun' muuren geeft !

25p 't 3Poſft/ bat baat tot uwer Eere leeft.

2•

't Hig uud beſtuur/ en ſchikking ober mp/

(@Leruopl iſt nog op aard' ben; Dat ift bp /

UPe zulke ooit geſtaag moet ommegaan/

JPie nog ubu' Woord, nog uuJe Wet berſtaan.

3

JPie 't ſjenſ um'g Koninkryks niet ig ontbekt;

&Picng liefde baaroun derwaarts niet en ſtrekt;

JBaat haatende be unaate Hºepligijent;

«baan op ben weg bieten verderve lept.

* 3Pat
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4•,

âDat paſt het mp / te toonen bat ik ben/

3Poog um gemaab / daar afgeſcheyden; en

(Le ſchynen onber deezen, alg een ligt,

319ieng woord, en wandel ban alomme ſtigt! “

5.

25e5org/ bat ik boor haar mopt morb beſmet!

#ſlâaar boo? uur beeſt behoubt / een baſte tret/

3Die onberisp'lyk 3omber aanſtoot ig /

&#n noyt mpm geur, ban deugtzaam bp haar mig!

6.

'#JIBoet Heer (u ſiefbe bringt mp ſitebg baat toe)

Q5eſtaag beögen) Dat iſt aan haar boe/

ofetitpgen; bat uur dienſt, en Koninkryk,

#g enhet vreugd', en al3ing liefde-ryk. -

7.

2lcij bat baat toe tog utoe haubt mp ſepbt!

G#n bat tog altpt be bebagt5aamhept/

âI?p boogtg bewaak; en bat nog woordt, nog daadt,

3Pan 't regt afwyk; ja bat geen scHYN VAN QUAAT,

8.

jlàp noopt bevlek: maar bat ift ieber een /

3Pe 3upu're #eemeſmeg/ 3o boo? mag treen/

SPat bie mp zien, mag 3eggen) 't ig getuig:

RPat deez' een ſpruyt van 's Heeren planting is.

Der
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Der

GODSDIENSTIGE WANDEL

In

O O T M O E D I GH E Y T.

Te zingen als,

Iets moet ik u Laura vragen, of, Als men eens gaat

overweegen.

I

Ze / bie 45ob hebtleeten kennen;

JPie u tragt baat toe te wennen,

UPat gp tot u ingelteert:

(GIragt u zelv, in 't oog te houmen/

GÈn uur ljette te beſchouwden,

âBetbt gn niet koel haaſt geleert?

2,

JDat 'er ig een b?alig ban teeben/

Om in alſ ootmoedigheeden, ,

«ën met tranen ban nu boogt/

«bob te bienen; 3ienb' um treeben

JPeenigmaal / 50 uytgegleden,

25upten 't Rigtſnoerban5pn moogbt?

3.

't3Doorbuan Bob / ongboorgeſch?eeben/

Om baat naar onggantſe leeben/

&teebg
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&tecbtg te rigten; 3egt weeſt gy,

Heylig als u God is Heylig,

2lch! mat mag ongpabtniet beplig/

25leeu men baat geburig bp.

4. -

#paar mat boetmp/ biempn mambell

iPie umpmg herten drift, en handel,

JBeeberleg bp uur 4,5ebobt /

3Pit ben weg tot ootmoet baanen/

6Pin U met beel liefde tranen,

Steebg te dienen, ô mpn «bobt! t

- 5.

4Potmoet/ moet bog al mpm leeben/

'Allg een mobig kleet behleeben;

25upten dat, 30 ſtaat men naaht/

3Boo! U aller repnſte ogen /

apie geen hoogmoet huilt gebogen/

#n een 5onbaat/ # miglilaalif.

45p muilt Heer gemabe geenen/

3Pien/ bie ſteetg met vreez', en beeven,

/ (JPog met liefde ſteebg gepaart;)

#n 't geloov hun berte ſterken

#o haar 5alighept uoluJerhen/

oEn dus ſpoeben #eelnelujaatbt

7.

'h zal ban met mpn herte ſtreeben/

Steebg op aarde 30 te leeben;

"Dat ik met ootmoedigheyt:

qën met vreede in 't gelove,

't ºog geueſtigt houbt na boben/

«ºp de eeuuu’ge #eerlpäljept.

Der
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Der

GODSDIENSTIGE VRUGTBAARHEYT,

A L LE EN IN CH R 1 s T U S.

Te zingen, als

Heylge Jeſu Hemels voorbeeld &5'c.

I.

'ſt V geïmpn5ieſ met ſiefb'ontſiecken/

ſlot 1,16 Jeſu ſpeer! w
2lch mogt imp nooyt kragt ontbgeeſten/

GIe leeben tot uw ſter! #

3Pat30ub dan 3pn/ alg ik maat/ -

#eturegt vereenigt maar. '

#lpub: nu/ blpg bannu/ .
#n my #eer/ en ik in U ! ' W i si

2.

Niemant aan tog vrugtenblagen / .
32oo ſhobe aangenaam; ' #

3?iemantgºmerhen God behagen,

3zo bie niet in Uw Naam, # : « -

#oo! uw Geeſt 3pn woontgebaagt l

#In U ig mpm leevens kragt.

2#lpb ban muf bipb ban nu/ - -

#n my linect/ en ik in U ! " ,

Gy - (Pgo?
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g

#

zoooº munſlibb'remiiimmer iniſie!# ſt

3.

geoon aw Geeſt,bie het gelove,

giump metht; boel ik #eet/

# n herte ttcht na boven; . .

pm #iclg togt langg 30 meet/

#Pa u uptgaat, om voortaan ,

gin een liefde vlam te ſtaan,

35lpu ban nu / blpu bannu / . .

gin my heetſ en ik in U ! . . .

4.

apat ik ômpm #eete & in -

e blpbſchap in 't# *

Woerb nimmer boob!

2ïcij! Batiſt in bollen bloep

25lpu/ en langſ hoe ſterker groep.

25lpu bannul blpu ban nul

#n my #eer) en ik in U! ºve",

5.

apatſh30 mpn Heyligmaking,
Voltrekke tot uw voemd . . .

gen in 3upu're zely verzaking,

Hij bie'# mpm Heere norm/

#ag pertoomen, hat unan 3agt

ſeat um kragt in my netmag- ºf

#ſpu ban mij hippiban nul tº

#n my #eurſ en ik in V! .

t..?

* *

3Pug
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6.

JPug 5oubfit uw' Naam ten pºpyt/

gPoo! glans op mp gelegt/

#ber bie my ziet belopjeſ

SPatg' op mp hebt het regt/

#lap te vormen naar uw zin,

3Pat's uw' Roem, en myn gewin.

25lpb ban nu / blpb ban nu

%in my H#eer / en ik in U !

7.

«teunlig 5al '#3o in ijl blpben/

dlººpn Heyl, mpm Heer, mpn Hooft,

&#p3ult nup nooyt laten blpben/

Hºog bulben bat berbooft /

't Zeegel bat nu op mp ſept/

&#n ban and'ren onberſchept.

25lpb ban mu/ blpu ban nu /

#n my lºgeer / en ik in U !

8.

't zeegeiban uw' Geeſt, dat b'tſujen/
#ierb?agen tot um &#et/

3Piſ bat zo in mp bernumen/

GPat ift nu toonbeel meer,

een veel klaarder alg in 't eerſt,

UPat gp in mp leeft, en heerſt;

25lpb ban mu/ blpb ban nu; *

#n my #eet/ en ik in U | | |

&5 2.
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De l

GoDSDIENSTIGE CHRISTEN

LIGTvEERDIG OORDEELEN.

Gewaarſchouwt tegen

Te zingen als, Roſemont die Ge. /

- 1. * * * * - , * * *

Dgle niet vreemdig bp zyn zelven,

HP2aar ſteebg bp 3pn herte leeft/
#Pie behoeft niet biep te beloen/ . 5 l

gaf hn uitibt haaſt/ 't geen hem geeft/,

#Stoftot ſcljaaint / en 't geen hem boet /

#Reeb'rig3inſten in ootmoet. -

2• -

# 3al zo veel melbinden/

m 3pn eyge hert te upiên/

& Pat men 't niet 3al onberminben /

#àa een ander om te 3ien;

%mmergbat men hem altoog / .

#Piet en oorbeel lieubeloog. ,

- 3. -

GP! ijn 5al 5o haaſt berieeren / . - ,

3Pie maar op zigzelven let; -

%omet and'ren te berficeren/

3Pat men hem geenmaat, nog wet,

d2ber 3pn bedryf en ſtaat,

&telt in 't geen ijn doet, of laat.

r

*

'it ſten
k- --
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4•

'h ften mpm eygen 3ombig herte/

jfſ?aar. Dat ball een ander niet /

'it Zie en voelbaar tot innn ſmerte;

&#n mpm innig 3iel berb?iet / -

't 45een min 3ugten doet met ſcijgiſt)

Leevt er zo een mens als ik! - -

- 5. -

âDat3ou 't min ban hunnen luſten/

j)a een ander om te 3ien/

G#n mn 3elbe te ontruſten)

#lºet baat wandel te beſpien?

'it Lºeb baar luſt, nog tydt meer toe /

UPatiſt dit aan and'ren boe.

6,

't «beeft mpimmerg nut, nog voordeel,

SUPat iſt al een ander ken,

Hem, en 3pne daaden oogbeel;

UPaat ift zelv zo ſchuldig ben;

jl2oog'Ipſt meer, alg bee5 / of geen/

JPiein't eerſt 303ondig ſcheen.

7.

3Laat ik lieber daar na tragten/

3Pat iſt boog ootmoedighept/

3leet een amberbeeter t'agten/

2llg mp3elu ; be meeb'righept/

3?aſt mp Dog/ alg bie boel Wueet /

H2oempn boet/ ſteebg #tm treet.

3Leer mp heer / mn 3elu regt hennen/

H#youb mpn oog nabinnen toe /

3Poe mp ſtecbg aan u gewennen/ -

3Laat ik luat ift ſpeelt / of boe/ w

(3Dpl gp alieg meet / en hoogbt)

ſtigten maar uun muil / en moo:bt. -

op 3 De



1u2 DE s GoDs D1E Nst 1e E CHR Is T ENs,

De

GODSDIENSTIGE CHRISTEN

- Voor

Z E L V-B E D R O G,

GEWAARSCHOUWT.

Te zingen, als

Zoet gezelſchap, 85'e,

1 •

H: bie geen ander hert/

at aan u gegeeben boert/

jlhetbehagen kunt aanſchoubben;

?Ilg Dat enkel, en opregt, -

#omber ietg tew:#n/

#ig ſteeds voor u open legt.

2,

'kſpeet bat 's menſen hert getuig/

oos, en gants arg'liſtig ig/

JBiennant hemt het dan alleene,

Gy ô God! bie alles 3iet/

Gait ban Iepb mp tot u heene:

âDepger mp u bpſtaubt niet!

3

'##chrift mpm #ob ooo! zelv-bedrog,

#iet gif in myn herte nog/ - - --

- - - -- getg
*,
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#letg. Dat daar naar mogt gelyken

3Patift 5elb niet binben ſtan: 9

#eer ontdek 'et/ bue het blyken,

'fiſ?eb'er immerg grouweluani - --

4.

'HPeet geen vreeſelyker ſtaat, t

2ºlg dat iemant heenen gaat/

12ebbenb' in 5pn hand een leugen/

SPie hem upt een valſe grondt,

#n een #epſſtaat boet oerheugen !

&Paat ijp noyt bewys toe vondt.

5.

gaat men alg een ſlepenb meng/

SPgoomt bat men 5ig naar 3pn meng/

#n het goede gaat bergaben/

jl?aat uJanneer men ig ontwaakt,

## men boog zigzelv betraben/

&#n ban 't ingebeelde maakt.

6. . .

2ºrm beb?ogen3iel/mie 3aſ/
#Im# lot gebal/

liegt be5effen! ô mat beetjen)

#Zal hem treffenl bie bug ſterft

#n bie maan; Ik gaaten leeven; * * *

&Paat ijp het ooo! eeuunig berft!
* - - -

7,

#eet mpn Bobt! bie alles 3iet/

't Diepſte hert3elu / laat tog niet/

- 45 4 2#n
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gn mp ietg bedrieglyks meegen;

âDat mpm oogontduyken 30uuu / .

qºn bat mp eeng nog na Dee5en /

45af een ſmert'lpk maberouw!

8.

'h?Leg mpm herte inum ſchoot,

Gants geopent, maakt en bloot l

dPp bat gp be diepſte bochten / .

HIEet uun ziel-doorſtralendt oog,

dPp het maauunſte mogtboog50chen;

JPat het mp tog niet bebgoog.

9.

gPoo2 uus epgenhanbt gelept /

(Zragt ik in opregtighept /

3Boog um' aange;igt te moanb'len; 3.

Wat ih boe / of waar fit ben ! -

3Pug te zyn, en zo te banb'len! .

aPat ik in geloon erken/... -

IO,

gPat um oog ſteebg op mp 3iet / .

G#n ik baarom / nimmer iet .

4lptboer / bat U 3oub mighagen /

'ft heb mp3elu aan U geheel, -

G#n boor eeuwig opgebgagen/ . . . . .

's Levens Godt, mijng 5ielenbeel!

- - - - - - -

-

* * * * * *

- - - - - - -- - - -- -- -- " " , 4, 3, - .
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- De

GODSDIENSTIGE CHRISTEN,

Van

GE V E Y N S T HE Y T,

GEWAARSCHOUW T.

Te zingen als,

0 Minnelykſt Emanuel.

l.

De laſterzugt, en bitt're haat/

3Per duyſt're waereldlingen; Z

25lpht bupblph upt hun ſpot en ſmaat, . . . . .

Omtrent Göobg ſteutelingen/

2ºp 3pn bog blint/ -

33panbig/ onge5int/

(Lot geeſtelpſte bingen. . . - - -

2.

pedeugd , en boaate heyligheyt,

3Pie 'g #eeren 25onbgenoten/

Zo minnelph aan 't ſjerte lept/

JPie buerb ban ijaar verſtoten:

giën 't maare goet/

&Poo? hun bergalt gemoet/

ſlâet laſter obergooten. -

45 5 jſ?en
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3•

jnennoemtgeveynſtheythunne 3ugt !

d?m Gode ſteeds te leven,

jl)en brengt een ſmaat, en balggerugt,

4Pp die 5ig overgeeben/ - - -

qPim met een ziel/ - 4 --

#Pie 45obe mel gebied/

3Pe maereibt boog te ſtreekgen.

4,

3Laat af / ôliefb'loog 3Laſietaar!

obobg1Bolkbug te beb?oeben/

#Poemt haar noopt meer een lºupcijtlaat:

#p ſtellen 3ig ter p?oeben/ .

3Boog 'g #eeren oog

3Pat 't al ziet ban om hoog/

't Göeen zy alleen behoeden.

5•

Niets haat b'opregte 3iele meet/
2lg ſmoobe bepn5erpen/ s

&#ot nietsig hun gemoet50 teerl

2llig om bedrog te myen,

gjin bree5 of nog/ . - -

&#en ſchyn ſiegt# ban beblog / - '/

zig ergens in nlogt blpen. - . - -

6.

3Pat tog altpt bedagtzaamheyt,

«Bobg ware Erv behocbe/ - - 3Pat
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3Pat nimmer mogb een gronbt gelept)

(@Lgt liefdeloos bermoebe/

gPf in haar hert/

#Pog iets gebonden mert/

Pat 30 cen Zuurdeegbocbe.

7.

JIApn ſbob) miengaſboogſtralenb oog/

42et diepſte hert kunt gronben/

45p bie het tot uum bienſt beuoog/

âBerb baar ietg in gebOnben! ,

't 45een ift niet ſten;

A&Loon mp bat 1Babet, en

Heelt baat be buple uuonben.

8.

3Laat ban het bitt're &lange 5aat/

JI)pn teed're wandel ſmaben;

jl?pn 25onbg ſbob / ift bolg utoe raat/

geſterkt boog um gemabe /

't Poel op um &#er:

«En oober meer en meer:

JPpn loop langg '#leebengpaben.

9.

9lieflphpabt/ boat trooſt enbeugb/

#unb g'u bewand'laars geben/

3Pie uberh3aam in geloov', en deugd;

#Zo boo? be maerelo ſtreben/

H#un ſmaat ſpoogt aan/

(9m porig boogt te gaan / .'

#et cpnb. ig 't zalig leeven. -

Des



1o3 DE s GoD SD 1 EN ST 1 GE CH R Is T EN s,

Des

GODSDIENSTIG E CHRISTENS

ONDERRIGTINGE, OMTRENT

De

G E V E Y N S T H E Y T.

Te zingen als, Pſalm 5, Verhoord 6 God enz.

I •

Open 3iel/bie boo? ben IBeere/

&teebg boanbelb in opregtighept/

gºn 't herte boo? Hihem open leydt:

42p bat 13ptog/ 3pm #haamter &#ere /

illu builÜe leeren.

2•

{}oe gp geſtaag in alle 3ahen/

Waar dat gp 3pt) en wat gp boet)

3Boo? H#em / met een opregt gemoet;

jlſ)oogt buanb'len/ en het 50ſte maſten/
3Pat 't niemant Mugahe. v

p - 3 e

Geveynſtheytig um'g Zielg afg?p5en/

3Pietgig'er Dat gp meerder haat,

(Loont bat / in 't geen gp doet, of laat,

3laat 5elo / uun vyand, 't bommig mp3en/

qën u bug p2p3en. ' ! &#p
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4

3.5p hemt het hert ber unaereſtlingen!

â)un bitt'rebooghept/ en hun baat /

45p boogb mel/ bat men u ben ſmaatf

3Ban veynzery in alle bingen /

2Zocht op te bringen,

5.

3Paar toe1nigb2upht men ubel het geene/

1lpt onkund', in eenuoubigljept |

3Ban ugedaan mag / of gezeyt,

JDat moet (hoe meligp 't ooit mogt meenen)

25p 5ullien eenen/ -

6.

JPcm ſchamb naam bangeveynſtheyt bgagen/

G#n gp een huych'laar, bie 't maar boet/

q9m maaln te maſten/ en gp moet/

H#aar ſpot3ptn; Daar 30 3p 't regt 3agen/

't Hºun moeſt behagen.

7. : " !.

&#p laat het utoe 3ong tog me5en/

SUPat gp boo?taan boo?5igtig 5pt; * . . . .

G#n 5eer om5igtig alleg myt, U,

(2ll uſag'tmaatscHYN) 't geen gp 5oub b2c5en /

?lan baat te mue3en. -

&ot migbauph omum Naam t'onteeren/

&#n boo? uum 3:2aam het Chriſtendom, ºf - uw

-

MÜ
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-

ſlim grote toeleg 3p alom/

et yder een 30 te verheeren/

Pat 3p eeng leeren;

9

gaat gp boel meetbat 't Bobe lenen/

#niet ſlegt# in uyterlyk gelaat,

#n kleeding, of in praat beſtaat/

jlein nog/ in 3ulh gelaat of zeeden,

JPie mitig en betben,

1G,

#enaulut te3ien/ beklemt te ſpreken/

Qnuginb'Iphhept/ en mat 'erfinaaht/

iſ?aar ligt beroogbeelen; bat raakt -

#un/ 't 3al haar in be ogen ſteehen/

2lig ſnoob gebgeeſten: .

11,

2o 3al men u Gevey NsDe heeten/

#oſiupt gp u ben ingang toe/

Pat nopt uur woont hun bootbeel boe;

'#een ſtigten 3out / bat metö bergeten/
Jillen luil 't niet meetelt.

* * * * I2.

SPatueel opregtenbit eeng 3agen!

12an buien bit nog niet ig genat/ .

3Pie men nu om een dit, of dat,

2ºlg Huychelaaren gaat wethlagen;

&#n 30!ge bgagen; (#e
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'alg of elft bie & Bobbyugtig leeft /

13.

@Le boen al mat een goet gewiſſe,

In ſchikken kan, ter oefening /

32an 3upu're liefd'in alle bing/

gºn epgen 3in met milde miſſen/

?tig men homb giſſen/

- I4. -

gaat 't pmant 5oub' ten aanſtootſtrekhen/

9fmisduyd mogben/ mig bat maat/

#eer cierſpit boo, be Chriſten ſchaat:

3Pat 3oud dit niet gebºeften behhen/

«En u3ugt bermehlaen.

15.

SDe grote Beplanb 3al ong Iteren/ -

Niet droevig zien, wanneer men vaſt, -

Om bat bit ben geveynsde paſt/

&Pie in haar doen alleen begeeren/

il2aat eyge Eere.

- l M6.

gEen Chriſtenl kan tot allen tpben/

#In Göob) en 't geen bat ºp gebicb/

(SPemaerelbling begrppt bat niet)

#ig 3eer verheugen, en verblyden;

&Pfeg moet ijp myden,

17. - -

@m ietſ te doen, of 5o te ſpreken / »

't Been hun een vreemde indruk geeft, -

Zig
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zig moet in beel benauwtheyt ſtehen/

GEn vreugt afbreken.

18.

#been Chriſten/ uptum onberoinben/

äpect gp het immerg/ bat be beugt l

die oef'men/ ig uun luſt en vreugt,

impel maarom 3ouben ban beeg blinben/

All treurend binben? -

19.

3Laat ong 45obg meg hun ſmaah Iphmaſten/

speelt met een vrindelyk gelaat,

#an een nauwkeurig ſtijgiſteng ſtaat/

apat ſcherpe, bat 3pin u lalien/

seat moet gp ſtaäen.

2O.

25eſchepben) meberig te we3en/

35ehulpzaam 3pn/ en wat nog meetl

ſhoog moob gebied, en ſtrekt tot Eer;

jihaaat bat gn oan haar merb gepge5en/

3Ban kan men be3en; -

2. I•

GZot ſtigting 3pn/ en umme moogben/

aPie firngen ingang tot het hertl

d#n 't geen ban 3o geſpºoften meetl ,

#treft haar ban mei/ bie u bug hoogben/

(Lot liefde koorden.

* *

"-

3Bart
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'22.

âBanneer topzoon; pligt betragten/

2öebagt5aam 5pn in alle bing; -

#n be3en op5igt 3onberling/

#anmoet inen't bootguan ſbob afboagten/

3Pil men 't beragten; * -

- 23

gaatmoetmenbangebulbig blagen

«En 50 bet dan nog heeten# /

':#3ig#ben ſchyn 3eld ſjoeb)

at het geveynſt is, 't geen 3p 3a't Zal 45ob behagen. 11 34gen /

- 24.

God 5iet um hert, en um' gebagten/

1luu toeleg ig bp H#em behent:

#p hebt u 3elu aan hem gement. . . .

#laat ban be waereld um betragten/ -
#n ſmaat veragten. - t' - 's -

1 - - :

25.

#g in opregtigheyt het ume/ ,

#aar toetſ en dan ben ſchyn van't quaat,
#Pat uule 3iel 30 innig haat/ * * * * *

ill bug onthouwt, en toont te ſchutus f"

Jhet bat bernumé: ... .

d? #eer gp weet 'et! laat be reeben/

#png muontgl en 't geemig in mpn hert/

ill maar behagen/# 'tmp ſmert / .

t menſen mp. Die ſmaatſjept beeben?

#ft ben te b?eeben, Der

- e
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. Der

• , , -

GoDSDIENSTIGE CHRISTEN
' t is . . . . . .

H oo FT-BE TRA GT IN G.

Te zingen, als

Pſalm 5o. . . . . . . .

: , . . . . . .

I. - T- - - - - -

| I &#t grootſte eynd'.ban al mat ſbob gebieb/

#g liefde bie upt een reyn herte olieb / fºr

qëen ongeveynſt gelove, gamtgopregtſ. , ,

eëen blank gemeeten/ bat uºpmoebig 3egt/ .

4,5p bie gebukt gaat bgo; uun' ſtruptielingen/ -

#pt egter een, van 's Heeren Keutelingen. -

.i 32.

Çob Eerſt, en meeſt te ſtellen boven all

gEn hoe men upt die ſief bej ban ook 5aſ/

Zig zelven lieuen, om in het genot / , ,

3Dan be bol3aal'ge ?llgemoeiï3'itie #obt", iſ. 2 % %

# eengte 3pn/ in eeuunigjecben | | | |

n Daat toe 3iel/ en lichaam te beſteeben.

ſppn lichaam te be50igen tot Gods Eer,

die ſtreeueu / bat uinn Ziele netten meer
- - - - - - - - - - - - - - ---

- ; 45ob
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eBob kent, en in bie ſtemmig heylig boert/

&#n Dat iſt ban met een lief babig# l

à 12pn Naaſten ook voor Bob / em upt bie gronbe/

3Pan heyl'geliefd', bemin / met hert en monde.

4. -

JPie Eerſt, en meeſt, baar ift Gods Beeld in 3ie/

gPie 45ob met hert, en daaden liepen; bie

2 pn waardig, bat ik meenig liefde pligt/

2lan ziel, en lighaam, aan hun ſteeds merrigt/

2lig een met my, en boog een Geeſt gebgenen;

49m Göob te lieven, loven, en te leven.

, 5.

- ' . * ZOOT - - - - - i

JPie onbekeert nog aff merft ban het ſpoo? /

3 Ban 't ware Heyl; bee5 arme Homt mp boog/

2lig 't boogmerp ban ontferming; bie mp tot

2pn hulpe roeptl of ijp ook nog tot Bobt/

JPieng &#er th 5oek; eeng eynd'lyk wuierbt getrohhen/

3Pe liefde bringt mp/ hem boh in te lohhen, -

* * *

- - - - - - - -

ei - - - - - 6. - -

.’:3' . . . . . . t

- - - - - - St: o . . . . d . . . . . .w

&#n 't lichaam zelv te ſteunen / bat het 3p

#n 't leeven: mant eplaag! inbien Dat ijp

Zo heene gaat / 50ig ijp in 't berberf/

ſtamp5aal'ge 3iel! bie in 3pn 3onben ſterf/

't Bliefbpageno bert/ mert ligtelpt beulogen/

£o een te helpen redden, upt meebogen,

: # 2 - #oe
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A - 7. -

lºoe zoud, een bie behoogb tot 'g Hºeeren erf/

2pn ebenmeng 3ien rennen na 't berberf)

SPat niet 3pnteber hert met beerenig/

em aan5ie / en 3png pligtg gebagtig ig/

m (mag 't hem boemlph) ziel en lighaam bepbe/

1lpt beeg ramp3aal'ge ſtaat tog upt te lepben.

- 8 - ,\ - - e- -

.

3Paar 3uſh een 3Liefb in 't repme herteblaakt/

3Paar 3al3e nog eeng boog G5oög gunſt bolmaakt/

&#n gantg ge5upbert; 45ob tot #eerlpithept/

3Bolbuuren in der eeumen / eeuuuighent/

Geloov en hoop, bie 5uſſen eeng verdwynen ,

#ſlâaat 't ligt bet LIEFDE, bat 3al ALToos ſchpnem.

- - - - - - -

9. -

3Pan 5al be 3iel / alg in een volle gloet,

3Ban liefde ſtaan tot 45ob haar hoogſte goet /

(dLot haare ſchat) baat Jeſus bie 30 teet / . . . . .

aat ſief be; bie 3p baat nu binb.) en meet/

et bolle bgift 3al Pienen/ Gºeren/ 3Loben;

#iet mag 't begin, 't volmaakte ig baat boben.

Des



Des

GODSDIENST IGE CHRISTENS

ZIELSVERLUSTIGING.

IIIde Deel.

PsAL M XIII: 6.

Ik zal den Heere zin en, om dat Hy aan my

welgedaan heeft.



- C. - 2 : - -

- P s A L M CXLIV:9.
- 1 - - - - -

O God ik zal u een Nieuw Lied Zingen,



- •

- Pag. 119.

Des

G o D s D 1 E N s T 1 G E

W Y ZE K E U R E.

Te zingen, als

Pſalm 42. * * * - -

'ſtLaat een ander bat genoegen/

gPat bp veel ter maaltydt gaat : * * *

#0 men 3ig maar hoed hoo! 't moegen/ ,

gaat men 5ig niet naar ben ſtaat/ - : ,

3ban een DEFTIG Chriſten qupt/

't úigtſnoer niet te bupten gipt/

Pat ong 45ob heeft doorgeſchreeben/

'tiPleeg geen rupme toom te greuen.

2•

gaat men in bobg goebe gapen/

#leet malhand'ren 3ig nerjeugt)

42m be vrindſchap3o te ſtauen/

@Lot opſporing ban be deugdt, * . . . . . . . .

3Pat bebleht ben ſtijgiſten niet;

JPie tog met 3pn herte uliet/.

#mant ſchyn van quaadt tegeenen/

«En onergerlyk upil ſeenen." -

3, - - - : * *

&#gter moet ik billpk agten/ : : : : : :

&P'?lſbermpſte Hitomingg mooibt, . . ? -

# 4 '# #al
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'it Zal 't ook 3oeften na te tragten/

25eeter gaat men / baat men hoogbt/

't Klaagen man een / bie 45oog ijambt /

# gebguſtt; en obermambt /

an 3pn Hranähept/ na 3pn Ende, - -

â€ig met ſpoet ſcijpmt ijeen te boenbe. '

4.

ſpeer ban nut / en meer te pºp3en/

##'t het klaaghuys in te gaan /

2lig baat men met drank en ſpyſe,

ſtupme taafſen bimbt beſlaan: -

3l3ant daar ziet men yders Endt, '

&#n hoe nut ig't bat men 't ſtemt;

giën bat in 3pn hert gaat ſluyten,

3Paar men 't quade meeb kan ſtunten,

jf.

3Baft te Heenen aan be aarbe/

dPng eplaag zeer ligt behruppt;

't &#euboigburembt goet maar waarde,

ſiegt te ſchatten, bat ontſſuppt /

&Png alg voelloos, alg men beel

3Paar berfteert/ baar luſt en ſteel/

't#ate bimb/ men beliſt be moo!ben/

&Pie m'upt #eſtig momb eeng hoogben.

6.

Wagt u wel, dat ooyt uw herte,

Werd beſwaart door braſſery!

't beeft een bºome 3iel moet ſmerte /

2lig 't gewiſſ” eeng roept ter 3p !

- Waart

i
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Waart gy daar nu, dat uw ligt,

Elk der vrinden heeft geſtigt?

Hebt gy daar wel nut ontfangen ?

Voeld gy in uw ziel ook prangen?

| | | - 7.

Zelben 5al 't gemoeb zo b?agen)

2llg men upt het klaaghuys treebt /

2Zo men 5ig naar heeft geb?agen/

?Ilg bien klager, en 3pn leet,

ill beeb hamb'ſen naar 3pn ſtaat :

3Pie bebagt5me 3iele gaat /

dPnberrigt; in 't geen na bee5en/

#em tot nut/ en trooſt 3al mee5en,

8.

Wys ban ig het lºgenſig oogbeel/

3Pan Gods Geeſt, Daar 3elb geboekt,

'##oub het daar meed', 'ft 3ie ueel bootbeel/

2lg men 't klaaghuys meer bezoekt,

Dan der maaltydt, ô getuig/

Zo een heur bie pºpflpft ig/

(3laat het pleeg het amberg agten)

Zal ik met mun hert betragten.

s l# 5 Der
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Der - ,

GODSDIENSTIGE WYS GEDRAG

By

K RAN KEN EN BEDROEFDE.

Te zingen als, Pſalm 84.

I -

Wel zaal'ge, bie wel ſterven ſtan!

âBenſt gp 't teleeren ? ubel aan ban/

45a maar het klaaghuys veel bezoeken;

4lpt liefbe/ en opregt alg een/

3Pie wYs ig/ en 5ig berubaartgijeen

25egeeft; alg bie3ig ooit berhlochten

4Bnn naar ijp 't baar bevind; getrouln)

&Ie bambºlen/ alg een wyze souuu.

2 •

àl en let ban hoe bie TIpber ig/

«En wat 3pn ſtaat vereyit; getuig

#o dit niet uberb in agt genomen)

JEen zamelt ban/ geen p?ugten baat

3Boo? 3ig / nog boet geen nut aan haar,

Kilot buien men baat mag ingekomen:

jl?aar b?aagt men5igbaar / alg men moet,

RPan binb 1nen 'et een ſjepl3aam goet !

3.

&Paar toe bient 't ſjerte met gejet/

Op 't geen men ziet, en natúu gelet /

- - 3Die
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âDie bat hy is, bie men hoogbt klagen;

GPm pber maat 3pn eygen ſtaat,

Q#n 30 alg 't baat een ieder gaat/

Zpn laſt in liefb' te helpen dragen.

't Žp bp recûg is op 's leevens padt;

€9f een/ bie geeſt nog leeven ſjabt.

4.

3Pie alg een wYzE, met 3pin ijert/

3Paat 3ig geb?aagt / 30 een bie buert/

3Poor't geenljem baat ooh boog mogt homen/

Nog wyzer, neemt hier leering aan/

3 pn 'tbiel bie 'tpabtbeëicebeng gaan)

't Žp 3eer beklemt, of ingenomen /

ji?et vreugt en vreede, in 't gemoet;

3Pathem al jupchenbijeen gaan boet:

5.

Hºet een en 't ander mecht bp aan/

ſïegt alg bie wYzE, bie berſtaan/

#oe 3eer berſchillenb bat bie umeegen

#pn/ maar in 4Bob 5pn kind wel iepbt;

4Poſt alg het ban be waereldt ſcheyt:

giën toont zig baarom / 11iet gemeegen/

Zo log te ſpechten ban elks ſtaat,

9f Ijoe het deez', of geenen gaat.

6.

#g ijp verhart, in 3omben boot/

3Ban 'tgeeſtlyk leeven gantg ontbloot;

Gbaat hp heen met geſloten ogen,

Of ſteekt ijp in een lout're waan, «Bf
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4Pf boot be ſchrik 3eer aangebaan;

#pigniet maar met hem bewogen;

#aat maakt ook baat gebgupit nu ban/

3Pan pber men mat leeren hall.

7.

gelupt50/6 Chriſten! in uum'bert/

't geen baat aan u gegeeben ment/

(Le leeren : en beeld trouuolph mebe / ,

aPic gp baat bimb] 't geen gp baar merkt/

3Bel iigt / bat 45ob baat meebe metht/

#Bit geeft het hert veel trooſt en u?eebe/

3ieel 5alig 7 bgiemaal 3alig ſlaan /

apie and'ren ook behouden han!

8.

hoe heuchlph is bat aan 't gemoet/

#an 3o een wYzE! en mat boet/

ſep nut aan amb'ren / bie 3pn moogben/

dºen vrugtb're boom des leevens 3pn;

dºen regte ziele medicyn,

Genade geevend bie hem hbo ben !

abug treft men 't boeſ maat toe men leeft/

diºn maar toe ſjob be wopghept geeft.



Z 1 E 1. sv E R L u s t 1 G1 nºg 12;

Des

GODSDIENSTIGE CHRISTENs,

W Y s GE D R A G,

omtrent

oN B EK EE R DE.

Te zingen als, Pſalm 139.

1.

Getaans ſtijgiſten/ opgehogt/ .

# 19eer ten bienſte; 3o het mogt

«Bebeuren boo, 3pn upg belept/ * *

gaat gp in 3pn boogienighept/

#n'thlaagbupg hujam / baat gp3oub uinben/

«Een naakt / en geeſtelphe blínbe.

2.

lºef 't herte op tot 45ob; bie u

3Pil in 3pn bienſt geb?upkennu) : zº

&Pp bat be wysheyt hier bemagt/ . . .

iſlaag houben en bat gp betragt) ".

#eu ſchroomloos zonder menſen vreeze,

Aan hem voor al getrouw te metse.
- " ,

- - - - -

- - - - - - - -

3

#g't u behent bat 3pn geb?ag/

Zo mag gelpht be waereld plag/ * * * *

JPie aan het vlees den teugel geeft,

HPeeft ijp alg zonder Godt geleeft; 319erb
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3leerb tog met 3pme ſtaat betoogen/

d:n 3ie hem aan met tecb're ogen.

e 4. . . -

- - - - - - - --
-

# legt in 't buurl & arme bmaag!

n ziet nog voelt het niet leplaag!

Gy 3iet het7 bie 45obg uuoopbt gelooft.

gg 5pm gemiſt nu verdooft? ,

&#n ſchiet tog toe / hem te behoumen;

#ct baatb u anbtrg 't naberouwen.

5. r: ,

\ * * * - J - .

gs 't een bie u nog hooren wil,

#ie 3ig alg leerzaam toonút en ſtil : - -

jºen ſjanbel bie niet een geliloet/

#at afging aan hem blpliën boet/. "

dEen fout te liefb'ſ om henu t'ontruhhen i . . . . .

3Ban 't geen hem eeuwuig 50ube b2uhfien. - - -

6.

t; º.1 : C- - ,

jlaaat ig 't een 5onbaat bie vertrouwt, ' .

©p eygen doen, en ble 3ig bouuut/ , º

dBp 3antgronbt / maar binneig ben ball

aſPie baat op ruſt,7 groot toeg5en 3al, -

d#n bic er maauwoºg af te trekken, zº

apat moet een ploer geeft betuJehlien.

\ 7.

" , , ....... . .

d@m hem upt 't vuur te rukken, want ,

JPien leugen in zyn regterhandt, - -
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#oet meg: bat hert bat hem bedriegt,

&#n ban een geplſtaat tot hem liegt/ , ,

Pat moet ontdekt; men moet hen leeren/

#ig leebig na ben 12eplanbt Heeren.

12 -

8.

#g 't een bie zorgeloos en hart /

Zo in De 3omben ig berºuart/

UPat bp een boobſlaap aan u toont/

& chiet baatbig toe/ grppijen / betſcijoont

H#em niet/ het hombe nog gebeuren/ -

SPat gp |jeun upt 't berberm anogt ſcheuren! ,

9.
- - - - - - - -

-

,-! - - - - -

&Loon hem op 't aſberbupb'lphſt aan/

H#oe bat geen 3onbaar had beſtaan)

19oo? God 3pn Rigter bie geuig/

#o heylig en regtvaardig ig; :

aBat elk boot 3pn ſferigt nioet homen/ | | | | |

&#n b?aag / of bit in ljetut gecit ſct 'oment

1 : 1 - 1 g .

- - lo. - - - 2 ::

9f beeje baart? en of ijp moet

litan hebben, en 't udo: G5ob uucſ goet

#al piepten/ bat Ijp 3ongeloog) ,g: ' s .

#pn ziel vergat, en niet# | | |

SPen ſpeplumeg neerſtig te betreeben? . .

«ën of 3pn ljett nog ig te waceben:
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II,

zeg hem mat 'g #eerenmoogb ong 3egt !

3Pat 3echer 3o be 3afie legt, -

apat bie Gods Koninkryk 3al 3ien;

Weerbaart moet zyn; en 't quade olien/

zpe Heyligmaking ſteeb#najagen /

3jaen tragt hem ban ooit hoog te blagen; - - --

I2.

#nbien hem bit nu heeft geraakt/

&#n bp 3ig 3elu bimbt/ blint en naakt,

d#n toont nu een gebap3elt bert:

d:n boot 't genoelen oan 3pn ſmett/

3Perſeegen u begint te vragen,

Hoe dat hy nu zig heeft te dragen?

I3

schroom niet) om dat beroert gemoet

die 3eggen/ bat abobt mag zo goet,

apat ºn uyt liefde gaf zyn Zoon,
apie ooo! ben 3onbaat / upt 3pn &Lijnoon/

dBp aarbe kwam/ om 't 3alig leeben/

19un te verwerven en te geeven.

I4.

ſaLoon) hoe hp uyt zig zelv moet gaan;

iPat Jeſus orienblpà 5ig biedt aanl
aaie toevlugt tot Hem neemt, en 't hert/

#o aan hem geeft / bat niet# nu wett/

65ea
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45elieft om boo? 3ig 3elo te houbuen/

Jl)aat alles aan hem te betrouwen.

I 5.

3Baarſchouuu hem mrcb'boo! zelv-bedrog,

gÉn raat hem ernſt'lpſt/ bat ijn tog /

2 pm bert boog 45obt ſteeùg openlegt;

69falleg uJaarlph en opregt/

#o is, alg 't hem nu komt te voren :

&#n laat hem dan ooit u?plpſt ijoogen/

16.

3Pat 'g Lyceren booogb be zulke 3ept /

3Pat boo? hun nog be zaligheyt,

&Le hopen ig; en uJat een goet/

SPat Bob nu aan 3pn 3iele boet/

gPat ijp een moog'lyk, mag beleeben/

't Göeen ljem nog hope ſcijputte geenen;

17.

3Pat b'arme 3iel/ 't berberu omtrufth

25eljouben bu02ben Han. 45elukt

H#et u ô ſtijgiſten! Dat gp 3pt/

H#2em baat in hulp3aam/ ô berblpht

1II b?n! gp hebt een moerit begonnen/

#Beer ofg' een maerclb ijab gebuonnen.

Gobs.#
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GODSDIENSTIGE LIEFDE

P LIGT EN

Aan de waare

LE E D EN CH R I S T I,

In haare

K R A N K H E Y T.

Te zingen als, Pſalm 3o. of 139.

O Cijgiſten 5iel! 3inkt gp niet lueg/

âPanmeer gp neemt in ouerleg/

3Pat uuben Hºeplanb | |2ooft en lºgeer/

#l 3egt 5o lief bemrpſt en teer /

3Pat alg #p 3ai ten oorbeel treeben;

(Zot u 5al ſp?echen bee5e reeben.

2.

'kWas by u krank, en gy bedogt,My in# liefde, en# ogt

My doe, want 't geen g een Chriſten deed,

Dat deed uw liefde my toen meed',

Ik ben bezogt, in al de mynen,

Zy zyn myn broed'ren, ook de kleynen.

3.

* 4 belooft gp bit uerquifthent mooybt/

*lpt umcg 13eplantig moubt geljooit /

-
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dBobgbienſtig ſtijgiſten ? ja gp boet;

jl?aar b?ant 'er ban niet in 't gemoet/

&#en liefde buur/ na Chriſti Leeden,

Om tot haat Krankbed toe te treeben?

4 •

#g 30 een latin/ en 5eer gering/

#2et ig beg 1)eeren licbeling/

#pn Heureling/ en inooglpſt ig

2 pn 3iel beuoolſit/ met duyſternis,

«ën ijp mogt boo, u ſtijgiſt'lph ſpreeften/

GEen heuchlyk ligt ſtralig boo? 5ien b?eeſten,

5.

't ſtonb3pn bat ijp na raat tipt 5iet/

dBm. Dat beSatan pylen fcljict /

Op hetgeloov', ijp legt bog toe )

Patijn 4Bobg gërfboſft baar in boel

&Poo! tuupff'len ſchubben; en te maſten /

&Pat 5p baat in 5pn unaaltluſt ſmaſten.

6,

Of moog'Ipſt binbg een ziel verligt,

JPoo? 's Heeren vrindlyk aangezigt !

UPien gn baat jupcijenb binben 3uit /

Of boel een voorbeeldt ban gebult/

3Daar upt u 3iele veel kan leeren,

â¢oub gp u niet graag berubaartg Heeren?

7.

52u Humb gn ooit aan bie gn baat

49ntmoet; meco leeren hoe men ljaar 1

% 2 ºple
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JPie3o geruſt ) be aarbtberlaat/

# buime 3o geboenſte ſtaat I

eeft na te ſtreeven, om in 't ſtergen/

dBoft zo een zalig deel te erbeil.

8.

den batmen nu/ terwyl men leeft,

tipit tot 5nm grote werk bam beeſt;

#pn roeping en verkiezing, baſt

die maſten/ alg Cobg uuoogb belaſt;

't Been op het cpnb. j tot 3ielg genoegen/

g#en ruymen ingang toe 5al boegen. -

9.

jihaar bat clft Chriſten ban ook weet!

&#ot mien men 50 in ſtramliljept treet /

JPat men hem daar ban vinden moet,

Als zo een, die ook blphen boet/

JPat ijp ig een ban Chriſti Leeden,

cºn bie 3pn voorbeeld na huil treeben.

IO.

gIn albie beugben/ bic zyn Heer,

#n 't ſterven toont en langg 3o meer !
dop 't blphbaarſt 3ien laat / en bertoont/

3Pat Chriſtus waarlyk in hem woont,

aeoo! 't maar geloon / ja bit 3pn Leeven

#g; en hem 'g lerueng #troon 5al gecuen.

- * Der
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Der - -

GODSDIENST IG E

WENSELYKE GE ST A LTE

Omtrent haar

S T ER V E LY K H E Y T.

Te zingen, als

Wat woeld de waereld om 85'c.

1.

O «Bob begleebeng! bie mp 't ſecuen hebt gegeeben)

&Pie Rmp op aarbebpagt/ en bie het juyſt getal,

jl?png#" daagen buig/ bebt in uw Boek geſch?ea

Ell;

JPie iſt bereyken, maar niet overtreeden 5al.

2.

't gig maar een filepn beſtelt/bat \ucet iſt humerg lºyeere!

G#en handbreetig ljet fiegtg; luclujaar banig ljet ban/

('fi &ta##n 5cluberbaaſt) acij! Vuil ljet inp tog

- ecten - -

aPat3ulägmpnwuſt gemoet) niet meer beurtäenhan.

- - ::: e -

- 4 3.

apees butte) ('hboeſbet mel) bieſchut al meenigmale!

«En neygt zig tot den val; een ſtootje ſtoot5e ijeen/

- % 3 'ft zie
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'ft #ie om, en voor mp ſtaag/een meenigt' grauuJaartg:

Dale ;

3Dit 5egt my, 't ſterv-lot, ljebt gp ooit methungemeen.

4.

GY zF LvE, 3ult dus haaſt / bien 3elbe boeg paſſeeren !

illeeueng glag loopt rag) en ig al upt bp na / .

3Dit uject ilt immerg / en ilt moet 'et nogtang leeren/

âlPantſcijooniſt 't nu al weet; 'Hibergeet 'et egter b?a.

5.

&#p b?uit het op mpmhert! boet mp in mpm beb2pben/

3Dat bat ik doe, of laat, tog tonen. Dat ift 't uJeet/

#at iit vergank'lyk ben, en bier niet lang 5al blpbell)

g#n tot mpn afſcheptmp geduurig houd gereed!

6.

2lcl) Dat iſ nooyt ietgboe/ bat iſt mp 5oube ſchamen,

JPat mn be dood daar vond, maar 50 in alle bing)

#p ſtrebg geùgaag/ gelpft 't een Chriſten 5albetalue.nl

RPie gaarn met vreedein't gemoet ten graue ging;

:

7.

op battnanneer gij beet/ gelieven 3ult te komen/

«En Hloppen boo? De boobt; ift met b?pmoebigljept/

ill)et blydſchap des geloovs, u tegemoet mag homen;

en upt genaan op U mag syn in tºuwluurpt!

* - 3 : -

.. * - a-,

tv- De
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De

GODSDIENST IGE CHRISTEN

GEMOEDIGT TEGEN HETSTERVEN.

Te zingen als,

Wie ſleet heuchelyker dagen, enz.

I -

O 19erblimbe &terbelingen!

âPie 30 boo? het ſterven beeft,

G#n 30 baſt aan b' aarbfcije bingen/

älºet um herten 3pt gefileeft;

UPat gp bie niet upilt beriaten/

alBpſ gp baar um beel in bimb;

2 al beeg b?eeg u hunnen baten ?

2lig 45ob#h#afm himb ! alg (Bob 3egt ô mene

ſºll HillU ! * -

2.

#teer nu tot uun oorſpronſt boeber !

(Lot het ſtof baat gp ban quam /

't HLighaam bat gp tjielb 50 teebet !

&#n uuu 302g/ zo na 3ig nam /

UPat um ziel gants is vergeeten,

GEn nu ſtaat/ atm) maakt) en bloot.

oën het ſinagenbe gepoeeten/

#l boet ſchrikken boo? be boot; it boet en5,

# 4 #tlimb
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:

-

3

#unb gp boot bie ſchrik beletten;

3Pat uïn leven moerb verlengd?

9f baat meeb be boob af3etten/ . . . .

“UPat g” u niet ten gtaue brengt ? * * . --

#Been / ô niet een ogenbliftje!

'g ſlebeng glag mogb nopt gelieert;

eÉn al ſtijgept gp) en al ſch?ihje / »

zºpaat meeb'uperb geen boob geupeert, baarmeeb en5

4. -

Schoon gp ban geen dood wild horen,

g#n bie baar ban ſpreekt / nu haat,

JPie gebagten tragt te ſmoren /

't Hkomt u niet een ſier te baat

2lcij! ſjoe ig 't u toe te menſen/

SPat gp 't ſterben mam ter ljert;

't gg tog 't Hot ban alle menſen/

&Poſt man u/ hoe 5eer 't uſmert; ook banen3.

5,

Jſlap aangaanbe: 'H bib u H#eere!

JPoet mp aan myn ſterflykheyt,

zëtecbg gedenken; huiſ mn Iceren/

3Pat mp maar ig toegelept /

#Slegtg een kleyn getal van dagen;

&Pat ik 30 in alle ding,

Zo omzigtig mp mag b?agen/

2ïlg een bie 50 ſierurn ging! algten en -
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6.

oën aan geſug (die het leven

Voor een ſtervend zondaar is!)

2áig blplu0ebig ijeeft gegeven;

g#n nu boo? 5pn Teeft geuiig /

âDeet/ bat tºp boo? ben het ſchen !

#eeft beruoguen) en de bood/ -

SPtig ben bootſteelt heeft gegeven; - -

âDatig nipn geluli. Dan groot! Yuatig cm3,

:

7. -

ſlaat ban b?p mpn ſterfdag ſtomen/ :

't #g ben bag ban myn gewin!

'ft tºch ban boo? De dood geen ſch?omen/

3Pie brengt mp ter Ljeplſtaat in/ .

'R &ta gereet/ en met uerlangen:

&#n 5ie na mnn 93efug upt /

JPie tupn ziel buel 5al ontfangen,

2ülg de boob mpn ogen ſluyt, alg de ens. ... .

8.

Zo ſtupt / bat beeg ogen leben/

(J2a het ligbaam boog een tpb/

ſiuſte op haar leger ftecbe)

2-ig uucer oop'men/ en berblpb/

%Heftig 3ien; Die mp Homt mueliſten/

illpt bien baſte ſlaap / om ban

jl)p ten 5aal'ge beel te ſtreithen/

#eere He3u/ treedt 50 an! #eere He5u/ treebt 3oan!

g 5 - Des
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X

De

GODSDIENST I GE CHRISTEN

Wagtende op zynes

H E E R E N K O M S T E.

Te zingen, als Pſalm 1 18.

I

ft heb blymoedig up begeenen/

#n bienſt van ballet herten heet!
G#n 't 3o mocl myn luſt en leeven,

#'tig mum voorregt, en myn Eer,## jupcb) in bee3e tphe 3regen/ - v

#Sat iſ daar toe berudaarbigt ben/

d:n bat ik heb een plaatá gefiteegen/

#n 't eolh bat ik wel 5alig hen.

2

3Dat bolh/bat 's Heeren dienſt waardeeren,

#tig bunne roem, en Heerlykheyt,

arbie ſtcebg moelijertelph begeeren/

dam goö tot welbehaaglykheyt,

die dienen, en 3pn boerft berrigten/

op 't alberäeurlphſt naar 3pn boil /

Gehoorzaam in berepſte pligten,

ºm in 5pn wys beſtuur gamt# ſtil.

. -- 3Dit
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3

âDil mp maar ômmm ſºob ! bequame /

JPooy be behuerhing ban uw' Geeſt,

&@m ftecûg ten roem ban uuben iſ)aume /

(GLe tonen/ bat mpu ſjerte 't meeſt /

«En 't ijertſpliſt ubenſt / om maar te lceren/

âDat tot bie Muaate bienſt behoort,

JDaar beo? men ll alleen ter &feren/

#ig houdt aan'tboogſcijziftban illu uJoogbt!

4.

&Dat iſ geſtorven aan het eygen,

jl)pn zin en wil, aan il berpant/

#ig nimmer opt ter 3pbe mengen;

dDaar 50 geulent aan uwde banot:

SBat al impn pogen en betragten,

3Dat dat ilt boe/ en waar ik ben,

jl)pn \u00: Den/ baben en gebagten/

ilptûgulilien/ bat ilt U erften.

y.

#T2pn Heer te 3pn/ bie 'it moet behagen /

Op Dat buantleet ilt hier ubu raat/

Voldient heb, en mpn leebengbagen /

25crepſten hun bepaalde ſtaat/

%|ft 3onbet ſchrik en ſlaafſe vreeze,

3 het een gewiſſe, bat boog 't bloebt /

JPpng Heylands 50 boel ig genee5cn;

&Pat ik hem toetreeb wel gemoet.

GEp
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6. :

G#p mil gp 5elo' mmm lenben go?ben / r .

Gºn Muaaſtent jouben op De buagt, -

Om nimmer tog verraſt te luogden /

G#n gp mp noopt ſtomt onverwagt,

On3aal'ge! bie be #eer 3iet Holtlell/

Qlig bp 't niet dagt; en bat be boobt/

ſpem overſnelt; wie 5al niet ſchromen/

#ban baat te ſtaan alg naaſt en bloot!

7.

apie noopt ben dienſt ban Jeſus Henbe/

spie moont Hºcm ho5en boog haar #eer /

jihaar dwaas 3ig tot be & chepf'len woenbe/

offin laag! bie helpen nu niet meer/

apatig het ſterven niet een ſcheuren,

3eoo! een bie baſt aan 't aarbfe fileeft;

ſpoebmaag moet bp 3pn boen ban Heuren/

#ig 't Oordeel hem uoogb'ogen fueeft! -

8.

Hpaat 3aalge! bie be #eer 3al binnen 1

Zo wakend', en met brandend ligt.

Tºp 5al hem alg 5pn teerbeminbe!

25eſtralen met een aange5igt/

3Ban welgevallen, en 't 5al buee5en/

Kom goede en getrouwe knegt,

Gaat in die vreugde, die voor deezen,

Ja eeuwig u was toegelegt.

Des
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Des

GODSDIENSTIGE CHRISTENS,

GE LOO VIG KRANKBEDDE.

Te zingen als,

Pſalm 97.

I 1.

Laat ong opmerkéndt aan/

43et Krank, en Sterfbed gaan/

35an een Godsdienſtig Chriſten;

Spaar binb g hem moog'Iphtwiſten/

di 2et 3pne bueerpartp/

&Ben Satan/ baar uuel bp

liet ongelove hoomt/

«En hem buel onbeſch200mt /

(Len volle opambt 5p.

2 • . . . *

zn tonen 's Heeren Wet,

2ºo maumu heln boogge5et /

«Beſtaaft met 30 beel vloeken,

Om hem 50 te berfilochen/

&Pat 3pn gehepligt bert/

#Dict met heel blydſchap uuert/

&Ier bolle 5aligljept/

Geruſtlyk ingelept:

jlſlaat boelt een droeve ſmert,

âDat



142 De s Gods dienst 1GE CHR1 s t e s.s,

3,

alPat boet hm bie gelooft!

spee; beft 3un hert en hooft,

gn bat geval nabomen /

q#n oeffent 3pn gelove, *

'# 25en 3egt ijp \uel boo? &#obti

dExpm ſjepl'ge #igter / (tot

âDicng HE)ajeſtept ift ga)

zo ſcijulbig; 'lt u eet lyct/ ja!

aPit ig nogtans nipn lot,

4

«Bob heeft ban eeuwighept/

GP 252on ban3alighept /

zpme zone millen geeben!

4Dp bat bie 't zalig leeven,

Qlig 25og verwurf boog nipt

(ILot Wuien ik hert'lph blp !

à lººp lang al heb geupent /

o:n dikwerv Yueer erſtent/

3Paar blyv ift nu ooit bp.

5.

#p heeft mp toege5ept/

JBat 3ptn geregtigheyt,

«Bob imp ijab toe gereekent,

G#n mp ooit aangeteekent,

Ten leeven; begift ban

3b2pmoebig alle ſtan)

#Pic my betwiſten gaan!

«beregtigipſt af ſlaan;

Daar heb iſt 't zeegel ban; #ntt

* - - - - žil
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6.

&pm @Beeſt) bie'ſ ban mpm #eer

Ontſing (3pn naam tot ſter!)

dPaar 'ſt blphen ban Han tonen/

#p 'g in mp ſtomen buoonen.

«Bp #eere 93ſe5u 3pt!

jl)nn 250?g / nu en altyt;

di)aaſt mp mpn bpamb moe /

#ft ujpg hem na u toe /

«En tjoo? niet 3pn bertupt.

7.

G5p naamt be vloek en ſchult,

GPp u/ en hebt berbult /

JPen eyſch des Wets; unaat meebe

illuſ 1)aber mag te b?eebe.

JDug 3pt g'alg Borg volmaakt,

12an dood en graf ontſlaaät / .

(@Len Heemel ingegaan /

Om boog my in te ſtaan;

?lIg mp ietg quaaög genaaitt.

8.

&Pug 3pt gp boo? ben @Lij2oon /

dlººpn geſug: «Bobcg #oon /

2llg voorſpraak bp ben 1Daber;

Op bee5en gromb 50 naber/

SHH in gelove, tot

Hl alg impn HBeer en ſbobt /

Niets hebbende in mp/

3Pat mp tot ſteunzel 5p/ .

2tig bit betäteegen Tiot.

giſt
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•-ie s

9.

gſh ruſte op bat moobt

illpt uuJe monbt geljoogt) -

dlººpn 12eplanb ! mijn bobt ?lmen/

't Zal iun ooſt niet beſcljaulen !

Al wie Inaar tot my koomt,

Hy kome onbeſchroomt,

Hy zy ork, wie hy zy,

'k Verwerp hem niet van my,

jl)pm #eſug! Dit betoomt

Io.

jlºpn twyfelmoedig hert;

apat 5omuppl wel eeng Wuert/

Gedrukt en neergebogen,

'H lºef ban uleer hert en ogen,

(Lotu: ban uJert mpn geeſt!

#oe angſtig en bebgeeſt/

GEmboo be byees' behmelt/

âBeer in haar ruſt geſtelt/

JPie 45n mp met beugeeft.

II.

JI)pn trouwe Borg! en 5,1

JPog nu geſtaag my by !

dºſsa NU niet upt impn ogen;

'# #al moog'inh haaſt 3ieltogen/

#ier leggen, maar het ligt

illm'g u?inb'ipfig aange5igt /

&tclt mp in zeekerheyt,

dººp hebt tot mp ge5ent/ .

'ft 12eb 't all boo? u berrigt. "N.
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Des

GODSDIENST I GE CHRISTENS

GE LOO VS-W ORSTE LING.

Te zingen als, 6 Kersnagt,

I •

O Overdierb're ſchat gelobe /

&P ſtoſtelpſt geſchenk oan boben/

3Dat tong ig magtig 30 't beijoogt/

âI naar uw waarde opt te roemen /

oën albie 3eegeng op te noemen /

UPie uuerſt5aam upt u bloepen booſt!

ºf

- 2 •

39 UPuur geloou ber uptbcritoorne!

Hºet eerſt / baar meeb een nieuno herboorne!

@Loont bat 'er geeſt'lyk leeven is;

JPie hemſtraftg Satans uberk boet haten,

gËn al het eygen boet berlaten/

&#n vlugten upt be bupſternig.

3.

g 't momber bat haar meerpartpber)

e Satan/ jaar een ſtaag beſtrpber

âBerb/ en beſtrpt met liſt en kragt ?

#n hield haar alg 3pn epigen ſlauen /

dit jl) aat
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Jil)aar 3p ontvlugten 't, en begaben/

&ig in des Heeren Jeſu magt.

4•

ſpoe kan in auberg alg haar haten?

3Dpl 5p niet ſlegtg 5 in rpli beriaten /

jl)aat nu beſtryden, 5pn beluiſtöt:

&#n gaan heln buyt op buyt ontroben;

JPit alleg Doen zy door 't gelove,

3Dat bug be waereldt overwindt.

5.

't Belobe ban 30 groot vermogen/

Steeft hem getuelbig in de ogen;

Gaat uJoelt/ Daar tiett Ijn teegen aan:

&#n homb bp bat maar in jaar knakken,

Hºp 5oub ban al haar kragt bet3luafiſten;

Gèn Deeb ljaar alg Yueerlo5e ſtaan.

6.

Op ban Ö Chriſten ! en ter luapen!

illu 3ielen-upant, 5al nopt ſlapen : -

#ottbt u tog mannelyk, en waakt, -

't 45clobe moet u borſt ücbcfilten/

&#n tot een veylig ſchilt berftreſiſten;

ålbaar op gn al 3pin ppſen ſlaaitt.

G5ebalt jet ooit) ('t gebeurt niet 3elbcm)

&Pat bp u op het laatſt nog quelde, -
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G#n 't krankbed kuiert een worſtelperk,

q? Dan bien goeden ſtryt geſtreeben)

#In het geloov, en met gebeeden,

&Loon ban it heldenmoet/ meeſt ſterk.

8.

3Laat u 3pn tieren nopt berbaaren;

## 't u nu bupſter/ 't 3al haaſt hiaten/

#eeft gp/ hoe 't 3p/ uur terugman aan,

#nu geſug/ bie hem 5al gebieben;
Weerſtaat hem/ ijp 5al van u vlieden, e

&#n gp alg overwinnaar ſtaan.

9.

Gryp 30 ma het bol5alig leeben; - "

gPaat toe ig u het regt gegeeben: - . .

Door Jeſus, bie 't bermonnen heeft.

&#een belſchemagt 5al 'tu ont5etteuſ

32og u ben ingang oyt beletten:

Zo lang alg uimen Jeſus leeft.

* - --

I O,

. *

Hy leeft, en gy 3ult met Igem leeben:

#2at moogb heeft bp aan u gegeenen; .

qën Hy leeft tot in eeuwigheyt.

d? Zaal'ge ſtrpber in 't geloue!

illu Ugeugbe ſtroom / bic ig hier boven

1900, u bewaart / en lueg gelept.

lft 2 De
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* De

GODSDIENSTIGE CHRISTEN

GEWAARSCHOUT ,

Teegen -

S A T A N st Y L E N,

OP HET GELO v E.

Te zingen, als 't Voorgaande.

, I

Ds satangiiſ, en boze vonden)

##n diepfens nauwulpfig te boo2gronben]

&#en pber bie 5nm 3iel benuint/

43eeft met 302guulbeſpit te luaſten;

©m in 5pn ſtrift niet te geraiten:

Op bat ijp ljem tog niet betſlint.

2.

(Ier regter, en ter ſlinker zyde,"

ASchiet ijp 3pn pplen in het ſtrpbe/

Deez' balt bp bug / die, 50 rueer aan/

45obg kind en erfgenaam, baut 't leeben/

JPie 't upt gemabe ig gegecuen / .

%jn ljet gelobe baſt te ſtaan;

: - 3Die



Z 1 E L. sv E R L U s T 1 G 1 N G. 149

3

JPicquelt íjn brocuig om 't gelove,

(@Leu minſten/ om bie trooſt te roben;

UDat ijn bit buur geſchenſt al heeft,

JDeen 5ept ijp ! (en 't ig goöloog liegen)

45p 5ult u 5elue bug beogiegen:

&Penit G Y Üat 45obt / Dat zuLKE geeft/

4 •

#ºoo'n zondaar ? meen/ gn Muaart vermeeten,

1I 3elb cell kindt van Godt te tjecten :

Met Chriſtus door 't geloov vereent;

%ja dat mogt iſp Wuel boog u uuenſen!

jl)aat Dat 5pn al gautg and're menſen,

Veel heyliger, alg gp uuel tneemt.

5.

JPaar ſtaat bie 3iele / ban te beeben:

«En 50 baat ik eet geen ligt quatn gecuen/

&#n blyk Jan ljaar genade ſlaat ,

&#n kragt, oml Heſug baſt te ſjouben/

2lan buien Dat 5p 1jaar 3ieluertrouuubein; * *

2-ºp ſtoubt nu bupten hulp, en raat.

6.

JDe meeſte ban 5nm arme flauen/

42eeft ijp be ogen uytgegraven,

&Bie zien nog kennen bate ſtaat:

«ën Homt 'er vreeze in 't getuife /

&Pf men het 3ielgljept niet 5al miſſe/

âDanneer bat men eeng ſterbeu gaat! -

it 3 &Pien
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7,

3Pien balt ijp aan met felle firagten;

3l3eg 3egt bp) met al die gedagten,

&beeb bie geen plaatg; hoe / 30ub gp nu / .

?Ean ubuc 5alighept gaan bugten / .

G#n 't hert beklemmen met geel 3ugten?

j?een/ houbt bat baſt / bat raab iſt u.

8.

3Pat vaſt te ſtellen, bat'g geloven,

3Laat niemant u bien trooſt ontroben !

jl?et na te ſporen / of gy zyt,

Zo algGods woord u op komt geeven;

3Bie Han tog 3onaukeurig ſceuen? ,

GÉn alg 't gebuiſſe u berlunt/ - -

9.

&Pat gp een 3onbaat 5pt bol 5onben:

318el benit ban maat / om Chriſti wonden;

&#n ſtel bat baſt/ Hºn ſtieru boo, mp;

#ft wil niet twyff'len, maar bertrouuben !

gËn 't oog op 45obg gemabe ſjoumen/

Hoe bat'et met mann ſtaat ook zy.

/

1 O.

G9 ſjoe geluht 'et ooh bien lo5e/

gPie 3ielen mooyber/ bee5en boge/

gËen meenigte / met deezen ſtrik,

5til heen te ſleepen ten verderven,

&Pie alg geblint/ baat heenen ſterben/ -

JPiet eerder 3iende (à uiat fcbzilt!) , 33

- 00?
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II,

3Doo! bat beboeb/ haat 't oog homnt ſtunten,

3Pan merkt men het bedrog, en bupten

&Pie 5aligtjept / Die men niet bagt/

(3Le 5ullen miſſen; Ö Dat mate!

JPat 50 cen 5iel Dan 5al etbaare/

3Pat men in 't minſt niet had beruJagt!

I 2. -

'ſ) | 3eet! boe tog beogen open/

Ban 30 beel 5ielen; bic dus lopen /

Geblint, en met een valſe hoop,

&#n 50 miglept omtrent 't gelobe /

1Derligt haar boo? uud &#ceſt man bobe/

&#p ſtut baat tog in bee5en loop!

13,

JP0e Ijaar ljet waar gelove ſtemmen/

JPoe ljaat 3ig aan ulu \u00:bt gtuJennen;

JPat elk 3o lilaar en bupblpſt 5egt/

Wie bat zy zyn; en hoe 3 jaar dragen,

KPie 4.50ût in haar geloob beijagen;

&#n 'g leebeng ſtroom ig toegelegt.

- - I4.

3Laat 30 ben Satan / bie 3pn ſcijigten/ .

jl heeft op 't gelobe / ſtomt te rigten/

25eſchaamt 5pn! H)eere Heſu / toont /

JPat ooit biebpamb / u moet b?ee5en /

&Pug uuerb u grote naam gepgee5en;

gºn gp met #eerlpfiljept#mt
4
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- De

GoDsDIENSTIGE CHRISTEN

STERVEN DE IN DEN HEER E.

Te zingen als, Pſalm 1 36. *

I.

'H V «fſte nu met hert, en oog,

dPp een bie upt 't H3emelg boog/

Is herbaart, mpn bof gemoet/

&#n 3ie / hoe 't 5ig daar op boet.

2.

'# #ie baat een bie geeſt'lyk leeft!

3Pie 't gelobe maarlpſt heeft;

#Pieg ijp upt een zuyvre zugt,

illpt 3ig 5elben ig gevlugt,

3. - ;

32a 3pn gesttg/ bie Ijun al,

3Pie maat tot Hem komen 5al; - h

93'n opregte meb'rigijent/ -

#pn genaad heeft toege5ept.

4.

#ugtenb' om 5pm goebe (beeſt/

dº)m bam ziels-beſmetting meeſt /

epn gemaakt; aan 'g leebeng pabt /

2ll 3pn luſt, en zielywens ijabt. Di
- 2
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5.

JPie 3ig aan Hem 3omber bat /

H#2p ietg te bedingen babt /

Hertlyk opdroeg, en 't 5pm &#cr/

?lgte/ bat 12p buierbt 3pn lºcer.

6.

@Ien lºcer / bie Ibn gamtg opregt/

gPienen miſbc; bieg bp 5egt /

H#2eer doorgrondt mpſ 3iet myn bert / .

@Loont 'et/ 30 ictg tot man fûlect;

7.

UPaar ig) bat mp ombchent/

#pn mogt! &#p mnn Excere uJeubt

dºl?!! Daat tog af; Yuant ilt 5aſ

dil 2p graag ſcljifilten / tot bat al /

8.

gPat Gy my gebied, alg #ccr) -

'it Zoch mp3cifg niet / maar uun &#ct !

&#pgen 3in verzaak ilt nu/

Eers genoeg, dien ik maar U !

9.

#ulſt een ſtijgiſten 3iet gp baar/

b'?larbfc but / bie breekt nu, maar

#p meet uJaar bat bn5un geeſt/

(RPie 3pn 50?ge bab op 't illeeſt;)

IO.

jºu geruſt'lyk bergen 3al:

't #g bp geſug/ "# al,

5 zang
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3Iang ten bergplaatg heeft erkent/

'fi |2002 3pn taale Dug Oultrent.

II,

Zie myn Jeſu, 'k kom hier nu,

In geloov', 'k ben immers d’ uw',

Gy de myne: deeze hut,

Stort nu Heer; gy zyt myn ſchut.

I 2 -

Neem myn Heer, myn Hooft, myn Man,

Deez myn ziel, zy ſcheyt nu van

Deeze aard; op uw bevel,

'k Ruſt nu in uw wys beſtel.

I 3. -

'k Leg in deeze ſtervens noodt, -

't Hooft nu op uw borſt, en ſchoot;

En ſtap van de waerelt af;

Met u, over doodt en graf.

I 4.

'k Werdt nu door U zelv geleyt,

In de zaal'ge eeuwigheyt!

49 4Bie p2pſt niet 30 een ſtaat/

3Ball een bit zo D'aatù berlaat!

- I 5.

apie nu 5o een ſterven roemt;

aPec5 geſto?u'me 5alig noemt:

3Pie ſſa ooit dat ſºcplfpoo? in ſ

#Zo moetbt ſterven zyn gewin. D

- - CS

- - - -
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Des

GoDsDIENSTIGE CHRISTENS

Gelukkige Leyding

Ter

H E E R L Y K H E Y T.

Te zingen als, Pſalm 1o5.

I .

Wat moet hie niet geſtiliſtig noemen:

3Pie fian genoeg 5pm beplſtaat roemen;

JPie boo? be zelv verloochening,

(&Lot aller tyt, in alle ding,

Jl)et blpbſchap / en gemilligbent /

25eruſt in 'g #ceten ujpg belcpt!

2 •

âDie ſtan 45obg upg belept ooſt Vuyaften?

âDie 3oubt het millen amberg maſten?

UPie ilnmerg niet / bie 45obt erſtent/

Alwys, en goet, en 3ig gement)

(Le leeben in afhanklykheyt,

39an Göob / in biep ootmoedighept.

zo
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3

zo ceme / burft 3ig ubel betrouuwen /

3tan bob) die met 5pn tºen 3al houuden:

boe dat het ook bier met beul gaat /

#stil 3pmö in b'uptuoer dan 5hn raat /

©un bat 'et up bein 3cefiet Iept / .

"Dat al Gods doen is Majeſteyt.

4.

Dug tragt ijn nopt voor uyt te lopen/
jt)aar ſlegtg te volgen, en tehopen /

#eſo alg bet tecgen hoop 3pn mogt/

o#n ijn ten epubc raatg geb?ogt/

tºp ig in cyoog gelegd te been/.
ion lepb bem baat 4)p wil ulaat heen.

5.

zun boot bie hem bug verre leyde;

#Die weet bpſ zal noyt van hem ſchepbel

Gil ſtruphelt bn eeng op 5pn pabt /

#Die jamb bic hem bug heeft gebat /

#ie regt hem op 1 en Ntig 59il uuoogbt /

Zie voor u toe, en ga weer voort.

6.

«D zaalge 3iel! bie 30 kan ruſten !

#n ſhotg beſtuur/ ga u verluſten

#n uur geluk/ uur Bonds God legt

it bug/ 3o na be Heerlykheyt :

All al boog eeuunig toegebagt!

o:n boot inn Goël toegebgagt.
w (Loen
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7.

@Loen lºn u tot 5pn Erv aanbaarbe /

UPie alg gp 5pnen raabt op aarde

H2ebt uptgebient/ uu 3iel getuig

«Belepben 3al Daar Hy nu is

39erljeerlplit in 5pn 'g 13aberg LIj?oon;

RPug crut gp bo92 li)cm 'glcemeng ſtruon.

8.

3Pie leebeng #troon 5al gſeftig gecuen /

JPie nu al ig uu ligt, en Jeeven,

UDieng aſberheuglplift aange5igt /

11 ban 5al 3!In een eeuwig ligt:

"Hupch Cij?iſten; om bic ſjeerſpſiljept/

JPie baat boo? u ig uJeg gelept!

9.

&Loon maar met alle ernſt en pogen/

UDe aart ban. Die 30 ijopen mogen /

3Peef'reyn'gen zig, gelpft ljaar Heer,

&#n Hooft gantg reyn ig / en 3pn Ger ,

JPie ig jaar boel l Ö 5aal'ge ſtaat/

UDie bug geleyd uuero boo? Sobgraat!

Des
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Des -

GODSDIENSTIGE CHRISTENS,

B E R U s T 1 N G

In

G O D T S L E Y D I N G.

Te zingen als,

Engels Fortuyn, of, Ziet daar, ziet daar, ziet daartºe.

f.

De (ſtijgiſten regt betoogt boo?'g #eeren @Beeſt/

3Picng gantſe poging/ en 3pin uJeng ig 't meeſt !

3Pat bp altyt gelaten werkzaam ſtil,

25eruſt in 'g l9ceren gocbe / en henl'ge boil.

2.

H#p geeft3ig aan 't geleyde naar zyn raat,

#oe 45obt hem ſtiert/ mat boeg ijp met hem gaat /

%pn Bonds God is getrouw, bieg ig ijp ſtil/

25eruſtenb in 4Bobg goede/ en bepl'ge buil.

3

3Bil opt het hert in ongeloon voor uyt;

H#p roept'et ſtrahg te rug; Gods wys beſluyt

Zal u wel leyden (3egt ijp) wees maar ſtil,

25eruſtenb' in 45obg goebe/ en ljepige upil. 2 ººi

ict
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4.

ziet ijp 't hier alleg in beweeging ſtaan:

%egt 't angſtig ijert/ hoe zal 't met my nog gaan?

H#n boub 45obbaſt; en 't ijerte ubert meer ſtil/

25cruftemb' in 45obg gocbe/ en ben!'ge miſ.

3.

@Ireftijen een Krankheyt, bie hen ban beneenſ

#Scljunt af te roepen/ en bat ijp nu ljeen

#al gaan tot God; ſjnig geillocoigt ſtil /

25eruſtend' in Cubg goeJe / ell ljepſ'ge uril.

ſ

6.

Hººp ig vereenigt met 5nm Hooft, en Heer,

#pm #eſug/ bietjem 't zeegel gaf uncl cer /

ſBan 5pne trouuu / beu 4Seeſt; batmaaiit!jen ſtil,

25eruſtend' in Göoog goede / en Hipen!'ge luil.

7

#pig 5nm leeven, 't ſterven zyn gewin:

JPat lent hem tot be uglie u?eugdein/

jii)aar roept God hem terug; ijn ig ooit ſtil/

25cruſtend' in 150üg goede / en gep!'ge luii.

8.

#n is zyns Heeren, en boog tºen geſtagt)

gº'n boo? 5pn liefbe/ 50 aan ljen berſtnogt;

&Dat
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Pat 30 bp hier nog werk heeft, ijnig ſtil/

25cruſtenb' in 45obg goebe / en bep!'ge wuiſ.

9.

JPe wille bug vereenigt met 5nm I)eer /

1Binb baar in alle vreed', en blydſchap; meer

2ºlg opt be 3iele bomb; ô ljeucijlph ſtil!

(Le 3pn in 'g H#eeren goebe/ en ljepi'ge buil.

IO.

“De quelling en het ſmertclpſt geboel/

âDerb meeſten tpb beroo:5aaltt boo? 't geupoel/

3Dan 't ruſt'loog bert; hoe Halm 5al 't 3pn/ en ſtill

25ccuſt men in 45obg goebe/ en ljepſ'ge huil!

42 II,
w

4? Zicle Halmt / loat 5pt gn mn niet uJaarb !

93ſt heur u alg een hendel op be aarb;

gEn 3eg met ernſt ) myn 3iel meeg altpt ſtil /

25eruſt tog in Gºoög goebe / en ljeplºge mil!

I 2.

69 âDengb're ſtaat! 30 naar 45obg raat gelept /

H3ier bug getrooſt, daar na ter Heerlykheyt

(GIe gaan! mpm 3iel ( bipb altpt uberh5aam ſtil /

ſiuſt EEUWIG zo, in Çöcòg voLMAAKTE WIL !

ISOers
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" Des

GODSDIENSTIGE CHRISTENS

BETREKKING tot Den HEMEL,

ALS DE GROND VAN ZYN E ZALIGE

V E R W A GT I N G.

Te zingen, als Pſalm 138.

I -

Geename Ch?iſten/ bpie gp 5pt/

G5p uinbt altpt) - -

HPeel ſtof tot roemen;

Niet in u zelfs, maar in uw Heer,

3Pie u be @#et

Göeeft/ u te noemen; -

H#oeuſel gp nu nog boog een tpbt /

OPp aarbe 3pt/

«Een Hemelborger:

illpt 45obtgeboren; bieom hoog /

ill houbt in 't oog/

?llig albe50pger.

2

aPaar ig uun ſchat, uuo deel, um goet/

gln operbloet;

Paar ig uun woning,

ilm engen t'bung/ baat 't hert na hangt!

&#n na#k
uw” Konin& Paar leeft uw *#t 2Tall
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2lan mien bat gp beëdigt 3pt /

Heem t' allertpt

Gehoorzaam t'Eeren; - - *

«En 't geen 3pm Ryk verhind'ren30um / .

jlºet âragt getroubo/ . - - - - - - - -

(JZe helpen weeren.

3

gÉn ig 't um toeleg niet altpt /

jl het alle blpt) -

(Le laatem blphen/ -

23in alles mat gp ſpreekt of doet,

«Een repn gemoet/

RPat niet mil mpſten! v,

3Ban 't leebenig ſpoo! ſ ſchoon b'aatbeling/

25eſpotten ging!

HIm heemels leeben?

zºpie blinde ziel, 50 bet niet 3iet/

3Pieg bp u niet/

Hºtan ſtupting geeben,

4

gln 'g leebeng bepiſpoo?) maar g? Iet

#legtg om uuo tret/

zo te behouaaten ,

teat niemant/ hoe, ofwaar m’ u bimbt

3Boo! aarbgge5int/

#l ftan berftlaaten.

ſaf ſchoon gp nog op aarde 3pt/

«Tºp hebt altyt,

Alm' ijanbel boven:

&Pntfangt gp zeegen, hert en oog ,

#eft gp om hoog/

d@m ſjobt te komen.

Y,

#Paar maakt gp ſteebg uw doen beiteut,

&#n gp gebuent

tº4 à 4

11 /
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All / baar te klagen / -

#et quade, bat u hier ontmoet:

etn mat gp boet/

3Paar raat te ingagen / .

Wat, en hoe dat het bient gebaan,

3Pangt gp ietg aan / -

G#n geeft Bob 5eegen/

Heet gaat in lof ten hemel wett;

't gig man uuu Ipeetl

3Paat toe berfiteegen,

G#n ô gelukkig Hemelling!

Abchoon nu gering/ -

G5eagt bp menſen, r

aPie maar het aardſe blinkt in 't 00g/

«En p2pſen hoog/

q#n dat maar menſen; . . .

dºöp 3pt bevoorregt met eengoet l

3Pat b'oberbloet/

3Per gamtſe aarbel

dPnnoemlph per te boben gaat,

&#rkent um ſtaat,

Igoubt bie in maatbe.

7.

JPat boet gp; 't ig uu'g herten ºpenjl

2lig hemels mens,

All ſteebg te b?agen/

z,Pat clft u / in um' bambeling |

qEn nuanbeling/

Göeſtaag 30 5aagen!

«En 3echer ſtopt gp meenig traan/

JPat al uur daân,

eën al ium woorden,

jàiet meer na 't ljeplig## ſmaaät/

- - 2.

- - - - - -

gint
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G#n 't hert niet raakt / - 2 . . .

Zo alg 't behoogbe. 8 2

e - - - - - '4 :

Zo moeſt 't ook zyn, of gp en maart | | | | | | | |

#Piet van be aart/ ! . . . .

3Per 1 hemellingen; . . . . .

G5a Dan maar 30 gemoebigt heen / . . . . .

G#n beſt u treen; * * * * *

3Laat d'aardſe dingen, - ,

&Poſt maar alg aarde 3pu geagt, - - - - - -

2lltpt betragt/

3Boo? elft te toomen:

&Pat ſchoon gp 't hier hebt / bol en miſbth

3?og kunt, nog wilt -

&teebg blpben moonen. -

9. -

jl?aar blpb en millig) alg uur | heer / .

ill roept / hom heer/

#Pitt'huys: ben Hemel,

(GLoon bat gp baat um hupg en ſchat /

ga alleg ijabt / -

&tapt 't aarbg gemeemel/

2tig moebe / in geloobe upt:

Jil 2et bit beſlupt; -

Godt zal de mynen - -

Bezorgen; Hy's myn zalig deel,

Ik ben geheel,

Met 't myne, Zynen,
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Des

GODSDIENSTIGE CHRISTENS -

Z U G T

Tot een

HEEMELSGEZINDE WANDEL.

- Te zingen als, Pſalm 77. * *

I.

J«ë3u lieu! @Bobg eygen #one: "

#ie een upt uur dat erg mooneſ

ºp de aarde neeber quam/ | | e -
«En ong bleeg en bloet aannam/ .

#n uw bolis tot bob te brengen; " . .

#aar toe gy uw bloet liet plengen/

#n alg gp 't bier bab bolbaan) " " -

3Deer ten Hemel 3pt gegaan. '

,7,
w

2.

Om ban baat um' beeſt te gecuen; ga

SPat bie 't mare hemelleven, . . . . . . .

itragtig in het berte myogt) ' . . . . . . .

1Aan het bolft boor u geſtogt; . . . . . .

&#n haar plaat5e ging berenben/

#aar gp haar teng in 5oub ſepben;

G#n haar ulue H heerlphijept/

&Ionen tot in eeumijſjept. vºg'

: - 3, 3 &choon
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3•

5choon u nopt supn'#lichaamgogen º

Zagen / ben ik bog beu0gen /

aPoo! uun liefde, 'R boel mijn hert/

(ILot u Heer, als brandent mett!

'it geb u lief/ myn lief, man leeven,

'# #eb mij gaat aan u gegevenſ,
de inpn ſchat wapn ligt, ſtipt 3ën! - - - - -

Zielg berluſting! leueng 252on! .

, -19.

4• Leer

JI?eermaalhef ift mline ogen/ . | | --
(4Iranenbe na 'g ſpemelg bogen / * - 2 * * * *. t

'# Zeg daar, daar is myne ſchat, -

Hy die my heeft liefgehadt, ,

Daar 's myn t huys, daar zyn myn vrinden: "

Die ik eeuwig daar zal vinden,

In 't volzalige genot, -

Van de algenoegz'me Godt! "

- i ,

5.

jl2aar mpm oog hoint haaſt te ſtapten, rºtttt! ff

ſlBollien / meeb'ſen/ houüelt 't bupteit ha: 2 , 3jt; º

3Pat het niet meer booſ en bringt hij : : : : g: ,,t

SPaar ſbp in um glori blinkt, is er tº ºf # : zº

jlºogt mp eeng um ligt outiſch pºten, is ºf Ri: rt

iſºn verſchuyf eeng bie gordynen, 2 gig in.

#Pie bat liefelphe ligt/ ;" , , is tº

3Pan tron beuchlph aange5igt . . . . . . . .

#lººp

- - -

- - - - -

- - - - - -
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6.

3ſlap beletten/ ſtraal ban bobel

GPp het oog ban mpn gelobe)

&Pat bie ſchelle bie 't nu beht/

G#pnb'lpft eeng baat ban uertrekt/

gaat iä boot bee5 zigtb're dingen,

(GLot 't onzienlyk in mag bgingen /

ofn 't mp alleg merb als niet,

RPaar mpn oge U niet 3iet.

7.

JIPetill / ô mnn Håeer ! alleene/

31Bil mpm: 3iele 3ig bereeme/

aPaar 3p gantglpk in beruſt /

«En ten bollen 3ig oetluſt!

3Laat ik ll tog deel genieten!

JPoet um ſief beſtralen ſchieten/

%jn mpm kil bevroſen hert,

“Pat het eeng geſmolten merbt!

8.

3Laat'et regt aan 't branden raken!

3Poet het in uuo lief be blaften;

3Pat be waereldt liefde boot/

3?immermeer mp meer behoopt;

JPoet mp baat 50 ſteebg in manb'len/

SPat het in mpn doen, en hand'len,

25lpht / bat gp myn ſchat en deel,

Zo mpn 3iel be5it geheel!

3L 4 #Laat
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\

9. : )

3Laat ik tog bewaerelblingen/

9bertupgen bat gp mp/ -

Uytkoos; Dat ift niet alg zy

25em / en zo iſt mag te vooren, " ， " -

jll)aat upt baat ben uptberhoogen ! "

(Lotum engen epgenborn; ·

aPagenbe u beeſbt alom. - - -

&#n in 45obe mogen roemen:

Wii

Jaie ſitebg 3oeien aartſe bingen/

--- --

, j' -

*. - - - - - -

i . . . . . . .

1o.

'h zal ban toomen/ een te toetsen " .
32au biel bie haar namen lee5en/ - ",

gIn het boek des leevens, en º . *

Pat ift een net geeuer brn/ -

3Pie 3ig HEEMELBoRGER noemen;

#Pa mpm Vaderland heen ſtap,

«En hier maar in meemb'lingſchapl

* *

I I.

3Pampn engen t'jupg hier boven / .

32a myn goet, bat miennant roben .

àſtan; en al myn vrinden meeb'/

dBm in bolle vreugd', en vreed';

3Pie'er eeumuig ig te pinben / .

25p 1 l/ ô mpm 3iclg beminben!

3P?tift bit 30 tog op mpn ijert /

Dat het als verheemelt werdt!

-

- - - - - -

- | | | | Ts- -

- - - - - - -
-

* * * *-*- - - ;

- - - - - - - - - -

'' - - - - - - - -

(191 tºt
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* T
I 2. *

d2m termpl ik hier beneeben/ - - - - - -

ill nog dien; tog nimmer reeben/

2Aan De waereldlingen geen/

gem te bemhen / bat ik leen

#Zo alg zy; en 5o een blame/ - - -

252agt Dp bee3 bertjeeben maïne ! I

#leſu / bie mp hebt gehogt/

Sterk dat g' in my hebt gewrogt!

%

-

,

13

'titlepn begin5el mp gegeben/

12an het 5alig, HemelsTeven,

(GIreht inpm berte ban bemeen; ' A.

«En het ſtreñt 3ig berubaartg heen/

#aat E:pt heb, mag mijn lenen/
#o geſchikt/ bat ik Honb fmenen/

25oben b'aarbe/ nu um'raat/

jl?p bier nog beneben laat. - -

I4.

tºt habbe Dan mpng 3ielg begeere/ - ,

GBug mag if uun naam tot ſtere;

gºn. De maerelb hreeg muel ligt/

ºoij een inbºuh man haar pligt;

'##oub ten minſten haar ban firchhen/

"Het beſchaming; muiſ mp treffen

#langg hoe hoger H#emelujaart/

&Pan eerſt leefſit na myn aart.

TL 5 - - Der
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Der -

GODSDIENSTIGE CHRISTENEN

V E R W A GT I N G

Op

C H R IS T I TOEKOMST E,

TCt

VERHEERLYKING van HAARE LICHAMEN.

Te zingen als,

Heylºge Jeſu Heemels voorbeeld &s'e-

J.,

Zee 3aïmpm #eer eengkemen/

HEJet 's Vaders Heerlykheyt;

#Paar ſgp toe mag opgenomen/

G#n plaat5e heeft berept:

35oo, 3pn Erfvolk, dat hem ſbobt!

ſheeft gegeenen tot 3pn lot.

2lmen ja! 2lmenja!

#eere geſu / homutogbga!

2.

zº #p 5al op beg #emelg molften/

#et 't moemloog Gºng'len tal /

#ecberbalen/ en be4Polften/

Boo! 't groot ba3upn geſchal / . 't Zagt

/
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't Zaamen roepen, en baat upt

2，ig bereenen met 3pn 252upt;

2ºmen ja ! ?ºmen ja!

H#eere geſu / ſtomtog bla!

n 3

Zp bie in den Heere ſterven,

3Pieng lichaam men in 't graf

5?eeber legt / en baat berbetoen;

«En aan 't gemo?mte gaf.

Zal um Ibeplant met ueel Eer;

illpt jet ſtof doen roepen botet.

2lmen ja ! ?lmen ja !

H#eere geſu / ſtom tog bga!

4.

#lptberhoo?ne Hemellingen,

3Bie ſchabe agten kan / - - -

2ll be zienelyke dingen, 3 .

&Pp bat gp gefug man-f 3 -

# met blpuſchap hert, en oog,

n berlangen / maat om hoog. "

2ºmen ja! ?lmen ja ! . . . . . . -

H#eere Heſu / komt tog bra! - - - - -

5.

H#p 5al tot u meeberbalen/

dBm 't ſtervelyke deel,

illpt haar graden op te halen /

3Peramberb in 't geheel/

ãºpn
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Zpn verheerlykt lyf gelyk, : "

1Bol ban glauitg/ en pſt. * * *

2lmen ja! ?lmen ja! -

#eere Heſu/ hom tog bga!

6.

3Pan 3uit gp met deez' uw ogen,

ligem bie um 3iel bemimbt/ .

dPie gp nu nog niet hebt mogen

Zien/ (uwezielen vrindt)

#tommem 3ien; en 3pne ſtem/ - - -- - -

Zal u maab'ren boen tot #em. '

2lmen ja! 2lmen ja!

lgeere geſu/ hom tog bpa !

7

3Pee5 geringe tabernakel/ - - ºf

# in 't ſtof gelept/ - - - -

3Pie 3o lange tpbt baar altel / . . .

3lag in vergeetelheyt, : -

Zal ban boog beg #eeren Hragt / h .

3Beer te voorſchyn 3pn gebgagt. ,,

2lmen ja ! 2 innen ja! - - -->

H#eere geſit/ hom tog bga!

8.
e

illupe ziel reebg ingelaten/ + : '

%jn blpbſchap bp ubp HBeet/ ' , '

illart een lichaam bonen maten/ ,

3Pereert op nieuïng nu meer ! *,

't Zaam
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't Zaam Vereent, bol majeſtept; *

#n ben gemel ingelept.

?lmen ja! 2imen ja!

#eere Heſu / hom tog bra! -

9.

- r

42! hoe 5ullen bie twee bpinben/

Ziel enbe lighaam bepb / -

gPaar malhamber beticijlpk binben;

9m t'5aam ter beerpitſjepb/

#n te gaan: om eeuwig baar/

geen te 3pn metb eng'len ſchaar/

?lmen ja! 2lmen ja!

H#eere Heſu/ ſtom tog bya! -

IO,

g#euunig ſjob bolmaakt te lopen/

13gp 3omber binbernig,

âDieng gemoet bliegt niet naboben/

&Paat 't geeſt'lyk leeven ig; 7

ſtoepenbe met gesu 252upt/ . , ,

3Paar ik ooit mpn Yueng in ſupt!

2lmen ja! Amen ja!

Hi?eere Heſu / ſtom tog bpa!
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- 'De

voLMAAKTE HEERLYKHEYT

Der

GODSDIENSTIGE CHRISTENEN.

Te zingen als,

Pſalm 118. Danket den Heer, enz. of Pſalm 66.

Singt den Heer in de gameſe enz.

gſe ham be liefde Bobg ma maatbel

Hibet lof berb?epben zo 't betaamt:

#Pat Ibn ben meng / maar ſtof en aarbe /

zpm KINDEREN laat 5pn genaant/

zijn maarbe Dogteren, en Zonen,

UPie IBp in 5pn#
Hier met GENADE buil rolien /

#ier NA met voLLE ZALIGREYºr

2•

dºöeen hert ig magtig te bebatten !

ambat heylgoet bat al in 3ig heeft:

3Bat rpite/ 3ielooſboenbe ſchatten/

zpit's levens erfgenamen geeft,

aeat goet, en wat het al 5al mue3en !

gg omg nog niet geopenbaart,

# meen/ bat meet men eerſt na be3en;

zPat pant met nog boog (450D beluaatt 3Pan |

. QPºll
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3

#anl, en dan eerſt, 5al men het westen/
3 Pat bat bie Eernaam in 3ig heeft /

#en Zoon, en Dogter boog te heeten l

?Eig gefug bien bat# haar geeft

&#eng op be mohen 5aſ verſchrºmen

iſ het al be ſºng'len dan het ligt

39erſchupbembe al bie#
UPie nu belem'ren ong ge;igt.

4.

GPan 3ullen 'g #eeren liepelingen /

(#Bie ſchoon haar oog Hem nopt nog3ag !

#n3ielg begeerteng tot Igem gingen)

n bie booglugte groten Dag :
2em zo HY is, met hunne#/ w

#n al 3pn glantg en heerlpähept

42p 't aſbermaaſt beſchouwen mogen/

«En buerben tot 3nn (Chroom geleut.

5.

#o ban na by, bat 3elu be ſtralen/

3Ban 3pn bertjeeben B12ajeſtept/

dPp jaar ooſt 5ullen meüerhalen/

&#n Deelen ban 3pn heerlpähept:

Pie onmabenhelpſte ſupſter/

32an 't glorprpſte 2lalige5igt;

#ier ſtaan nup nu alg in het buuſtetl

«En ſcheem'renboo?'t onnaakbaar ligt.

319at
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1

6.

3TBat 3al! mat 3al! mat 5al bat me3en !

H#oe 3iel bertuſthenb! mie bebat

3Pat nu? unie heeft 'et opt bolpreſen!

3Pie ig 't Die beeg berborgen ſchat/

&Pntbehken han; en baat ban ſpgeeſten/

Zo alg 't 3al 3pn? onboenlpſt iſt/

eëen Eng’len tong bleeu in geb?eeken/

JPie 't ouberuoonb.) bab 't maar gegiſt.

7.

312p ruſten in bermonberingen!

qEn roepen upt/ ô goede bobt!

âlBat 3pn! mat 3pn bat grote bingen !

&P Kind'ren Gods, buat 5al bat lot /

HIm 3iel berbullen! ô mat b?eugbe

zal 't unehhen! maar ig een gemoet/

3Pat 3ig opt in Den H#eer berijeugbe/

3Pie 't niet 3et in een liefde gloet.

8.

«En roepen boet/ ô God myn Vader!

3Pat 3pt gp aan u kind'ren goet!

2lch trekt mpm hert tog tot u naber/

gſm 3upb're liefde; bie mp boet/

HII op het alberteeberſt Eere,

oºn dienen in bolbaarbighept;

Hilm hamb mp ſtuure/ en regeere/

«En lepb mp tot bie heerlphhept!

Des
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Des

GODSDIENSTIGE CHRISTENS

S T E M M E DE s G EJ U Y GS,

wEGENS zYNE NOG TEveRwAGTE

HEYLSTAAT,

Te zingen als,

Hoe ſchoon ligt ons de Morgenſter enz.

W.

A1 jupchenb nu met hert en oog/

«P Heylig zaat! ma 't 5alig hoog / -

eÉp beſtig uur gebagten/

&Pp al bie ſchat/ en oberbloet?

JPie ſ5ob u NU al erben boet/

«En 'tgeen nog ig te uJagten;

gºp gaat/

illuj ſtaat/

ofeng ter beegen

«Buermeegen/

A GÈn um herte; A"

#al 3ig haaſt ontdoen ban ſmette.

2

4Dat finetteboelt tog bat gemoet/ .

39aat 'g heeren Geeſt verzekring boet/

#lº dººpt
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dBp 3pt uyt God geboren?

#3pt op upt gemaab zyn kind, -

zetcetcripâ oan item bewmint, -

o:n baat toe uptoerhogen) . . -

q#ct iet: -

Allpt niet /

@ttam in boe838th,

d? mat Ugee5e /

Hitan u treffett

Alg gp bit maar humb beseffen!

3

«Bp 3pnt een kindt, 3pt gº gaſreeb'

qPoſt Erfgenaam, til eyg naar mecb'/

3Ban al matig begºceren:
zee aard', en wat gy daar op ziet,

25p3omber 't geen bat GY geniet l

ºm u meeb te geneeren!

aPit ig

45emig |

ziPoo! ſjobg hanbe.nl

3JI alg panden,

* 3Ban zyn trouwe,

apie ºp 3al onateuäbaar bouwe

4.

13oe heurblph heeft men eigen ſtºm heeft/

#at God 3o alg een Vader geeft /

Gian 3pn geliefde kind'ren !

zopsoma 't geeſtelplan goet,

&Pgt
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3Pat u in Gode ryk 3pn boet/ r

oºm mimmer 3al berminb'ren. - -

32u al / - -

%jn 't bal/

H#ier beneeben/

lhebt gp reeben/

&Pug te roemen;

«En wel zalig u te noemen!

5.

't gig maat/ 't geen boog het lighaam ietſ

'gg nu nog mobig, maar geosig

3Pat ig niet te maarbeeren / . .

25p 't zielverzadend geeft lpſt goeth

UPat ſbob 3pn hinb'ren. Nu al boot

25e5ſtten / #em ter &#eren; >

3Pat 39 / .

5àu b2p / -

12an be 3omben / -

qPie jaar bouben A *

(@Len berberug,

ricebg een geeſt'lyk leeven eruen.

6.

&#en leven baat men boo? betoont /

JPat Chriſti Geeſt in 't ljette booont/ -

&#n bat 5p boo? HEM legert:

't Göeen jaar ſtrcht tot een onderpant,

Gén zegel ban 45oog epgen ijand/ - , ' -

(tºen blph bat Hy 3al geben/ . -

- * . jl? 2 3deel
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3Peel meer,

3195nneer / . . . .

'g Lighaams leben/

H#aat gegeben/

Zp tjiet berben;

RPan 3al 't blphen mat 3p eruen.

7.

G#en erfbeel/ (3egt beg Igeeten moogb)

3Pat 't oog niet zag, mept mag gehoord,

gºn noyt quan in gedagten, * - ,

#eeft 45ob ben 3nnen toegelepbt/

«En al ban eeuboigbept berepbt:

G#n 3p baarom bermagten;

&Pit goet / -

#orat De H3ecte

H#em ter #ere

3Pillen ſparen/

&Zot 3p 't zelver eeng eroaren.

8.

UPeg ſheeren uytverkoren vat,

JPie baar eeng mat gezigts ban habt /

JPie homo baar niet ban ſpreeften:

5?een/ 't mag hem onuytſprekelyk.

op goet 30 onumaatbeerelpft!

#iet moo?ben ong ontbrechen!

4P ſchat ! .

3T2ie dat

v

#iet
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IËiet op aarbe / .

HIYpe waarde ! "

't Hºgert te enge /

#tan 't 3ig met te binnen brengen!

9.

3Pe volheyt ball be zaal'ge Godt,

## Dan be 5iele tot haar lot/

erſtant en wil, bolftomen

@behepligt/ en be zuyv're Geeſt,

32an het berberf'lph bleeg ontmleeft/

#In Göob 30 opgenomen;

3Pat 3n

«bantg blp /

%jn be liefbe

JPie haar grief bej

Zig berlie5en/

&#n niet grooter kunnen hie5en.

's
-

v

S2e 3iel meer met het lighaam een/

(&Pat boog een tpt oerloren ſcheen/

3Pan opgelucht in eere)

GIen boerfitupg nu ban €5ob gemaakt!

GP Chriſten bie in lief be blaaſit/

&Pug 3uſt gp ban ben #eere /

2litut/

ällſ)et blpt/

&#ben baarbig/

Göobe maarbig/

#lº 3

" IO.

Zonie
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2 omber ruſten , -

gn 3pn bienſt u 30 oetluſten.

,

I • . . . . . . .

GEn met ber Eng'len ſtem gepaart /

#ſaet al be Heyi'gen t'3aam geſchaartl

3Peg Heeeren (Lij?oon om 1;

d#n God, en 't nu oerheerlp H1 2 . . . . . .

- Pat noo? u in De maerelt gital!l/ . . . .

3Paar ruſtſoog toe te #ingen, . . . .

3jl Eet

zp b &#et! - - - - -

aleluja! - . . .

leluja! - . . ::

ooft ben |Heere! -

Elk verbreyde zyne Eere{ :

, Ig. :: - 2 : :

eën moeſt men bugten baat bit goet/

(Zo 3iel bolboenbe/ bat 't gemoet ,

#Piet meer en kan begrepen/ - - - - - - - - - '

kaempl het nu verzadig, igl) . . . . . .
#Pog eeng te komen in 't getuigi , . . . .

RPat 30ub De# bethgereiſ, - - - - -

gºn fliner - ; '

gÉn 't hert - - - - - -

gin't ber3aben /

52u boſlaben/ 3 t

Zoub berqupmen; - , L2

&#n 't genoegen boem berbooſtlifil- - - 2

& . #laaat
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13

#laaat nu een gantſe eeuwigheyt,

aPie nopt 5al epmben / ig berepb:

#Bu 3pm @Bobg ſteutelingen/

19an al mat kommer heet / bevryt,

GEn op 't bolmaakſt in 't lot berblpbt/

RPat g”"g:# "wat - - - - - -

- gt nu / | | | | | i . . . . .

('t H3aft II)

H#oe bebenkt ge / .

H#eer Yuat ſchenhtge!

b'?latbelingen /

3?opt bolroem.be groote bingen!

I4

Juyg Gode Chriſteul iung geſtaag 1.
een merb baar in tog nimmer traag;

apenft mat g al hebtontfangen! :

gupg om het geen gp nog verwagt,

3Pat## ig# - - - - - - -Ul ar in met beriangen! - - w

glung 3Pat lot /

't ſ5ecn ſbob /

#?a bit leben / .

ill 3al geben / . * .' -

(Le beëtben; . * * * . º

ſtan u juychende doen STERVEN - -
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Des

GODSDIENSTIGE CHRISTENS -

B E R 1 GT, | |

Omtrentde - -

LOOPBANE Des CHRISTENDOMS,

Te zingen als,

O Minnelyiſt Emanuël, enz.

---

Het ig een noemeloos getal,

daic Thriſti ſlaam belpben; - A -

3 naar 't minſt gedeeltesaar van f 5at

#ig in het eynd' uerblpben) | | | |

offen menig hoopt, - ,

ofen menigte ble loopt / - -

waog 't regte pat ter 3pben. :
•s, - - , - - - - -

2s

45elph men in be loopbaan 5ag)

dPubgtpbg ubel beele ſtreeuen;

3Pog aan het eynd alleen maar 3ag;

2lan EEN be kroone genen/

3Paar veel bie mieeb')

Heum beſt in 't lopen beeb /

&Paar man verſteeken bleven

spiet
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5* : - -

spiet elk die Chriſtus Heere noemt !

&#n 3clu' muiſ Christi N breten,

d#n baat op in 3pm bette roemt ! - - - - - - - - - -

#Pat Ijn nieco' ig ge3ceten /

“Blau 'g Heeren dis

(3Pie boo? 5pm 23onbgbolli ig)

oën 3pme witte ujecten, -

- 4- * -

niet alle die nog alle grens -
#Pie door het Joeu Der pligten! -

«Een naam werſtepgen bp 't gemeen/ . & 2 - - - - ,

2lig bie al meel uertigten/ o

Zal 45obeg âZoon/

Aiptbeelen/ 'g leueng #troon ! . . . . . . .

#Zo rpſt/ en ban geurigte!

3. -

'AI hab men zig bug afgeſlooft, ' . . . . .

“All 't zyne meg gegeben l! . . . . . . . . . .

#ig zelv ten vuur, en 5ig belooft

zpaar boog te erben 't leueus

jl?en 3al geboig

#5eoinben bat ljet iÉ/ : - - - - - - - -

«Een ſpinneweb te meben. : ' .

6

# hoopt# 45obg barmhertigheyt,

Ben tragt boo! boet, en tranen; - - -
w - # 5 (ſof
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GPf ingebeeld opregtighept /

Zig 3elo een boeg te banen;

JI2aar beelte ligt/

#g 't geen men 5elb berrigt/

3Pat bat m''er ban mogt manen.

7.

3Laat pber 3o een, boie ijp 3n

3Peg lebeng ſtroom toemp3en /

lºp ig miglepb / men benh bat bgn

âDat bat ook menſen ppp5en:

2fan 't epnb ber baan/

2al 't aan ben Rigter ſtaan/

319ie tot bie lof 5al rpjen,

8. . , , "

-

#laen moet 3ig na beg #eeren raat / * -

din regel ſteebg gebgagen; - . . .

qºn altyt, boat men doet of laat,

#ſlaaar boen 3pn welbehagen, -

* . .

#Schoon epge 3in/

&#en amb're boeg bopſt in/ - : : : :

GPf men 3al 't 3ig beklagen. . . . . . . .

9.35: . . . . ; ; . -

9. '. | | | | | -

ampn 25onbg Cob! bie mp't leuengpati
#zo klaar hebt aangeboe5en / . .. - 2 -

3Leerb mp tog 't ALzo ooit / op bat

gh nimmer heb te bgce3en/ -

RPat mpne loop . . .

vergeefs 3n/ en mmm been - , . -

#piet werd beſchaamt nabt5eu. . . . . . . . Des
t « .
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Des - -

GODSDIENST IGE CHRISTENS

B E s T U U * R.

OM TE L OP EN DAT MEN DE PRY S

ON T FAN GT.

Te zingen als,

Pſalm 4o. Na dat ik ent.

- Is -

Hn bie De Chriſtens loopbaan lopen gal;

Zo bat ijp eeng. De Kroon ontfangt/ ,

JPie baat bou! pbcrg ogen hangt: tij. . '

JPie moet3ig ſchihäell gauitglpſt heel en al, ,, . . .

#a 't Alzo hooggeſch?eben/

gÉn wetten ong gegenen /

3Pan HEM aan mien 't 5al ſtaan

(CIe geeben 't mengIpſt goet/

QPie aan 't ALzo bolûget - - -

(9p 't cpnbe ban ing baald, ' ,, .

**, , 3, -

H#p moet omhel3en met 't geheele hert, ,

%jn liefde, en een reyn gemoet; ºf in " ,

&Pat boo? 't gelove buerb gedge.bt /

&#n baatmen een vernieuwde zielhoo! werût/ -

qBe wandel bie moet geuen/

't Pertoog ban Chriſti leben;

•' * Hy
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Hy is de weg alleen,

âDaar boot nuen Göob gemaakt;

qºn 3o ten beplſtaat raakt !

Hy ig 't/ en auberg geen -

- - - -

* -

3.

Jhet gefug ſtijgiſtug in geloou bcreenbt /

ºntfangt men 3pmen 45eeft l en leeft
#l)en bug; 50 bat men liragten geeft !

d#n lopen kan, en met veel ſtilett bemeent/

zpat men 3o lang ging bunalen.

&Poo? Dat# ijaſen

#p ficeog oan Chriſtug firagt;
alâaat boo, 5p ban ooit gaan / - ; - - - -

jihet ſpoed op 'g lecoemg baan / - - - -

#aat ºp haar 3elo op bgagt. | | | | |

4

#Dat ALzo, epſt en nog berb/ batttienban

ſpeu alg ben Opperſt' Leydsman ſtent /

dán bat men 3ig met vlyt geïdent /
die bouben baan het voorſchrift, bat ong halt

dºp 't bupb'ſpliſt onberrigten /

#oe men be ſtijgiſten pligten /

#u te betragten heeft,

ºm op het laaſt be htoon !

t pntfangen van 45obg Zoom /

Epic ſººn be 5nnen geeft.

't Wel

1
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y.

't Wel lopen enſt/bat men3ig oef'nen moet/

qEn 5ig ban alle laſt ontſlaan .

UPie ljinſt'ren han) en ſteebg te ſtaan/

45ereet en baarbig/ met een rappe voet,

SPen loopbaan op te ſtreeben;

't Qog niet te laten ſluceben.

qºn 3omber ſlingering.

Volhardend boortgcrembt /

JPen loopbaan 30 botenbt;

«Belpä men bie aanbing. -

6.

ga batig't lopen batbe Chriſtenpaſtt

ALzo te lopen, dat ooit maat/

(3Bat men 3ig ooit berbeeld') ja baar / .

Paaraan ALLEEN ig '# lebeng ſtroomcbaſt.

&P 3aal'ge bie 30 lopen! , .

4Dn3aal'ge bie hun hopen !

GBp 't laaſt 5al 3pn tot ſchaamt!

Myn Leydsman vat myn handt,

Doe my uw effen landt -

Bewand'len, als 't betaamt.
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Z I E L S Z U G T IN GE

- Eens . - '

GODSDIENSTIG CHRISTENs,

IN DE LooFBANE DES CHRISTENDOMs.

Te zingen, als

Pſalm 139. Gy hebe my Heer emt.

I

In roem #eer um getrouwighept/

3Pie mp in De5e loopbaan leydt,

gºn in mpm 3iel / een luſt berucht /

Pie 3ig geſtabig beentn ſteekt, .

&Pm niet ſlegt zagtjes boost te tbceben:

#2aar vaardig, en met vaſte ſchreeden.
1 , ſº

2

#et lopen ig mpmg herten zin, , v

GPaat uinb mpn 3iel genoegen ink . .

GÉn kond ik maar / gelph ift wens,

«tegoig/ Daar mag geen eenig mens,

Pie voor mp uJag/ in 't pu'rig lopen;

&#n mp bekommerd in mpm hopen:

3•

&Pm prys te firpgen/ en be #troon

t 49ntfangen; bie mp nu 3o ſchoon

2,In
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93 in b'ooge Homt / bat ſteebg mpm hert

3Boo! upt ig! maar ach ! tot impn ſmert/

&beboel iſt alg ilt 5al begintien)

«Een traag en luſt'loos bleeg baa binnen.

4.

3Pat bleeg batig imp tot een laſt,

giëen flobber lalceb / bat niet en paſt

%n 't lopen, maar mpn beenen ſilent/

oën mp in 't pu'tig boontgaan firemt;

#o. Dat iſt niet innn mueg itair ſpoebe/

«ën Dihuilg maakt alg mat, en moede.

5:

3Pat merb berf maart/ manueermpn boet/

dPie 't kleevend ſtof bertreeben moet/

&Paat in alg ſteelien blpft/ en maakt

«Pat bie met eeng aan 't ſtilſtaan raakt;

G#n mp boet 3ugten, wat zal 't werden!

Zal ik wel in myn loop volherden!

6a

3Pan raakt be p2pg incl upt 't ge5igt/

g#n 't ig (ô 3ielg ſmart! ) of het ligt

dlººpng ogen mp begaf: fit illetſt

RPan nauuulpfig/ ijet genade werk; .

gËn benit mel/ 5oub 'H mln ook bedriegen?

Zou0 mph nupul herte uiel beliegen?

- - - Hilm ,
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7.

Hutu' ogen later alg blammen niet)

3Pootgronben immerg hert en niet;

#ſt leg het daarom 50 alg 't ig

3Boo? uud ter ncbet; en gemig

#Pietg ſchuplb 3ig boo? u / boe berijolen/

#eer legt in mp nog ietg berſcholen/

8.

Ontbch het mpj meeſt mp 3o goet,

'ft 4 Deet anberg niet/ of mpm gemoet

gig baatbig/ om het 50 aan u

(Le genen/ bat gp alleg nu

aPaat uptunerpt. âlPil maar kragten geben/

d?)m maar alleen voor u te leven.

9.

G#n om in uwe Mogentheyd,

Zo hoopt te ſpoeben), boo? 't gelenb'

3Ban uube Geeſt, op 'g leueng baan.

&#ft ben uur b?ee5e toegebaal1/ w

ofn 't 3aſ mpm luſt, en zielswens me5cm /

(45p hueet het Ageet; ) Dat fir na bejen,

IO,

HIhet dubb'le yver, pu'ren mogt/

gº'n boot be Geeſt der kragt beuogogt/

OPp 't aſberſteurigſt/ en ge5et;

#ſlºp ſchiftte na beg loopbaans wet:

g#n nimmer meer aan 't thmpf'len raakte /

dPfilt ubel regte gangen maakte.

- #tt
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:

' II,

Inaah baar toe mpue voeten Hºgeer/

1Daſt in uum boeg/ en ban mp heer/

âDat mp 5oub ſtruph'Ien Doen; en bat

illun jYaam onteert uierb, laat ik 't Pabt - d

ſlººp booggeſtelt/ 3o opuJaarbg ſtreebe; --

3Pat ik nopt pinant aanſtoot geebe.

U 2.

«En 5o ift boo? mpn bleeg berraſt/

&Pf Satang liſt bie op mn paſt/

(#ft 3eg 't met ſch?ift!) eeng ballen mogt/

jl?pn Göob bie mp bug berre byogt/

ilm liefbe ig 50 groot en teber;

H#20ub mp ban baſt/ en regt mp meber!

I3.
r,

5àu gp mpm H2eer! bie moede kragt,

ſlPilt geven, 't ig in ume magt;

jl?p ooit te ſterften/ om boortaan

2ºo wel, en vaardig boogt te gaan/

&Pln 50 ben 332pg ooit te ontfangen/

JPie mp al 3ugtenb' boet berlangen.
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De

GODSDIENSTIGE CHRISTEN,

Op het eynde van de

L O O P B A N E.

- Te zingen als, -

Wie ſleet heuchelyker dagen, enz.

I •

Nu i#'t tpb/ titu beer te loutu,

@ mpm 3iel! in u?olphhept /

#2u van d'aarde! en na boven,

illume loop ig afgeleydt.

3Paat ig't epmo nu ban um zugten;

âBegerig al het tegenſtaan : . .

UPaat ooh't epnüe ban uur dugten;

o@f be Prys it mogt ontgaan!

&Pfibe Prys u mogt ontgaan!

Jº - -

e

*---

2.

UPaat ig nu beg levens Krone :

3Pie uun leeer berbuo?ben heeft;

jàu 3al lººp aan u betonen/

âDat lººp aan be 3Loperg geeft /

JPie baat eyge bueg berujerpen/

«En met een bolbaarbig hert/ g

- * Il
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#n geloob' / haar ooren ſcherpen/

#Pa't geen haar bevolen moert.

j?a 't geen jaar bevolen boert,

3.

&Pnl baat buanbel na 't beljagen

3Ban haar lºgeere / bie Ijaat Hogt /

2ºo te ſchikken? Dat 3p 5agen

JPat 3pn Geeſt nu in haar wrogt;

'ſt&ta nu op Den oeuer heeben

3Ban be boob) om uyt be tyd

“Hn De eeuwigheyt te treeben)

«En Daat gp ulpm #efug 5pt !

«En Daar gp unpm #eſtig 3uut!

4.

GBp / ô Leydsman mpng gelove!

JPie alg een Ontfermer mp

JP?oeg : uJaar boo? iſt 't nu te boben

25en gehomen / en gantg b2p

33an bie vrees, bat bie 25eſtrpberg)

3Pie mpn 5iel geburig ijabt /

JPºp ('t 5pn bog mpm #epig benpberg)

&Pgingen 3oub upt 'g leueng 33abt.

JP?ingen 3oub' upt 'glebeng 3Pabt.

5.

och wat ben in menig werven

#ertelpk gebeebenn:
2.
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3Pat ift tog niet boog mpn ſterben

%Hetg mogt doen, 't geen tot oneer

&trehhen 30ub / boo? uube Name;

&#n Dat iſt boo? woord, of daadt,

3Bierb een aanſtoot / en een 23lame /

Hòan een opregt Çij?ifteng ſtaat.

3Pan een opregt Çijgifteng ſtaat.

6.

'HåDeet'et/ ja/ met veel gebreeken,

ſlBag hier minne moanbeling: -

't #g mp beel5ing boel gebleeken,

&#n mpn doen en handeling;

JE?aat het ig boog ubu' genabe /

UPat mpm boeten 3pn geupeert/

19an bie 4,5obbergeeten paben /

JPie een goede Naam onteert.

UPie een goede Naam onteert.

7.

'ft 2ie te rugge op 1upn leben/ -,

dºllaet beel dank, aan U mpm @Bob!

3Pat gp mp hebt Hragt gegeben/ .

JPatih mopt mpm Naaſten tot

Smerte mag/ of ergerniſſe:

Jºl haar ſchoon met heel fujahhept! ach !

j?ogtang met een blpb gebuiſſe/

't Hooft bp hun opbeuren mag.

't Hooft bp ijum opbeuren mag.

3Poo?
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8.

&Poo, 't ge5igte ban mpm 3onben/

SPie ſteetg boo? mpn ogen ſtaan)

1Plugt iſt/ 3eſu na uu" uuonben;

«Bp bebt boo? myn ſchult voldaan:

'R 25en bat 3elier/ boo, uuu leuen/

SPat ik in mp uberh5aam uinbt/

«bob bab mp dat niet gegeven -

Zo ift niet en mag 5pn kindt!

Zo iſt niet en ujag 5un kindt!

9.

'# #eb niets ban mpm 5elu te noemen/

2Eig het geen mp gantg mismaakt;

'ft éal alleen in Hefug roemen :

3In HEM ben ift) ja VoLMAAK r! -

'#23en mpng zelfs niet, maar be zynen;

#p 'g mpn leven in be boob.

'H #youb i3em baſt / Hy is de myne:

'h Gba ter tufte in 3pn ſchoot!

'li Göa ter ruſte in 5pn ſcljoot!

I O,

'H 192eeg nu nietſ laat alleg Hofmen

3Dat ben 3onbaar meeſlph ig,

3efug heeft 't op zig genomen

In myn plaats, berûoemenig

## boo? mn niet; upl mpn 25opge

dil 2pne ſtrafſchulb 3elber b?oeg/

«En mp dus dan ſchrift en 5opge/

3Pet beſchuld'gers gantg ontſloeg/

gPer beſchuld'gers gang ontſloeg.
j? 3 VAAR
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II.

VAAR wEL! mpm 45obuyugte 123inben!

JPic iſt nu op aarbe laat! ,

'It lºoop baat boven u te bimben;

3Pog in veel gewenſter ſtaat; -

H#ier mag 't bat hun nog malhamber

jl het veel zwakheyt kembe : maar

JPaar! baar! 3ien hup b'een/ ben amber /

Vlekk'loos bp een Heyl'ge ſchaat.

Vlekk'loos bp een Heyl'ge ſchaar.

I 2.

'H 25en be Loopbaan nu ten ende;

3Paar gy nog in lopen moet.

3loopt maar voort, ſbob 5al u 5embe

2 pnt hulp / om umen boet

t'4Dmberſteunen in het lopen/

@Lot gn meede, eeng ontfangt

's Levens Kroon, 't bezit bet hope /

3Paar het hert nu na verlangt.

gPaat het hert nu na oerlangt.

- I3.

Hºu mpm #efug / bie mpm leben/

3ligt/ en trooſt waart hier beneenſ

JPic mp nu niet wilt begeven:

#2et u ben fit eeuwig een /

'H &tap blpmoebig ban bee5 aarbe/

«En ban't geene ih baar laat /

#2u myn Geeſt, met u mpm maatbe/

#nuao zaal'geruſte gaat !

3n ulu' zaal'geruſte gaat! D

t. • CS



Des
-

B E K O M M E R DE

C HR Is T EN s

ZIELSVERLUSTIGING.

P s A L M L I X: 18.

Van u , O myne ſterkte, zal ik Pſalm-ſingen :

want Godt is myn hoog-vertrek, de Godt

myner goedertierenheyt.



\

Col. III: 16. ſ ,

Het Woordt Chriſti woone rykelyk in u, in alle

wysheyt : Leert en vermaant malkanderen, met

Pſalmen, Lofzangen en Geeſtelyke Liederen,

zingende den Heere met aangenaamheyt in uwe

herten. ,, n t İ . . .
n

w * - r

- - 4 , -t - - - - - - - - - - - - - -
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BER I GT VOOR

J o N GE CH R IS TE N E N.

Te zingen als,

Pſalm 1o3. Atyn ziele enz.

I.

Besar 5iel/ menft gp getrooſt en beplig/

ilm lebeng pabt / alſ een Geroepne Heylig,

jºu boogt te uJanb'len/ rigt ban uur geb?ag |

#2aar 't Heylig voorſchrift, ong ban 45ob gegeeben/

“Hn 't Hºeplrph Woordt, ten regel van ong leben;

ſleeb' niet u 5elfg/ geluſt g!! booguiaalg plag.

2 •

3?og ooit alg die, bie in bie ſtaat nog biyven,

3Paat in gp waardt; hun Yuanbel en beb?pben/

%iet gp nu / mag het boetſpoo? ma 't berberu' :

JPaat uberbt gp afgeroepen, om ulu' treeben

(dIe beſten op bei, boeg bet 3aal'ge breebe /

«#n boogt te luatib'len/ met beg Hºeeren etb'.

3,

't #g luaar / gp hebt nog kennis, nog vermogen,

(dlot Deeg ueraub'ring / ljef beg bert en oogen /

&Len Liºclnel op / om 't 5alig onderuupg

#png G5ceſteg/ met beel ernſt van 45 obt te ſmechen/

't Zal u ooit aan llèeguup;erg niet ontbrechen:

&tel maar op 'g Heeren Woordt be joogſte p?pg.

j? 5 JI 2e!!
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4.

iſ2eu 5at noopt bunalen/ alg men 3ig mil houbeu / #

2dan dat beſtuur / en bie u raben 5ouben/ '-

gpp b'een of b'amber mpg ) al mag 't met ſchyn

3 Dan Geeſtlykheyt, en boven 'g ſheeren ſchriften;

3leer tog ben ſchyn, ban 't ware Weezen ſchiften /

gÈn bolg noopt / alg bie baat gegromt op 5pn.

%,

#o 3omber iets t'onttrekken/ 3ig te geben/

?Aan bat beſtuur / daar toe ong booggeſch?eben/

3Petö 'g lebeng bueg / gng ruym en wel gebaant.

Ontmoet omgietgbaar op/'t geen 'tijett 50ub filemmen!

H#et 5al 't genoegen.) nog be b?eugt niet ſtremmen /

UDie baat op ig; gelph De buaerelbt bJaant.

t

6.

45a gn maar boogt / met blydſchap in 't gelove,

35poed buguïn mcg/ het ig ben meg na boben/

âDaar boo? men het berberf beneén ontgaat.

âDel 5aal ge! bie eerſt 5nm.be 50 berlegen,

ſlipt 'g #eeren ſpoorb / bat onderwys berHregen

H#ebt/ en baat boog betuiff'ling ban uur ſtaat !
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De nootzakelykheyt van

GO D T DE V A DE R S

T R E K K I N G.

Te zingen als,

Pſalm 116. Ik heb den Heer lief enz.

I •

- Hor ſtan een bie gevoel nog leven heeft/

g#n Dat ijp leeft/ (30 men 't mag Heuen noemen)

“Hn zonden dienſt, baat cpmº'Ipſi ijet berûoenen/

“Pp bolgen 5al/ ſchoon 't ſchyn genoegen geeft.

2 •

Hitan bie/ 3o ſ5ob hem tot geen wonder maaltt / .

&#n boog zyn Geeſt, homt upt biem doodſlaap ujehſten/

GÉn b00? 3pn Hragt# be3e diepte trekken ?

4D neen! boo? 450bt ig't Dat men baat upt raaltt.

3

@Le grooter merb Godts kragt hier openbaar /

42m. Dat ben 5onbaar / alg een dwaas b'clenben/

3Pie hem omringt / nog nimmer zag, nog kende,

24a bie verkieſt, alg of 't een beplſtaat \uaat.

4.

JPlaat boomb're firagt/ alg G5ob ſjeni nu bug lucht /

&Pan Homt ijp 't ljett 50 3agtjeg om te Heeren/ JP

- at
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3Pat bp nu haat, 'tgeen bp ſteebtg plag te eeren,

«En 't geen bp hate, nu tot luſt verſtrekt. .

y,
- --

jºu 5íet ijp / hoe uytzinnig en verdwaaſt,

19p in 3pn keur, en doen ſteebtg plag te hanb'Ien/

Hººp kieſt bien meg/ en tragt 3e te benuanb'len

JPie ijp beſpotte; bee5 3pn hem nu 't naaſt.

6.

- Die hp veragte, ja 't ig nu 3pn eer,

JI 2et haar te 3pn; en 30 3pn H#eer te leben/

&Paar upil ijp ziels en lighaams Hragt aan geben:

H?p leeft nu Gode, en 3ig zelfs niet meer.

7.

âDel 5aal'ge 3iel! bie 3o 3ig zelf verlieſt !

alPel 5aal'ge! bie ben Vader heeft gegeeven;

(Len erfötel aan zyn Zoon, ijp Die 3pn leben

&Lot 5nnen bienſt afzondert en berkieſt !

8.

&O liefde banb bie 50 een trekt en bindt!

âlèie jungt niet ober be5e 3agte bamben!

âDie nietſ boo? eeuwuig 3ig bier aan uerpauben!

3Dpſ men albaar/ 5pn eeuuuig ljepſ in binbt ?

GoDT s
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G O D T S V A D ER L Y K

O N D E R W Y S.

- - - - Te zingen als,

Pſalm 86. Van des Heeren goetheyt enz..

-,

I,

Hoe heerſpſtig het onderwys, ban 45obeg 45eeft ?

#oe overtreffend ig 't J het geen men hoordt of leeſt;

&Pat kan alleen 't verſtant, en aan het oordeel raften/

JI)aat 't Han het hert niet boen/in zuyv're liefde blalten/

32og 5o be waarheyt in beg Geeſtes zin erſteunen;

3Deelminboog woord en dadenbaar aan boengeroennen.

't Been batmlen na ben letter, ban beg #)eerenhugo:bt/

&Le voren wilt, dat 3iet men/ nu nlen 't leeſt of hoordt

3Poo! 'g L3ceten beeſt verligt, ook met verligte ogen,

3Pat bringt nu boo! in 't hert, en in de zielsvermogen

&Baat moert mên Doo? geraakt/en boo? bet3elbeklaarheyt,

UPie jaar beſtraalt / uJett men geheyligt in de waarheyt.

3.

3Pie fient men ban/ gelyk z’ in Chriſtus Jezus is :

RPie vormt hem naar Godts Beeld, en 5pugelpſtenig:

Zo ūat 1tten in ljeun 5ien ſtan 't \ue5entlphtucranb'ten;

Zoalghp was, nu ig geworden ; 't met malſtanb'ren

€5eleſten / toont / Dat ijp niet regt nu een bekeerde

45enoemt mag merben) en een geeſt'lyk Godtgeleerde.

Ö bep



zo6 DE s BEK oMME RIoE CH R 1 s T E Ns

4. -

ô IBeplig 5aat) bie 4bob 3pn engen kind'ren noemt;

3Ban Hibem geleerdt, en die u in bee5'eetnaam roemt;

&Loont tog Jooptaan nu maar in woorden en in daden,

3Pat in uun ſjert / Bobtg 45eeſt/ beregteſcueng paben

geeft ingeb?uht/ gp boo? ben leeft, en ban beneben

(Let heerlpitljept gelepbt ubert / na be 5aal'ge byebe.

" J. - -

&#n unplump ſtind'rendſbobtg3pn/5pn m'ooh erfgenaam/

&#n bug met Chriſtus on5en oudſte 25goebert'3aam /

Meed Erfgenamen on3eg 1Baberg/ in het beelen

3ean al 3pn 5aal'ge uolbeit) Dat dieg nopt berbeele

et uptſtciban bat goed, maarbat m'alglºemelingen/

teebtguyambºlen in 't oeragtenban alb'aarb5e bingen.
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De GEHOORZAAM HEYT

D E S

G E L O O F S

Van 's Vaders onderwezene.

Te zingen als,

Pſalm 116. Ik heb enz.

I •

Gn hebt / 6 bobt! upt liefbe boo, uuu hragt/

JPpn 3ieſ met ſchrift en opee5e ingenomen /

«En op uud'g Žoong bepel tot benu Doen komen;

&Paar ilt mpn 3ielg beijoub'nig nu betuJagt!

2 •

ô Zaal'ge uur! bat 45obt mpm hert beu?ogt;

(@Lot b?eeg om in bt zonde niet te ſterven : : : : :

«En hope gaf, ljet leven te berbuecuen! - - -

ô Zaal'ge uur / bie mp tot Jezus bragt!

3.

# bagt te booten/ met ben grooten hoop/

obt ië genadig, dat maar vaſt te houwen:

49p Chriſtug alg mpm #eplant te vertroutucm/

&Patig Geloof; al tenb' iſt b'oube loop.

an
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4•

gh miſt niet mat be zelf verloochning ig.

## wiſt niet bat men alſ een gantg ontbloten,

JPogt âomen/ ik bab bp mp 5elf beſloten

#eer beel te doen, baat ift De Hragt toe mig.

- 5. | | |

gºlft meenbe bat ik was bie 'k niet en ben,

«En ſtragten had om alleg te berrigten/

'#3Pag uberh5aam op mijn bupgl in beele pligten/

âDaar in ift mp nu beel3ing ſchuldig hen.

6.

CBp hebt mn boo? ube Geeſt nu obertupgt/

lgoe zondig bat ilt ben/ en zonder kragten,

«Bm ietg bat u bebaagt regt te betragten;

'fi 19oel bat mpn ljert 3ig na ubu buille bupgt.

7

«En om 3o arm en magt'loos alg iſt ben/

dPotmoebig nabe Chriſtus mp te memben /

«Bemoebigt egter, toen ik hem niet kende

alBiſt iſt niet/ Dat Hy was, 50 'ft hem nu ken.

8.

ofen Hºepſfontepn/ een ſbob ban 5alighept/

3Paat in de bolhept 450btg en Der genabe /

GIe binden tg j 't bolhomen 3ielg ber5aben

1Boo! pber bie maar wil, nu ig berepbt.

3Pat
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b

9.

3 Bat meet iſt nu / bieg ga ift ſch?oomloog ljeen/

zo bihluerf alg iſt 3omben en gebreken/

#n mp ontbeft / bimb ik mpm bert ontſtelten

(GLot #epligmaking; JEzUs is 'T ALLEEN.

* * 4

I 69,

aDieng liefde mp nu in het berte bringt/

JPie binb iſt in nupm binnenſte ontb?amberi/

93ft boel mpm 3iel/ met ſtetſte liefde banden

«Betroſilieu/ 't geen tot weder liefde dwingt.

II,

Ö Zoete dwang ! nu loop iſt bopl ijn trekt :

gÉn ſpoeb mpn meg / met aangename treeben/

&Pug bo?ber ik met hemelpfie ſchreeben :

32u Chriſtus kragten geeft/ en luſt beruJeht.

d?
-Des
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Des

Vaders gegeevene,

T O T CH R I S T US

K O M E N D E.

Te zingen als,

Pſalm 1o5. Een yeder moet enz.

1.

Hit moet dan goeber berte zingen /

#h han mpn lippen niet bebmingen /

Godt Vaders goedertierenhept ,

die roemen; bie man eeuwighept/ .

jnp in be 5aal'ge ſbyteberaat

#rrobineerbe tot berg ſtaat!

-- - - -

2 •

tºpicaan ſbobt Žoon/ mp heeft GE GEEVEN;

TEN ERFDEEL, om in mp het leven

Te werken, en mp 't herte gaf/

spat ik van al het eygen afl

dºot hem quam blugten) en men ruſt

jºu uinotſ en mp in hem begluſt!

3

63Liefbe Bobg! niet na te ſpeuren/

MY upt een noemloog tal te helften! j?
- - gº
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32a 't mpg beſtek bet vreede Raadt, '.

(Le brengen ter genade ſtaat,

&#n bug boo? uujen ſfeeſt berepbt

, &en vat van uw barmhertigheyt! , .

rt 4.

GY ZELV te 3pn mpm DEEL en ERvE ;

JPaar bup5emben / bit hepſgoet berben!

#ft erfgenaam ban al bat goet/

JPie rpltbom en bien oberbloet;

&Bie '# in mpm Jezus, hooft en IBeer

25eëru'! mpn 3iel! wat meuſt gp meer!

3.

JPit maar ALLEEN! gp moub tog geben

“Dat ilt 3o lang ik hier 3al leben/

3Poortaan mp 3elbe nu niet meer )

jl?aar u ten bienſt mogt leben Ageet!

3Pieng ik nu ben en blpben 5al/ .

45p 3pt myn deel! mpm Al in Al !

49 2 JEZUS.
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JEZUs VRINDELYKHEYT

Tot

ko M EN DE zoN DAREN.

t

Te zingen als,

::

- i.Heylig zei: Beibelem.

* 2 -

W &Je blpft nu nog ban uerre ſtaan!

âDie 5al nog langer kunnen ſchgonnen/

42m op tot #e5ug toe te gaan/ ,

«En 50 men igl tot hem te homen?
2 . s"

| |2. | | | | | | | | | | |

-

- - - - ... :: , . . . . - , '

ſºu bat ijp bie verzeek'ring doet; *

UPat elk die wil, luie 't ooſt mag mee5en/

Jºl 2aat nebgig tot ijen KoMEN moet)

«ën 't afſlaan geenzins heeft te bgce3en.

* - * *

3

âDat ſjinbert mp ban om 't beſ[upt/

(GLot mpm ber5eeft'ring op te malten /

Qp bat ilt cpnb'Ipſt/ 30 eeng upt/

JBit trooſt'loog tuppf'len mag gerafien.

'fi zºie* *
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r
- --

4,

'k Zie dog nu ubel / 't ig Satang liſt /

JBe 3iel in dat begrip te bouben;

?Ilg men 3ig te ber5ech'ren uniſt/

jl?en Dan in pber 50ub berftouuuben.

5.

Jlſtaat 'kben nu 't tegendeel bewuuſt/

jàu iii tot 23 e5ug ben gekomen/

45emiet iſt aangename ruſt /

JPog ooit op 't buurigſt ingenomen/

6.

GPm met hervatte wakkerheyt,

iſlºpn 5alighept) ſteetg upt te merken /

&#n 3pmbe boog ſ5obtg 45eeſt gelepbt/

3Peet iſt; ligp 5al mp baat in fietſten.

7.

3Peg Heeren blydſchap tg getuig/

32e ſterkte ban G5ootg ſteutelingen:

ſPanneer alg eeng gebuechen ig/

&Pe maarljept ban hun twyfelingen.

8.

32u ik mpm deel aan ge5ug hen /

&#n blphen uinb ban't Geeſt'lyk leven,

3Puru' ih beſlupten bat ift ben/

G#en ban ben Vader hem gegeeben.

GP 3 KPit
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9.

JPit dringt mn) om weerliefde, lºem

UPie mp 30 lief bab toe te b?agen /

'H &chih mp ma #em / 'h boog na 5pn ſtem /

«En 3och bem aijing te behagen.

IO.

'ſ: Dinb nog met traaghept; bat boet nu

JPp bifilmerf roepen/ trek my Heere

Dat ik tog volg; mpn Iuſtig iſ!

?Alleen te bienen/ en te teren.

I I.

2lcij! bat'er tog een ſiefbe blann

4Bierb in mpm binnenſte ontſtoften!

&Pat uume liefb' mp 30 innam /

GPat al het eygen boierb berbpoſten!

I2.

JPoe 50 mpn ge5ug! bat'g mpm beeb /

UPit 3aſ mpn Haemel 3pn op aarbe;

&Pug ga ik in geloon en byeeb')

#Pa't «Eru bat gp bao, mp belmaatbe.

Des
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Des

H E ER EN JE S U

GETROUWE BEWARINGE

VA N DE ZY N EN.

Te zingen als, Pſalm 42.

I

Laan. “He3lig) #aligmaker/

blue firagt boet imp nog ſtaan:

HDaart gp niet mpn 3ieſgbeuoaſter/

't HPag al lang met mp gebaan;

't Göeen ban buyten op mp loert/

&#n bat binnen mp beroert/

H#abben mpm berberf behornen/

't «Been 3p ſjabben booggenomen.

2 •

't Hg be wille van uw Vader,

SUPat geen ban 't gegeeven 3aat/

jf?og ben bpamb/ nog berraber /

H#en 3al ſtoten upt haar ſtaat.

't Çöeen u al ban eeuwuigbept/

@Lot een 3Loon ig toege5ept/

't Boogmerp ban €5obtg blp berfliegen/

&Paat ball 3uit gp niets verliezen.

*, 3.

Ø Hoe 5ceſter en hoe beplig/

#g ban bie ubel 5aal'ge ſtaat!

#Ban 30 een geroep'ne Heylig,

H2oe't met 50 een IBenſch ban gaat/

G9 4 3Dat
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'# #ſºaereltg alberlaatſte bag/

-'

-

alèat hem oopt of oopt ontmoet/ i

't &p ban voor- of tegenſpoet, a

't #p in leven, ja in ſterven,

25lpft bp 't beeſ ban Heyug erben.

- - - v 4• - - - - -

- 3Die 't ooſt nimmer 5al ontbrechen/ - - - - l

jºog aan wysheyt, nog aan kragt,

3Dat 'er een ban 30ub ontb?eelten /

JPie hem eeng 3pn toegeb2agt;

#elf luanneer be guliftgenoot/

't Leben afiept in ben boobt/

't Lighaam aan 't berberf gegeeben/

zal bp ook nog boen herleeven.
5. '-a-

Niets ban haat aan hem gegeeben/

&Lot het kleinſte beentje toe /

#al ijn miſſen/ 't 5al meer leben/

Bilg ºobtg raabt ecng homen boe/

“Paar na 'g #eeren heurling mag/ .

dºet gelovige betragting /

#golyft upt5ien in va:aging

3Pat gaat gesug. Dan gal ſtomen /

gºn haar lighaam upt ljet graf/

(ILot hem mogben opgenomen:

ſtºet bic #iel bie #p jaar gaf

4Deer bereent / om 50 gelept

&Ier boſmaakte beerlphhept /

&#eumig bp ijaar li)eet te leben/

?Ian Wulen bat men mag gcgecuen.

Des
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Des

C H R IS T EN S WA SD OM,

In de G EN ADE en

K EN N ISSE CH R I ST I.

Te zingen als,

al wat men hier in deze versie ziet ers.

I.

Een Chriſten bie het geeſt'lyk leven heeft/

JPie geeft ooit blyken dat l)p luaarlpli heeft;

«Belplt een Vrugtboom, boo? 5pn h!tigtbaarljept |

3èan een verſtorven Tronk, 3ig onderſchept.

2

âDanneer dat ſºob / boc? 5pne fietſte hambt/

qDen 50nbaar aangrppt/ en helm oberplant

SHn 'g 13ceren lºgf) ban doetbt bie dorre Boom

Geſtaag bevogtigt, boo? üeg levens ſtrooitl.

-
3

UPan ruſt men niet/ in't geen men nu recbg heeft/

J)een / 50 een 5iel toont / baar in bat5e leeft

gËn bat De Geeſt des levens gaat beſp;ocnt)

#ºp buil boen blpſten/ bat 5e uJaft en groeit.

4.

't Hg ooit haar pligt, en niet haar aart alleen/

jl)en moet dan niet beruſten in het geen/

Garg l9eeren Göeeſt in 't hert nu heeft geuiyogt/

JT2aar pu'ren dat men al3ing Mue5en mogt.

&P 5 Ver
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J.

Vervult met vrugten der geregtigheyt,

&#en planting ſbobtg/ ban hem 3elf toeberept /

@Lot roem ban 3pn genaad', en ban 5pn kragt,

âDaar toe 5p in bee5 beplſtaat ig geb?agt.

6. -

JPug blpft men niet in de beginz'len ſtaan/

jl)aat ſtreeft om langg ijoe berbet boogt te gaan /

&Le uogb'ren in verſtant en heyligheyt,

G#11 oogenb'/ op het uJoogb baat toege5ept.

7.

3Die in het huys des Heeren zyn geplant,

3Die uberben ooit beſtragtigt/ boo? 3pn bant /

Om booſt te groeyen, in beg HBeeren Hºof/

qEn u?ugt te b?agen tot 3pn roem en ſof.

8.

3Paar in ubert Godt verheerlykt, en 3pn ſter

HPerb blpſtbaar / alg 3pm #rf-bollt langg 50 meer /

H#aat unagbom toont; en haar ig 't tot een blyk,

&Pat 5p behoren tot 5pm #toningrpſt.

9.

JPtig Hrpgt be 3iel/ een rupme toegang tot

SUPeg tºeeren (Lij2o0n/ en roemt nu in haar lot;

Zp bimb ten ijoop/ bat 3p ter ijeerlphhept /

&P00? ſjaten lºgeer 5al uperben ingelepbt.

Des



Des

B E V E ST I G DE

C H R IS T E N S

ZIELSVERLUSTIGING.

P s A L M X CV I: 2.

Zingt den H EERE , looft zynen Name :

bootſchapt zyn heyl van dag tot dag.



-

- . . . . . .

P s A L M CXLI X: 1.

Halelu-jab. Zingt den HEERE een nieuw

liedt : zyn lofzy in de gemeynte [zyner]

gunſt-genooten, | |
\ - . * - - - - - - - - - -

vº

e"

- - - -
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Het

HEU CHELYK PADT D ER

R. E GT V A E R D I G E N.

Te zingen als,

Pſalm 103. Myn ziele enz.

r

I.

Het heuch'lph pabt/ ben mambel en 't betragten/

3Ban 'g l#eeren bolſt/ ig alg een LIGI te agten/

Zo alg bet bgolijſt/ 'g menſchen oog berligt;

3Pe bupſternig/ allenggheng boet oerbuijnen/

G#n rijſt om 30 in volle glants te ſchynen, -

q#n Die ljet 3ien/ tot blijò te 5ijn berpligt.

2.

I3et Geeſt'lyk ligt, de bobbelijhe ſtralen/

JPie 'g 13ceren 45eeſt / in 't bert boet meberbalen/ .

3Bertoont 3ig ſtralig) alg 't G5oot baar medebeeſbt,

&De bupſterljept begint dan op te klaren/

g#n in Die 5iel 5al 3ig haaſt openbaren /

Hyet glangrijk ſchijnen van beg liceren 25eclöte

3.

't Verſtant ig ban berligt / 't 5iet boo? 't geloue /

JPoo! 't 3ienlijſt heên) be bingen bie daar boden !

(Le binben 3ijn / Die ljeeft men nu in 't oog:

3Pat maaſit/ bat men al 't geen men op. De aatbe/

Bezit en ziet, nu ſcijat naar hunne waarde,

&#n niet zo, alg jet ſchyn ſchoon [jaar beb?oog.

- UDe

-

\
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4.

ape wille, en beſſelfg genegentheben/ - '

jºu aangebaan boo! al bie lieflijkheben/ .

Pie nu het ooge des geloofs beſchouuot/

«En baar be 3iel 3ig 3elf in gaat berluſten;

3Poet dat men in 't begonnen niet kan ruſten/

«ën 3ig baat meebe niet te veeben boubt.

5.

3Pe #epl'geliefd' heeft 't hert 30 ingenomen

3Pat men tragt tot een hoger trap te ſtomen (

«Belijk het ligt begbaagg hiſint hoger op / .

zo tragt be 3iel gemoebigt boogt te ſtreeben/

G#n ban toeneemen klaar beuJijg te gebeu/

3Pen Hemelmeg te gaan ban top tot top. -

6.

JPoo! oef'ning van een 3upu're 5elf wer5ahing/

âl?et pber jagenbe na bepligmaking/

2tig 't groote boel en bootgeſtelde buit: . . .

&Pm 't bier op aarb 30 berre men ftan ſtomen !

(Le brengen / tot inen. Daar luerb opgenome:1/

3Paat men 't bolmaakt en epmbeloog be5it.

ELI
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E L IS A A S K EN IBA RE

H E Y L I G H E Y T.

Te zingen als,

0! Kersnagt ſchoonder enz.

I -

l )&# beplighept ber 25ombgenooten/

lijft in haar hert niet opgeſloten;

JI)aat blinkt boo? al haar daden beên/

&#n toont 3ig blijkbaar in haar woorden,

âDaarom 3n bie haar zien of hoorden,

't 4Schepligt ſjert baat bimbt met etn.

2.

3Pit merftt be Sunamietze Vrouwe,

HDanneer Eliza, bie getroubue/

3Ban gifrclg ºobt geijeplºgbe Hitmegt;

2li bp boog Sunem moeſt paſſeeren/ .

&#n tot haar bung quann in te Heeren/

3Bat «bob in't berte babt gelegt.

3.

JBee5' Man Godts, (3epb5e) fan ift unerſten

3Pat Heylig ig / in uJoogd en uberlien:

CDcij! bat ijp ueel 3ijn inheer natu!

&Pul ong ben goede bueg beg Hºeeten/

JP002 bu002b en boogbeeſù 30 te letren/

&Pat 30 45obtg 5cegen op ong quaul ! r

lg
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* 4.

- 3Die oorbeeld niet/ bat bug ben manbel/

13an 'g 1 eetcn 25orloguolfi) en haar ijambel

Ooh Yuee5ell moet ? op dat men toont /

(Le 5ijn/ ban 't Heurtal bat Sc Heere

«Debognit geeft 3ijnen jhaam tot eere/

«En dat 3ijn Geeſt in 't herte buoont.

* !

5. - * * *

3Die menſt niet / bat be ſfeeſt beg lebeng /

H#em 3o be5ielbe / Dat ijp t'eueng /

jl)et ziel en lighaam Yuaat hp quam /

&#n woord en daden, 't ligt iiet ſtralen /

tºpat 45oo in hem beet neoerbalen/

qën 't ljette bug te boogſchijnt quam ?

6.

6 Leueng 23 on! boe 't geeſt'lyk leven,

(Log in uur Gºrf-boli ſiragten geben/

@Lerbuijl5 alg bacemb'ling 3ijn op b'aatb;

aDat bie baat 3ien/ en mcco berheeren/

iſipt woord en voorbeeld kunnen lceren/

“Dat hare uiegig gemeluJaart.

* * Des
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De

GE H EY L I G DE

C H R I S T E N E N,

N O G H E Y L I G E R.

Te zingen als,

Pſalm 31. Ik ſtell” op u vaſt enz.

I.

O 13;ome 3iel/ geroepen Heylig,

ſioeln 'g #eeren roem en kragt,

1300? 't bent u toegeb?agt :

illuj ſtaat bie ig poog5echter beplig;

(Let zaligheyt oerhoren,

3Pieg gaat men niet berlooren.

2.

2ülleen maat/ miſt tog niet bergeeten/

1lm aanbeuoolen pligt / -

JPie u 't gemoet toe ligt. -

Gbp moogt / 't ig \uaar / een Heyl'ge heeten;

Jl)aar gp Hunt ooft ubel meeſten/

UPat gp nu voort moet uJethen.

- 3.

3Bolpb'rig met een beplig beenen/

?lan ulue 5al gljept:

iſlabien boutg «beeſt u lepbt/
-

3? GBnt
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4pm ma't oermogen u gegeeben?

#n 'g Heeren kragt te ſtreeven,

#og HEYLIGER te leeben.

4.

«En weet bat nog deel duyſterheden,

25emeeu'Ien uur verſtant :

app uinb aan alle hant

Hit ooit met twyfling wel beſtreeben !

dBp uinb verdorventheden,

dºen met in uune leebell.

5.

apie baar geſtaag ten ſtrydt homt boeren !

G#n bihubilg u verraſt, . . .

die boen 't geen u niet paſt :

ſpat baart bam ſmerte en beroeren,

't 45een u benaulmt boet ſilagen /

d#n 5maat balt om te bgagen.

6.

Dit noopt te ziel ble't G5obe lenen/

vee heyligheyt en deugt,

gig tot 5png herten beugt:

dºm 3ig ban nimmer ruſt te geben/

#n 't geen men heeft verlºrergen)
#aar bie toonb 3ig gemergen/

dBm



Z 1 E L S v E R LU ST 1 g I N G. 127

7.

Om in 't begin3el ban gemabe/

't Geloov' en heyligheyt,

Zo bol ban lieflphhept:

Zig baat niet Hunnenb' in bet3aben !

#Piet ſlegtg maar te bolſjerben /

Jl?aar ryker ſteebtg te merben.

8.

(4Lot bat 't volmaakte eeng 3at komen /

UPat haar berheerlpät li)ooft

Verworf, en heeft belooft :

eën 3p tot 13em uperb opgenomen /

OPm eeuuuig daar te leeben)

&Paat 't alleg boert gegeeben.

3? 2. *TVOL
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'T VOLMAAKT VOOR BEELT

V A N

H E Y L I G H E Y T,

den Geroepene

HEY LIG EN VOORGESTELT.

- Te zingen als,

De Tien catie.

I .

O 2aal'ge 3iel uyt Godt geboren,

JPie (Bobt uuo Vader noemen meugt:

32an H#em boo? 'g waereldt gront berhoren/

&Lot Heerlykheyt en maare deugt.

2.

SDie Godts natuure 3pt beelagtig/

ſDaar toe Godts Geeſt u heeft bemogogt /

&#n met 3pn arm / 30 ſterft en hragtig/

1lpt 't duyſter heeft in 't ligt geb?ogt.

3.

't jl?oet nu in al tilu' wandel blyken

&Pat gp 45obt alg uuJ Vader mindt,

gËn tragten 50 Hem te gelpften /

&Pat men Godts Beeldt in u beu.inbt,

: ,,7 'T : . ' '
, v * * * * $ 'º. &Pat
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- - - - - -

4.

&Pat boegt 3pn JPogt'ren en 3pn Zonen /

JPug toonen 3p upt 4.50bt gebaatt/

&Pat hebben 3 allezins te toonen,

4Pf3pn bie groote naam niet waardt. f

* - " -" - - - - - * *

5.

ô &#ernaam! bat be fietbelingen/

illpt lout're liefde ban ben #eer/

3Peeg onberbieube gunſt ontfingen/

âDat ig te ſchatten bp beeg «Eer!

6.

âDat moet bit niet in clft betuucſiſten/ .

&#en alberſcljerptſt toe5ienÜe oog/

&Pm tog te myden, 't geen 30u0 ſtrchlicn/

UPat pmant opt tot finaat beuJoog.

7.

I#oe moeſt men niet met puet jagen/

(H#oeubel men 't niet op aarbe bimbt)

«Bobt in VOLMAAKTHEYT te behagen:

JPit paſt het tegt geäarbe lºtinbt.

, , 8.

ach Heylig mp 3o Hey!'ge vader! -

gºp boºmt mp na uun engen 25eelbt!

93ſt quam u baat in langg 30 nabet/

3Polo ilt maar met uw beeſt beocelot.

- ---- -- - te

3? 3 - De



13o Des BE vest 1 G DE CH R1stens,

De

N A. v O L G 1 N G CH R I s T 1,

Het eygen Merk der

W AAR E CH R IS T EN E N.

Te zingen als,

Pſalm 103. Myn ziele wilt enz.

I -

Is bit het merk, maar aan 1nen die moet kennen,

ºpie Chriſti zyn : bat be5e 3ig gemeullenſ

2lan 't heylig ſpoor, dat ijp bolſtambig hielb;

69m al5ing,50 in woorden en in wandel,

3Pauuuheurig upt te b?uhheu in 3pn hambell

&#n zyns te zyn, met lighaam en met ziel.
-

- ,

2 •

- 1:

#pn bic alleen, btooegt baat in te roemen,

3Pat 3p 3ig na 3pm #Panne / Chriſt'nen noemen /

3Pat #p haar 43eer ig/ 3p 3pn epgellbom ?

lgoe raar 3pn bie/ en maar tog beel te binden/

dPoſt onder bie) bie 3ig al onberuuinben

Ipem later te noemen? ſla uw oog eenſ om.

1% in -
is tº J)?

#tom geſugj-boog ubu 45eeft Diſcip'len maſten/

ſlaat tog um Woordt met Geeſt gepaart eengta:/

€--
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Der -

G E L o v 1 G EN

ZIE L S VE R LU STIGING.

Te zingen als,

Pſalm 1 18. of 66. Zingt den Heer in den enz.

- I.

IP: menſchen 3iel / bie nooyt zal ſterven; l

aat algmen ſterft, nog leevend' ig/

Zal nimmer maare ruſt bermerben/

33an al ljet 3igtÜ're bat 'g gemig,

H#oe baſt ljet ſcijpnt / 't3al bem begeeben/

«En alg ijp 't nu bol op 5elo heeft/

gên baar in ſchpnt geruſt te leeben;

39an nog geen maate ruſt hem geeft.

2 •

God algenoegzaam, bie ben 3pnen/

3Pe bobt beg beplg en 'glebeng ig/

2lig bie Homt in haar herte ſchimmen /

&Pie boet be 3iel ban in 't gemig/

3Pan al 't genoegen/ bat beeg bingen /

#og 5omtpfg geben / bog in ſchyn,

32lot af te 5ien/ en 't hert alg bringen/

4Zot bingen bie baat boben 3pn.

ô IËoe
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3

6 ſhoe Han 3ig be ziel verluſten!

3Pat ubeet bie/ bie bat heeft geſmaakt)

?Ilg 't Ijaar gegunt uberbt ſtil te ruſten/

%jn ſbobt/ en bat Hºp 't ljette raakt:

&Pm bp 5pn eygen ligt, 5pn deugden,

Zo alg het upoogb ljeul openbaart / .

t'?lamfcijouupen/ bat beruJeltt een b?eugbe]

HDaar boog men alg ten lºgemel baart.

4,

KPug bimb be 3iel een 5oet genoegen/

UPat jaar bolhonnen blpbtſchap geeft/

«En 5ig na 's Heeren wil boet boegen/

&o ijp 't u oo! baat beſcheyden heeft /

3Pug firngt men ban 3png ziels begeeren:

jT)en buil niet anders alg Godt wil,

jl2en \peet dat 45obt maat mag regeeten/

&#n baat in jou0 be 3iel 3ig ſtil.

5.

3Pug boet men hier be heil beg #eeren)

Göelpft men 3 in den Hennel boet/

&Bobt ig be HEER, lººp moet regeeren/

JPat geeft eerſt ſtalmte in 't gemoet;

't23eſtuur haat'g 3elfg geeft 5 aan bobtg mille/

#p heeft 'er regt nog wysheyt toe /

&Paat meeb' Han 5p haar bgiften ſtilſen /

gËn maakt al50 jaar 5elfg niet mee.

39 5 (13lti
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- 6.

dBm alleg na haar zin te ſchihſten /

65elph 3e mei te booten plag.

Gén om be 3aken 3e te mifilienl

4belpſt het oleeg bat gaarne 3ag

Bug tragt men aan zig zelv te ſterven,

KEerupſ nieuwjaarlph Göobe leeft;

TDit ig bie 3oete ruſt te etben;

#bie &hriſtug aan 3nm tro Bolk geeft.

h

- 7.

TDit ig 't verluſten in den Heere,

#bat &#eb 3pn Bolt op aarbe geeft /

Het grootſte bat men fian begreren/

#n bat men hier te magten heeft,

- --# 5al 't 5pu/ alg hiet teg Higreren

ſubp5e ſtaaot/ 3al 3pn bolbaagt;

#Dan 5al men bp beulmbilig# /

't Verfuſten bat men nog beruJagt.

ABRA
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A B R A H A M S

S T E R K T E

Des

G E L O O F S.

Te zingen als,

Pſalm 115. Een yder moet enz.

I.

't Geloos ban 45obeg Lituelingen/

3Perú bihmetf/ boo? beel twyffelingen,

@mringt/ geſlingert op en neer,

gºn bug belemmert / 45oot be eer

f,Ie geben/ bie ljeu toebeijoogt /

J)iet ruſtend', op jyn kragt en woordt.

2,

3Paar men nogtang met bol bertrouupen/

ºpn hoop gertift'ipſt op ſtam bouuuen/

# baſt te ſtellen | |joeü De 3iel /

Pat boe't ook gaat/ geen moet omtuiel;

RBe Hoop, ig op 't Geloov' gegront/

#n 't uuoogb berujaarljept/pan 45obtg monbt.

#oe ligt quam Abraham te bouen /

19an Godt geſterkt 5umb' in 't gelobe /

'-



236
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?Il luat ban't bleeg buierb ingebgagt:

«Been twyfelingen, babben Hragt/

«Bobtg woord en magt, nam plingg boeg/

?El 't ongelovig overleg,

4.

J

JPit 'g och be pligt ban Abrams Kind'ren,

#pn geeft'lph Žaat / nietſ moet haar ijinb'ren:

Qm ſtaan te blpben in 't gel00u /

3êoor alle bie inboerpen boob' /

JPoo? 't vlees, en Satans liſt bebagt/

Staâg ſtreebenb' / Dat men bie betagt.

5.

ofobtgWoordt, en Eedt batig waaragtig,

Hººp bie 't ge5egt heeft / ig Almagtig:

#pm liefd' onwankelbaar, en trouuu/

Zo 't hert na twyflen bellen moun;

jEen blpu maar vaſt ſtaan/ en geſterfit/

3Dat baat ooit tegen booeit en boerfit.

6.

JBe 3iel firpgt nieuuJe moet en leeben/

2{ig men't aan Çob han obetgeeben/

2il ſchoon bat ong verſtant nog niet /

UPe midd'len ter berbulling 3iet:

25p 45obt ig wysheyt, raat en kragt :

3De 5iel tuſt Daat nlaat in/ en uJagt.

'ſt3l3il
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7.

'halPil ban niet twyfen; ſjobt ontéeren/

j)een) maar ban Vader Abram leeren/

(@Le ruſten op 450btg Woord en Eedt,

JPie 4.5obt 5pu Geeſt'lyk Zaat, ooit beebt:

Zyn 45oot/ig ooſt Gbobt uan zyn Zaat,

8Bat 3ig geruſt op hem betlaat. '-

8.

iſlºpn Hoop geueſtigt op Godt Amen,

3Pie meet iſt 3al inn niet beſcljaunen.

'ft dſbeet ooſt/ 't geloob' batig Godts werk.

dPch lºgeer! bermeerber/ unaaſt het ſterft/

&#n mp alg uuu u?imbt Abram }leer /

ill in geloou/ te geeuen b'&#er.
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De

W E R KZ A A M H E Y T

D E S G E L O O F S

V A N

J E z Us L I E F HE B B ER S.

Te zingen als,

Pſalm 77. Ik heb myn ſtem opgeheven enz.

I•

Laat ge5ug/ trooſt ber b?oomen/

@un mp meberig te honnen/

aPaat gp nu in beerlplaſjept /

#2a uw boobt 5pt ingelepbt /

@m mp boo! u meer te bupgen/

dºm o?pbo?ſtig te betupgen/

Wat'er in myn herte is,

'ſt3lPeet en joub het boo? gemig/

2.

3Pat um 3upo're oogen ſtralen /

ditot in 't biepſte berte baalen/

aPaarom leg ik 't in um ſchoot/

3Boo? u open en ontbloot.

'H3TBeng met al mpm bert en 3innen/

1l op 't buurigſt te beminnen/

'#3lâeet niet amberg of 3o iſt! .

JPog heb ik baat in gemiſt.

3

ò ſlapm gesug! Godt der waarheyt!

apie impn jert met meerder klaarhept /
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2tig iſt 5elbe/ kent en ziet , s'

3Liefſte ſpeer! geboog tog niet/

Patiſt upt onhumbt 30ub liegen/ -

«En mp3elbe bug bebgiegen/ - - - -

«ch behoeb mp tog daar moo! : - - - - -

3Lepb mp in het regte ſpoo?.

4.

'##ie / 't ig maat/ met 's lighaams ogen

ill nog niet, bat 5al iſt mogen

JPoen) alg gp komt ten getigt/

&Pan firpg iſt eerſt dat gezigt.

d'I?aar 't geloov' aan mp geſchonhell /

QPoet mpn liefde reebtg ontboliſten/

spat ift üging/ boo?'t 5igtb're been;

&choon ben lighaam blpft beneén.

5.

3Liefbe/ epgen aan't gelope/ -

Heeft mijn idenmelujaartg / baat boben:

3Paar ilt u nu zie geſtroomt/

RPaar g uuo heerlykheyt uertoont!

3Pie ban baat uïn 45eeſt humbt geben/

&Iot oerſterking van het leven:

&Poo? gemaab in mp gelogogt/

(Loen gn in 't Verbond mp bpogt.

6

3Liefſte ge5ug/ bat uuo Liefde,

(GLog mpm bert ooit baat booggriefbe /

&Paat 't nog hart ig houbt en fil/

g' 13ebt be magt ) en 't 5n uw' wil:

#Laat het 50 aan't branden raften/

SPat ljet mag in liefde blaſten

3Liebenbe muu 3elfg niet meet :

Been/ NIETS neffeng u myn beet!

CHR I S.



24o DEs BE vEsT 1 G DE CH R Is TE Ns,

C H R I S T I B R U Y D T,

on De R HAAR

M E E D E G E ZE L L E N.

Te zingen als,

Onze Vader in Hemelryk.

1.

Ladhebberg. He5u/ bie ijcm tuinbt/

«En 30 beel lieflyks in ljem bimbt:

&Pat gp het gants begeerlyk ſchat /

âDat g' in geloob' ban hem bebat/

«En baat in 30 beel beucij'lphg binbt/

&Pat g'upt roept / ZULK EEN IS MYN VRINDT.

2.

ô Chriſten! bie bit hebt geleerot/

Om bat g' in 'g #eeren bupg berfieert /

&#n 't alg uuu 't ljupg ig. Daar gp moont /

3Paat u / uuu 93eſug uuerbt getoont/

%in 't geen hem u 30 lieflph IIlaaht;

&Pat gp tot lºgem in liefde blaaât.

3.

âBaarom ig lººp niet in uuo mombt/

#o alg gp in utu bert hem uonbt?

âDaarom ſpreekt gp niet meer ban bem?

âlèaarom berijeft gp niet um ſteun /

(ILot bie/ bit aan ljet blinkenb' niet /

#ig blind met hert en ooge 3iet?

&p?eelt
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4.

&pgeeft ban uur $3 e5ug 't geen gp uject/

JPiſſchien Dat gp ben1 oberrcebt /

(JLë u?agen uJat lººp is en heeft?

GEn uuat bp aan be 3pnen geeft ?

&Pan bebt g een rupin en open belbt /

(Le toonen buat Çögütg bu002bt bermeibt.

5.

âDie meet Wuat Ç5ob nog boo! u boet!

't itomb 3pn bat al bien oueruloet!

JPie 3 e5ug heeft, en elk aanbiedt,

2 pn ſjerte trof/ en bat ijp 3iet/

UPat ijp nog arm ig / blindt en maakt;

wºn 30 tot ouertupging raaſit.

6.

't ftomb 3pn/ bat bit 5pn hert betuoog/

«En Jezus dierbaar ubierb in 't oog /

gèn bp tot hem buierb uptgelokt/

3Pat G50b hem boo! 5pn 4Beeſt ooh troitt.

&#n buat mag dan uuu ubinſt niet groot!

&5p rebb een Ziele van den doot.

7.

ilm Medt Gezellen bie met u /

illuj He3ug lieben/ uJagten nu/

3Pat gln tot haar ban Jezus ſp?echt/

âIPaar toe ooſt nimmer ſtof ontb?eeltt /

gËn beter reeb'nen boert men niet /.

&Baat elf nieer 5ielg nut oan geniet.

d? &#ell
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242.

S.

dºen teeder Chriſten metbt ontſtigt,

2ülg een / bie het gemabe ligt

35esit/ 3ig 3elu niet booreil laat :

3Poo! mooiben; blphen van bie ſtaat:

't G5een 3o een 3iele vergenoegt,

«En 't geen ook Chriſti vrinden voegt

9.

6't gg te laag! eeng ſtijgiſteng ſtaat!

3Pat men met laffe beuzel Praat,

aPe hoſteiphe tpbt berquiſt /

dºn bat baat ge3ug merbt gemiſt/

iPaar 3p te 3amen 3pn geſchaart,

jihaar ban oertoont in eeng Chriſtens aart

IO.

3elg Jezus liefde 't hert ontſtecht!

dEn men zo t'3amen man hem ſpreekt,

apat b'een ben amber ſpoor en geeft /

dºm boontgin't ſecuen bat men leeft/

@Letoomen/ bat bp in ong moontl

zPat 'gregt eeng ſtijgiſteng aart getoont.

De
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De

V O O R Z I G T I G E

C H R I S T E N.

Te zingen als,

Al wat men hier in deze waerelt ziet.

I •

O 193inben ſtijgifti bie hem teer bemimbt /

GEn in um ljett een 3ugt en poer binbt /

#l te gebgagen/ bat elli bie u 3ag/

1I aig een Eere Chriſti noemen mag,

2.

3Pat íg 't ban/ bat u meer ten laſte lepbt /

2ºlg. Dat bp u ſteebtg be bedagtzaamheyt

De wagt houdt, en het geen gp boet of laat /

32oopt uieltiten brengt op uuJ genabeſtaat.

3.

312en ſtel bat paſt / bat pber op u ziet,

«En meeſt unel lief beloog, 50 men dan niet

Zoggbulüig mydt, 't geen aanſtoot geven kan,

(Zelu ſchyn beg quaatg) elft ſtoot 5ig ligt daar an.

w

4•

JBe Waereldt bie bog in het bo5e legt/

H#eeft ſtruykel-blokken boo? u opgeregt;

1Ber5upmt gp toe te zien; gemig het 3al

«Eet gp bet denkt / u "En tot een bal.

2
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5.

3De bingen bie men onberſchillig agt/

JPie geben/ boubt men niet 30?gbulbig uJagt /

2lan 3ujahſte 3iclen ſtof tot ergernig/ , V

't Çeen ſterfter Iljgiſt'men onbetaamlpft ig.

6,

3Pag men tog noopt 30 op 3pn zin ge5et /

âbierb op het aanſtoot geeven meer gelet / .

jl2en gaf het bleeg 3o niet ben rupmen tooin/

jl2en leefde niet 30 liefü'loog 50mber ſchroom.

7.

JBen b?oeg ball 30 g/ bat niemant ergernis,

't Žp dat ijp buyten, of teebtg binnen ig/

33an ong oopt âreeg boog onze eygen ſchult/

UPug bperb ban ong. De liefde Wet vervult.

8.

3Pan ig men in bie ubengb're 3ielg-geſtalt/

JPie on3e 45ob ten hoogſte u)eigeuait:

&Pat men vrymoedig tot bem nad'ren mag /

&#n in gelobe uJagten op 5pn Dag.

9. )

JPie bag: baar in bat 9 ſe5ug 't Gºrref beel/

Lºem toegeltent / te 3amen/ ban geheel

Volmaakt, en zonder vlek, ter beerlphhept

Sºal lepDen/ in de 5aal'ge eeuwighept!

Het
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Het

W A A R E

Z O U T D e r A A R D E.

Te zingen als,

Zoet Gezelſchap dat met my.

I - z

Cen noemt ulu ſtijgiſtug Zour,

't Zout der Aarde, liebe joubt

@Log Dat luoogb in uur gebagten/

't#p u altoog in Den 3in/

Zocht er ernſtig na te tragten;

&Paat 3pn nutte leſſen in.

2 •

't Zout ig zuyver ban 't verderv.

't ## ooh 3echerl 'g leeeren &#ru/

# ljet ziels-verderv ontkomen,

(#Paar ong 't ongeloob in boubt)

#n Gºobtg #out 12erbonbt genomen/

«En bug onverdervbaar Zout.

3.

Liefd' in onverdervlykheyt,

#eeft 45ootg «Beeft (bie ijaar gelepbt)

#n baat binnenſt doen ontbgamben/

«En 30 boo? verderv behoct/

«En gemaakt een Spys-Off'rande:

«bobe aangenaam en 5oet.

G2 3 &p
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4.

zp 3pn 't Zout ook van de Aardt,

&Bie &Bobt nog om haar bewaardt: ,

4Koët bie uuild 5pn beugben toonen / * *

gin het inenſchelpſt geſlagt/

#Bat be ?larbe 5oub bewuoonen /

#pube baar toe u00?tgeb?agt.

5.

't gg om 'tuytverkooren #aat/

3Pat5 op heden nog buig ſtaat :

#p 3pn bug het Zout der Aarde,

JPog 't ig ooit de 2latbeling/

&Pic G5obt in 3pn lamſtmoebt ſpaarbe /

3Pie beboelt buerbt 3onderling.

6.

&#en geloobig 4Ch?iſteng pligt)

%g dat ijn alolume ſtigt.

Aards gezinde, 3pn. De meeſte/

3Paar# ſtecbtg meeb' omune gaat /

#ulfie / die nog ubel ten b?eetſte /

žeer geruſt 5pn in ljaar ſtaat.

7.

“UPee5 heeft men het bepl5aam Zout,

't Woordt, bat uoo? 't verderv' behoudt,

«Ernſtig op 't gemoet te bruhhen/

&choon het al mat ſmerte gaf/

jlhoog'Iph boet het abobt gelukken!

«En tufit ban 't verderv baat af.

b' ſofe

n
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8.

b'ſafferg bie m in d'Ouden Dag,

&Bobt ten SPYs te brengen plag/

#oeſt men met het Zout boogmengen/

“Pf't uuag «Bobt niet aangenaam;

#aat 't met zout booghnect te brengen/

3/9ag 't baat toe alleen bequaam.

9.

Stijgiſten / íg 't uum'g herten meng /

gPat ook unuen euen meug/

«bobt mogt ubelgeballig imerben/

âDeeg aan hem een ſmaak'lyk Zout,

2ölpu met liefd' baar in bolherben :

3Bie meet of g hem niet beijoubt.

IO,

& Pat noopt een zoutloos luoopbt/

ſpierbt upt on5e monbt gehoorbt/

iſ daar altpbt gemaab mogt geeben/

&#n een ziele medicyn,

&Pat 30ub aan bet tij iſ 'nen leben/

't ſiegt cieraat en eere 3pn.

II ,

31Bierbt'er 50 een geur berfpºept/

32an een 3upb're bepligijent;

&Pmtrent alle bie ong 3agen/

Ilpt een repn gemoebt gebaart/

3Pat luag 45obe te behagen/

«En het Zout 3pn ban deez' Aardt.

G2 4 Der
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Der

G E L O O V I G E N

GE R U S TE W O N IN G,

en '

V R Y E T O E G A N G.

Te zingen als,

Zoet Gezelſchap dat met my.

I.

Wat men hier beneben 3iet/

't gjeen het ſchynt batig het niet:

't Iſtan geen maar genoegen geeben/

2lan geen menſche bie ljier leeft/

&Pm ùaat in geruſt te leben/

&Bie &D0üt tot 3pn Deel niet heeft.

2.

ſBan ble ruſt bie b' Aard' belooft /

âDerbt be 3iel boel ijaaſt berooft,

't Jſlaag een oogenblihje ſcijpmen/

2tilg een ſtille Zee bie haaſt /

H#ate Halinte boet herbuupmen/

2lig be upinb baat ober blaaſt.

3

#In het aldermooyſte weer,

&topten onweers buyen meer/

3l3aat
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t

alPaar gaat dan een 3iele beene,

2tan be uJaare ruſt gebuent?

3Pa 3pn 45out : Die ig 't alleene /

UPie ijp alg 3pn Rotſteen ſtent.

4

H#oe gelulähig ig ijp ban/

JPie met maarljept 3eggen Han/

«boötig nlp een Rots en ſterkte,

3Paar ilt alg iſ eenig leet/

2-ie te ſtomen / en uerulechte /

2 eet gemoedigt geeneii treet ?

5.

&Paar ontbupſt iſt al 't geb?ung/

GÖdöt bie ig mpn ruſt en 't H. upg

&Daar ih beplig in lian woonen,

gËn geduurig in kan gaan:

'ſ: «Da lgem baar unpn lect bertonen/

&#n 12p neemt mpm 5aalt ſtralig aan.

6.

#elb in 't biepſte ban be nagt /

2lig men op geen 13?inden \uagt/

45a ift Derujaarüg : noopt ontpÜig /

%jg jet oopt/ alg ift baat hom/

32ietg maakt imp ben boeg onmeplig /

&#n ift heet betquiſit uJeër Olm.

7.

13epſrpſt 25onbtgenoot) bie Godt

H#eeft ten Steenrots, en ten Slot!

&P 5 3Pee5'

A"
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JPee5 mil bp bie gunſt betoomen/

ſpat bp ſteeötg tot leem mag gaan/

2lig 5pn Leupg om in te woonen,

lgebbende het regt baat aan.

8.

6 ſlºpn ſbobt! mpn hoogſte goet!

2lig imp eenig leet ontmoet/

dſjun mp ugpijept 5omber ſchroome.nl

UPam tot ijl aig tot myn Huys,

#lhct een mebnig bert te komen:

kiLot berligting ban mpm ârupg!

9.

23p 1't ig mpm 3iele ſtil/

gin't beruſten van uw mill

#aat in bimb het hert haar ſterkte,

3iaat het bupten om ban maat/

23upen/ raa5en/ moelen/ merften/

't Igert blpft by u effenbaar!

1 G9,

apat 'g een Hemel op der Aardt,

#ietg op aarbenig 30 maarttº
#n ſpoötg geplºge uit te ruſten/

gig het lepen man myn geeſt;

#aat in kan ik mp berluſten/

'##en ban mergemg b002 bebgeeſt.
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De

H E LD EN GO D T S,

I N DE

GE ES TE LY KE ST R.YD T.

Te zingen als,

Wie ſleet heuchelyker dagen.

I.

'Zen geboig beg A5atang ſtreeften /

JBaat bp beele boo? berblint:

qPat 3p in bie buJaagljept ſteelten /

3Pat men bpambt kent nog vindt,

2tig maar 3ullien) bie ban buyten,

Jºl het een uyterlyk gemelt)

#mant in 5pn boelbaart ſtunten/

HLoerenb maat op roof en gelt.

HLoerenb maat op roof en gelt.

2 •

2lnberg binb het 't bolft beg ſºeeren/

JPie 4,5ob b'oogen heeft berligt)

3Pee5e 3ien (maar 5p haar ficeren)

12eel gevaar en hoog verpligt,

GPnl niet 30?geloog te ſlapen /

ſlâaar bpambelph omringt,

&Pat jaar roept ter wagt en wapen,

Paat
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aPaar haar nu be noot toe b?ingt. -

aPaat haar nu be noot toe b?ingt.

3

Satan, waereldt, en 't bebenhen

3Ban het ongebobe vlees,

#leggen toe om haar te hrenhem /

G#n oerepſcljen wagt, en u?teg;

3ligt (3p ujecten't boo! bebinden)

Hitteegen 3 boogbeel/ unant elli tragt

12aat te vangen en te binden /

H#ielb men niet geſtadig Wagt.

H#ield men niet geſtadig wagt.

4.

gesug/ 3eomſt van 't Hºept beë ºgeeren/

#eeft 3pn bolgerg hoog belaſt/

't Geeſt lyk waken wel te leeren/

JPat geen upambt baat betraft.

#og in voor of tegenheden,

3ſeert het oopt van u gebagt!
'k Heb geen noot, het iſ nu betbe/

ô zeer ſchielpt! onbetuJagt. .

zeer ſchielph! onbetuJagt.

5.

dBmber ſcbpm oan byinb'lpäbeeben/

#omen 3p al beeltpbt# aanl

dºu of 3p ong boogbeel beeben;

dEn tjaar toeleg ig berraam.

d'Alderſopſte cu't meeſt te onte;en/
#g
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#g het vlees bat in ong moont;

3Pee5 3al ong het ſcijaab'ſpäft mee5eu/

2Zo men't eenig5ing berſcljoont.

Zo luen't eenig5ing berſcljo0nt.

6.

j?a't 3??opljetig buoogb bermeloen :

Žoub ben &#uangelp bag/

3Leeu'ren 3ulhe dapp're Helden,

&Die men in het ſtryden 3ag /

jl2annelpſt ben bpamb keeren,

&#n in allen aanbal ſtaan;

#a om 3ig 3o te bermeeren/

3Pat men baat te keer burft gaan.

&Pat men haar te keer burft gaan.

7.
/

JT)ogt bie Helden moet tog blphen/

G2ueet 3ig elſt 30 in ben ſtrpot /

&Beeb men 30 beu upambt uuphen /

&Paat lllen uit 30 beel \Jan lpbt /

't Vlees en die berbo?uentljeeoeiiſ

3Pat eiſt tot 3pil ſluiert geudelt /

&P00üe lulen De aarü5e leeûen /

gËn buat nog in 't ljette uJoelt.

&#n boat nog in 't ijerte upoelt.

8.

j)og be waerelt, nog Den boozen,

iſiteegen 30 beel voordeel niet,

Hilhell upon meer op beil goûloojen/

N
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Qlig men nu gemeenlph 3iet:

#ſlaagtig lºgeere ber H3eprſcharen !

Abcljep in hun eeng Helden moet,

âPie gp tot u bienſt Homt gaaren/

123pgehogten boo? uun 25ſoet.

193pgeäogten boog um 25loet.

9.

aPoet3e in u ſteeds triumpheeren,

2ülg uerminnaarg boog 't geloov,

ZUPat5 alg Helden bmeeberheeren/

&#n ben âatan roof op roof

&tcebtg ontruïthen! 50 bermeetel

Heeere ge5ug 't 5alig ſpit/

ein 't uſerbe u tot roem en eere,

Nu en namaalg Eeuwiglyk.

Nu en namaalg eeuwiglyk.

De
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De

C H R IS T EN , S T E R. K

I N ID EN

H E E R E:

Te zingen als,

De 1o Geboden: Hef op enz.

I.

Zn. gn / ô ſtijgiſten! aangeſch?eeben/

dPnl onder 23ſeyug Heyl-banier,

€5etroum te ſterben en te leben/

4Bnt5iet geen bpand trots en fier.

2.

Göeen bpamb maalt u noopt berleegen/

oe veel, hoe magtig in Den ſcijpn/

ta baſt/ 30 veel zyn u niet teegen,

?lig bat'er met, en voor u zyn.

3

| 322eeg niet / of gp 5ult ſtaanbe blpben/
e Zeg noopt in mp en ig geen firagt;

't #g maar / 't gemelt 3oub boben bypben /

H#ab #2eptbotſt He5ug niet bemagt.

(09In
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4.

ſ9m in het ſtrpben u te ſterken/ .

«En boog zyn Geeſt bie in u ig)

Jllet Helden-moet u te beuJethen/

5Ra 3pn getrouwd getupgemig.

5.

't 12panb'lph lºepr/ heeft geen bermogen/

ill upt unu vaſtigheyt te ſlaan :

25lpb' maar op Godts beloften oogen/

«En tjoub 'er in geloov' maar aan.

6.

HIoop met geloobige gebeeden,

illuj lºeptbo?ſt tot uuo hulpe aan/

#n hem geſterkt en zo geſtreeden,

25lpft men alg over winner ſtaan,

7.

&#p ſtrpbt alg onber 3pne oogen/

illuj zwak, en kragt ig Hºem behent /

2 pn teertjept 3al het noopt gebogen/

3Pat gp ban #em boogbt afgeuJent.

8.

âDerb gp oopt boo? verzuym ban waken,

&#eng overrompelt, en berraſt.

geat moet u ubel aan 't ſjerte raften/

@Lot ſcjaamte/ uwpl 't geen #ciben paſt.

- - 3Pog
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9.

(JPog niet ontmoedigt,) nu beleeden

RPat men 3eer bubaag gehanbelb heeft/

&#n met een nieuwe moet geſtreben/

3Paat toe uur 1903ſt bueer liragten geeft.

1O.

2-0 gp een wonde ijab gehreegen/

3Pie u 't verzuym beroo35aakt ijabt /

19p ig ter heeling u gentegen/

#p ſjeeft ubu regterhandt gevat.

II,

#p mil u alg ontfermer ſepben)

H#30ub hem maar vaſt, gp hebt geen noot,

3Poopt / neen noopt 5al bp ban u ſchepben/

JPieg ig ubu Hºgeplſtaat wis, en groot.
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De

R O EMENDE CHRISTEN

AI N

G o D T S GE LEY D IN G.

Te zingen als,

- Pſalm 116. Ik heb den Heer lief enz.

I •

V dPl3aal'ge lºgeer/ en 2llgenoeg5aam Q5obt!

'#13inb aan mpm 3ielbermogeng geen betomen /

3Dpl gp mp hebt in um oerbomb genomen /

g#n tot mp3egt ! Ik ben uw deel en lot.

2 •

ô ſºepſrpſt beel! ô Žiel ber5aab'genb goet !

âDat kan, mat zal op b'aaro' mp nu ontbgeeſten !

2lg al het ſºmbermaang al ig gemeehen/

%pt gy , en blyft be ſteun ban mpm gemoet.

3.

3Pe HP2oet ontvalt my niet, ſchoon nip begeeft/

't ºf een 'tpu'le hert nu fcijnmt te bergenoegen:

#ft kan en wens, nlp boo;taan nu te boegen /

#pa 't geen boot over my beſcheyden heeft.

qſbobt
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4.

45obt is en blyft mpn Bobt ) bie mp gelepbt:

3Pieg u?eeg ift niet/ 'k ruſt in het ubelgeballen)

3Ban mpn Verbondts Godt, 'Ragt het niet met allen/

#lt ben gemoebigt zelv in tegenljept.

5.

&Bobtg 3Iepbing / maakt mp alle meegen goet/

3oe hart en moeylyk 't boog het vlees magſcijpmen.

#pn ligt boet alle bupſterbept berbuopmen/

Godts by zyn, maakt mp al het bitterzoet.

6.

jl)pn 45obt / 30 opt bie u?ee5e mp bebiel /

JDat uuu gelepb mp opt nog 3oub ontb?eehen/

3Pan luag mpn ſteun, op u nog niet gelueelten /

& bp blpft ban nog be ſterkte ban mpn 3iel.

7.

45p maaimt mp tot um Bondgenoot niet aan/

&Pm mp nog eemg t' ontwopſten of begeeben/

Ö ſheen! ſchoon iſt niet ben getrouuu gebleeben;

Zeln alg ik bal/ of ergeng boog mogt ſtaan.

8.

G5p regt my op, gp hebt mpm hamb gebat;

«Bp heeldt mp / alg ift uponben heb gekreegen :

3Pug laat gp / ô myn Godt! mp nopt berleegen!

312pn troubje HIepbtgman op impn lebeng pabt!

ſt 2 JPug
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9.

&Bug ſterkt gp mp / bat hebt gp in't Verbondt,

Jl)p toege5egt / getrouwde Q5obt / Godt Amen,

jl2pn hoop op it / 3al mp ooſt nopt beſchamen /

?{l bleeu bee5 aarb niet ſtaan / maar bat5e ſtomt.

I O.

gift b?eeg geen boobt/ ban 5al/ bat meet ift L'eer!

?If 't3igtb're bat iſt 3ie mp gantg begeeben;

HP2aar laat ik 't miſſen/ 4bobt tg mp het leben!

Želb in ben boobt/ mat hoev', mat wens ik meer ?

I I.

Jl?pm 4.5obt ! gp 3ult tot aan, ja over dood,

Jlºp met um hambt baſt houden en gelepben/

45p greep mp niet l, om dan ban mp te ſchepben/

Jlſtaat om ter ruſt te lepben in uum ſchoot.

I 2.

93ft jupg ban in mpn 3ielg bernoegenb etb'/

Godt is myn Godt, en 3ai het eeuwig me3en/

%|ft heb beg nietg boog bood nog graft te b2e3en) . .

Jllºpn 25onbtg-45oot / ig mp ALLES alg iſt ſteru!

BLAD
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A.

Ac, Heer hoe lieflyk is 't en goet. IGD

Als Godt zig zelv komt openbaren. 6o

| | Al juychend nu met hert en oog. 177

B.

'k Ben de waereldt uitgetrokken. 88

Begeerige ziel wenſt gy getrooſt en veylig. 2OI

C.

Chriſten wit gy Gode leeven, 91

Chriſten noemt u Chriſtus 't Zout. 245

D.

Driemaal gelukkig die vrymoedig. 3

Die Jehovah regt zal eeren. 7

De liefde die ik moet. 17

Dus ben ik ô myn Koning weer genadert. 33

D'alwyze Godt ſchiep alles tot zyn Eer. 79

De liefde die van Godt. 85

Die niet vreemt is byzig zelven. IOO

De laſter zugt en bitt're haat. Io5

Des Satans liſt en boze vonden. 148

De Chriſten regt bewrogt door 's Heeren Geeſt. 158

De heyligheyt der Bontgenoten. 223

Des menſchen ziel die noyt zal ſterven, 232.

1ſt 3 Des
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E.

Een Chriſten die zyn pligt na 't nieuw verbont. 39

Een ziel die Godt van herten mint. 51

Elk onzer ſchik nu hert en ſtem. 76

Een Chriſten die het geeſt'lyk leeven heeft. 2I 7

-
- G. -

Godtsdienſtig Chriſten, die in waarheyt Gode leeft. 45

'k Ga hier in het groen alleen.
- 56

Godtsdienſtig Chriſten vrygekogt. 125

Godtsdienſtig Chriſten wie gy zyt. 16I

Gy hebt, ô Godt! uyt liefde door uw kragt. 2o7

't Geloov van Godes Lievelingen, 235

H.

Heylig driemaal Heylig Heere.
- I 2

Het is geen Doop die Chriſten maakt. 2,2

Hier zit ik afgezondert neêr 24

Hoe heuchlyk is myn ziel het eenzaam. 54

Het regt Godtsdienſtig Gode leven. - 65

Hef ô myn ziel u op na boven. 7o

Hoe gelukkig is een Chriſten. 82

Heere die geen ander hert. IO2

Het# eind van al wat Godt gebiedt. 1 14

Het is een noemeloos getal. 185

Hy die de Chriſtens Loopbaan lopen zal. 187

Hoe kan een die gevoel nog leeven heeft. 2O3

Hoe heerlyk is het onderwys van Godes Geeſt. 2os

Het heuchlyk padt den wandel en betragten. 2,2 I

s

- - - - - - 77 zº I.

Ik heb blymoedig my begeven. 138
Jeſu lief Godts eygen Zoone. l I 65

t Ik
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Ik roem Heer uw getrouwigheyt. 190

Ik moet van goeder herte zingen. 2 IO

Is dat het merk waar aan men die moet kennen. 230

L.

Leer my ô Godt, 't Godtsdienſtig zingen. 35

'k Laat een ander dat genoegen. 1 19

Laat ons opmerkend aan. I41

Liefſte Jezus Zaligmaker. , 21 5.

Liefſte Jezus trooſt der vroomen. 238

Liefhebbers Jezu die hem mint. 24O

M.

Meeddogent Heer die dooruw groote goedigheyt. 28

N.

Nu is 't tyt uw Heer te loven. I94

- O.

O Chriſten die de Euangeli dag. 1

O heuchlyk Heylmaal daar ik heden. ' 3o

O zegenryke Godt. 37

O aangename dag des Heeren. 4I

O hoe vry en onbekommert. - 43

Q Chriſten die door Chriſtus hebt dien zegen. 67

Op myn ziel nu op na boven.

Q Heer die my ten duurſte hebt gekogt. #
Opregte ziel die voor den Heere. Jo8

O Chriſten ziel zinkt gy niet weg. 13o

O God des levens die my 't leeven. I33

Q verblinde ſtervelingen. I 35

O overdierb're ſchat geloove. I45'

Ovro
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O vrome ziel geroep'ne Heylig.

Q zaalge ziel uyt Godt geboren.

O vrinden Chriſti die hem teer bemint,

R.

Roem ô myn ziel met vrolykheyt.

V.

'k Voel myn ziel in liefd ontſteeken.

'k Veſte nu met hert en oog.

Volzaalge Heer en Algenoezaam Godt.

W.

Wat is het Chriſtendom verheven.

Wat is het heuchlyk voor 't gemoet.

Welzaalge die wel ſterven kan.

ie moet die niet gelukkig noemen.

Wie kan de Liefde Godts na waarde.

Wie blyft nu nog van verre ſtaan.

Wat men hier beneden ziet.

Z.

Zodra als ik hier 't ligt zag Heer.

Ziel die Godt hebt leeren kennen.

Zeeker zal myn Heer eens komen.

't Zyn gewis des Satans ſtreeken.

Zyt gy Ö Chriſten aangeſchreeven,

225

228

243

14

97

1 52

258

62

I 2.2

I 55

I 74

2. I2,

248

2O

95

17o
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