
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

1

https://books.google.nl/books?id=38M9AAAAcAAJ&hl=nl
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PIETEl 10DDAE1T,
Grifiler van den Ed: JLeenhove van 'Vlaanderen ,

en Hade ter AcLuniraliteit in Seeland.

 

Het allernetste itift, aan 't eèlst penfeel gepaard ,

Toont.naar het leven,bier den omtrek van BODDAEKT.

Door't puik der Kunstenaars dus algebeeld te weeien

Betaamde Hem,viens kunst in zuiver îïeèrduitsch Digt-

.Welks doel voornaamelyk is tot Gods eer gerigt ,

'Van d' allerkundigften word op het hoogst «repreezen .

P. DJSI л xox .

p.^ifft^.. X.SaÂler ex.-uJ if. ¿4Ô*£r.lÂ.n J--M^4 .
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VOORREDE

A A N D E N

V

LE Z E R.

 

• Y het uitgeven der drie onderfcheide

delen myner Stiditelyke Gedichten , heb

ik in de Voorrede van yder der zelve

ál , wat ik toen nodig oordeeíde te zeggen , op-

gegeven ,• waarvan 't voornaamfte hier op uit-

cjuam ; dat ik myne gedienten x ter ftichting van

my en enige weinige rayner goede vrienden op-

gefteld , vrywillig en genoegfaam vanzelfs in

het licht gaf, om openbaar te tonen, dat ik my

nu alzo min íchaamde in dienft van Koning Je-

* г zus



VOORREDE.

zus met myne ftichtelyke , ais te voren in dienfl:

van de waereld , met myne ydele en , op zyn

befte, onnutte poëzyë te voorfchyn te komen¿

om nu, naar myn vermogen , my zelven en

anderen tot Gods liefde en verheerlyking op te

wekken , de ware godsvrucht aan te pryzen , het

diep verval van Land en Kerke en de deswegens

billykgevreesde oordelen van God over Neder-

land te ontdekken, door ene getrouwe aanwyzin-

ge der meefl: in zwang gaande zonden en gru-

welen , myne landsgenoten tegen dezelve te waar-

fchouwen, en in deze bekommerlyke tyden den

enigen weg van behoudeniiTe , ene waarachtige

boetvaardigheid en oprechte bekeering aan te pry

zen, des Heren volk op hun pad te beraoedigen

en ter ernftiger betrachting van- hunnen plicht •'

in het algemene verval van liefde en godzalig-

• heid aan te fporeri : dat ik echter wel voorzag ,

dat myn doen geen algemene goedkenring ftonde

te vinden , te wel wetende , dat zy doorgaans

Inttel danks behalen , die 't wagen durven (amts-

halve



VOORREDE.

halve daar niet toe geroepen zyn de) ilonte zon-

dàars te ontdekken , zorglozen wakker te ша-

ken , en beiden hun onyermydelyk gevaar on-

der't oog te bfengen ¿ doch dat ik over zul-

ker gunft of ongunft min bekomrnerd was,

dan hoe ik aan God , my zelven en myne

lezeren getrou zoude zyn , en dat ik volko-

men myn doelwit zoude befchoten hebben, in

dien ik met myne poèzyë flechts enige wei-

nige godzoekende zielen , al waren zy de ge-

ringfte en verachtfte in de ogen der waereld,

mogte fliehten , 't geen ik my wezendlyker ge-

luk fchatte , dan -of ik de toejuiching van dui-

zenden liefhebberen der ydelheid , hoe aan-

zienlyk zy ook naar de waereld zyn mogten,

vonde : doch dat ik echter geloofde ¿ dat myn

werk hun , die Sions welftand zochten en ora

Jeruzalems vrede baden , niet t'enemaal on-

aangenaam zyn zoude : en waarlyk 't ene en

't andere heeft de uitkomft beveftigd. Ik heb

het geluk gehad>^dat myne gedienten velegoe-

* 3 den



VOORREDE

den behaagd en .vele fchuldigen mishaagd

hebben : maar groter was myn geluk , indien

ik'er mogte byvoegen ,. dat'er enige wezendlyke

verbetering opgevolgd was. OndertuíTchen vin-

de ik noch vele ftof van dankzegginge voor

den Here , dat hy zynen zegen van myne

gebreklyke pogingen. niet t'enemaal geweerd

heeft i maar die noch doen ftrekken ter (Hen

ninge van vele zyner kindercn ;. 'tgeen ik niet

¿egge , om my daar op te verheffen , . maar

om het tot roem van des Heren vryë genade

te erkennen.

Ik waarfchoude ook mynen Lezer , dat , fchoon

een groot deel dezer gedienten in den eerften

perfoon , gelyk men het noemt , fpreke , hy

echter niet denken moefte , dat ik daarom al-

tyd myne eige geftalte uitdrukte ,• wyl hy door

zulke .gedachten dikwyls mistasten zoude,- doch

dat ik die zo famengefteld had, om dat poëzy

van dien aart niet onvoegzaam dén lezer zelf

als fpreker invoert : dat hy zieh ook niet moeít

(loten .



VOORREDE

ftoten, indien hy vérfcheide gedienten, die een

byna gejyk onderwerp behandelden , ontmoette -f

wyl zy door de verfchillendheid der uitvoeringe

mogelyk zonder ongenoegen zouden gelezen

worden : behalven , dat klagten over verdorven-«

heden , geefteloosheid en vjerval , de ziekte , daar

vele Chriftenen aan quynen , wel van mecr dan

ene zyde befchoud willen worden ¿ opdat de

fchuilhoeken des herten te beter ontdekt , door-

zien en't quaad met te groteren ernft te keer

gegaan mogen worden.

Omtrent deze nieuwe uitgave heb ik u , gun*

ftige Lezer , alleen te berichten, dat, fchoon

dezelve in enen anderen vorm te voorfchyn кome,

het werk zelf ( oт de vorige drukken hunne

waarde te doen behouden) gene wezendlyke ver-

andering , veelmin vermeerdering, ontfangen

heeft^ zynde het voornaamfte de verfchikking

der gedichten , die , uit drie delen tot één déel

gebragt , tans ene andere orde gekregen hebben ,

zynde de uitvoerigfte vooraan , en foortgelyke

ftoiFen



V О О R R E D E.

ftoffeö enigzins by malkanderen geplaatft. Tall

en dichtfeilen hebbe ik trachten te verbeteren ,

en de fpelling op enen eenparigen voet te bren-

gen j ook, ten verzoeke eniger zanglievende

vtienden , boven fommige vaarfen de zangwys

geftield. Gebruik deze uitgaaf weder ter uwer

ftichting en verbetering en Gods verheerlyking,

en vaarwel.
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WELEDELEN HEERE,
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Uitgeevende zyne

STIGTELYKE GEDIGTEN.

Looft den HEER: want de HEER is goed. ТШm»

zmgt zynen Naame: want hy is liefiyk. Pf: 137. y: 3,

fPdle Kunß, mуп itielbehaagen , ; '

•?-* Niet alleen in vroeger dagen ¡

Maar 00k mg in aeeàentyd,

Nuy ammeerderfoort van dingen¡,

'Dan digtlievende oeffeningen ,

Ik mуп leven zie gewyd:

* #
Edle
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Edle Kmßt hoeryftm; l«ißer.

Als uw' fchoonheid met geen dmfier

Van de werreld is bejmet,

Maar , uit Siloafchen ader,

't Lof van Godi uw' regten Vader,

Op een heiigen toon^trompet.

fVerreldfchoonheid is blanketfel

En verßrektfiegts tot beletfel.

7 Schoon, dat op uw aanzigt leit%

Edle Runßb is reinß van Heitren,

Als gy , tot uw' zang, wilt keuren

Roem der hoogfieMajefteit.

'Dan leertgy de zielen mimten

Vuurig, als de Serafinnen,

't Allerhoogße ztekngoeA:

*Dan doetge elk in liefde ontvonken,

Оm Vorß JESUS te beUnken,

'Die ons trouwde door zyn bloed.

Foeihen, die met hoerekleêren

U optoûijend' , fnood onteeren

't Roozeblos van eerbre Jchaamt' ,

'Dat, zoowel als aande maagden,

*Die ooit door haar' detfgd behaagden,

Aan uw lief gelaat betaamt.

Maroos, Flaccuffen, Tibulkn,

*Dartle Nafoos en Catullen

Moogen fchynen ryk van geefi j

Maar , och arm ! wat is het deerlyk ,,

'Dat hun geeß min tot het eerlyk'

'Dan tot 't fnoode is vluggeweef f

.- •

v.;

Vat*
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7)atze, отЫш van:Godes ¡tennis ,

Valfchegodheèn, logens , fchennis ,

Braffery, onkutffehe win

Hoog verheften in hun' ¿igten, -

2Э/>, inflaats van zoet teßigten,

Meefi verleiden hart en ¡sin j с

-Ея (<v¿ moeßmen V »«>/ bekîaagenl )

2W, »<?§- г<?^> ;'# ^¿jf dagen ,

JDraagers van den Chrißennaam

Zulker Heidnen ßappen drukken,

En у door diergelyke ftukken,

fingen naar een' grootefaam.

Op ganfch andre wyzen zingen

's Allerhoogften Gunßelingen.

,/fr^s hdsheer, Amrams zoon,

Met triomfzang Godvrugt paarde ,

En deed hemelen en aarde

Luißren naar zyn' heiigen toon.

'Davidy lieflykinzyr? pfaltnen,

Wydalleen Gods dienft zyn' galmen.

JDaar die Vorß, op hoogen draf,

yoert ten rei Gods kerkchooraalen,

*Doet hy hemelftemmen daalen

Inhetoor, ten lippen aß

H?, Wiens hoogße Wysheidslefe

Trok de Zuiderryksvoogdejfe ,

Van haar\ voor zyn' leeuwentroon,

Zong, op ormavolgbre wyze,

dEgt, die, Gods Gena/ten pryze,

Gods Kerk huwt aan Godes Zoon.

* * x
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Barak y Jobsboek, GodsTrofeetm

Strekken edle Godspoe'eten.

Zwanger gaat der zulken moni

Van triomf, toneelgedigten,

tie de zielen niet ontßigtenb

Zang, op rauw- en vreugdeßond.

 

ii-'«-

Simeon lietjuichzang hooren,

Toen MESSIAS was gebooren]

Toen Ну uit den maagdefchoot

Van de glory der jongkvtouwen

(Оm het menfchdom te behotten,

<Dat in Hem gelooft) ontffroot.

JESUS zelfs , gereed te fcheiden , ' >

Wou't onzondighart uitbreiden -

Ingezang, tot 's Vaders lof,

Слег Ну voorttrad, oт greetтoеdig

Те befiaan een'ßryd zoo bloedig , ,•

Als Ну aanging in den Hof.

Wydvermaarde Terfionaadjen,

%>' Eerße Chrißen' kerkfieraadjen, -\ • v

Toonden, dat de 'Digtkunß niet

Fœbus byßand hoeft tefmeeken,

Maar orakeltaal- kanfpreeken , ,'

Schoonze Helikon verliet :

Schoonze niet, yerdwaald <van zinnen y

Valfche Goôn prees ofGodinnen \

Maar den waaren God alleen . ;v.'.,j;v.:\

Loofde m al zyh' Wunderwerken, |-\

OfHem deed haar' kragt bemerken • , \ .-'-v -*.

In gezhn&en'¿Ifgtgebefyj,^ j, , ,*Л Z^',;/ '

• я >*.• JSTon

 

 



Konnußen , Nazianzenen

Hebben glansryk uitgefcheenen

In de eDigtkunßt God ter eer9

Hierom zekerlyk te looven,

In hurt werken , verre boven

Theokryt, 'Pindaar, Homeer.

Onder zulke braave 4)igters y

Chrißelyke <Digtkunßfligters ,

Blonk ^Prudentius, Taulyn¡.

Namaals Beza, welker zangen

Reeden Godzyn' hulde ontfangen

In doorlugtig fuiklatyn.

Vrankryk feilde 't aangeen' ligten,

<Die ook heiige T>igtkmßßigtten.

Bartas, 'Drelincourt enmeer

Toonden , datmen braaf kan fchryven ,

Schoonwe blind niet hangen blyven

Aan der Heidnen afgodseer.

Hoortmen liever <Duitfche toonen:

Vollenhove , Sluiters, Moonenr

Lodeßein, van Houten doen л ч

In hunpuikwerk Godes TVaarheid,

1>eez' hoogdraavend , die vol klaarheid,

Aan 't digtkmdig brein bevroèn.

Zulke Mannen, volgeleerdheid,

Overtuigen van verkeerdheid

Andren, die, van logger aardt,

Waanen, dat de 'Poezye

En taalwyze lekkernye i ; -

Luttel nuts aan • Godsdienß baart, л : St

* * 3 Och i
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Och ! het is oт dat httnne ooren

Zyn te groß om aan te hooren

Zulkeen' edlen zieleklank,

'Die, uit 't innigfi merg van't harte ,

Lieflyk 's Vromen vrevgd en finarte

Gode meld, in heilgen zangk.

Trouwens zulke kiefihe Ungen,

*Die •uoorheen' zoo nuttig zongen,

Zyn niet ganfch engaêr vergaan.

Lamp' , Loers, Tuinman, Gargonkonnen,

Schoon 't de nyd hen won misgonnen,

Rußig by die Mannenßaan.

V Is op zulker /poor ook heden,

^Datge Sion opgaat treeden

In de plaatfe <van Tamas,

Trouwße Vriend, die t' allen tyden ,

V Zy in lyden of verblyden,

Weeß, hoe vaß uw vriendfchap was.

Schoon gy aan de predikorden

Nooit zyt toegewyd geworden 3

Schoon een andre levensrang

Unjan God zy toebefchooren ,

Nogtans doetgy ons hier hooren

Menigpredikend gezang :

Tot een blyk, dat zulke Mannen,

T>ie alleen zyn ingefpannen

Tot het Leerampt van de Kerk,

Niet alleen God moeten eeren ¡

Maar dat elk dien Heer der heeren

Ook kan dienen, in zyn werk.

 

Van



Van итце eerße je*gd afblonken

In U heldre herjfenvonken.

^Digtkmß was uwe harteluß s

*Digtkunß egter meer van zaaken,

'Die door aardfch genügt vermaaken,

'Dan wier doel is zieler#ßr

Veldvryaadje, minnedigten

Moeten nu voor zvlke zwJgten,

Die, van edler liefde vol,

JESUSfchoonße Sctioonheid pryzen,

't Menfchdom 't pad ten hemeI wyzen,

CHRISTUS Âiezend' voor ApoL

Weg hier allen, die wilt minnen

Wulpfche LesbiMASy Car¿nnen>

Roozemond of Amarti

Vleit als uwe zielgodejfen.

Zeker, hier fiaan andre lefen ,

2)¿íBoddairt и leeren wil.

Gaatgy andre Schryvers lezen,

Юааг de fchoonheid word gepreezen

Van Bellinde of Julia,

Ofdaar Bacchus word gezongen

V Evan toe, door- drinkerstongen.

'Diefiof koomt и befi tefiaè.

Maar neen. vingt met vandeez' Haden.

Leefi hen. mooglyk, datze и raaden

Ook te laaten 's werrelds tad,

En te volgens's Digtersfchreden>

Оm tefaam" met Hem te treeden

Naar Gods eeuw'ge Vredeßad.

 

Naar



Naar Gods Hof, (vry meet te looven

Юап Hefperifche Appelhoven)

Юааг Gods Geeß een' wellußbron

Opent voor de zaal'ge reijen,

'Die een' lofgalm wydverjprei'en

Saam' tot eer van Stow Zon.

fDie hier reeds op aard' zyn' zinnen

Van verdigte Zanggodmnen

Aftrekt , om met heilger toon

God te dienen en te ßigten

Elkeen', kan dus veilig rigten

Zynen gang naar Godes troon.

Kofi Gy reeds, in vroeger tyden,

Zelfs in fpyt van yt dom benyden,

Streelen kenners met uw' kunß ;

fDeeze vrugi van турer"jaaren

Zal Ugrooter voordeel baaren,

Godes zegent 's vroomengunß.

Ga zoo *voortßeeds , edle Schryver,

Met een' onuitblufchbren yver,

Ingewyden *Digtkunßbouw :

Schoon'er blinde werrelddwaazen

Ю1еп befchimpten met bun ruasen3

Blyfgy egter God getrouw.

 

• v «

Blyf dus (zooveel konnen lyden

Andre bezigheèn en tyden) -

Oeffenaar der Toézy*

"Die ons leer' met Englegalmen,

Hier Gode eer en dank toepfalmen

Entotvee/er nutgedy. .-. .»

- -* Edl*



Edle Kunfi, mуп welbehaageu ,

Zegen al des T>ïgters dagen

Met uw'geeß en hemeltrant,

Opdat Ну een çieraad ßrekke ,

yoor zyn' Stad, en veelen wekke

T' zyner volginge in ons Land.

Zoo moef weèr de tyd herleeven ,

Waar in die "Doorkgtenfchreeveny

Tronkjuweelen van den -Staat}

Cats, de Brune, Schotte, Hoffer,

Boei, die, uit hun' her(Jenkoffer,

Stelden heiige ßof op tuaat.

IDus, dus blyke 't, dat de Zeeuwen

(Wie daar ook wou tegen fchreeuwen)

Nevtns andre kunßen mee

ID' Edle 'Digtkunß hoog beminnen,

'Die de *Deugd leert, en de zinnen

Scheret met d'allerfynßefnee.

1726.

P. DE LA RUÉ,
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STICHTELYKE GEDICHTEN

van den Heer

PIETER BODDAERT

CORN: ZOON.

V

VOORZANC.

erlaat Boddaert zyn fchelle fnaaren r

Voor 't walggeluid van dweepery,

En moet zyn zoete poëzy,

Voortaan getreur, en zuchten baren?

Het negental, op Helikon,

Verheugt elk door verliefde toonen,.

En nodigt tot de Hengftebron

Geen zuchters, maar Apollos Zoonen,

Die fteeds door minnezang , en wyn ,

't Droefgeeftigft hert doen vrolyk zyn.

Tegenzang.

Geen dwaas verdichte Hengftebron ,

Geen herflenfchim van Zanggodinnen*

Geen minnezang, geen Helikon

Verkwikt de Godgezinde zinnen:

De

.>



De ziel eifcht een beftendig.goed,

En weid in Sarons vette weiden,

Daar licht en waarheid herten voed,

En fchrikt voor Zangen , die verleiden.

Wat baat het ftrelen van een dicht ?

De zang is zoetft, die 't meefte fticht.

Slotsang.

Wie moet Boddaert dan niet hoog loven,

Die, in het bloeienft van zyn jeugd,

Voor dartlen Zang kieft ware deugd,

En logge zielen voert na boven !

Zyn hemeltoonen zyn te zoet

Om aardfche driften aan te kweken ;

Maar baren vreugd in 't bang gemoet,

En helen vuile zielgebreken.

Wat wint hy niet, die 't aardfch verlieft,'

En voor zyn decl den hemel kieft.

M. G AR G ON.

#* * Аал
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Aan den Heer en M1.

PIETER BODDAERT

CORN: ZOON,

op het nitgeven van zyn Ed.

STICHTELYKE GEDICHTEN.

70 zienwe-uweenzaamwerk dan ,waarde Vriendygedrukt*

^jUw zielsopwekkende en rechtchrißlyke Gedichten ?

Kj'j uenfcht tot Godes eer daar door zyn volk teßiehten:

IVd 't zal my blydfchap zyn, wanneer die wenfch gelukt.

Als daar dborßàpende y onder 's duivels mögt gebukt ,

Ontwaken , en de treur'ge voe/t zyn druk .verlichten ,

'De zw'akUe word geßerkty de trage tot zyn buchten

Gefpoordy en 't lievend hert in liefde word verrukt.

Maafdit 'salleenQodtswerk: gy hebt het boek gefehreven y

Ai wil 't zyn wys beßier nu blindling overgeven.

Ну krygty hoehy het maakt, zyn roem. watwenfihtgy meer?.

Geefons met mond en daad op nieus maarßof tot zingen,.

Hur ingeloofrn hoop y tot met de hemelingen

fVy ongeßoord) volmaakt , faam' loven onzen Heer.

ANNA RETHAAN,,

WED: RADIUS.

Op



Op den tWcedeu Druk
l ' * i

DER

STIGTELYKE GEDIGTEN

VAN'DE N

WELEDELEN HEERE,

MvPIETER BODDAERT

CORNELISZ.

Griffiek van 't Edelm. Lebtnhof VA№

Vl A ANDE REN, EN DEN Z E E R. А Л D IN

Zee land, enz. enz.

Men klaag' nu niet, dat dartel digt

Ofwulpfche proos, die flegte reden >

En ontugt in de jongkheid ftigt,

Meer trek heeft, dan het geen, op reden

En Godvrugt fteunende , de jeugd

En ouderdom maant tot de deugd.

Dit laatfte foort behaagt aan veelen. .;

In deczen tyd. Die heilge ftof

Op aangenaame toonen queelen,

Erlangen hun' verdienden lof,

By hen, die minnaars zyn van digten,

Wier kunft bchaagt,, wier ftof kan ftigten.



Ten blykc ftríkk* áeez' tweede dnik
 

Van veelen wierd geroemd , gezogt,

En dus ook haaftig uítverkogt.

Men zietwel menigmaal, datboeken,

Al wordenze van deez' veragt,

Weêr andren vinden, die hen zockenj

Maarluttel zyn'er, welke zagt

En liefeiyk byna áan allen,

Om hunne ftoffe en ftyl, bevallen.

Nogtans van dezen laatften aardt

Is 't uwe, waardfte myner vrinden,

Begaafde en naarftige BODDAERT,

Uw' digtkunft doet genoegen vinden

Aan hoog en laag van heind en verr' :

Haar glans ligt als een' vafte ftar.

En zyn'er die uw Werk bepluizen,

Ot fchimpen op 't geen loflyk is >

Wat wonder? 't ligt kan vledermuizen

Niet luften -, maar geeft hindernis

Aan *t oog, dat liever 't aklig donker

Mag lyden, dan net zongeflonker.

't Zy u genoeg (cn 'k weet' gy houd

Het daar ook voor) dat uw' betragting

Vol geeftlyk zoet, vol geeftryk zout,

Van Vroomen en van Wyzen d'agting

Genooten heeft } terwyl uw' kunft

Beftraald wierd door des Hemels gunft.

Dit



Dit blykt zelfs uit gctuigenisfen,

Hier praalend' voor uw'-POËZYV

Die, naar verdienften, elk verwisien

Van haare keurige waardyj '.,-., i

Getuigenisfen , u gegeeven '.; .. •.....'-

Van die in digtkijnit zyn bedreeveo, ^.i

GARGON, die dikwyls Bybelftof

In eierlyk proos of digt verklaarde,

En, door zyn' nette taalkunft, lof

Verdiende, zingt ook hier de waarde

Des Werks van u, zyn' Kunftgenootr

Die 't hart in heilig rym ontfloot.

Die zulken welbedreven Mannen

Bchaagen kan , lach' zeegryk uit

Het poogen aller kunfttyrannen

En Marfyaiîen, die 't geluid

Van lamme en valfche toonen pryzen r

En laaken welgefchikte wyzen.

Ga, ftigtlyk Digter, ga zoo voort,

Geduurende alle uw' levensdagen :

Zoo worde, uit u, Godts lof gchoordr

Zoo moete uw' P О ËZY bchagen

Aanouderdom, aan frisfche jeugd ,

Wier ziel verliefd is op de Deugd.

Ja (geld myn wenfch) men zie'er veelen,

Reeds van hunne eerfte jongkheid af

Tot vlyt gewekt, uw' galm naqueelen,

En 's werrelds zangen , wulpfch en laf,

Verwisfelen voor Hemelwyzen,

Die de volmaaktfte Schoonheid pryzen.

Op



Op zulke geeften , afgerigt

Tot al wat leid ter regte glory ,

Tot al wat God eert, naaften ftígt,'

Roem' (hodpe ik) ftaâg onz' Landshiftory,

In welker ry uw eigen Naam

Alreeds verdient een' groóte faam.

P. DE LA KV&

o?



Op den tweeden Druk

DER

STICHTELYKE GEDICHTEN

VAN DEN

WELEDELEN HEERE,

Mr. P1ETER BODDAERT

ф CORNELISZ.

Griffier. des Edelmogenden Leenhofs

VAN VlAANDEREN EN ZeERAADS IN

Zeeland.

Wonderlyk zyn 's Heeren nsuegen^

^Dat hy menfchen maakt genegenx

Оm in rym, met hoogengeeßt

Hume naaßen fonderrichten ,

T)ie te leeren en te ßichten л

En verquikken hem , die 't leefi.

'Die met waarheid deeze zaaken

Tracht te zien, wil zieh vermaaken

'In het leezen van het werk ,

'Dat men nu weêr ziet herdrukken,

. Van Boddaert , 't zal hem gelukken ,

1)at hy vliege boven 't ziverk

Met verhemeIde gedachten.

Of zal voegen zyne klagten

By de vroomen-y als in 't boek

Word een ieder voorgedraagen :

-.'.- * * * * Lees



Lees vry , 't xal и al behaagen ,

Als gy ßichting wenfchti ja zoek

Waar gy wilt , ftof zult gy vinden

Krachtig om и meer te binden

Лап uw pligt , om tot Godts eer

Steeds te leven , en te wand'len,

Gy zult leeren hoe te hand'len

In 't verbond met Godt uw' Heer'.

Wil dan vaardig deeze dichten,

Welke lieflyk zyn en ßichten,

Waarde Leezer , in uw' tyd

Wel doorblaad'ren , en herdenken

Wat и Heer Boddaert quamfchenken ,

En betoon noch verder vlyt ,

Оm den Trichter aan te zetten,

T)at hy ons meer zieh banketten

Opdifch' door zyn vliigge pen }

jCW hy ßichtende gedachte?! ,

Wysheid, Jofßem, trooft , en klagten

Wil verleenen vollen ren.

Vriend Boddaert , ai wil niet rußem

Maar laat zich uw' ziel verlußeu

In het dichten tot Godts lof.

Gaa toch voort met zoete klanken

Op te geeven , wyl w' и danken

Voor uw vlyt, uw kunß, uwftof,

T>ie uwfehrander brein bewerkt heeft,

Als een ieder opgemerkt heeft ,.

'Dien een dicht is aangenaam.

Wil noch meer met konfttafreelen

XJwer dichten, herten ßeelen,

Wylgy daar toe zyt bequaam.

Laat my toe dit woord te zeggen.

'tis



V Is uw pligt , om aan te leggen

Uw talenten , Heer Boddacrt.

Zyt gy van и zelf genegen ,

Оm een ieder van den zegen

Uwer kunß, die gy vergaert,

Mee te deelen¡ wil dan werken

Voor den Heer' , en ons verßerken

Met uw dichten, tot een blyk,

*Dat gy zyt van Godt getrokken;

IVil ons leeren, en ons lokken,

Maak ons dus in Gode ryk.

Godt geef daar toe zynen zegen ,

En hy maalC uw hert genegen ,

Оm in 't dichten voort te gaan.

Ну wil и ook namaals fchenken

Meer dan gy nu kont bedenken s

<Dat gy voor zyn troon moogtßaan,

En dan zyne ßemme hooren :

Кom mуп knecht, mуп uitverkoren,

*Die mу zyt getrouw geweeßi

1k zal hier и hooger toonen

Leeren zingen, en beloonen

Met den invloed van mуп Geeß.

Gy zult eeuwig by my weezenr

Hebt gy my weleer geprezen

Met uw rym-3 deed gy uwpligt i

Hier zult gy met lofgezangen

Tot mуп eer uw' wenfch ontfangen,

En my looven met gedieht.

W: SWANKE.

* * * * г AAN



A A N DEN

WELEDELEN HEER;

Mr. PIETER BODDAERT

CORN. ZOON,

GRIFFIER VAN НЕТ EDELE MÖGENDE

LEENHOF VAN VLAANDEREN

en van

DE EDELE MÖGENDE ADMIRALITEIT IN ZEELAND..

'kT as, Heer Boddaert, uw Dicht,

J_^En 'k wierd 'er door geftigt.

De Godtsvrugt en de waarheid,

De vloeijendheid en klaarheid

Toont zig op yder blad,

Waar dat men 't neemt of vat.

Dank zy den Hemelkoning ,

Die van zyn' hooge wooning

Den vloed zyns Geeftes zond,.

U it zyne liefdewond',

In'thert van.zy*i beminden,

Van wien Ну zig liet vinden-

En kennen deed in 't goed ,

Dat een beangft gemoed

Verkwikken kan enfterken,

Tot deugd en trooft bewerken.

Het



Het wekt ook zielen op j

Om Godes eer in top J

Te vyzelen met zingen

Van lied'ren , die de dingen

Verkonden van zyn Ryk,

Waar in een klaare blyk

Tot zaligheid der menfchen,

Zoo als zy 't konden wenfchen,

Zig van zyn' heerlykheid

Op 't luifterrykft verlpreid ;

En ook om 's naaften voordeel

Te vorderen met oordeel.

Die vloed deed een fontein

Van water zoet en rein

Ontfpringen in uw harte,

Dat blydfchap krecg in fmarte,.

En, door uw vluggepen,

Gaf heilen trooft aan hen,

Die zig ganfch dood bevinden^

Of, als de fnelle binden,

Gejaagd en afgemat,

Op 't enge leevenspad,

Naar leevehswater hygen,.

En daar by nederzygen.

Ai ftop die wel niet toe!

Godts volk is wel te moê,

En neemt met graage handen

*t Geen hen doet watertanden

Naar meer. Het looft den Heer,

Die in u toont, hoe zeer

Ну laavenkan, die dorften>

Als Koningen en Vorften,

Van Hem vervuld met goed'r

* # * * 2 Uit



Uit 's herten overvloed,

Zyn' Kerke willen ftigten

En zig aan haar verpligten.

Godt geef u luft en kragt,"

En, aß gy hebt volbragt

Zyn raad en wil op aarde,

Een kroon, wier wigt en waarde

Opweegt al 't aardfche goud

En nimmermeer veroudí

De kroon van 't eeuwig lecven

Zy u tot loon gegeven.

JOHANNES PLEVIER.

AAN



e A A N D E N

WELEDELEN HEERE,

M'. PIETER BODDAERT

CORNELISZ.

GRIFFIER DES EDELMOGENDEN LEENHOFS

VAN VLAANDER.EN EN ZEERAADS IN

ZEELAND>

TER GELEGENDHEID

VAN DE TWEEDE UITGAVE ZYNER

STIGTELYKE GEDIGTER

TTiT belge Uniet, mуп Heer, dat ik uw waardig boek

A ^Eerbiedig groet , nu 't ons ten tweedemaal komt ¿igten.

Ik hou my des verpligt¡ wyl ik door 't onderzoek

AI leezend heb beproefd, hoe zeer het my konßigten.

f V Is billyk dat m' U dankt г,ooг zulk een dierbren/chatr

Als 't uw godvrugtigheid behaagde ons mee te dee¿en i

Eenfchat, die meer dan al het werreldfche brvat 3

Eenfchaty die onze ziel, met eeuwig heil , kanßreelens

Eenfchat, die nooit vergaatjnaarßreeft door d'eeuwenheen-

fDaarmot, nogroeßy. nog dieftgeringßvmzalvermindren.



En die, fchoon dat de dood ons tichadm zal vertreên*

Het eeuwig leven bied aan Gods geliefde kïndren.

't Is zuiver zielsgepeins , door Godes Geeft beftraald.

V Is niet dan heme.lval, geen menfch- maar Engletoonen*

V Is Goddelyk muzyk , waar op gy ons onthaalt ,

'* Geen nimmerßerveling naar waarde U kan beloonen.

~'k Weet welt gy eifcht geen loon ; dat het tot eere ftrekt >

Van uwen Schepper is uw innig zielsbehaagen ,

Ook om uw evenmenfch te zien geftigt , gewekt,

Is maar het doel.van uw zoo mit beßeede dagen.

'D.riewerf gelukkig hy , die door een wys beleid

Zyn geefttaient zoo ryk op woeker uit kan zetten,

*Bie op deeze aarde alleen maar doelt op d'eeuwigheid

En al zyn vreugde vind in Gods geboon en wetten !

Welzalig is die man, die 't zondepad verlaat,

'Die werreld, Satan, vleefch, met hunne aanloklykheden

En al'i verleidendfchoon , kloekmoedig tegengaat,

En dürft gelyk een held hen onder d'oogen treeden,

Zyn kragt in Chrißus vind, zig zelven ganfch verzaakt%

Het kruis van Jefus kufcht , en in zyn dierbre wonden

Vergeeving van zyn fchuld en zyn verzoeningfmaakt ,

En -dus door 't waargeloof zyn' Heiland blyft verbonden !

'Dat zaligendgeloof vervult zyn zielewenfch :

Dat zalook zyn gemoed ten vollen overreeden^

'Dat



'Dat Chrißus is zyn deel. О allerzaligft menfch

Hier, en hier namaals dan in eindlooze eeuwighedenl ,

Te regt gelykt men dien by eenenfchoonen boom,

'Die altoos even groen zyn Haderen zal draagen,

T>aar hy, gelaafd door 't nat van een chryftalienßroom,

Zyn dierbre vrugten fchenkt , die God en menfch behaagen-,

'Die vrugten vind ik hier gemaald op yder blad.

Het minfle bloempjen in deez' hof is waard te plukken.

Men leeze en herleez* vry , geen Chrißen word het zat ¡

Maar zal4 als dierbaar ßeets op hart en ziele drukken.

Zoo goddelyke ftof, in zulk een nette taal,

Opjuiße maat gefchikt tot heilige gedigten,

Is voor een reine ziel het allerkiefchß onthaal,

'Daargy haar immer meê zoud weeten te verpligten.

<De werreldling verfmaade 't vry, 4 heeft ook zyn rein.

Gods Geeßgevdlt het niet zyn duißer hart te ligten,

Maarßuit dat toe, en laat geenftraaltje binnen treèn

Van zyn Genadezom hoe kan het hem danßigten?

О hoegelukkig waar' zyn lot, кoп hy verftaan

Wat zyne ziele zou tot vrede en heil verßrekken,

'Dat hem Gods Woord alleen ter harte moeßegaan,

'Dat dat de fpiegel was om 't zondig vuil fontdekkenl

Begreep hy dit, gewis, hyßoeg een andren toon:

Geen Godgewyden zang zou hy als dan verfmaaden,

* # # * *



Maar 't ydel werreldfch , en een reeks gedroomde Goon y

'Dwaas heidenfch overfchot. Uwfchrift zou hemverzaaden.

Vaar voort, godvrugte Man, put meerder uit die bron*

Cods heilig Boek zal U een zee vanßofver¡chaffen.

Zoo blinke uw heerlyk werkgelyk de middagzon,

Hoezeer al d' afgrond ook hier tegen poog' te blaffen.

Gryp 't ongeloofin 't hart , en toon verharden aan,

Hoe vreefiyk dat hun deel omhoog word uitgefproken r

Oft hen tot inkeer bragt om mee tot Godtegaan,

En, door een waar berouw , in ziel en hart verbrokeny

Te zoekenfchuldrantfoen , in d'algenoegzaamheid

Уan V aangebragte heil, door Chrißus doodgemoten.

Maak zwakgeloovigen tot wgare hoop bereidi

En help de ßerken meer en meer in kragt vergrooteru

1>it blyve altoos uw luß hier in dit traanendal¡

Tot God U in zyn Ryk, om Chrißus, kroonen zal.

В. G. H ОМ О ET.

Op



O P D E

CHRISTELYKE GEDICHTEN

VAN DEN

WELEDELEN HEERE,

Mr. PIETER BODDAERT

CORNELISZ,

Griffier des Edelmogenden Leen-

HOFS VAN VlAANDEREN EN Zee-

RAADS IN ZEELAND.

Boddaert, door heilig vuur gedreven,

Geeft ons in bybelpoëzy

Hier een bericht van 't geeftlyk leven -,

Om , in 't gemoedt verheugt en bly ,

Het korte leven te befteden

Ter eere en heerlykheit van Godt ,

In waken, vaften, en gebedenj

Op dat hier na ons zalig lot

Mag zyn het deel der hemelingen ,

Die, vrygekocht door Jefus bloedt,

Hem eeuwig een triomfliedt zingen

Voor 't onuitfprekelyke goedt.

Elk wenfch' den Dichter luft en krachten

Om, yvrig in des Heeren werk,

Op 't fpoor der braven te betrachten

Het nut en heil van Landt en Kerk.

M. OUDENAERDE.

OP
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OP DE

STICHTELYKE GEDICHTEN

VAN DEN

WELEDELEN HEER,

Mr. PI ET ER BODDAERT

CORNr ZOON.

GRIFFIER DES EDELMOGENDEN LEENHOFS

VAN VLAANDEREN, EN ZEERAADS IN

ZEELAND.

V /~* odvrugtig Chrißenvolk , vond onlangs zich vereerd,

KjMet Heer ВODDAERTS zoofchoone en keurige

gezangen,

Die ook van hun ahm in liefde zyn ontfangen,

Gelyk , na körten tyd, het tweemaal drukken leert.

't Zy vaar men in. dit werk zich zelven wend,of keert ,

Zoo is'er overal wat nuttigs tut te langen.

't Genadenwerk word ook in droeve en blydè gangen

Hier heerelyk vertoont -, dat nog zyn prys vermeèrt.

Is iemand zeer gezet op kunß en geeß in 't dichten,

BODDAERTdie zalgewis hier aan voldoen ¡ maar richten

Die edle gaaf aileen- tot 's Allerhoogßens lof.

Men moet met reden hem voor die godtvrugte klanken ,

Die hy voor ons in 't licht gegeven heeft , bedanken ,

En hopen ) dat hy lang zalfchenken zulk eenßof.

HELENA BUYTS*

Op



Op den tweeden Drok

DER

STIGTELYKE GEDIGTEN

VAN DEN

HEERE,

M'.PIETER BODDAERT

CORNELISZ.

Dedigtkunfi: mag nietmm , dan met dien eernaam praaldn ,

Dat zy haar oorfprong uit den hoogen hemel heefti

Als 't werk geen blyken van een zuiv'ren invloed geeft,.

En daar uit geenen dienft des Scheppers is te haalen.

L.

Ganfch anders is 't begin y wanneer men in de paalen

Van 's Hoogftens eere , op maat , nu hoog, dànlager zweefb

Naar dat men in 't gezigt van 'sKonings gangen leeft.

Dat heet dan hemelval ! dat zweemdt naar Eng'le taalen !"

Van zulk een regt gebruik bereikt ge thans'den top*

En gaf 't verhemeldt hart eens goede reden op ,

Gy zongt, irw' Godt ten prys, dees' keurige gedigten.

Zoo keurig! dat de keur het tweemaal'drukken baardtj.

Al eer ten tweedemaal' hunne uitgaaf is verjaardt!

't Verdiendt ook tweemaal lof: vermaaken en te ftigten.

M A XI M I L I.A A N V E RM EERE.

*****3 KLINK-



KLINK DI G T
о p D E

STIGTELYKE GEDIGTENf

VAN DEN

WELEDELEN HEERE,

M'. PIETE R BODDAERT

CORNELISZ.

GRIFFIER DES EDELMOGENDEN LEENHOFS VAN

VLAANDEREN EN ZEERAADS IN ZEELAND}

Wanneer dezelve voor de tweedcmaal gedrukt wierden.

BOTyDAERThadlußGodsVolhoßsHemelsiregteßigten,

Dusfchonkhyonlangshunfynbeil'ge'Poëzys

*Die ook ahm verßrekte een zielelekkerny j

Gelyk 't herdrukken toond van dees' godvrugte T>igten.

Hier vind een Chrißenfig gefpoord tot alle fügten }

Нoеmеer ^ met Inß betragt ¡ hoemeer, inwaarheid, vry%

Юе dwafe weereIdling die noemd dit fymlary ,

Zoo lang y tot 's Heeren Geeßjyn oogen komt verligten.

Hierpraald de Toè'zy in heerlykheid en glans,

En wind van 't fabeldigt een onverwelkb're krans.

Hier leerd mеп y ongeveinß, geßalte ofßaat bedenken.

Hier wordGodsVolk verkwikt-^ant dikzverf'sHeerenGeeßt

Het hert vertvyderd, ahmen, biddend' , fingt ofleeß.

ВОЪЪАЕRTzy dank. Ну wil veelßigflyk Digtwerk

fchenken.

PETRUS DATHENttS.



G О D E L I E F.

HERDERSZANG.

Loof den Heer , myne zie/> en vergeet geenzynerweldaden.

Pfal. cm: г.

Aan 't ruuTchen ener beek , daar taets zyn aandacht

ftoorde,

Zat gryze Godelief, vanEerland, die hemhoorde,

Bcluifterd, fchoon hy dacht in eenzaamheid te zyn.

Zyn vee lag by hem neêr, daar hy den zonnefchyn

Was onder't lindeloof voor ene poos ontweken }

*t Hertwas hem vol van vreugdj dit deed de tone dus fprekeh

Ter eer der Godheid , die hem met haar gunft omfcheen :

't Verandert al wat is, bchalven God alleen.

'kWas jong, nu ben ik oud, in't afgaan myner dagen.

Het kranke lyfsgeftel kаn nаи zich zelf meer dragen,

Öat lyfsgeftel voorheen zo fterk, zo frifch, zo vlug.

Maar denk ik eens den tyd, die reeds verliep, te rug,

Zo ver't geheugen my kan reiken } 'kvind geen reden,

Schoon't aan myn wenfeh flechts hong, den tyd, die my

ontgleden

En afgelopen is, weerom te wenfchen : neen.

'kVerblyde my, dat ik zo dicht aan't eind ben : 'kmeen,

Dat ik veeleer verplicht ben , om met reine klanken

Myn God, die my zo ver gebragt heeft, bly te danken,

Dat ik den avondftond reeds van myn leven merk.

De moede landman hygt naar't einde van zyn werk

Zo zeer niet, als ik hyg naar't einde van myn leven.

А 'k Zag
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kZag laaft van onze duin een fchip, in zee gedreven

En fel geflingerd door den ftorm, nu op, dan neêr:

Zo С dacht ik by my zelf) was ook myn leven , eer

Ik, aan my zelt ontdekt, myn woefte driften kende,

Maar myn vermaak fchepte in die bronnen van elende,

Die, als zy tomeloos voortrennen , nergens ruft

Verlenen aan't gemoed. dan vond ik eens myn luft

In zulk een fchepfel, of, wierd my dat weer ontnomen,

Een ander voorwerp moeft ftraks in zyn plaatfe komen :

Maar niets hield ftand,wyl zelfs't zoet door't genotverdween.

't Verandert al wat is, bchalven God alleen.

'k Heb federt dikwerf in verwondringe overwogen,

Hoe menig duizendmaal myn luft my heeft bedrogen,

Zo lang ik heel myn hert aan aardfche dingen gaf:

Maar 'k merk nu , dat de luft den menfch ftrekt tot zijn ftraf,

En dat het ware goed niet is op aard te zoeken.

'k Lees 's winters by den haart al veel in goede boeken,

Die ik my uit de ftad laat brengen , om op't land ,

Als gure koude of fneeu ons in de ftulpen bant,

En't vee zyn koft niet meer op't dorre veld kan vinden,

Of als by zomertyd in lommer van dees linden

Myn vee, zowelalsik, de friflche koelte zoekt,

Te ihuftelen met vlyt wat hier of daar geboekt

Staat van den Chriftenplicht of van het herdersleven ¡

Of wat in ouden tyd wierd hier in't Land bedreveni

Maar in het Godlyk Boek lees ik my zelf noit zat :

Die waarheid vind ik daar bykans op yder blad,

'tPaar eerfte menfchen vond hun val reeds in nun luften -,

3t Was eerft vernoegd in God, in God kon't veilig ruften :

'tHad geen gebrek aan iets in een volfchonen hof,

Daar pyn of ziekte noit het friflche lichaam trof.

De vrucht van al't geboomt was him tot fpys gegeven.

Eén
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Eénboombleef hun ontzegd. zy, door hun Iuft gedfeven,

Verleid door enen geeft, die fprak door ene.flehg,

Vergüten 't hoog gebod, en aten : maar hoe wrang

Viel die verbode vrucht aan die rampzalige eters !

Van dien tyd af zocht fteeds de dwaze luft wat beters }

Maar al vergeefs } wyl 'tvaft van ílim tot arger quam*

En wyl al 't menfchdom van die twee zyn oorfprong naifl ,

Zou't grote dwaasheid zyn te vragen naar de rede,

• Waarom wy menfchen hier op aard' noit zyn te vredé -3

Maar onftandvaftig naar verandring telkens ftaan.

De golfjes dezer beek, die 'kzachtjes voort zie gaan,

Terwyl het ene fchynt het andre voort te dryven,

De bruine fchaduw, die ook nimmer ftil kan blyvéñ,

Zyn fpiegels onzer luft en wifpelturigheên.

*t Verandert al wat is, bchalven Goaf alleen.

Die Godt heeft my doen zien , hoe dwaas wy menfchen

~" zwoegen ,

Endoorgaans, daar't met is te vinden, ons genoegert

In zoeken : 'k zie hoe jong en oud zyn beft hier doet.

De tedre jeugd bchaagt zich in wat kindergoed,

Vermaakt zich in haar fpel en kent geen hoger zaken.

Hier kan de jongeling zich niet meer in vermaken :

Het kinderfpeeltuig wykt voor liefde of zang} miiTchiéft

Noch wel voor ílimmer. 'k heb al menigmaafgezien ,

Hoe onze landjeugd van de eenvoudigheid geweken,

Die't herdersleven paft, uit ftad de ftads gebreken

Van vuile dartelheid, van overdaad en pracht

En fnode trouloosheid op't veld heeft mêgebragt,

Om met dat boos vergif ook andren te beimetten>

Maar dien de ryper o^g doet op zich zelven letten ,

Bekruipt de zorg weer voor een groeiend huisgezin.

En jzeker 'tis zyn plicht, maar zo , dat aardfch- gewin

A 2 " Nkt
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Niet onderdrukke en fmoor' de zorg voor onze zielen.

Dedood, aldenkt men't niet, volgt ons fteedsop de hielen:

Ons naarftig bezig zyn doet hem niet ftilleftaan.

Gelyk een fchaap word van den wreden wolf verraên ,

Terwyl't het malfche gras geruft fcheert van de weide,

Of als een blikfemftraal , wen niemand dien verbeidde,

Een hogen toren treft na lieflyk zomerweêr

En fteeitt de fpits in brand, of werptze plotslyk neêr,

Zo onverwacht treft ook de dood fomtijds.de menfchen,

Terwyl zy, noch vervuld met duizend ydle wenfchen,

Te zorgloos houden't hert op't geen zy zien gefteld.

Hoe menig een word , fchoon noch jong en fterk , geveld ,

Dien 't veel te vroeg fcheen, om op de eeuwigheid te denken !

Kon iemand dan , met vee en akkers weg te fchenken ,

Zyn leven lengen , om dat nodig werk te doen }

Hoe willig gar hy't al ? maar't wigtig zielsrantfoen

Is met geen akkers, vee, of veldvruent te betalen.

Doch fchoon de doodons word door duizend mindre qualen,

Zelfs door den ouderdom voorfpeld, men acht het niet:

Het hert, gcheel verflaafd aan't geen het hoort en ziet,

Dryft ons het eeuwige en 't onzichtbare uit de zinnen.

Wie brengt zich immer met bedaardheid eens te binnen,

Daar't al verandert } zal't myn beurt ook eenmaal zyn?

De duiftre nacht volgt op den blyden zonnefchyn,

Zo volgt, 'tis elk gezet, de dood op't korte leven:

Die wet is my, zo wel als andren, voorgefchreven.

Beitendigheid woont niet by 't fchepfel hier beneên.

't Verandert al wat is, bchalven God alleen.

Zo dwaas was ookmyn doen, tot dat het God bchaagde,

My, die niet anders dan myn eige luft bejaagde,

Te ihuten met zyn hand : ik zelf deed niets daar toe.

De wyze Vroomhart, die, in 's Heren dienil noit moe,

Ons
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Ons dorp als leraar diende een lange reeks van jaren,

Bragt volgens 't heilig Woord , de ontelbare gevaren ,

Daar yder menfch, die God niet vreeft , zyn ziel aan waagt,

My met veel ernft op 't hert , zo dat ik , reeds bedaagd ,

Begon al de ydelheid en ledigheid der dingen

Te zien, en teffens hoe ik, om die beuzelingenj

Het wezendlyke goed te roekloos had verfmaad,

En Gods langmoedigheid getergd, die al myn quaad

!Niet ftrafloos dulden kon. dit had ik duizendmalen,

En mooglyk meer, gchoordj maar't hert, gewoon te dwalen,

Sloeg zulk een nutte taal , als nutióos , in den wind.

Zo houd de zonde en luft het menfchlyke oog verblind,

Totdat hem 's Heren Geeft de fchellen rukt van de ogen.

Zo word een eikeboom wel door een ftorm bewogen ,

Maarblyft, den ftorm ten fpyt , noch overeinde ftaan ,

Totdat hem op het left een vreefelyke orkaan

Rukt uit het aarderyk den ftam met zynen wortel ,

En flaat zyn hoge kruin en trots gewai te mortel,

Zo wierp Gods fterke hand myn trots ook eensklaps neêr,

'k Zag in één ogenblik van myne dwaasheid meer,

Dan oit voorheen : ik zag my t'enemaal verloren.

Ik walgde van al't geen my immer kón bekoren.

'tGezelfchap in de buurt, weleer myn grootfte luft,

Als huis-of veezofg my verleende een uurtje ruft,

Werd haaft een laft voor my, die nu wat beters kende.

'tBefchouwen van myn ftaat, vol jammers en elende,

En hoe ik't dreigende gevaar noch mogt ontvhên,

Dacht my ftraks nutter werk , dit dee¿ my ommezien ,

Ofergens uitkomft was in myn gevaar te hopen,

Eer 'teeuwige verderf my deed te duur bekopen

Myn korte en dwaze luft } zo Tracht het blode hart,

Dat met zyn hoornen zich in ftruiken voclt verward ,

A 3 Zieh
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Zich zelf tí redden , en ontdekt nu de gevaren

Der trotfe takken , die voorheen zyn welluft waren :

Zo werd myn vreugd nu ook verwifleld in geween.

't Verandert al wat is, bchalven God alleen.

God kreeg ik in het oog , zo als hy zich ontdekte

In't heilig Boek, dat nu alleen myn luft verftrekte}

'kZag daar de deur der hope ook voor my openftaan,'

En Jezus noch bereid , hoe zeer ik had misdaan ,

Hoe lang myn tegenftand hem had verfmaad, mynzonden-

Te dempen in het bloed, dat uit zyn diepe wonden

Voor arme zondaars is gevloeid , om aan het recht

Zyns Vaders te voldoen, die nu had afgelegd

Zyn hete grimmigheid voor allen, die verlegen

En radeloos voor hem beleden hunne wegen ,

En als doemwaardigen't heil zochten in zyn Zoon,

En, wars van eige deugd en al't bedrieglyk fchoon,

Daar zich't argliftig hert geruft leide op te ilapen.

Onzinnig herderdom , dat noch uw vreugd kunt rapen

In't zondige vermaak, nu ken ik't onderfcheid

Der zuivre vreugde in God of aardfche vrolykheid.

Verlaat uw ydelheên ! nu leef ik eerft gelukkig.

Ai denk niet, dat myn ftaat naargeeftig zy of drukkig,

Omdat geen dwaas geklap of wuft vermaak my luft.

'k Ben vrolyker dan gy. 'tgeweten, niet ontruft

Door vreze voor den dood of voor Gods nakende oordeel ,

Vind in't betrachten van Gods Woordnu zoet envoordeel,

Meer dan of ik bezate al't vee van deze ftreek.

Een dronkje in Godes gunft uit deze klare beek

En't fobre koftje, clat ik eerlyk heb gewonnen,

Zal my, zo lang ik leef, genoeg vermaken konnen.

Nu Jezus is myn Vriend ben ik volmaakt te vreên.

't Verandert al wat is, behalven God alleen.

Dat
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Dat weet ik by de proef, dat heb ik ondervonden }

Want, iint ik my heb in den dienft van God verbunden,

Werd ook myn zielsftaat, dieeerft wanklend was»en vlot,

Beftendig door 't geloof in een waarachtig God.

Daar kome vry wat wil, 'kvrees geen veranderingen ,

AI quam my al de magt der duifternis befpringen :

'kHeb op een Rots geboud, die van geen wanklen weet.

Eer zal de .middagzon , in rougewaad gekleed,

Voor eeuwig 't heuglyk licht aan menfch en beeft ontzeggen ,

De zee vol kudden en graanryke velden leggen,

En bergen van htm plaats voortvluchten, eer't verbond

Zal wankelen, daarik myn hoop heb op gegrond.

Noch één verandering ftaat echter my te ontmoeten ,

Maar hoe verheugd zal ik het mir daar van begroeten,

Dat licht niet ver meer is , als dit bouvallig lyf

Zal vallen, en myn ziel een heerlyker verolyf

Genieten, totdat weer.myn lichaam zal verryzen,4

En ik met ziel en lyf myn God voor eeuwig pryzen,'

En myn VerloiTer zien, daar hy op 'sVaders troon

Door al het hemelheir met goddelyken toon

Voor eeuwig word geloofd met hallelujahs, pfalmen,

En voor ons menfchen hier noch onbekende galmen ;

Daar noit de vreugd, als hier , met droefheid wifflen zal -,

Maar zo lang duren, als de Godheid, die't daar al

Vervult , haar heerlykheid en luifter zal genieten ;

Daar 't leven ons noit meer door zonden zal verdrieten.

Dit wacht ik zeker} want God, die het heeft beloofd,

Heeft nimmermeer den glans van zynen Naam verdoofd

Dooreed-oftroubreuk: neen, deWaarheidkan niet liegen.

God is geen menfchenkind > zyn Woord kan niet bedriegen.

'kKomt alles wat hy fpreekt, het zy dan groot of kleen.

't Verändert ai wax is, bchalven Goi alleen

Verhef

./...
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Verlief dien God, myn ziel: doe hem met blyde Zangen,

Schoon ftaamlende , den roem van zyne liefde ontfangen.

Al zyt gyюud en reeds het zingen ongewoon,

Die dankbaar zingt, bchaagt aan Godydie ftem noch toon,

Maar't hert des zangers weegt: en wie toch zal и horen?

'tis eenzaam hier omtrent: geen fchepfel zal и ftoren>

Geen dartle herdersknaap dryft met uw zang den fpot.

En neem, men hoorde uw zang, is 't fchande, dat gy God

Verheerlykt, fchoon gy min waart in de kùnft bedreven?

De zwaan zingt lieflyKft op het einde van haar leven :

Hef maar blymoedig aan. licht is 't uw zwanezang.

Bcheerfchte и oit die vrees, toen gy voorheen zo lang

Uw ftem en ruifchpyp hebt befteecf tot minnezangen ?

Zou , nu't Gods ere geld, die dwaze ichroom и prangen ?

Myn Heve fchaapjes, waart gy met verftand voorzien,

Ik zou и noden om my vrolyk hulp te biên,

Om mynen God en zyn volmaaktheên hoogft te loven.

Maar neen , zyn lof gaat ver myn zwak begryp te boven.

'JçTelde eer de ftarren aan't onmeetbaar hemelrond,

De regendropjes, die oit daalden op den grond

Des aardryks, eer ik al Gods grootheên op zou tellen,'

En al de deugden , die zyn Majefteit verzellen.

Myn fchaapjes, waart gy niet van't redenlicht ontbloot,

Ik meldde и vrolyk 'tgoed, dat ik van God genoot}

Ik meldde и al de vreugd, die ik nu voel van binnen,

En't grote voorrecht, dat ik Jezus mag beminnen.

Pocht iemand op zyn fchat of op zyn hoog bewind,

Gelyk men zulk een waan wel by de ftêliên vind,

Die om bewind of fchat hun ziel den doodfteek geven :

Voor my, 'kben groot genoeg, mag ik voorJezus leven,"

En oefnen over all' myn drifren het gebied -,

En, fchoon men aan myn lyf geen ryke kleding ziet,

Maar

л
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Maar deze flechte rok bedekt myn oude leden } .

Hydekrme, en dat 's genoeg : 'k ben metdienroktevreden.

Bewoon ik geen paleis , 'k ben van de zorge ook vry ,

Die in paleizen woont. ik leef geruft en bly

In gintiè lage hut, die my verftrekt ter woning.

'k Ben arm , 't is waar -, maar zo was ook op aard' myn Koning.

Myn fchaapjes, 'k heb voor u myn herderzorg met vlyt

Befteed, en u, zo veel ik kon, voor ramp bevrydj

Maar Jezus ftrekt voor my een noch veel beter Herder.

Ну waakt niet ílechts voormy : zyn trouwe zorg gaat verder :

Ну heeft zyn leven voor zyn fchaapjes zelf gefteld,

Den helfchen leeu , die hen belaagde , neêrgeveld ,

En my geveiligd uit zyn wreden muil en klauwen.

't Gevaar, hoe groot, kon noit zyn yver doenverflauwen.

Kon deze ftille Бeek tot aandacht zyn gewekt,

Kon 't lindeloof, dat my tans voor de zon bedekt,

Myn blydfchap horen , Jk riep dees beek en deze bomen

Tot tuigen van myn vreugd. ik meldde aan bofch en ftromen

De ruft van myn gemoed ; alleen met God te vreên.

't Verandert al wat is, bchalven God alleen.

Meer had hy noch gezegd , had Eerland , opgetogen

Van blydfchap om zyn lot, zieh niet te fterk bewogen,

En door geritfel van het loof zich zelf verraên.

Nu hieven zy verheugd op nieus een beurtzang aari

Ter ere van dien Goat, die Eerland lang voordezen

Geleerd had, ook met God alleen vernoegd te wezen.

В OE
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de wâtervloed;
HERDERSKLAGT.

Нуßelt het fruchtbare land tot zouten grond } om de boos-

heid der genen , die daar in wonen. Pialm. cvn: 34,.

BOSCHMAN. VROOMHART.

В О S С H M A N.

WaarhenenVroomhart ? hoe kom ik u hier te ontmoeten?

Mag ikmyn oudenvriend, na zo veel tyds, begroeten

In een heel andre lucht , dan daarwe in onze jeugd,

('kHerdenk nochvaak dien tyd)ons beider vee metvreugd

Ter weide dreven ? mag ik ook myn oog vertrouwen ?

Wat rede noopt u, om uw vruchtbare landouwen,

Van't zwalpend zeekriftal zo liefelyk befpoeld,

Nuge op uw dag zyt , te vertaten ? of gevoelt

Gy ook de drift, die ray, doch in veeljonger jaren,

Aanzette om vaders hvus en erf te laten varen ,

Om vreemde landen uit een reisluft te bezien ,

En daar den landbou en de veetucht te befpièn ,

't Geen ikme ook niet beklaag , wyl 't me oorzaak heeft

gegeven,

Оm mу hier neêr te ilaan , daar ik een vrolyk leven

Geniet door 'sHemels gunft, dien ik eerbiedig dank.

VROOMHART.

Ach , lieve Bofchman , ach ! had ik dien zelfden gangk

Met u gegaan j toen gy my trachtte te bewegen ,

Om

л
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Оm mе te reizen } 'k vond mу nu niet dus verlegen,

En in myn ouden dag elendig en beroid.

Ach waar ik u gevolgd ! maar, Bofchman, wie kon oit

Den ramp voorzien , die my , och arm ! is overkomen ?

BOSCHMAN.

Wat zegt gy, Vroomhart ? welk een ramp ? gy doet my

fchromen.

Heeft ook de vyand u verdreven uit uw land ?

Of raakte uw huis en ftulp by ongeluk in brand ?

Of ftierf uw kudde door vergifte nicht en dampen ?

Ai doe my (ben ik't waard ) verhaal van uwe rampen.

Myn waarde Vroomhart, meld my toch uw ongeval,

Wyl ik met hulp en trooft u gaarne byftaan zaL

VROOMHART.

Zal ik, Ô Bofchman, dan op nieus de wonde ontdekken,

Die u, en my vooral, maar tot meer imert zal ftrekken,

Beft fpaar ik u en my 't vernieuwen van dien druk.

BOSCHMAN.

In tegendeel het ftrekt een trooft in ongeluk,

Het nert te ontlaften , en een vriend zyn nood te klage* s

Die dan zelf fchynt een deel van onzen ramp te dragen.

VROOMHART.

Welaan , ik zal uw bê voldoen j dewyl ik weet,

Dat gy , van ouds myn vriend, ook aandeel in myn leed

En ongdukken neemt. de Hemel had geduldig

В 2 Gezien,'
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Gezíen , hoe zich ons Land van dag tot dag meer fchuldig

Aan gruwlen maakte , en-, niet gewekt door ftraf op ftrai.

Noch daaglyks ruinier toom aan zyne misdaên gaf}

Juift , of God al den hoon moeft ftrafl eloos verdragen }

Wyl niemand acht iloeg op de voorboôn zyner plagen :

Want fchoon het oorlogsvuur niet woedde in't hert van't

Land

En geen verwoed foldaat de fchuren ftak in brand ,

Noch íleepte 't orelog al onzen rykdom mede -,

Totdat wy , uitgeput , en ftrydens moê , den vrede

Aannamen , wyl 't het Land aan verdre magt ontbrak.

BOSCHMAN.

Maar, toen het oorlogszwaard weer in de fchede ftak,

Kon immers 't flauwe Land ook nieuwen adem halen.

VROOMHART.

О neen : wy moeften al den zelfden laft betalen ,

Het Land lag door den kryg te diep in fchuld verfmoord.

BOSCHMAN.

Zo bragt de vrede dan flechts wrange vruchten voortj

Jn plaats van dat het Land zou by den vrê gedyën.

VROOMHART.

Dit is het minfte deel, 6 Bofchman, van ons lye'n.

Gy hoort het voorfpel maar van pramender verdriet -r

Wyl 's Heren gramichap, 'tgeen het oorlog ons nochliet,

Onthaalde, en 'tibíame vee op ftal en wei deed quynen,

En
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En fterven aan een quaal , daar konft of medicynen

Geen raad voor ichaften. 'k leef nu reeds den vyfden oeft ,

Sint door die veepeft 'tLand beroofd is en verwoeft.

'k Heb zelf tot driemaal toe nieu rundvee in myn ftallen

Gekogt } maar driemaal is my 't rundvee weer ontvallen :

Alleen de lchaapjes zyn van't vinnig quaad verfchoond.

BOSCHMAN.

Maar , Vroomhart , heeft het volk toen geen berou getoond,

Om , waar het mogelyk , de Godheid door gebeden

Te zoenen, of ging 't voort in zyne godloosheden ?

VROOMHART.

О ja, de grootfte hoop ging in zyn zonden voort.

De luft tot quaaddoen had hun hert te zeer bekoord ,

Dan dat zich iemand van zyn gruwlen wou bekeeren :

In tegendeel , men zag de boosheid ftaag vermêren.

De Godsverlochening verpeftte alom het Land,

Alle overdaad won veld , en groeide hand voor hand }

J-Iet fcheen, dat de ydelheid fteeds aanwies met de plagen ;

En was'er iemand , die 's Lands wanftaat dorft beklagen ,

En pleiten voor de deugd , of voor de zaak van God ,

Die werd van jong en oud, van klein en groot befpot.

Het ware Chriftendom met hatelyke namen

Belaên, als waar' 't een zaak, die yder zich moeft fchamen ,

Werd fchaars, fchoon elk fchier op dennaamvanChrilten

pocht'.

De godsvrucht werd vergeefs by't grootfte gros gezogt y

Die, metwatfchyns tevreên, opdodengodsdienft mitten,

Of, 'tgeen noch verder gaat , hun vuile enihode luften ,

В 3 Van
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Vanontucht, gierigheid, vanonrecht, haatennyd

Bedekten met het Weed van godsdienft, God ten fpyt' ,

Totdat hy , meer en meer getergd door onze zonden,

Het wederfpannig Land te deerlyk heeft verflonden,

Wyl hy door ftorm op ftorm den opgezwollen ftroom

Aandreef, tot die in't end met losgelaten toom

En yfelyk geweld uitbarftte op ftrand en dyken ,

Die , onbeftandig voor de golven , moeften wyken }

Want wie weerftaat de hand des Heren, als hy woed?

BOSCHMAN.

Wathoorik, Vroomhart? ach, ikvoelvanfchrikmynbloed

In 't lyf bevriezen , op het horen van die maren !

Spoelt nu de barn» zee , met ongetoomde baren ,

In myn geboorteland langs weide en akkers héen ?

Een feile drift maakt dat ik noch uw lot beween,

О Vaderland ! fchoon my myn overige leven

Ver van u af geruft te flyten is gegeven.

О Vaderland ! had gy noch tydeîyk de ftraf

Door waar berou getracht te wenden van u af.

Miflchienwaar's Herenwraak toen nochwelaf tefineken.

Die anders zeker u te bitter op moeft breken.

Zo fmeult een vuurvonk , eer zy fchuren zet in brand ,

Zo groeit een donderwolk allenskens hand voor hand,

Totdat zy op een fprong doet lucht en aardryk beven,

VROOMHART.

De gryze Waarmond , die zyn onbeíproken leven

Ten dienft der Godheid fleet in de oude landkappel,

Daar hy des Heren wraak, die vroeg of laat zo fel

En
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En zeker trefr, het volk zo dikwils hield voor ogen,

Devrome Waarmond , die ('kword op dien naam bewogen}

By tyds zyn ogen íloot, heeft menigmaal gemeld,

Hoe in het heilig Boek ten voorbeelde is gefteld

Die grote waereldvloed, dien niemand wou geloven,

Voor dat hyze altemaal van't leven quam beroven,

Op énen Noach na, die in een Ark den dood

Met al zyn huisgezin op Godes raad ontvlood,

En hoe vier fteden, in haar welluft diep verzonken,

Verteerd zyn door den vloed van 's hemels zwavelvonken :

Schoon haar het nakend lot voorlang al was voorfpeld.

BQSCHMAN.

Dat ons de ftraf genaakt, als geen verrnaning geld,

Houd wyze Godelief ons daaglyks ook te voren.

Maar zeg: hoe ging het met myn Vaderland? laat horen;

Verging het heel , of maar ten dele ? ach ! zeg toch hoe.

VROOMHART.'

Niet heel, aneen. rmflehien, dat 's Heren geeifelroé

Het overfchot bewaart voor noch veeljftrenger flagea-

't Was ш het najaar , in het kortftc van de dagen,

Dat in den middernacht de lucht met krak op krak

En yfeb/k gedreun de fchuur en huis van dak

Ontblootte of teffens heel 't gevaarte wierp ter neder }

Ja efch-en eikeboom, hoe oud , zyn door dat weder

Met hunne wortelen gerukt uit 's aardryks fchoot.

Maar wyl elk bezig was , om zieh ter nauwer nood

Van onoer't ftortend huis naar buiten te begeven,

Quam de opgezette vloed, uit't noorden voortgedreven,

Gelyk
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Gelyk een vogel op zyn wieken door de lucht.

Toen zag men eerft 't gevaar. elk trachtte met de vlucht

'tLyf in den jongften nood met zyn gezin te bergen.

BOSCHMAN.

Zo gaat het hun , die trots des Heren gramfchap tergen.

Maar zeg my, Vroomhart, quam het vluchten nier te ipâ?

VROOMHART.

Gewis voor velen : maar ik bergde my , zo dra

De ftorm te fel verhief, en week op onze dyken ,

Daar ik met weinig volk, om het gevaar te ontwyken,

Nau aan kon komen met het water op de hiel ,

Het geen aan anderen te fchielyk overviel.

Ach, Bofchman, had gy toen geziendat handen klemmen!

/Want fchrik endroefheid had ons al de fpraak doen ftrem-

men. ,

Had gy dat jammeren en naar geween gchoord !

Die zag zyn ouders, dees zynlieve vrou verfmoord,

En in de nieuwe zee met hare kindren dryven ;

Terwyl hy , zelf in nood van in den vloed te blyven,

In't uiterfte gevaar de hand aan't naafte geeft,

Dat naulyks tekens toont, oft dood is, dan oft leeft.

Wyl weer een ander , op een boom den vloed ontweken,'

Vergeefs in zynen nood beftaat om hulp te fmeken,

Totdat hy nederftort , door kou bedwelmd en ftyf,

En zwelgt het doodlyk nat in 't afgematte lyf.

• BOSCHMAN.

О Vaderland , uw ramp raakt my tot aan het herte !

О landgenoot, uw feiert beknelt myn ziel met fmerte !

• Waar*
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Waartoc , waartoe zo lang met uwe vlucht gewacht !

Maar hoe verging 't het vee in dien bedroerclen nacht ?

VROOMHART.

Het weerloos vee moeft ook zyns meefters lot bezuren :

Een yfelyk geloei verhief zich uit de fchuren

Van os en koeien : een erbarmelyk geblaat

Van onze fchaapjes, die in hun bedroefden ftaat,

Schoon redenloos , hun lot noch fchenen te beklagen -,

Terwylwe een menigte van andre dieren zagen

Omdryven op het vlak, daar onlangs welig graan

Met volgeladen halm plag op het veld te ftaan.

BOSCHMAN.

'k Heb ramps genoeg gchoord. myn Vroomhart, ÍK1 u*f

klagen ,

En dank den Heme! , die u in uw oude dagen

Een vriend ontmoeten doet, die u zyn lhilp en hert '

Vrywillig aanbied , tot verlichting van uw lmert.

Wou maar myn Vaderland op zynen handel paflen ,

En denken, dat het noch Gods roê niet is ontwaiïen>

Maar dat hy het noch kan met feller geeflel flaan ,

Indien het voortgaat in zyn gruwlyke euveldaên.

Gy ondertuflehen kunt, indien 't u luft, hier blyven,

En,' met my lotgemeen, myn kudde veldwaarts dryven.

VROOMHART.

Dank zy den goeden Godt, die my iñ al myn leed,

En algemenen rou niet t' enemaal vergeet-,

Maar naar een goeden vriend onwetend heeft gedreven ,

С Die
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Die in een ander land myn ongelukkig leven

Zo vriendlyk onderfchraagt , en lenigt myn verdriet.

De milde, goede God, die al uw weldoen ziet,

О trouwe herder ! doe zyn zegen op uw akker

En kudde dalen , die ik altóos trou en wakker

Wil gâflaan , wyl my God niets anders in myn ftaat,

Om u myn dankbaar hert te tonen, overlaat.

25 Dec: 1717.

TER GELEGENHEID

van den

ALGEMENEN

DANK-VAST-EN BEDEDAG,

uitgefchrevcn tegea

den 13 van Lentemaand des jaars 1726*.

Zultgy dit den Here verge¿den, gy dwaas en onwys yolk?

Deut: xxxii : 6.

Degrotedaggenaakt,

En roept u, myne ziel, tot vele en grote phchten,

Ganfch nodig te verrichten }

Maar let met ernft , hoe gy het in die plichten maakt.

's Lands Overheid , doormagt haar van God zelf gegeven ,

Wil , dat het ganfch Verenigd Nederland ,

En daar men is gewoon naar Neêrlands^wet te leven,

Met faamgeYoegde hert en hand,

Met
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Met danken, vaften en gebeden,

Tot God met waar berou zal treden -,

Eer om 's Lands zonden't vuur van zynen toorn ontbrand'.

Berei u dan, myn ziel. keer eens bedaard naar binnen %

En graaf, gelyk voorheen Gods Tolk

In tempelwanden groef, * wanneer 't afgodifch Volk

Den God van Ifraèl naüeten te beminnen,

Graaf gy zo in den wand des Lands, graaf in uw hcrt,'

En zie, hoe al het goed door Nederland genoten,

By kleinen en by groten ,

Metgruwlen, in de plaats vandeugd, beantwoord werd.

Hecft hy, die 't al regeert, door duizend zegeningea

Dit Land niet opgepropt met allerhande goed,

En altyd trou behoed,

In fpyt van allen, die 't oit trachtten te befpringen !

Houa niet de vryheid in ons Land

Noch door zyn goedheid ftand ,

Zo dat noch jok , noch banden

Beknellen onzen hals en handen?

Men leeft in Ncêrland noch naar vaderlyke wet,

Elk mag noch in zyn huis en erf in vryheid leven -,

Geen dwingeland heeft ons noch wetten voorgefchreven

Of zynen voet op onzen nek gezet.

De zuivre godsdienft , niet gegrondop menfchenvondent

Maar uit Gods heilig Woord geput,

In zyne gunft, tot hier toe Neêrlands ftut,

Is, dank zy 's Heren Naam, noch gaaf en ongefchonden»

En voor verbaftering befchut.

Men hoort de heilleer noch de tempelen vervullenj

En fchoon de fatan, met zyn helfchen ûoet,i

Ci De

* Ezech: vin: 8—i^.
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De dierbre waarheid aan durft brullen ,

En ruftloos dag en nacht met duizend liften woed ,

•God laat die onwaardeerbre panden

Ons noch in handen,

En heeft de vryheid en den godsdienft noch behoed.

Maar Nederland , wat vrucht groeit hier op zulke bomen ?

Wanneer de Grondheer eens om zyne vrucht zal komen ,

Hoe ftelt gy hem te vreên?

Met wrange vruchten, en een reeks van godloosheên?

Neen , zo laat God zich niet betalen.

Raakt eens de maat vervuld,

'fGccn mooglyk niet veel fcheelt, hoe zalhyal uw fchuld

Invordren op net ftrengft , en , na langdurig dralen ,

Het alte ondankbre Land

Door 't vuur van zyne wraak eens fteken in den brand ?

Bedenk eens, Neêrland, hoeuwgruwlenzyn geklommen

Tot ganfeh ontelbre fommen.

Wat euveldaad ging oit by enig volk in zwang ,

Die hier ook niet word ftout bedreven ?

Ja 't is of groot noch klein , een yder in zyn rang ,

Malkanderen één voet in quaaddoen voor wil geven.

De godsverlochening, die fnode helharpy,

Kruipt zichtbaar voort, en laat noch ftad nog dorpen vry.

Het ongodiftifeh wezen

Is by den grootften hoop uit hun gedrag te lezen.

De godserkentenis blyft noch in onze leer ;

Maar naulyks vind men die in Neèrlands zeden meer.

Vervloekte beeldendienft is uit de Kerk gedreven,

Maar noch niet uit het Land ,

En Romes afgod krygt weer kracht en leven.

God hoede, dat hy fla aan Staat noch Kerk de hand!

't Misbruik van 's Heren Naam , al 't heilige aan te blaffen ,

Heet
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Heet nu welleventheid.

't Is ganfch niet hofFelyk die misdaad te beftraflfen ,

't Is zo 's Lands wyze , en daar is 't al mê uitgepleit.

Meineedigheid word tans voor fpel gerekend -t

Schoon God, die Heilige, die alles ziet,

Het ftrengelyk verbied ,

En in zyn Woord en Wet zo zwart heeft afgetekend.

't Is botte eenvoudigheid

X>en eed te vrezen , naar het oordeel

Van velen, als'er fchade in 't houden leit,

Of in het breken voordeel.

Des Heren dag, voorheen zo ftatelyk gevierd

In onzer vadren dagen ,

Die, met godvruchtigheid gefierd,

Zo menigmaal daar op des Heren zegen zagen,

Is buiten het faizoen.

Een fabbath op zyn Joodfch den Here toe te wyden

Was, zegtmen, goed injoodfche tyden,

Maar onder 't nieuw verbond bchoeft men 'tniet te doen.

Die God altyd dient hoeft zich aan geen dag te binden :

De fchaduwdienfthoudop. 'tis alles waar ; maar'tvleefch

Misbruikt die waarheid , en men weet geen uur te vinden

Voor God , maar volgt zyn luft , en weid zich zonder vrees.

Zo durft men nu verachten

Gods Zyn, Gods Naam, Gods Eerî

Wat is 'er niet te wachten

Van't nageflacht, wanneer

De jeugd, naar zulker oudren zeden,

Die zelfs den eerbied zyn voor God en menfch ontgroeid,

Gevormd, en op hun leeft gefchoeid,

Hun dapper na, of licht voorby zal treden :

Zo 't anders mooglvk is , dat dartele overmoed

С 3 Noch
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Noch wyder ftappen doet.

't Is even, or nu 's Heren wetten,

О gruwel ! kracht en klemmeloos

In onbruik lagen voor altóos ,

Of enkel dienden, om 't quaad vleugels by te zetten.

De toorn en wraakzucht woed ,

En deed voorlang de liefde vluchten.

Hoe menig verwt ontzind zyn handen in het bloed ?

En 't beurde zeker meer , was 't wraakzwaardniette duchtenj

Ontuchtigheid geeft nu geen vlek aan iemands eer -,

't Echtbreken ftaat op prys -, de landwet eifcht niet meer.

't Is waar, Gods wet eifcht wel het leven,

Maar bleef'er niemand onverfchoond,

En moeft elk fchuldige zyn hoofd tot boete geven %

Wie weet hoe groot een deel des Lands bleve onbewoondï

Waar zyn die oude en gouden dagen,

Verbaflerd volk , waar in uw vaders zagen

Een eerbaar kuifch gemoed

Gefchat ver boven goud of huwlyksgoed ?

\ Goud moetnu'tvoedfelzyn van fnô brooddronkenheden.

Ons Nederland is nu te dartel uitgefpat.

Waar zagm' oit groter pracht in huis, indifch, inkleden^

Waar flimmer misbruik van vaak flinksverkregen fchat?

Hoe menig ílyt zyn tyd in vuile braiTeryén,

En maakt zyn god van buik en mond -,

Terwylm' een Lazarus de kruimelen misgont,

Om van den honger zich daar mede te bevryën?

Waar werd de tong oit meer misbruikt

In achterklap , inlafter, logen?

't Is of die helfche zucht wierd met de melk gezogen,

In plaats van dat zulk quaad gefnuikt

Werde, en dat lid, waar by noit iet in kracht kon hale»

Aan
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Aan Zynen Maker zou de fchuldige eer betalen.

Maar ver van daar ; men bant die ftof

Bykans uit alle fameningen.

Ну kent zyn waereld nier, die van des Heren lof

Wil fpreken, of een pfalm zyn God ter ere zingen,

Of melden Jezus liefde en 't groot genadenwerk.

Die God wil dienen, ga (dus raaft men} naar de kerk,

't Is hier geen tyd te preken -,

Men komt tot blydfchap by malkaêr,

Dan komt het niet te pas tot ftichtinge te fpreken -,

Die ftoffe maakt een menfch te naar.

Maar nutteloze klap, en ongezoute reden,

Een ydel drinklied, ofeen dartle minnezang

Behaagt doorgaans by volk van allerhanden rang.

't Word in gezelfchap al, bchalven deugd, geleden.

'k Zwyg nu van andre godloosheid ,

Van eigenbaat, van heerfchzucht, hovaardyë,

Van nyd, begeerlykheid en vuile veinzerye,

En wat zich meer in Nederland verfpreid ,

Dat, voor het oog verholen,

Ontveinsd word cïoor 't gelaat,

Maar nochtans, in het hert verfcholen,

Van God gezien word, dien 't alleen te richten ftaat.

En, 't geen de maat vergroot der ongerechtigheden ,

De hand der groten is vaak de eerftc in 't overtreden,

Ja bleef het leeramt zelf maar vry, en onbefmeti

Maar laas ! 't is te beklagen ,

Dat in dees geefteloze dagen

Zo menig prediker van de Evangeliwet

Meer quaads leert door zyn zeden ,

Dan goeds door zyne reden ,

Die, wyl hy noitdoor. deugd denpreekfloelop kon treden,

Door

s
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Door menfchengunll alleen zich daar op ziet gezet.

Zo ihat het in ons Land ! waar word iets goeds gevonden?

't Is of de zuivre Deugd was balling 's Lands verzonden ;

Of is 'er iemand, die 't noch met naar houd,

De gruwelen betreurt, en tot Gods eer wil leven,

Die word van ryk en arm, van jong en oud

Aan lafterzucht en fpot * ten proi gegeven.

De godsvrucht draagt den naam van fynheid , fymlary. f

Men houd de fynen zclfs van dwalingen met vry, ф

En, wil men zich niet doen verachten,

Men moet zorgvuldig zich voor hunnen omgang wachten.

Zie Neêrland, dat 's de vrucht, die op uwakker waft -9

Maar zie ook , welk een loon op zulke vruchten paft.

Koftge uit Gods flaande hand niet reeds voorlangc leren,

Dat hem dat fnood onteren

Van zynen Naam en wet

Niet langer ftaat te dulden ;

Maar dat gy al uw fchulden

Eerlang u vreefelyk zuk zien betaald gezet ?

's Lands Overheid roept noch tot al haar onderdanen :

Ontwaak! ontwaak! bekeeru, zorgloosNeêrlands volk!

Zoek uw verzoening door boetvaardigheid en tranen !

Daar groeit van ver , wy zien 't , daar groeit een donkre wolk !

De onheilen, die ons drukken,

Zyn zo veel boden van het quaad ,

Wier

* Zie den Heer H: Witfius, in den Twift des Heren met гупеп wyngaard

ifiirße tladz.

t Zie den Heer F: A: Lampe Verborgentheid des Genadenverbonds. iv Heel

752/f Madz. en den zelfden , in de Betrachtinge over het Beeld Gods.

aoo/?e i /adz. en N: Schiete Ware Godzaligheid. zi Hoofdßuk.

\ Te veten, omirent de wezendlyke daad des za/igmakenden geloofsy doch God

beeft getrouwe mannen vertvekt , die deze befchuldiginge met moni m ¡en te

ieer ge¿aant en dezelve ven xjn Volk afgeweerd bebbew.
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Wier boodfchap is , dat God welhaaft omver mogt rukkcn

De zuilen van den Staat.

Voelt gy Gods roeden niet in 't midden van den vrede ?

Ziet gy niet , hoe het Land verquynt ? .

Hoe't koopgewoel fteeds hand voor band verdwynt,

En neringloosheid komt in ftede ? , :

Hoe zich op u de grauwigheid,

Wyl vreemden uwe kracht vetteren, :. -¡ ;t ..

Én uwen welftand weren.r '

Állenskens meer en meer verfpreid;> cu

' '

Merkt gy Gode Cwift nief op uw akker,

Die nu door droogte, dan door regenplauen, 't kruid

Doet ftikken op het veld , of rotten in zyn kluit ?

Maakte u de veepeft noch niet wakker,

Daar jaren achter een • ; - , : .; ,.',;:;.< i)v;.. •• . i

Uw runderkudde dtfor verdween^- -.....'• л ; \-.¡

Heugt u der Íl0núgft ntet * , die dyk en dämmen ilóopten»

En ramp op rampen hoopten,

Wanneer door't zeegeweid , -y. .[a

Zo menig vruchtbaar land werd tot een poel gefteld ?

Legt niet op dezen dag Zuidholland in de golven

Met zyn naburen voor zo groot een deel bedolven?

Maar laas ! terwyl men zucht om tydelyk verdriet, ¡. r

Befchout men 't zwaarfte niet.

Het wyken van Gods Geeft -f , 't inhouden van zyn zegen.

Die weinig meer word in de Kerk befpeurd>

Moeift immers zwaarder wegen:

Maar word by velen niet gernift , veelmin betreurd; I

Want fchoon de zuivre leer ons noch is bygebleven,

D Ze

* Ik doel op de vuatervlœden , op Jen 3 van Lentewaand 1715; en op Kermacht

des Jaars 1 717 voorgevallen.

f Zie den Heer H. Witlius in zynen Twitt des Heeren, em. tfße ЬШх*
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Ze ïs doofgaans zonder Geeft en lêven.

Нet liefdevuur verkoud , het broedertwiftvuur brand ,

Geftookt door áVeréchtfche drift -voor menfehennamen,

Die Jezus knechten zieh op'r/hoogftë moeften fchamenj

Daar zich een Paulus zo volmorídig tegenkant. *

Gods heerlykheid ftaat aie réisvaaraig op den drempel

Van Nederlands, door twift befiiietten, tempel.

Der vromen fchaar word klein : Ööd häalt de zynen t'huisj

Ну neemtze weg voor'tquaad,éftlM#gt^èvoorhetkruis}

Maar niemand let op 's Heren gangen^ '*-> ~я

Het volk word fchaárs ,- dat bldvbfcr Kerk en Land,

Het jcroeítVan nieus niet aan, maár mindfcr* hand voor hand,

En 't oveflíctoot fcfryflt noch met fluimerzuchí bevangen,

'tis oft van oudsbetM-oefdèJWoord'' .>\"

Met minder fmaak, ja als met wanluft "word gchoord.

Men fpreektfen hoort riu -iiefibby velen zulkc woorden,

Pie't nieusziek oor meer dan't heilztichtighertbekoordeh;

Niet , dat na onzer vadren tyd

Al't nieu zy te verachten,

Of geéh meer voortgang in de kennis waar' te wachten }

Maar dat) Gods Kerk vergeeffche moeite en vlyt

Aanwenden zoude in onze dagçn.

Ganfch niet: het is bèloofd ф, dat hedge wetenfchap

Zou klimmen tot een hogen trap ;

Maar mag het nieu behagen ,

'tZy uit Gods Woord gchaald , tzy «aar Gods Woord

gericht,

En niet naar herflfenbeelden -,
'• •. '-«.• У. ' '"; Die,

 

 

i

* i Korinth: i: ю—13.

I Zkdt*m*r F: A: Lampe *» «jwVe&oigenfltond väa *t Gwaadeverbond

iv Deel. 743/e bladx..

\ Daowl su: 4. - •.'.'• '-i '•. •'

4
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Die, fchynfchoonby bedrieglykfcbemcrHcht^ !: г. '- '<

Te nô den vollen dag der helare waarhcid veeldenu . '. <- '

Men keur' niet al voorgoed , wat naar best шешпаагfinaakt ,

Men prcèkbct 'iueuvgebod tan 1jeftle, , en; op do zonden

Een nieuwe boet: dat nieu is alryid gded bevonden.

Maer ftil, 'tis kerkzeer ! en dat dient niet hard geraakt *.

О Neerland, Neêrland ! nèem w waniraatcens ter herte.

Vergrim niet alsgy word gewekt.

Maar zie met fchaamtc neêr op cle oorzaak van uwfmerte,

Wanneer vm gruwel van Gods knechten word ontdekt.

Uw zonden., Nederland, berokkenen uw pdagen.

'tis Gods hand, die u treft : het is Godsïpê:

Die heilge Majefteit bereid nog harder ílagen.

Zyt gy des quaads niet , hy is noch der ftraf niet moê.

De hoge Mogendheid des Lands vind grote reden

Teduchten, dat 's Lands val genaakí , -,.

Dat God dees wynberg wel'mogt. gevén te vcrtreden, - *

En zyn langmoedigkeid tot aan het einde raakt. > r

Misbruikte zegen en verwaarloosde genade

Verhaaft der volkch vaLialtyd. ;'

Dat tuigt ons Virankryfe y dat getuigt de Palts te fpade,

Die met bun yryheld zyn.htm dierbren godsdienft quyt.

Die beker gaat ( men ikaaa -t den Polen vragen), /i .

Noch rend op Gods Öerel. ; . 'г.. *

Men hoort hen't rokendHoed derbroedren .f. noch beklagen,

Geftort door'theilloos rot, herkomftig uit de heL

Dat moordziek rot, die peft der landen,

Strekc noch- een geefícli in Gods banden.

Dz . • л Lojo-

¥ Zie den Heer H. Witfius in гупеп Twift des Heren, en*. %^fie bUdtjde.

\ Ik beb bet oog op het waereldkundig moordgeriebt , door de Jefûiten te Thor*

in Toolfih Pruißen, op den 7 December IJ24. berokkend, 'tgeen ten voorjpelle

moeßßrekken, m den Evangelijchen Godsdier.fi in dat rjk gebeel »it te rotten.
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Lojolaas bendewoelt en woed noch t' allen kant

God mogt hun dienft ook wel gebruiken ,

Ora uw verwaanden trots te Fnuiken:

Keer dan in tyds , eer'C quaad u treife, ô Nederland.

Eer God zyn kandelaar koom1 van zyn plaats te weren,

En brenge een honger voort ! .-.. ¡ -. . . if ,

JLn dorft , maar niet naarbrood of water, maar naar 't Woord

Des levens , zo gy u blyft weigren te bekeeren

JEn naar zyn ooraeelftem niet hoort.

Het oorlogsonweêr brocit , en dreigt u te overvallen.

Zoek door eeft waar berou Gods hulp: het is noch tyd.

Steun niet op menfchenhulp : fteun niet op hoge wallen.

Uw ondergang ftaat vaft, zo God niet voor u ftryd.

En.'zeker, op wat gronden

Verwacht gy hulp van God,

Dien gy door uwe zonden,

OndanKbaar Nederland, noch dagelyks befpot?

Keer , eer.'t te laat zy : val uw Richter in de roede.

Verneder u voor hem. erken zyn recht, uw fchuld}

Of hy aan't arme Land noch eens gedacht' ten goede,

En u verlenging fchonk' van't langgetergd geduld-

Dank God, voor al den onverdienden zegen,

Qs Lands Vaders vordren 't van u zf}

Dien't zondig volk noch van hem heeft verkregen,

In plaats van welverdiende ftraf.

Dank God, voor de onwaardeerbre panden,

Die hy aan ons noch laat,

Dat Neêrlands vryë Leeu noch in geen flaafTche banden

Van vreemde vorften gaat:

Dat noch de godsdienft ongefchonden

Bewaard bleef, en't gemoed,

Door geen gewetensdwang, een heliehen vond, gebonden,

De
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De waarheid noch niet moet verzeglenmet het bloed.

Verneder u met boetgebeden ,

In zak en afiche voor zyn troon ,

En fmeek , dar Jhy noch tot het uiterft niet wil treden

Met Neêrlands ftaat , om 't lyden van zyn Zoon.

Bid, dat weer in zyn Kerk de broederliefde ontbrandej

Dat Chriftus Naam voortaan alleen daar zy genoemd ,

En dat hy, als weleer, voorbidders in den Lande

Verwekke , en alle foort van zonden zy gedoemd.

Laat uw berou uit een verbryzeld herte komen,

Dat niet voor énen dag zich ílechts met vaften quell' ,

Of ftreng zyn arbeid eilen' : wie dat doet, mag vry fchromen,

Dat God die huichlary hem op zyn reekning ftell'.

Heeft hy zulk vaften oit verkoren ?

Neen, maak de knopen los van al uw godloosheên.

Verbreek den band des juks. leen open hand en oren,

Wanneer gy van uw vleefch om nooddruft word gebeên.

Tracht als één enig man de muurbreuk toe te muren ,

En in de brefle voor Gods aangezicht te ftaan -,

Opdat hy 't Land niet doe zyn gruwelen bezuren ,

En breng' van allen kant zyn ftrafgerichten aan.

'tis Ninivé gelukt, aan Achab is't gebleken,

Hoe veel een uiterlyk berou by God vermag.

Zou dan een waar berou zyn heten toorn niet breken ,

Wanneer 't vergeving zoekt met tranen en geklag ?

Beproef het ooк : gy zult noch mooglyk op uw bede

Verlenging krygen van uw vrede.

God zal noch mogelyk het fchuldig Land

Bevryden door zyn llerke hand.

Ну zal noch mooglyk zich ontfermen ,

Die duizendmaal voorheen was onze toeverlaat ,

En, in dees vegen ftand, voor ondergang befchermen

DJ De
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De Nederlandfche Kerk en Staat.

God , die met ons was , toen wy met God waren }

Die met ons heir ten ftryde toog ,

Den vyand floeg, en ons redde uit gevaren,

Zal mooglyk met een gunftryk oog ,

Indien het oorlog moet ontbranden,

Neêrzien uit zynen troon Qp't heir der zeven Landen.

Maar, Nederland, nu gy u noch in rufte ziet

Vergeet voor al 't verdrukte Sion niet.

In hoe veel landen word Gods Tortelduif beftreden ,

Daar 't Antichriftendom , noit zat van heilig bioed.,

Haar ruft verftoort en hevig wocd,

Terwyl het Jezus in zynKerke op't hert durft treden?

Voldoe dus uwen broederplicht.

Laat Jofefs breuk uw herte raken.

Smeek, dat God wil tot heil zyns volks ontwaken,

En hy met zynen arm de iho vervolgers richtt'.

Smeek , dat hy tot zyn volk , dat angftig zit te klagen

En't ftil gebed tot hem uit boei en kerker zend,

Zyn vriendlyk aangezicht eens weer in gunfte wend',

En't vrolyk licht doe, na een nacht van rampen, dagen,

En dat hy Sions muur, naar zyn belofte, opbou,

Zyn volk verquikke , en de verdrukking ende

In vrede alom , en na geleden rou

Hun blyde jaren geef voor dagen van elende.

Zie daar, o Nederland, zie daar, myn ziel, uw werk,

Op zulk een groten dag , dien gy ziet uitgefchrcven.

't Belyden van de fchuld van Land en Kerk ,

En van al't quaad, dat gy hebt by u zelf bedreven.

Doorzoek uw hert tot in zyn dicpften grond.

Zwyg , noch ontveins niets voor Gods alziende ogen.

Berei u eerft , en open dan uw mond.

Gy

X
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Gy word wellicht, maar noit word God bedrogen.

Maak aanvang met u zelf, en ruk uw boezera op.

Wat vind gy daar al quaden ,

Daar't Land me is beladen?

Uw boosheid ryft zo wel als andrer fchuld in top.

Waan niet , dat God uw fchulden ,

Meer dan van anderen , zou ftrafloos konnen dulden.

Gaat u 's Lands welvaart, gaaCu Sion dan aan't hert?

Roei eerft het onkruid , roei de weelderige loten ,

J>ie't quaad heeft op uw eigen erf gefchoten,

Ten wortele uit , hoe zeer 't uw vlecfch 00k finert'.

Is uw onbandig dolen,

'tAfzwerven van uw Heer

Yoor uw gezicht verholend

Gedenkt gy nu niet meer

Hoe gy u hebt verbonden ,

Ora waereldsliefde en zonden

Te bannen uit uw hert, te bannen uit uw huis,

Wanneer gy u aan God zo plegtig hebt gegeven,

Om enig naar zyn wtl , en tot zyn eer te leven,

Schoon gy op Jczus фoог raoeft torflen Jezus kruis ?

Myn ziel » tre eens naar binnen :

Zeg , hoe gy 't vind geftcld

Won niet op uwe rinnen

Verkeerde zelfs-en waereldsliefde veld?

Waar Ыeеk feet aan tiw woord of wandel ,

Dat Goduop het ncrflc woeg?

Waar bleek het in uw huis en handel ,

Dat zyne liefde u was alleen genoeg?

Erken , dat al uw doen was fnood zyn Naam enteren -,

Dat.•gy ¿aar door zyn Geeft bedroeft en wederftreeft,

Zyn vyand Hof tot bftren geeft,

'• Ln
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En ftrekt een ftruikelblok voor't volk des Heren.

Denk eens , was dat uw huis rechtfchapen voorgegaan ?

Is dat voor't zielsbehoud der uwen waken?

Is dat de deugd beminlyk makenj

Of is het ziel , huis , Land en Kerk met fchuld belaên ?

Keerweer, myn ziel, en ken uwe ongerechtigheden.

. Uw fchuld dient eerft beleden,

En fla dan dapper hand aan't werk.

De zelfsverbetring ftaat u 'teerfte te verrichten.

Zoek door't geloof by God uw kracht, is't vleefchtefterk.

God roept u mogelyk tot grote en zware plichten.

Wie weet of niet's Lands val genaakt?

Zyn oordeelftem roept vaft tot zyne kinders : waakt !

Licht roept hy u haaft, om huis, goedenLand te dervenj

Zie toe , dat hy u welgemoed

Vinde , om voor waarheid huis en goed

Niet flechts te geven, maar ook voor zynNaamte fterven.

Wek daar u zelf, wek andren daar toe op.

Geef zonde en waereldsmin op nieus den fchop.

Stel u den quaden dag fteeds als naby voor ogen :

Maar ondertuifchen hou niet op met uw gebeên,

Voor't heil van Land en Kerk, tot God te treên,

En fmeek, dat zyn ontfermend mededogen

Het Vaderland noch fpare, en dat hy zynen Geeft

In aller hert wil tot bekeering zenden,

En dat hy 't Land verloi!*' van rampen en elenden ,

Opdat zyn Naam hier zy, zo't hoort , gevreesd.

Hou gy zo biddag met gelovige gebeden

En met een boetvol hert, zo zult gy, hoe't ook gaat

Met Neêrlands Kerk en Staat,

U zelf bevryden : want wil Godt dit Land vertreden,

Omdat de boosheid reeds tot aan den hemel kümt,

Ей
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En wil hy het verdoemen,

Landpale der godloosheid noemen ,

Een volk, waar op de Heer is eeuwiglyk vergrimd}

Ну zal , fchoon't lichaam viel, uw zielvoor zichbewaren.

Maar wil hy 't Land noch fparen ,

En fchenken zynen Geeft, tot ons herftel,

Wil hy het zondig volk, om zynen Naam, verfchonen,

Zo zult gy in zyn gunft noch in den Lande wonen,

En vrede en voorfpoed zien in Neêrlands Ifrael.

SAMENSPRAAK

over den

TOESTAND

VAN

LAND en KERKE.

T)e kloekzinnige ziet het quaad en verbergt zich.

Spteuk: xxvn: 12.

VROLYKHART, ZORGAART.

VROLYKHART.

'k TT ЕЪ menigmaal gedacht, wat of myn buurman let.

Xi. 'tis of de treurigheid haar zetel had gezet

In zyn neêrflagtig wezen.

Het gaat hem juiií zo qualyk niet.

Hy heeft, zo veel ik weet, geen heimlyk huisverdriet,

E Ед
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En echter kan men uit zyn oog de droefheid lezen.

'k Dacht menigmaal, wat mag hier van de rede zyn>

Maar 'kwas befchroomd u aan te fpreken,

Opdat ik my niet fcheen' te fteken

In andrer doen. 'k haat zelfs den fchyn

Van uit nieusgierigheid te vragen :

Maar 't komt nu evenwel te pas.

Ik hoop het zal u niet mishagen ,

Dat ik verneem , wat toch hier van de rede was.

'tZy anders ongevraagd, indien ik't niet mag weten.

ZORGAART.

En ik heb menigmaal van myne zy gedacht:

'tis of myn buurman, die fchier altyd zinet of lacht,

Niet hier, maar elders, had zyn levenstyd veríleten.

Ну fchynt, wanneer men hem ook ziet,

Vernoegd -, van treuren weet hy niet:

Men kan de vrolykheid hem wel uit de ogenflezen.

'tis even of hy mets wift van den naren ftand,

Daar zich tans Kerk en Land

In vind en of'er niets voor beiden was te vrezen.

VROLYKHART.

Ik leef, 'tiswaar, vernoegd,

En denk niet , dat my vreugd misvoegt.

En wat toch is'er veel te winnen met uw treuren?

't Geen komen moet zal evenwel gebeuren.

Gy pynt u voor den tyd en tilt miiTchien te zwaar

Een mooglyk ingebeeld gevaari

Maar
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Maar 'k zou nochtans nier- gaarne zorgloos wczen.

Ai zeg, wat doet u vrezen?

ZORGAART.

't Geen komen moet zal zekerlyk gefchiên :

Geen kommer kan Gods raadsílot weren -,

Maar 's Heren roede, eer die noch treft, te zien,

Strekt my een fpore , om my tot God te keren }

Terwyl gy zorgloos henengaat ,

En licht niet eer, dan als't zal zyn te laat,

En 's Heren toorn aan't blaken,

Zult uit dien diepen ílaap van zorgloosheid ontwakcn.

VROLYKHART.

Myn goede buurman, 'khoor gy zingt den ouden zang,

Dien uw oudgrootvaêr reeds heeft in zyn tyd gezongen.

Ik merk, dat de ouderdom zich maakt voor alles bang.

De dingen gaan nu noch zo als zy voortyds gongen.

ZORGAART.

Dat's rechte fpotterstaal , reeds door Gods Geeftvoorfpeld^

Als 't kenmerk van de laatfte dagen. *

Dat fpotten , vrees ik , zult gy u noch eens beklagen -9

Hoe ver gy ook 't gevaar , dat my naby fchynt , ilelt.

VROLYKHART.

Nu, buurman, word niet gram- 'k zal meer bedachtzaam

wezen.

Ai zeg, wat doet u vrezen?

E г ZOR-

• % Pctr: ш: 3, 4,
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ZORGAART.

Helaas ! heeft de ydelheid u dan zo zeer verblind,

Dat gy geen ftof van vreze vind ?

En ik vinde anders niet , waar ik my keer of wende -,

Want alles roept my luidkeels toe :

God is der gruwlen moê,

En Neêrlands Staat en Kerk genaken aan hun ende.

Hoe menigmaal heeft God,

Te roekeloos getergd door onze daden,

Door mindre ioort van quaden

Ons niet gewaarfchoud van ons nakend jammerlot.

'kBchoef geen honderd jaren

Met u te rue te zien,

Noch 's Lands kronyken te doorblâren :

Wat zagen wy niet zelfs in onzen tyd gefchiên,

Sint dat de laatfte vrede *

Het oorlogszwaard deed keren in de fchede ?

VROLYKHART.

'kWas, toen de vrê begon, noch in myn eerfte jeugd,

Die zelden is gewoon te letten op de zaken,

Die het gemene welzyn rakenj

Zo dat my weinig daar van heugt.

ZORGAART.

De vredezon ftak't hoofd noch naulyks uit de kimmen,

Of ftraks zag Nederland een donkre wolk opklimmen

Van

* Geßoten liman Utrecht , op den n April 1713. c ... .
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Van peft, die weide en ftal ontblootte van rundvee. *

Een jammer, 'tgeen ons niet flechts trof één jaar of twee,

Maar meer dan voile zeven jaren.

Hoe menig huisman zag zyn welvaart heengevaren ?

Hoe menig landheer heeft die plage niet bezucht ?

Niets kon het onheil weren :

Gods hand was niet te keren ;

Wyl kunft en artfeny bei bleven zonder vrucht.

Noch hoorde Neêrland niet naar die geduchte roedei

Wyl onze dartelheid niet voor Gods llagen week.

- VROLYKHART.

My heugt dier veepeft noch } maar ook dat deze ftreek

Bevryd bleef van haar woedej

Wyl Zeeland daar, zo veel ik weet,

Noit de allerminfte fchâ door leed,

En daar zy fchade deed, is alles reeds vergeten.

Waartoe door uw getreur die wond weer opgereten?

ZORGAART.

t

'tis waar, Gods hand heeft Zeeland toen verfchoond,

En daar zy is gevoeld fchynt niemand meer te denken

Aan 't oude leed : maar 'k aucht , dat zal ons krenken ,

Wyl Neêrland noch berou noch dankbaarheid betoont

Voor redding of verfchoning.

Voor Gods ontferming een onwaardige beloning !

'tis even met ons Land gefteld als in dien tyd,

Toen't boos Jeruzalem moeft horen Gods verwyt: f

E g 'kBe

* In bet zelfde vredejaar lj\%.

\ Jerem: v: 3.
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'k Bezogt het met myn plagen }

Maar't heeft'er tegen aan gewoeld

En niemand heeft'er pyn gevoeld

Van myn geduchte ílagen.

Zo heeft ook over ons Gods richterlyke tucht

Alleen verharding in de boosheid tot haar vrucht,

En die weer nieuwe roeden:

Zelfs, eer God de eerfte noch had uit de hand gelegd,'

Bevordert hy de wraak van zyn gefchonden recht

Met ftormen en met watervloeden ,

Die hy niet ééns , maar meermaal zond , *

En menig vruchtbaar land in enen zouten grond

Verwiflelde, enhetvee, zo wel als zyn bezitter,

Deed fmoren in den vloed ,

Of maakte aan die 't ontquam het leven naar en bitter j

Maar noch viel't zondig Land zyn Richter niet te voet.

VROLYKHART.

'k Beken , dat quaad trof ons voorhenen ,

Maar 't fmertelyk gevoel dier fchade is weer verdwenen.

De koopmanfchap heeft ras die wond geheeld -,

Want't geen de zee verilind kan zy ook wedergeven.

Ten minften, 'kmerk niet aan de wys van leven,

Dat iemand mindre rol dan voor die rampen fpeelt.

ZORGAART.

'kMerk't ook níet: maar dat onze koopmanfchappen¿

Die dagelyks verílappen,

De

¥ In de jaren 1714, »7IÇ, 1717 toueemaa!, en laatß in den Jare 1726. ZU

Outhof over de Waterylocdeu, «ídeatuiopilchenMeikuriuí «/> de

gebaalde jare».
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De fchâ vergoedden door haar winft,

Geloof ik allerminft.

In tegendeel, men hoort ganfch Neêrland klagen

Van neringloze dagenj

Ja 't fchynt nu meer dan oit voorheen ,

Dat God tot ons verderf de winden ,

Om onzen rykdom te verilinden ,

Gebruikt op alle zeen.

Wat zag ons Neêrland niet een menigte van fchepen

Schier yder jaar ten afgrond ilepen?

'kSpreek niet van't geen voor uw tyd is gefchied:

Maar was het in myn magt u eens een lyft te geven

Van die, na't fluiten van den vrede, zyn gebleven, *

Gy ftond verbaaft -, en noch ruft 's Heren gramfchap niet.

Gewis noch bloên de wonden,

Geflagen door't verlies der fchepen, reeds verflonden

Door dien orkaan, daar't jaar als mê begon. f

Ofmooglyk dit u noch niet overreden kon, '

Denk op 't paar rykgelade kielen , ф

Die kort daar aan met zo veel honderd zielen

Zelfc

* Уan alle Nedertandfche fchepen , federt het ßutten van den vrede verongelukt ,

ene lijfi te geven , is ondoenlijk; maar uit zeker klein boeisken , genaamd ; No-

titievan 's Compagnies Schepen, aedert het jaar van 1684 zoogebleven al$

genomen, gcdrukt c'Amlkrdam by Cornells üterlyk. blykt, dat federt den

geßoten vrede in,t jaer 1713 tat het jaer 1735 , daar die lijfl eindigt , van de

Ooßindifche Maatfchappyèalken zesenfeßig fchepen gebleven zijn ; wsar by noch

konnengevoegdworden zeßienfchepen , aan welke federt dien tijdhet zeffde ongeluk

is overgekomen; envxl ander die aan acht te gelijh , op de rede van diKaap de

Goede Hope, op den il Mei 1737, ten bewyze dat des Heren toorn te, 01 Ncder-

landin't gemeen , en die Maaifchappye in't byzonder, noch niet ophoud.

t Op den 19 Jan: 1735. Zie den Europ: Merkurius van dat iaar 1 Stak

% Twee Ooßindifche fchepen, 't Fliegende Hart en de Anna Katharina, op den т.

February 1735 uitgezeild en op dien zelfden dag voor JVeßkapeUe gebleven.
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Zelfs in't gezicht van't Land,

Den eigen avondftond van haar vertrek gebleven,

Vaft roepen : let op 's Heren hand ,

О Zeeland ! die noch tot uw ftraf blyft opgeheven.

Wat was't gekerm toen groot

Van ouders , weduwen en wezen ,

Die door zo onverwachten dood

De hunnen derven ? ach wat ftaat ons niet te vrezen !

Wie kende oit jammerlyker ftaat,

Dan daar men zorgeloos Gods vreeièlyke flagen ,

Met een volharding in het quaad,

Blyft ongevoelig dragen?

VROLYKHART.

'kBeken, die flag trof Zeeland boven al.

De verfchheid en nabyheid van 't geval

Beroerde dapper de gemoederen,

Om't groot verlies van menfchen, fchepen, goedereni

Maar daaglyks ziet men dat de tyd

Zelfs de allergrootfte droefheid flyt.

ZORGAART.

Aan's Heren roede word een ftemme toegefchreven,

Die moet men horen : * maar

'tSchynt, datge, in't midden van't gevaar,

Zyt blind en doof gebleven.

'tis anders onbegryplyk, hoe

De luide taal van 's Hemels roê

Voor u alleen zou onverftaanbaar blyvenj

Daar

* Micha vi: 9.



GEDICHTEN. 4t

Daar yder, die Gods weg befchout,

Dien alszins voor rechtvaardig houd

En flechts een kleine ftraf op grote misbedryven.

Elk, die geen vreemdeling is , weet,

Hoe menige valfche eed

Die Maatfchappy belaft : miíTchien wou God haar kielen

Met man en muís om zulk een godloosheid vernielen.

Ooftindifche eeden wegen licht,

Is't fpreekwoord } maar met eeden

Te fpelen word by God niet ftrafteloos geledeii.

Daar zynze van vry meer gewigt.

En zeker 'twaar te wenfchen, .

Dat dit een fpiegel bleef voor roekeloze menfchen.

Die gruwel roept om wraak, naar't godlyk recht.

V R О L Y К H A R T. \

Ik ftem, volmondig toe't geen gy van de eeden zegt.

ZORGAART.

Maar is het wel te denken,

Dat de Oofter Maatfchappy,

Wier voorgen bloeiftaat God zo zwaar wil krenken

Door flag op flag , hier alleen fchuldig zy ?

V R O L Y К H A R T,

'k Weet wat gy zeggen wilt : menhoort'erveelvan fpreken^

Maar op bewyzen komt het aan ;

En daar zoud gy en ik miíTchien verlegen ftaan ;

Doch hebzucht hecft zich lang bediend van flinkfche ftreken:

F ZOR
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ZORGAART.

'tis zo } maar een verouderd quaad

Is niet min ftrafbaar om zyn oudheid

By God, maar ftrekt een blyk van een vereelde ftoutheid*

Wyl oude fchuld by God in geen vergeetboek ftaat.

Doch laat ons tot de zeevaart wederkeren, ч

Die meer bewyzen van Gods ongunfte ons zal leren,

Hoe gaat het toch met fchepen, die, bewaard

Voor ftorm en klippen, weer in onze havens komen?

Hoe zelden word'er iet van hunne winft vernomen ?

De koopman klaagt, dat hy meeft altyd fchadc vaartj

Zo dat die dartle wys van leven,

Waar van gy even fpraakt,

Beft als een tergen van Gods oordeel word gewraaktj

'Wylze ons flecnts kan een blyk van onze dwaasheid geven,

En van ons nakende gevaar:

En feker't fcheelt niet hier of daar,

Maar overal. men hoort den landman zuchten ,

Die nauwelyks zo veel maakt van zyn vruchten ,

Dat hy de laften kan vervallen van zyn land >

Terwyl de landheer ook van zynen Kant

Naar zyn bedonge pachten

Verlegen en vergeefs blyft wachten.

VROLYKHART,

Dat 'salles waar > maar ook , dat t'aller tyd

De koopman nu en dan zyñ fchepen raakte quyt,

Van ouds werd nu eens winft en dan eens fchâ gevaren.

'tGaat met de koopvaardy

Als met den ftroom, 4is nu eens voor, dan tegen ty.

De
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De landman had van ouds ook goedc en quade jaren.

In 't geen men daaglyks ziet gefchiên

Kan îk geen zichtbaar blyk vans' Hcmels toren zien.

Maar uw zwaarmoedigheid tilt alles op het zwaarfte ;

Doch fchoon gy my 's Lands ftaat dus afmaalt op het naarfte,

Ik blyf (ten zy gy my al vafter blyken geeft)

By myn gedachten, dat gy voor een fchaduw beeft.

ZORGAART.

Kunt gy't niet zien , 's Lands Overheden

Zien't wel, en hebben't menigmaal beleden

By de uitfchryfbrieven, die van jaar tot jaar

Ons nodigen tot boete en om't gevaar

Des Vaderlands door vaften en gebeden

Te ihiiten. denkt gy toch dat zulks uit fleur gefchiedf

Maar mogelyk let gy op haar betuiging niet.

't Bedroeft my , als ik u zo zorgeloos hoor fprelcen.

Ik ducht , God zal haaft wreken

Der meeften onopmerkendheid.

Maar'k heb't ook noch niet al gezeid.

Hebt gy't gcheugen reeds verloren,

(Hoewel 't maar kort voor't vredefluiten was *)

Uat God te dezer ftede in d'afch

Leide ons kerk en toren %

Door dat verfchriklyk blikfemvuur?

Of had God, waantge, daar noch hand in noch beihrar?

Of toen hy zyne hagelftenen

Wierp tot elks fchrik, als ftukken ys, daar henen

Tot merkelyke fchâ van deze ftad? f

Fi Ai;

• Of Jen i Aug: \J\%Ï

\ Qp <U»% Juny 1724,
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Ai , zeg toch , waar voor houd gy dat ?

Waar voor houd gy de fterfte in zo veel ftcden,

Die, nauwelyks acht j aar geleden, ,,}

2o menig duizend menfch fleepte in het graf ? *

Voor my, ik noem't een richterlyke ftrar*,

Geen enkele toevalligheden :

Die, denk ik, kent een Chriften túct y

Wyl die Gods hand en magt in 't allerminfte ziet.

Een Filiftyn mag eens in twyffel trekken,

Oft ene plaag, of flechts een toeval zy,

Als God hem ílaat met fpenen : * wy

Bchoorden 's Heren roede op d'eerften flag te ontdekken.

Maar of'er iet ontbrak, om zelfs een ongodift,

Hoe zeer hy tegen God en Gods aanwezen twift,

Op't krachtigft te overtuigen,

En tiet verftokte hert te buigen,

Wat kan hy denken van die vreefelyke plaag,

Die ons noch alle daag

Het hert in't lyf doet beven?

Ik meen dat boos gewormt,

Daar God het paalwerk aan de zeekuft me beftormt,-

Om ons een taftbaar blyk van zyne magt te geven.

Wie heeft dat onbekend gediert

Naar onze kuft geftierd?

Wie heeft dat flymrig beeft voorzien van zulke boren,

Daar het ons hardfte hout mê fchend ?

Is"t God niet , die dat heir in onze palen zend,

Ten bode van zyn grimmigheid en toren ?

Vraag vry aan de alleroudfte liênj {

Noit is in Nederland iet diergelyk gezien.

,7. ^ Door-

* Tn't )aer 1727. Zie den Europ: Merk: van 1728..T/M 54 Ы

\ 1 Sam: vi.
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Doorfnuffel de alleroudfte boeken}

Vergeefs zultge iet van zulk een zeeworm zoeken.

VROLYKHART.

'kBeken, daar is noit meer gchoord

Van dat gewormt , maar zou daar juift uit volgen ,

Dar God tans meer dan oit is op dit Land verbolgen ,

En heeft nu Neêrland God meer dan voorheen verftoord?

Men zoekt naar middelen , en ftuit met zware ftenen

't Geweld der golven , die voorhenen

Op't paalwerk bonsden. vind men't goed,

Gelyk men grond heeft om te hopen,

Laat dan de worm het paal-en ryswerk flopen,

'tLand blyft noch door den fteenberm wel bchoed.

ZORGAART.

О blindheid ! wis'k moet u beklagen

Om zulke zinneloze vragen

En om 't vertrouwen , dat gy ftelt

Op vleefchelyken raad om 's Heren hand te weren.

Zal nu wat fteens de magt des groten Richters keren?

Die de ongemete zee fchiep kan alleen 't gcweld

Der golven door zyn magt bedwingen.

God , die den zeeworm deed in onze palen dringen ,

Kan, even als hy deed in't oude Egiptenland

Met vorfeh en fprinkhaan , dien verdryven door zyn hand.

'k Wacht onze redding ook , zo'kze anders mag verwachten,

Onmiddelyk van God en niet van menfchenkrachten.

F 3 VRO-
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VROLYKHART.

Gaat dat door : laat de worm dan vry begaan ¡

Want zo wy dat voorzeker wiften,

Dan hoefden wy ons geld niet te verquirlen,

Of oit een hand aan't paalwerk meer te ilaan.

ZORGAART.

»

О ja ! God heeft ons aan de middelen gebonden?

Maar dat ik alles vruchtloos acht,

Is om dat men alleen de redding daar van wacht}

Recht of wy 't zonder hulp van God wel ftellen konden.

En toch waar is'er grond van hoop, wyl hy ons flaat,

De welvaart wegvaagt en de zenuw van den Staat,

De koopmanfchap , alom doet krimpen, en door wormen,

Verachtelyk gefpuis, 's Lands hoogmocd komt beftormen,

En echter niemand zich verneêrt,

Of van zyn wrevel zich bekeertj

Maar voortgaat in zyn trots , als had men niet te vrezen?

VROLYKHART.

'kZag, vind gy't goed, dien trots van u wel gaarn be-^

wezen.

ZORGAART.

Dat's licht te doen : wie is hier buiten fchuld?

Wie laat zich door zyn plicht betomen?

Het quaad heeft de overhand genomen:

Het ganfche Land is met bewyzen opgevuld.

'tZyn
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'tZyn niet flechts groten, die hier feilen,

Maar leraars, burgers zich ook op die klip verzeilen.

Ga maar (en elders is 't niet beter) door de Stad

Bezie eens de overdaad : is die niet uitgefpat

In alles , waarze in uit kan fpatten ,

In dartle boupraal , in fchier vorfflyk huisfieraad ,

In difch-en klederpracht , ver boven yders ftaat?

Elk ryd en roft, als had hy onuitputbre fchatten,

Schoon men't van velen beter weet,

Die't mooglyk krygen door bedrog of vuile liftenj

Ten ware men nu geld kon winnen met verquiftcn.

VROLYKHART.

Waar elk zyn geld mê wint en waar hy't aan befteed,

Staat u of my niet te onderzoeken.

'kLaat yder meefter van zyne eige kaiTe en boeken.

'tWaar wenfchlyk, buurman, dat gy ook zo deed,

Z О R G A A R T.

Heel gaarn } maar moeft ik u niet tonen,

Dat Nederland Gods ilaande hand durft honen,

En, fchoon hy het verarmt, noch groeit in overdaad.

Maar mooglyk, buurman, is dat al by u geen quaad.

VROLYKHART.

'tis juift geen goed -, maar 'k zou niet vrezen ,

Dat zulks de rede van 's Lands ondergang zou wezen.

Weetge anders niet, zo heb ik noch wel moed.

ZOR
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ZORGAART.

'kZal van geen misbruik van Gods Naam of Dag, van

fchelden ,

Van vloeken, overfpel of hoereryë melden,

Al zonden , die men tans , of't enkel fpel was , doet.

Gy fpraakt my daar in ook licht tegen.

Maar 'k denk, die gruwel zal noch in uw achting wegen,

Die, nauwelyks voorheen bekend,

Nu Neêrland. heeft verpeft van 't een tot 't ander end }

'kMeen't heilloos Sodoms quaad , dat toppunt van god-

loosheid.

Heeft God weleer met hemelfch vuur

Geftraft't verkrachten van de wetten der natuur,

En zou hy Nederland niet ftraffen om die boosheid ?

Of hebt gy daar niet opgelet,

Dat juift in't zelfde jaar * , als die verborge fmet

Ontdekt werd , God ook heeft die zwaarfte zyner plagen

Ontdekt, den zeeworm, daar hy ons heeft mê geilagen,

Die nu reeds vyf jaar heeft gewoed?

Ja heeft een heidénfch volk zo zwaar geboet

Die misdaad , daar zy in de duifternifte zaten \

Hoe veel te zwaarder ftraf zal zulken , die verwaten

Het Evangelilicht verfmaden , van Gods hand

Niet treifen, wen hy recht zyn boog ter wrake fpant ?

VROLYKHART.

Dat quaad is groot, en Neêrland mogt vry beven,

Was't ongeftraft gebleven.

* Те weteu in'tjaar 1730.

Dat
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Dat was in Sodom niet gcfchied :

Daar was elk even mood, maar't ftraffen vondm'erniet.

Dit geeft my reden om te hopen ,

Dat het met ons zo flecht niet af zal lopen.

ZORGAART.

Een Pinchas wend wel Gods grimmigheid eens af-,

Maar toen nam't quaad een einde met de ftrafj

De plaag hield op -, God toonde zich bevredigd.

Maar in dit Land houd noch die gruwel aan i

God word in fpyt der ftraf beledigd ,

Dies ook zyn hand ons blyft rechtvaardig ilaan.

Is dat niet zyn langmoedigheid verachten?

En toch wat is'er dan voor zulk een volk te wachten?

VROLYKHART.

Niet goeds } wanneer men't van die zy befchouwt,

Maar Neêrlands volk heeft fteeds op God vertroud :

'tis daarom niet te denken,

Dat God dit fchone Land

Den golven tot een proi zou fchenken ,

Daar hy zyn waarheid noch zo onlangs heeft geplant.

Neen God zal't om zyn Kerk wel fparen.

ZORGAART.

Of al zyn volk byëen vergaren,

En voeren hen daar uit , als Loth uit Sodom , eer

Ну zynen zwavelgloed zond van den hemel neér.

'tís Neêrland niet beloofd, dat daar de Kerk zal blyvenj

En zeker met de Kerke is 't flecht genoeg gefteld :

G God

г
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God mogt ook tegen haar wel bittre dingen fchryven.

'tVerval wint daar handtaftlyk veldj

Maar het gevaar niet minder.

VROLYKHART.

'tVerval is my zo taftlyk niet,

Hoe klaar gy 't ook met uw zwaarmoedige ogen ziet :

Ook lydze aoor't gevaar hier noch in't Land geen hinder.

ZORGAART.

God geve, dat het flechts zy myn zwaarmoedigheid }

Maar't geeftloos wezen, dat zich in de Kerk verfpreid,

En leraars heeft befmet, zo wel als ledematen,

Die bei der waereld fchier in alles zyn gelyk ,

Geeft van de waarheid van myn zeggen immers blyk.

Hoe velen ziet men zelfs gezette godsvrucht haten ?

Befchimping is doorgaans het lot

Van elk , die teder tracht te leven voor zyn God.

Geen fpotnaam is te fnood om zulken mê te noemen }

Ta't is een heldenftuk, waar op men wel durft roemen,

Dat men al die geveinsden haat,

Die door gefpeeadheid aan de fchepilen zich verpynen

En met hun kerkgaan , hun huisgodsdienft of gewaad

let boven andren willen fchynen}

En daarom ziet men, dat alom

Een edelmoedig Chriftendom,

(Zo noemt men't) dat, wel ver van vieze naugezetheid,

Met ydereen verkeren kan,

By velen wel wil aan den man }

Hoewel ons de Evangeliwet zeit:

Onthou
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Onthou u van den fchyn van't quaad,

Veelmeer noch van de daad.

Tracht een onergerlyk geweten

Te houden. maar die les fchynt t'enemaal vergeten.

Onnut is dan de vrage van den Heer ,

Wat doet gy, ten bewys van uwe godsvrucht, meer

Dan anderen , die ook niet godloos leven ?

Vergeefs is ons die plicht ook vooreefchreven : .

Dat, God ter eer, voor menfchen fchyne uw licht.

Maar neen : de godsdienft moet nu flechts in't hertc

wonen.

Al wat men uiterlyk verrieht

Is huichlary , en beft naar buiten niets te tonen.

VROLYKHART.

Is dat het groot verval, dat u ter herte gaat?

ZORGAART.

Spot vry. 'tis groot genoeg en een bedroefde ftaat,

W anneer de godsvrucht moet uit onze daden wykenj

Maar'k heb van't kerkverval gewis noch groter blyken,

Daar't geeftloos Chriftendom my als vanzelfs toe leid:

Ik fpreek van de onverfchilligheid *

In 't ftuk van godsdienft. 't fchynt de namen

Van Chriften, van Gereformeerd

Zyn nu noch nodig -, wyl men anders word geweerd

Uit amten -, maar wat zyn'er, die't zich fchamen

G i Тс

• Die den aart , 'tgevuigt en de gtvolgen Van dit quaad <wi¡ kennen, leze dt

Redenvoering van den Leidfchen hoogleraar T. H. van den Huneit, over de

Onver Ichiiligheid in't üuk van Godsdienft.

.
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Te leven, als het zulken paft,

Naar't voorfchrift van Gods wetten?

Dat houden velen voor een alte zwaren laft,

Daar naaulyks iemand wil zyn fchoudersonder zetten.

Wie rekent het zich nu tot eer

Te waken voor't bchoud en zuiverheid der leer,

Die , niet of nauwelyks gekend van veel belyders ,

Ook nietbemind word, 'tgeen haar heilloze beftryders

Een ope deur verfchaft , om meer en meer

Hun zielverdervend zaad te zajen,

Die ook een ryken oeft van hunnen arbeid majen.

Geen dwaling is zo fnood , die niet word voortgeplant -,

De waarheid word alom te fchendig aangerand ,

Zelfs de ongodiftery heeft zo veel velds gewonnen,

Dat 's Lartds plakaten tans die peft niet muten konnen.

't Geen eerft bedekt was fpreekt men reeds volmondig uit. *

De goddeloosheid fteurt zich niet aan band of teuget.

Daar God op 't hert niet weegt kan alles door den beugel.

Heilloze vrucht, die uit dien gruwelwortel fpruit!

De kerktucht heeft haar kracht verloren }

Die flagboom voor den godsdienft is verrot.

Elk leert en leeft, zo als hy wil. men fpot

Met zulk een bulbak. wat is dan der Kerk befchoren ?

VROLYKHART.

Wat wout gy doen ? 'tftaat yder vry

AI , wat hy waarheid acht , voor waarheid te geloven.

Ik gun dat recht aan elk en houde't ook voor my:

Daar moet men niemand van beroven.

ZOR

* Zie Lampe over't Genadeverbond , iv Dee!, 12 Hoofdßuk § j8.



GEDICHTEN. fг

Z О R G A A R T.

't Gemoed te neigen is Gods werk -,

Maar zulken , die niet zyn op 't rechte fpoor te leiden ,

Als rotte leden af te fcheiden,

Heeft Chriftus zelf bevolen aan zyn Kerk.

Of zou 't hem nu niet meer bchagen ,

Dat men de quaden niet kan dragen,

Noch zulken, die, met enen valichen fchyn,

Voorgeven, datze apoftels zyn,

Maar leugenaars zyn op de proef bevonden?

Doch licht houdge u ook aan de gronden

Der tolerantie , die tans fterk

Gedreven wordj maar'k vrees, tot nadeel van de Kerk.

VROLYKHART.

Daar aan blyf ik my zeker houen,

En kan niet zien , dat die ons enig leed zal brouwen.

Geloofsdwang is by my een hatelyke zaak ,

En rieр reeds in Duc d'Albaas tyd om wraak.

God hoede , dat men dien hier immer in zou voeren ,

Om land en lieden te beroeren.

ZORGAART.

Ik haat dien ruim zo zeer, als gy.

De Kerk bezucht alom noch zulk een dwinglandy.

Den aanwas en de ftoutheid te beteugelen

Der Roomsgezinden (want daar merk ik, datge op ziet,

En ik met u) verdient dien fchandnaam met.

JLn word dat nietgedaan, zokrygthun ftoutheid vleugelen;

G 3 'tGeen
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't Geen warelyk alrê maar alreveel gefchied.

Of moer- men gunft bewyzen zulken menichen,

Die daaglyks meer en meer

Beronen nier zo zeer

Als onzen ondergang re wenfchen.

'k Bemoei my nier mer zaken van den Sraar,

Maar in al, 'rgeen'r belang der Kerke aangaar,

Heeft elk belang } daar mag men over fpreken -,

Inzonderheid , wanneer'r gefchied

Naarwetten van her Land } * maar 't fchynt, die kent gy niet,

Of zyr'er ver van afgeweken.

VROLYKHART.

Gy zyr op 'r ftuk vry fcherp , myn vriend.

Die werren hebben uirgediend.

'r Land is onrvolkr , men moer weer menfchen queken.

De bakens worden , als de ftroom verloopr, verzer.

Sraatkunde leerr, dar een eerft nurre wer

Kan fchaadlyk worden door verloop van zaken -,

Schoon de Overheid, om reên van ftaar,

Die wer voor'r uirerlyk in wezen laar,

Wanneer 'r onraadzaam is een tegenwer re maken.

Z О R G A A R T.

'k Onrken dar nier } maar echrer , fchoon ons Land

Nu min bevolkr is, kan ik noch myn zegel

Niet

* Zie alle de plakaten , zo van de Staten Generaa/, als van Je Staten van Hol

land en Zetland tegen de Roomsgezinden van tyd tot tyd gemaakt , in ,t groot

Plakaatboek van Call, IDeel, van Fol: 19} tot 26+. ivDeel, Fol: 1040 ab

mede de jongße flakaten van de Staten van Hollandvan den го en г I September

1730, te vinden in den huropilchen Merkutius van 't jaar 1730. г Dtel,

111 en 196 bladxyde.
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Niet hechten aan dien anders goeden regel.

De godsdienft blyft by my een veel te dierbaar pand.

'kWeet wel , gy fpreekt recht naar den imaak van onze

dagen ;

Maar waft het pausdom, zo waft teftens ons gevaar.

Vrees, vrees den Jezuït en zyn vervloekte fchaar !

VROLYKHART.

Wat valt'er van de Roomfchen toch te klagen ;

Dewyl zy zich als goede burgers dragen ?

Zy geven fchot en lot,

En dienen op hun wys in ftilheid hunnen God.

Voor zulk een hoofdloos volk is, dunktmy,niet tevrezen.

ZORGAART.

Te Rome zit hun hoofd , en wat hier ftil gefchied

Hangt zulk een liftig volk juift aan de klokreep niet }

Of hebt gy de vertogen noit gelezen

Door de Synoden zelfs van tyd tot tyd gedaan ,

Daar die hun ftoutheid in ontdekken aan de Staten

Van Holland ? laaftge die, gy zoud verwonderd ftaan

En welhaaft anders praten.

VROLYKHART.

Miflchien heeft deze of gene een onbezonnen woord

By't Roomfch gepeupel horen fpreken,

't Geen beft gezwegen waar -, maar dat men daadlyk voort

Heeft door al 't Land verfpreid,omydershaat te ontfteken.

'tGeen by de kerklyken wel haaft is opgevift.

Gy weet, de leraars zyn ook menfchen,

' . Daar
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Daar zelden drift by word gemift}

Die mooglyk gy en ik wel minder zouden wenfcheri.

ZORGAART.

Neen, vriend, 'tis juift geen onbezonnen woordj

Maar menigte van welbewezen daden.

Heeft die verdraagzaamheid u 't hert zo zeer bekoord ,

Dat gy de misdaad liefft wilt op de leraars laden?

Wyl gy hun yver, als een wraakbre drift, veracht,

Dien God en zyne Kerk nochtans van hun verwacht.

Het is hun plicht , zy moeten waken

En u en andere zorglozen wakker maken.

VROLYKHART.

Neen , Zorgaart , 't heeft geen nood de Roomfchen zyn tc

vreên ,

Dat tuigen zy alom, met Neêrlands Overheên.

ZORGAART.

'kBeken de Roomfche fluit (dus vordren 't hun belangen,

Om Neêrlands vogelken met meer gemak te vangenJ

Gaat hier noch wonder zoet:

Maarzeg, hoe kan men zich op zuÖc een volkvertrouwen,

't Geen leert, dat men geen woord aan ketters hoeft te houen,

En dagelyks Gods Kerk in de ingewanden wroet

In alle Roomfche landen }

Daarm'onze broeders dood of kluiftert in de banden?

Is 't hunne leer niet , dat het vryftaat een tyran

(En waar voor anders houd toch Rome onzeOverheden,

Zo menigmaal geblikfemd door zyn ban? )

Тe
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Te doden ? en die leer ftemt wonder met hun zeden.

Voorbeelden zyn alom ter hand.

En Willem , Vader van ons worftlend Vaderland , *

Roept , als te fnood verfchalkt door hun vervloekte liften ;

Ter bloênder hertwonde uit: Betrou toch geen

Papisten!

Verblinde Vrolykhart, geen deftig patriot

Kon immer Jezuiten dulden.

'tZyn vyanden van ouds van't Land en ook van God,

Die met verraad en moord Europe altóos vervulderi.

Is't meefte Roomfche volk, 'tgeen neftelt in ons Land,

Geen Jezu'it of aan den Jezuitfchen kant,

Die 't fober overfchot der oude Katholyken , .f*

Door ban, geweld of lift, zien voor hun magt bezwyken?

VROLYKHART.

Wiltge, ora van hun te zyn bevryd,

Uw medeburgers 't Land uitiagen ,

Die voor de vryheid in den Spaanfchen tyd,

Zo wel als wy, hun leven dornen wagen?

ZORGAART.

Dat 's wonder wel verzonnen ! maar

Van 't allerminfte deel is 't waar.

Het nakrooft van hun, die met ons voor vryheid ftreden,

Is doorgaans eerlyk volk, en billyk hier geledenj

H Maar

* Prins Willem del van Oranje. Z/>deszelfs Leven door**** ^Deelp.^jf,

729 en 730. ,

t Die hiervan overtuigd nvil x.ijn , leze het boeksken genaamd, Geufe Oogen-

ialve in Paapfche Potten , int jaar 1731 mtgekomen , met de aankan¿fih

in 8°.
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Maar't overige gros, hoe fchoon gy daar voor praat,

Zyn vreemden, die, hier op een ftrowis aangedreven,

Geen liefde dragen tot den Staat ,

Waarvan zy daaglyks blyken geven.

'k Wil daarom echter niet , dat men hen 't Land uitdryf,

Of ftrafre uit wederwraak aan goed of lyf:

Men volge alleen den inhoud van's Lands wetten,

Die hunnen aanwas en hun ftoutheid palen zetten.

Of houd gy't voor een redelozen raad}

Die by 's Lands Vaders ftecds een grondles was van ftaat,

Hou klein de papery , zo zal de godsdienft bloeien

En onze welvaart groeien!

Maar'k denke (want de tyd roept my tot ander werk,

Dan dat ik dien met u , die niet zyt te overreden,

Zou nutteloos befteden)

'kHeb van't gevaar van Land en Kerk

Genoeg gezegd en dat myn kommer niet te groot is.

VROLYKHART.

Denk niet, fchoon ik u tegenfprak,

Dat ik den fpot met uwe reden ftak.

'kZie nu-ook wel, dat Land noch Kerke buiten nood is.

Z О R G A A R T.

Nu zweeg ik noch van de oorlog, die ons dreigt,

En daar het alles zich toe neigt.

's Lands zenuw is verilapt, de welvaart is geweken.

Hoe, dunkt n, zal het met ons gaan,

Indien de vlammen ook eens tot ons overilaan

En wy ons moeten in een koftbare oorlog fteken ?

Was



GEDICHTEN. j9

Was God met ons, gelyk voorheen,

'tGevaar was zeker kleen:

Maar is, na zulk een fnood verachten

Van zyne goedheid, dit voor Neêrland wel te wachten?

VROLYKHART.

Och , buurman, wift gy zo veel raad,

Als gy wel vreze toont voor het aanftaande quaad!

ZORGAART.

'tVoorzichtig landbeftier laat ik voor de Overheden>

Daar geld myn raad niet en ik wil'er niet in treden.

'k Weet wel , dat zulks geen burger paft }

En wis , 't is zwaar genoeg in deze duiftre dagen

Te torflèn zuDc een Iaft:

Maar wyl gy echter fchynt naar mynen raad te vragen i

De befte, dien ik weet, is, dat men (Iraks begon

Den vloed te keren aan de bron,

Den wortel van het quaad te weren

En yder voor zich zelf oprecht tot God te keren,

Met waar en hertelyk berou.

Geen beter middel is'er immermeer bevonden ,

Dan dat elk afftand doe van al zyn oude zonden.

Wie weet, of mooglyk God ons niet verfchonen zou.

Laat ons gebed ook zyn voor alle onze Ovérheden,

Dat hy haar wysheid geve in dees benauden tyd ,

En, zo ons Vaderland moet in een oorlog treden,

Dat hy niet tegen , maar voor onze zake ftryd'.

Dat hy dit Sion niet verftote } maar wil fparen

En by de zuivre leer bewaren ,

H г Be*
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Beteugelen den Antichrift

En ons beveiligen voor zyn geweld en lift.

VROLYKHART.

Uw ernftig fpreken maakt my waarlyk ook verlegen.

God, hoop ik, zal gelyk voorheen,

Toen ook's Lands val geboren fcheen ,

Ons redden en ons al tot waar berou bewegen,

Z O R G A A R T.

Zo't zyn ontferming ook niet doet,

Voorfpel ik voor het Land of voor de Kerk geen goed*

Vooral zo wy zyn geeft volharden te bedroeven.

VROLYKHART.

Ik wenfch , dat God ons elk tot onze plichten wekk' :

Maar 'k zie, gy kunt niet langer toeven. .

'kVerzoek, zo't ubehaagt, een aader mondgefprek.

CHRIS-
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CHRISTUS NAAM

ONTHEILIGD

DOOR

НЕТ INVOEREN

VAN

MENSCHELYKE NAMEN

I N

GODS KE RKE.

My is van и bekend gemaakt , myne broeders , door die van

Chloés huisgezin zyn , dat'er twißen onder и zyn , en dit

zeg ik , dat een iegelijk van и zegt , ik ben 'Pauli en ik

Apollo en ik Cefe en ik Chrißi. Is Chrifius gedeeld ? is

Paulus voor ugekruiß ? Of zyt gy in Paulus name ge-

doopt ? 1 Korinth: 1: 11, 12, 13.

HOe heerlyk ftaat, gelyk een flonkerbag,

De Chriftennaam in 4 Bybelblad te pronken ?

Die naam alvroee in d'Evangelidag

In Antiochiën aan nun gefchonken ,

Die Chriftus , als hun Heer , met hert en mond

Beleden en van hem hun heil verwachtten.

Geen fchat, hoe groot, in't ganfche waereldrond

Scheen in hun oog iet by dien eernaam te achten.

Geen imaad , geen pyn 3 gèen dood , hoe fei en wreed ,

H? Kon
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Кon hen dien naam in 't minfte doen verzaken.

Elk toonde zich voor dezen naam gereed

Smaad , pyn en dood te treden in de kaken. *

Alle andre naam werd fchade en drek géfchat , "f.

Of fchoon die waar verknocht met waereldfch voordeel.

De dierbaarheid , die't Chriftendom bevat,

Woeg eindloos meer in hun gcheiligd oordeel.

Dit fpeet den vorft der duifternis te zeer :

Die kon geen roem op dezen naam verdragen. ф

Vergeefs ging hy dien met geweld te keer -,

Dies ftond de kans hem beft door lift te wagen.

De liefde fcheen hem de allerbefte mom ,

Om 't fnood beftaan met enen glimp te dekken :

De liefde voor't gezegend leraardom,

Als't middel om hen tot Gods dienft te trekken,

Misbruikte die doorflepen hellegeeft ;

Terwyl hy d'een zich deed naar Paulus noemen,

Den anderen Apollos zyde meeft

Ver

* I Petr: iv: 16 Chryfouomus verhaalt van den bloedgetuige Lucianut, dat

die, onder het pynigen^ op alle de hem voorgehoudeue vragen , alléen anttvoorde:

ik ben eenChrillen, Als de heul zeide , welk is uw Vaderland ? zeide hy; ik

ben een Chriften , welke is ичие bantering ? ik ben eeu Chriften. Wie waren

t,<weOuders? doch op alles was,t antwoord, ik ben ecn Chriften Diergeljke

gevallen verhaalt ook Euiebius van de MartelarenBlandina enSanclus, diaten

te Vienne in Vrankryk. Vide Ruinarli Aâa primoram Martyrum p: 506.

& p: 64.

| Hoe groten afleer de eerfie Chrißenen van menfihelyke bynamen hadden , kan men

vit de getuigeniJfenvanCbryíbllomut, Epifanius en andereKerkvaderen zien

by BinRham Orig: Eccknaft: Lib: 1. Cap: 1. §: 6.

% Dit blykt alszins uit de zware vervolgingen , door de Roomfche Keizers ter uit-

roejinge van dien naam aangericht , die zo verre gingen , dat zy zieh beroem-

den , den naam der Chriftenen uitgedelgd te hebben. Gelyk daar van het

bekende Opfibrift der Keizeren Diokletianus en Mazimianus , te Klunia in

Sparije gevonden, getuigeßrekt. Zie Кaves eerlte Chrifteudom , j>: 4-47

en 448.
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Verkiezen -, of op Cefas name rocmen.

De Chriftennaam , verduifterd door dien mift , *

Werd minft gchoord. laat Chloës huis 'tbezuchten,

De hel plukt vaft van die geluktc lift,

Tot fchâ van't Chriftendom, een oeft van vruchten.

De drift, die't werk had in een liefdefchyn

Bezield, bleek, toen haar't masker werd onttogen,

Een bron van twift en fcheuringen te zyn .f.

En hoogmoed , dadr het hert door was bedrogen.

Schryf, waarfchouy arbeivry, om't heilloos quaad,

О Kruisheld, ftraks te wieden uit den akker

Van Jezus Kerke : uw poging komt te laat.

De vyand was voor zyn belang te wakker.

'tZit reeds te diep, 'tis reeds te wyd verfpreid.

Het-zwadder van den nyd ftrekt voor een regen,

Daar't onkruid een onftuitbre groeizaamheid

In weinig tyds door heeft in 't hert gekregen.

Van dien tyd af, door alle tyden heen ,

Werd Jezus rokgefcheurd in duizend delen.

De íiefde tot de broederfchap verdween ;

En federt was die kerkwond noit te helen.

Noch nauwelyks deed de Evangelizon

Den

* De grote en eerwaardige naam van Chriftencn word met ftilzwygendheid

bedekt en deKerk in menl'chelyke ñamen verdceld , zegt tiregoriusNyk

fenus contra Apollinar: Тom: 3. p: 261. Mogelyk <was,t getal der geuén , die

zieh noch aan den naamvan Chrißus bleven houden , in Paulus tydook het klein-

fie, en daarojn by hem in de woorden, aan't hoofd van dit gedieht geßeld, in

de laatße flaats genoetnd; wyl de goeden doorgaans de minße zyn.

i D: Paraeus over 1 Korinth: in: 12. oordeelt , dat Paulus , ter afkcur'mge van

tnenfchelyke namen in de Kerke , zulke redenen aanvoert , welke tonen , dat die

henoemingen in haar fiarte fiheurziei en ten enemale m?eoorlofd zyn ; nadien

zy Chrifius tot hoon ftrekken , en de eer van Chrißus door ene -wrede en ver-

vloekte heiligfchemiijje aan wenfihen geven j met irat glimp men het. ook triage

verbhemen.
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Den duiftren nacht der Roomfche gruwlen wyken ,

Of fatan , die haar glans niet dragen kon ,

Gaf van zyne oude lift weer nieuwe blyken,

En deed- wel haaft naar Luther of Kalvyn

(Ondanks die door Gods Geeft verwekte mannen *)

H'.in volgers noemen, om door dat venyn

Het bloed te ontfteken en den vrê te bannen.

De broederfchap , verenigd door't geloof,

Zag, eer zy't dacht, een blakend vuur ontftoken,

En fatan zich , voor't miflen van zyn roof,

Tot onherftelbre fchâ der Kerk, gewroken.

En och ! was't Chriftendom van onzen tyd,

Dat zich den naam dorft van't Hervormde geven,

Omdathet, van hoofddwalingen bevryd,

Den

Dat de namen van Lutheraan en Kalvinift , ondanks die grote mannen , ter

Kerke ingedrongen zyn , blykt uit Luthers ernßige betuiginge. Niet alzo, gy

dwaas, (zegthy) hoor en laat u gezeggen. Vooreerftbidde ik u, datmen

mynen naam verzwyge en zieh niet Luterfch , maar Chriften noemc.

Wat is Luther ? Gelyk de leer toch myne niet is, zoo ben ik ook voor

niemand gekruift. DeH. Paulus wilde i Korinth: ш. niet dulden dat

zieh de Chriftenen Paulianen en Petrianen zouden noemen, maar Chri-

ftenen. Hoezoudeik, arme ftinkende madenzak , dan daar toe komen,

dat men Chriflus kinders met mynen heillozen name zoude benoemen?

Niet alzo, myne Heve Vrienden ! laat ons de partydige namen uitdel-

gen en Chriftenen heten, wiens leer wy hebben. De papiften hebben

met recht enen partydigen naam ; dewyl zy met Chriftus 1ere en name

niet te vrede zyn. Zy willen naar den paus heten; men late hen zieh dan

naar den paus heten , die hun meeßer is. Ik ben noch wil niemands mee-

fter zyn. Ik heb met de gemeente de enige gemeneleer van Chriftus, die

alleen onze Meefter is. Matth. xxin. Zie Luther in het tweede deel zy

ner Werken, te Wittenberg in't Hoogduiifch gedrukt ISSI. p: 4.- Van't

zclfde gevoelen 'was ook Kalvyn , een man van ene uitmuntende zedigheid, die

deze misdaad van bet aankleven aan menfehen en menfehelyke namen zo z-waar

fihatte, dat'er, zyns bedunkens, voor de vromen niets overfchoot, dan

zieh af te fcheiden van de zulken, die zieh daar aan fchuldig maakten,

indien zy Chriftus niet wilden verlochenen. Мея zie hem in zyne verkla-

ringe over i Korinth: i: 12.
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Den zuivren glans der waarheid zag herleven,

Nu niet meer aan dat fchandlyk evel vaih

Maar laas ! de eenvoudigheid en broederliefde

Leed ook alvroeg in Neêrlands Sion laft ,

Wanneer Armyn te fel de waarhejd griefde. *

Straks moeft zyn naam, of die van Gomarift -f. - .

De heilge plaats des Chriftennaams bekleden }

Tot dat de Kerk , gefolterd door dien twift ,

Armyn verwierp met al , die voor hem ftreden. ф

Toen fcheen'er hoop, dat de eenheid van 't geloof

Den vredebartd voor eeuwig vaft zou maken ,

En, voor den klank van menfchennamen doof,

Die , als het merk der dwalingen , zou wraken. $

Maar ydle hoop , hoe ras , helaas ! hoe ras

Verdweent gy weer, na zulk een kort verblyden? .

Terwyl gy, brofcher dan het brofche glas,

Verbroken werd , ten vlak van onze tyden.

О Bremer licht, Coceejus, * die der Kerk

't Voorzeggingswoord zocht, met een prysbren yver,

Te ontzwachtelen , of fchoon uw lonyk werk

I . Niet

* JACOBUS ArminiuS, geboren te Oudeuater in Holland, in 't ¡aar

, 1 f60 y ßierf te Leiden } daar hy Hoogleraar in de Godgeleerdheid was , op den

19 Oclober 1609

f FrancisCUS GOMARUS1 geboren te 'Brugge in Viaanderen op den 30 Ja

nuary 1 уб} , was insgelyks Hoogleraar in de Godgeleerdheid te Leiden en nader'

band te Groningen, daar hy overleed op den II January 1641.

\ In de Kerkvergaderinge te Dordrecht , op den 6 Met 1619.

$ Dit is к1aar uit Gods Woord zelf aftenemen , 't geen nergens de Chrißenen met

etten mevfchelyken name benoemd; maar wel de dwaalgeeßen, hoedanige de

Nicoldt'ten waren. Openb: 11 : 6. Zie ook ßinghafti Or ig: licclefiaft: lib:

1 cap: 1 $. 6 » '

¥ Johannes Coccejus, geboren te Bremen in 'tjaar 1603 , geßorven

te Leiden, daar hy mede Hoogleraar in de Godgeleerdheid ivas , in November des

¡aars 1669.
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Niet feilvry was (en wie kent zulk een fchryver ? )

Onfchuldig bleeftge ааn dwalinge in de leer -,

Terwylge elk liet den toets van uw gedachten.

Geleerde Voet *j. , van Utrechts lchole de eer ,

Wat Chriften moet niet hoog uw godsvrucht achten?

En gy, ô Lampe ф, die ook, reeds gekroond,

Met Voet en met Coceejus nu moogt pralen

Voor God en daar, met heerlykheid geloond,

Uw ftem vermengt met hemelfche koralen.

О zalig drietal, zaagtge cens, hoe men tans

In 's Heren Kerk misbruikt uw brave namen,

Zich daar naar noemt , gy riept van 's hemels trans ,

Dat wy ons hier dier dwaasneid moeften fchamen ;

Maar de eeuwge ruft, die gy omhoog geniet,

Word niet geftoord door onze onzinnigheden.

U treft geen druk door 't geen op aard gefchied,

Ook zou uw raad ons nimmer overreden-

Bleef Paulus taal, die, als een hemelftem,

Den Chriftenen hun plicht leert uit den hogen,

By ons zo lang ontbloot van kracht en klem,

Wat zoud gy toch , och arm ! op ons vermogen ?

't Is of hy vraagde, is Chriftus dan gedeeld?

Is Voetius voor u aan 't kruis geftorven?

Zyt gy herfchapen naar Coceejus beeld? i-

Heeft Lampe 't heil voor uwe ziel verworven ?

Zyt gy gedoopt in dezer mannen naam ?

Zo

f GiSBERTUS VOETIUS, in'tjaar iffy te Hemden in Hollandgebo

ren , en te Utrecht , dear hy de eerfie Hoogleraar in de Godgeleerdheid op de

nieugeflichte hoge fchole was, overleden op den i November 1676.

ф F RE DER IK ADOLF LAMPE, op den 19 February 1683, te Beth-

mold, hoofd^ad van bet graafjekap vanderUppe, geboren, vías imgelyksHoog-

leraar in de Godgeleerdheid te Utrecht, en daarna te- Bremen , daar hy bet

ßerßyke afieidde op den 8 December 1719.
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Zo nietj wat noemt gy u dan naar die menfchen?

Is Chriftus nu voor u niet meer bequaam

Om uit zyn fchat te fchenken al uw wenfchen ?

Maar zacht! die taal draaft hoog, en gy verfoeit,

Oprechte zielen, 'kweethet, die gedachten.

Wel blyft dan aan geen menfchennaam geboeid,

Terwyl gy blyft uw heil van Chriirus wachten.

't Is laffe blindheid en geen Chriftenplicht,

Zich aan 't gezag van menfchen te verflaven.

'tPaft elk, dien God met zynen Geeft verlicht,

Naar kennis in de myn van '-t Woord tç graven

En toetfen wat van andren word geleerd,

Maar aan Gods Woord alleen zich te onderwerpen:

Zo word het beft de liefUloosheid geweerd,

Daar velen altezeer hun tong aan fcherpen ,

Die ganfch zachtmoedig zynj als 't zulken raakt,

Die buken zynj die wekken hun mêdogenj

Maar 't vreemde vuur, dat in de herten blaakt,

Straalt, als het broeders geld , uit mond enogen. *.

I г Hun

* De Heer P: Roques beeft dit in zynen Evangelifchen Leraar ook ¿angete-

kend: dus fpreekt by , p: 462 en 463. Dat men Amptgenooten openbaar

. oneenig ziet en den een den andere hoort uitkryten , berifpen , de wet

ten vari alle welvoegzaamheid en Heide met de voeten vertreedende ,

is juilt de allerzeldzaamfte zaake niet. De hoogmoed , allen menichen ei-

gen , maar meeli gewotteld by lieden van wetenfehap , is hier van de

hoofdoorzaake : Men verdraagt zoogemakkelykgeeriamptgénoot , wej-

ke van grooter verdienften en meer gee'erd is ; in plaatle dat men moeft

trachten hem in te nalen of voorby te ftreven door een ernttig gedrag en

waar,ieming , *o arbeid men om hem zwart te maken , enz. en wat vrrder :

Hoe zeer het in de waarheid dient tot (tichting, als men de eendracht

en ongeveinsde broederichap ziet bloeien, zoo droevig en ergerlyk is het

aan de andere zyde, wanneer de verdeeltheid tuflehen beiden hecricht:

dit gaat (God betere het! ) we' eens boven maat en peil, en bun haat

fehy-ut eeuwig té zyn.' Het Odium Tbeologicum is maar al te zeer be-

kend
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Hun medeleraars van den predikftoel ,

Dien men alleen der waarheiq toe moeft wyden,

Verdacht te maken , is niet zelden 't doel

Van velen, die rechtftreeks of van terzyden ,

Al wat zy niet opgaarden uit den mond

Of fchriften van hun meefters , durven doemen ,

Als dwalingen * , ja fomtyds, zonder grond ,

Met oude of nieuwe ketternamen noemen.

Dat gaat te grof ! geennood, zo'tvolk, dat blind

Hangt van hun mona , onmagtig na te fpeuren

Wat waarheid zy , zich maar genegen vind ,

Hun liefdloosheid voor heilig vuur te keuren :

Terwyl zy zich , als waar' de onfeilbaarheid

Alleen by hen , aan andrer diënft onttrekken ,

En 't volk , door hun verkeerd gedrag misleid ,

Ter volging van hun Zondig voorbeeld wekken ,

Dat, even oft een andre godsdienft was,

Geen ílinksbetichte leraars durven horen *f,

Of wanen zieh befmet, zo 't boeken las

Niet

kend door uitwerking en langdurigheid, zoo dat het nualin een fpreek«

woord is verändert. Wat ergemis ! dan voor de Kerk by welker Lee

raars zulke verdeelthejd plaats heclt , die zieh nochtans dienaars van den

Vredevorft durven noemen. enz.

* Getrowwt leraars , vreemd van dien verkeerden bandel', hebben zulke ßuhken

van ouds bejammtrd , en nach onlangs de vredelievende en van 't gebruik der

yienfchelyke namen in Gods Huís afkerige Heer , loht Plevier , waardig Leraar .

in Chrifius Kerke te Middelburg , in deszelfe Verklaringc van Paulus brief

aan de Galateren, г Deel, p. 309 en 4.72.

-j-- Dit zagen ooк de gemagtigde der Walcherfche Clajfis, zeggende in zeker Ont-

werp ofpraadvys over de Uniforrmttit in ,t Catechifiren of p: 16. De voor«

oordeelen en verdeeltheden onder de gemeenten zullen 'er (door de Uni-

formiteit in ,t catechifiren) door weggenomen worden , voor al in de Ste-

den : die zoo verre gaan , dat d'eene by die ende d'andere by gene Pre*

dicant niet willen leeren, enkel om de verfcheidentheit van hunne Ci-

teebizeer-boekjes, meer ofmin, of zy elk een andere Religie leerden.
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Niet uit het brein van hunne foort geboren.

Hoe zichtbaar ftraalt partyzucht 00k in 't 0og ,

Als ftad of dorp èen leraar moet verkiezen :

Straks gaat de zee der driften hemelhoog.

Elk woelt om toch de kans niet te verliezen.

Men draaft'er heen , als waar de plaats in nood.

't Beweegt zich al en de een wekt 's andren yver.

Geen tegenftand, al was die noch zo groot,

Stuit dezë vaart, en ziet de blinde dryver

Met enen.man, die aan zyn leerwys kleeft,

De plaats vervuld, fchoon die ontbloot van blyken

Van godsvrucht zy ; geennood, 'tvoldoet, hy heeft

Den keurnaam , en daar moet de deugd voor wyken.

Maar trouwens deugd ,' die niets gemeen heeft met

De ftukken, die men däar toe ziet bedryven,

Komt niet te pas, daar 't enig is gewed-

Om in de Kerke aan 't meefterfchap te blyven ,

Of andren dat te ontwringen^ want de plicht:

Zyt niet veel m'eefters, is bykans vergeten.

De hoogmoed , die zyn zetel heeft geilicht

In Godes Kerk, heeft veler hert bezeten.

Men durft zich tegen de opperhoofdigheid

Van Romes bifcop , en met recht , verklaren ,

Maar. is niet (wat de mond ook anders zeit)

De heerfchzucht diep ten boezem ingevaren ? ,

Men doemt den Paus, maar voed'er een in 't hertt

Die ook de borft van trotfen waan doet zwellen ,

Den kerkvrê ftoort en alle ding verwert,

Om langs dien weg zich in 't-bewind te ftellen.

Maar wat is meer tot zulk een ftuk bequaam ,

Dan zich vol vuurs voor zyn party te dragen

En alles voor. den menfchelyken naam •

I 3 Der



7o SflCHTELYKE

Derbende, daar men hetmê houd, te wagen?

О boze tyd ! de Kerk , de fchuilplaats , daar

De liefde en vrê noch veilig moeften wonen ,'

Is 't krygstoneel , daar leraars zelfs malkaér

Beitryden en om beuzelingen honen.

О jammerftaat ! mögt Gath noch Askelon

Dat quaad gerucht oit op him ftraten horen ! -

Och dat men 't voor nun oor verbergen kon !

Maar 't is te laat en nu niet meer te fmoren.

О llinks bedryf, den Chriftennaam tot hoon !

Wat fmet hebt gy den godsdienft aangewreven ?

Hoe ftelt men dus Gods zuivre Kerk ten toon

By hen, die niet in haar gemeenfchap leven,

En door den twift om zaken , die 't gelooE .

Noch heilge leer, maar mindre ftukken raken,

Voor 't prediken van trouwe leraars doof, '

De ganfche leer, als ene dwaalleer, wraken!

Weg dan met al die namen uit Gods Huis *

Dien fonder van gchate broedertwiften.

Wie roemt, die roeme alleen in hem, die 't kruis

Droeg voor zyn volk -, zo zullen al de liften

Des heliehen dwingelands al hare kracht

Verliezen en de broederliefde groeien.

Zo zal de vrê, zo lang vergeefs verwacht,

In 'sHeren gunft weer in zyn Kerke bloeien.

Zo krygt ook Chriihis weer zyn vorige eer,

De dwaling 't recht op menfchennaam te roemen,

En Sion , оm naar Chriihis , hunnen Heer ,

Zich Chriftenen, en anders noit, te noemen.

Zend gy daar toe, ô Heiland! uwen Geeft,

Geen twirrgeeft, maar een Geeft van liefde en vrede,

In 't hert van elk, die uwen name vreeft,
• Op
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Opdat uw volle al hunne magt beftede ,

Om uit hun ziele en uit uw Kerke al , wat

Bequaam is, om verdeeldheid te verwekken,-

Te werpen, en uw Huis, te fnood beklad ,

Te zuivren van die fchandelyke vlekken.

En gy, 6 herders, die uw ftaf en laft

Van Jezus kreegt, ter weiding zyner fchapen,

Keert ernftig 't quaad, eer dat het u verraft.

De vyand waakt, en zoud gy zorgloos flapen?

Toont, dat de liefde en broedervrede uw hert

Bezielt , in fpyt van onze boze tyden ,

Dat ons verval u aan de ziele fmert ,

En blyft voor d'eernaam van een Chriften ftryden,

Die, daar hy naaf zyn waarde word beleerd,

Zo min als Chriftus zelf een weergâ heeft.

'T VERDARTELDE MIDDELBURG

GEWAARRSCHOUD.

<üesgelyks ook , gelyk het gefchiedde in de dagen Lots : zy

aten y zydronken, zy kochten y zy verkochten , 27 plant-

ten , zy bouden: maar op welken dag Lot van Sodoma uit-

ging, regende het vuur enfuifer van den hemeI en ver-

dierfze'alfc. Luk: xvn: 28, 29.

ODartle Burgery van myne Vaderftad,

Dürft gy, tot hoon van God, in fpyt van Zyneflagen,

U , even or 't u al voor wind en ftroom ging, dragen?

Zeg, op wat grond is dus uw quiftzucht uitgefpat ?

Waar
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Waar wil 't op 't left noch met uw tomeloosheid heen ?

Zyt gy 't klein overfchot der zegenin^en moede ?

О diepvervalle Stad ! merkt gy niet dat Gods roede

Zo zwaar en zichtbaar ruft op 't Land en op de fteên ?

Gy waart , ô Middelburg , voorhenen overal

Door uw godsdienftigheid en onbefpróke zeden

Vermaard ; nu zyt gy 't door uw wulpfche dartelheden ,

En licht in 't kort noch meeft door uw geduchten val.

Dekoopmanfchap verfchaft geen winft, 't geen yder klaagt.

De winkelnering quynt en onze landeryen ,

Voorheen 's Lands rykdom , zyn een laft in deze tyën

Nu 't graan niet geldenons de zeeworm 'thertafknaagt.

En evenwcl men bout , als kon 't voor niet gefchiên.

De boupraal klimt in top van buken en van binnen.

De huisraad moet in pracht het van het huis noch winnen.

Men mag de prullen van zyne oudren toch niet zien.

Men teert en llempt en braft , als had men riddersgoed.

Men kent geen rang of ftaat van menfchen aan de kleren ,

Wyl elk met zyn gewaad wil zyns gelyk braveren.

En waarom niet? is 't quaad, 't geen aldewaerelddoer?

't Zal ook haaft fchande zyn tevoet langs ftraat tegaan,

En of men kan of niet, men moet een rytuig houen,

Koets, chees of faetón- maar heren en mevrouwen

Of burgers, denkt gy niet, dat dit u duur zal ftaan?

Licht ziet gy 't eind noch welvanuwbrooddronkenheid,

Als gy in armoê zult, veracht van yder, leven

En,
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En , door 't befchuldigend geweten omgedreven ,

Vervloeken zulk een trots , die tans uw val bereid.

Of waantge, ontaarde man, die u draagt als een heer

Op burgerftyl en winft, dat, alsge in 't graf zult dalen,

Uw vrou met al uw zwier uw fchulden zal betalen ?

О neen ! haar weeldeftaat valt met uw dood ter neêr.

Wanneer miflchien een wees of weêu , door u misleid ,

Wier geldge op woeker naamt , moet haren welvaart derven,

En rente en hoofdfom bei verliezen door uw fterven ,

Terwyl zy vruchteloos uw fnood bedrog befchreit.

Vreeft gy niet dat uw krooft, door uw gedrag verarmd,'

О liefdloze ouders, u zelf zal voor God verklagen,

Dat gy zyn welvaart aan uw dol vermaak dorft wagen ;

't Geen'thaaft in'tborgerwees-of armhuis droefbekermt.

Dan zal uw naam, die, zo gy wyze had gefteld

Op uw bedryf, ook was in achtinge gebleven,

Als eerloos aan uw zaad ílechts ftof van fchaamte geven,

Wenm' u by bankrottiers en huisbedervers telt.

Doch zegt gy : 'k heb of win genoeg om zulk een ftaat

Тe voeren , zonder vrou of kindren te verkorten :

Maar geeft God u dat goed of winft , om u te ftorten

In wulpfche dartelheid , in pracht en overdaad ?

Geeft1 gy aan God dus van uw dankbaarheid een blykf

Zoge anders God oit dorft voor uw bezitting danken \

Terwyl gy die wellicht verkreegt door fnode ranken

Vanmeineed, fmoklary, bedrog of diergelyk.

К ^ Helaas!
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Heiaas ! hoe duur wil u die vuile winft eens ftaan !

Hoe duur die trotsheid en die roekloze bchering ,

Als God u vordren zal van inkomft en vertering

Een nette rekening , die niet zal zyn te ontgaan.

Ai denkt toch niet dat gy ten onrecht word beticht.

Men zoek 't getuignis niet by liên met zilvre haren.

Herdenkt, hoe gy het zelfs vond iá uw jonger jaren.

Vraagt maar alieen aan uw geweten om bericht.

Gelykt de levenswys, diege onbedachtzaam houd,

Naar 't geenge uw ouders , die door naarftigheid bedydden ,

Zaagt doen ? toen wift men niet van al dat roflen , rydenj

Toen werd'er meeft ter nood en minft uitprachtgeboud.

Men hield zich nederig. elk borger naar zyn rang,

Was met denftaat, door God hem toegevoegd , te vreden.

Een deftige eerbaarheid blonk uit in huis en kleden.

Der oudren voorbeeld hield de kinders in bedwang j

Die nu in tegendeel zelfs reeds by hunnen doop,

Op 't prachtigue verfierd , een klaar getuignis geven ,

Wat leflen ge in 't vervolg , ten regel van hun leven ,

Hun in zult fcherpen voor hun verdren levensloop.

Gy zelfs bem,int de pracht, baad u in wuft vermaak,

De aartele overdaad bezielt alle uwe daden.

Is 't wonder , dat uw krooft trede op die zelfde paden

En matigheid , als 't werk van lage geeften , wraak' ?

En warelyk , de jeugd , op uw gedrag geruft ,

Toont vroeg , hoe braaf zy hebbe uw zeden ingedronken ,

Veel-
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Veelmin geneigd den geeft dan 't lichaam op te pronken

En dat de weeld haar bet dan deugd of arbeid luft.

De winkel en 't kantooi* word minder tans bezocht

Dan fpeeltuin , koftyhuis of wulpfche drinkgelagen ,

Daar 't geld verfpild word , en met manden uitgedragen

De tya j die , пааг Gods Woord, moeft worden uitgekochtJ.

Vry van die feilen bleef van ouds de leraarftand

In huis, in huisraad, in hun houdinge en kledyë,

By fommigen nu reeds verkeerd in pronkeryë ,

Waar in men naulyk wykt voor de eerftenvan hetLand.

Maar , heren , wier geflacht voorlang aan het bewind

Van Stad of Land met eer en luifter heeft gezeten ,

Hebt gy ook niet veelszins hun voorbeeld al vergeten }

Terwylm'er fchaars een zweem van in uw daden vind ?

Het welzyn van't gemeen was ftecds hun hoogfte wet:

Daar was hun hert en tyd onfcheidbaar aan verbunden ;

Maar word die edle zucht by velen wel gevonden ,

Daar 't wuft vermaak word voor 't gemeen belang gezet?

Stygt uw vertering ook niet boven peil en maat

Van 't geen gy doen moeft, of oit uwe vaders deden?

Wier hoge rang uitftraalde in patriotfche zeden }

Maar de uwe in't voeren van een overdwaalfchen ftaat.

Den godsdienft werd by hen doorgaans hetftuurbetroud

Van hun gedrag : die deed hen matigheid betrachten ;

Maar zulk een vrucht is van uw godsdienft niet te wachten,

Wylmenigeen Godsdienft voor een vermoeidheid houd.

К 2 Voigt
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Voigt, heren, 'tvoorbeeld van uw vaderlyk geflacht,

Want achtbaarheid , door deugd en loffelyk regeren

Verkregen, zal u meer dan al uw pracht vereren,

En dat 's ook 't geen van u elk eerlyk burger wacht.

'tlswaar, voorhenen was de deugd zo min als riu

Gchecht aan 't eeramt. neen, daar waren'er , wier zeden

Op velerhande wys met hun verplichting ftreden ;

Maar 't grootfte deel bleef van die wanbedryven fchuw.

Zo is 'er nu ook noch, maar welk een klein getal !

Die zwoegen voor 't gemeen by nachten en by dagen ,

Die't wagglend ftaatsgebou manhaftig onderfchragen,

Handhavers van 's Lands heil in 't algemeen verval.

О rechte Vaders van 't noodlydend Vaderland,

Door uw erntfefte deugd de liefde van uw borgers,

Die dankbaar in u zien de deftige bezorgers

Van Land en Kerkj zo duur aan uwe trou verpand.

Het oog der goeden in het Land en in de Stad

Veft zich op u, opdat gy 't ondier zoud bedwingen,

De weelde , die zo ftout fchynt naar \ bederf te dingen

Van Stad en Land * , nu reeds ter palen uitgefpat.

En gy , ô leraars , die 't noch houd met uwen Heer

En hem, in nedrigheid volftandig, na blyft treden ,

Laat zulk een roepend quaad by u niet zyn geleden.

Gaat onze dartelheid met mond en pen te keer.

Het

* JVat verderflyke gevolgen de pracht en weelde voor een land en fiad hehben, kan

men z.ien by den Schryver der Verhandelinge van de Vryheid in den Bur-

gerftaat, in het x. hoofdfiuk.
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Het zwygen paft u niet in 't algemeen bcderf.

'tVreet als de kanker voort : dat 's in den aart der zonden.

Uw tong ligt immers door geen eige fchuld gebondcn.

Bchoud het qnynend deel , opdat het ook niet fterf.

Maar, brave burgers , die dit van uwe overheên

En leraars billyk wacht , 't voegt u niet ftil te blyven }

Maar door uw voorbeeld ook dat monfter te verdryven.

Toont, dat gy yder;blyft met uwen ftaat te vrcên.

Doetzien, datgodsdienft, dienoitbydenwelluftwoont,

Maar daar zyn plaats aan onverfchilligheid moet geven,

By u noch herberg vind , en dat gy tracht uw leven

Te richten naar den weg , dien u Gods Heilwoord toont.

En gy, die weggefleept zyt met den ftroomvan'tquaad,

О medeburgers , wilt op uw gevaar toch letten ,

Door aan dien grootfchen zwier noch tydig paal te zetten

En uwe levenswys te fchikken naar uw ftaat.

Toont, dat gy u niet fchaamt, uit liefde tot uw plicht,

Tot vrou en kinders , eer 't te laat zy , weer te keren

En allen overdaad uit uw bedryf te weren.

Ну zwicht met ere , die voor God en rede zwicht.

Gods tuchtroê treft en noch ftaat onze trots in top ,

Daar 't ons betaamde voor den hogen God te bukken ,

Eer ons zyn ysren ftaf íla t'enemaal aan ftukken

En hy zyn ganfche wraak uitftorte op onzen koр.

Zo was van ouds Gods weg : eer hy zyn ftreng befluit

Laat baren , waarfchout hy een volk aoor mindre plagen :

К 3 Maar
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Maar blyft het onbekeerd , en fpot het met zyn ilagen ,

Dan barft zyn yvervlam in 't einde onblufchbaar uit. *

't Is noch die zelfde God , die eens een fulfergloed

Op 't oude Sodom uit de wolken heeft gezonden

En die , fchoon hy zyn wraak nu noch houd ingebonden j

Ons haaft kan levren aan zwaard , peft of watervloed.

Ziet niet zyn heilig oog , ten hogen hemel af,

Zorgloze zekerheid, brooddronkenheid en weelde.

Met al de gruwlen, die de dartle welluft teelde,

By ons ? op Sodoms quaad paft ook een Sodoms ftraf.

Maar noch is mogelyk 't verderf van Stad en Land

(Misbruikte zegening kan toch niet anders baren)

Te ftuiten -, zo gy wilt uw wrevel laten varen ,

Daar 's Heren toorn zo fel om tegen ons ontbrand.

Dan zál God mogelyk den zegen , daar weleer

Het Land door bloeide, ons in zyn gunfte wedergeven.

Den zeeworm fchelden en de welvaart doen herleven.

Bekeert u dan tot God, zo keert God tot u weer.

* Zie over Jitßuk, het onlangs mtgehomen boeksken van J: Owen , genaamd

Gods gewoone Handelingen met zondige Landen en Kerken; waaräig

van yder , die voor Gods oordelen teefi , gelexen te worden.

ZON-

\
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Z О ND ENBLANKETSEL.

Wee den genen , die het quade goed heten , en het gocde

quaad , die duißernis tot licht ßxeilen , en het licht tot

dttißernis , die het bittere tot zoetßellen en het zoete tot

bitterheid. Jef: v: 20.

Hoe nutióos hoort men daaglyks twiften,

Of dit of dat ook zonde zy ?

Hoe pleit de menfch, door duizend liften,

Zyn licve troetelpoppen vry ?

Niet van al wat zyn zin kan trekken

Duld hy, dat zonde zy genoemd,

Maar weet het met een glimp te dekken -,

Ja meent , het dient te zyn geroemd

Als deugd. hier word een botaart fnedig

En voor zyn luft een advokaat,

Die in dit zondenpleit volledig

De regels van de kunft verftaat.

Ну kent uitvluchten en bewyzen

En weet tot ydren tekft een zin :

Het laag vernuft fchynt hem te ryzen,

Naar dat party hem meer of min

Benaut. hy heeft verfchot van namen,

(Zo haaft men maar in twyfel trekt,

Of dit of dat wel zou betamen)

Daar hy zyn doen en luft mê dekt.

Eerft zal hy 't onverfchillig dopen -,

Doch is men daar niet mê te vréên ,

Straks voelt hy zynen yver nopen,

Om 't ihik met allerhande reèn ,

Voor
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Voor goed en loflyk te doen doorgaan,

En blyft de zonden, die hy mint,

Op allerhande wyzen voorftaan }

Zo heeft de zelfsliefd' hem verblind.

Dus word de waereldfche gezindheid

In 't volgen van haar zwier en praal

Wellevendheid. o nare blindheid !

Zo word onnutte en ydle taal

Onnoosle kout: de fameningen ,

Daar men tot kaartefpel vergaêrt,

Een middel om de tong te dwingen ,

Die anders vriend noch vyand fpaart.

De dartle dans geeft aan de leden

Een goede houding, om niet als

Een lompgepote koe te treden -,

Maar 'k denk, vry meer om op de bals

Een afgerechtheid te vertonen

In dat welluftig tydverdryf;

Schoonm' , om den Schepper zelf te honen,

Berifpt de vorming van het lyf.

Zich , buken noodzaak , in veel dingen

Van groot beílag, om aardfeh gewin,

Uit heb-of heerfchzucht, in te dringen,

't Geen ware Chriftenen noch min

Dan andren paft , heet edelmoedig

Zich oftren aan 't gemene nut :

Maar floeg'er fchade toe , hoe fpoedig

Wierd niet die edle drift gefchut.

Met vroom en onvroom te verkeren

Is nuttigë gezelligheid -,

Hoe zou men anders iemand leren

Den weg, die tot het leven leid.

Voor
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Voor 's Allerhoogften eer te waken ,

Wanneer zyn Naam word ftout misbruikt,

Zou naar geveinsden yver fmaken ;

Beft word dat quaad geögeluikt,

Totdat men door een beter voorbeeld

Hem van die feil hebbe afgewend.

Zo word de plicht als quaad veroordeeld}

Schoon de eer van God word fnood gefchend

En 't heilige gebod vertreden ,

Dat roept : verdraag het boze niet.

Beftraf de zonde in taal en zeden,

Als gy die in uw naaften ziet.

Men late alleen in alles blyken

Een vriendlyke befcheidenheid ,

Die noit mag van den Chriften wyken

In wat hy doet, of wat hy zeit.

Maar wie zal al de liften noemen ,

Daar zich des dwazen hert mê dekt,

Om 't zondelyke te verbloemen

Van 't geen, waartoe zyn luft hem trekt?

Onmooglyk is het , die te tellen ,

Onmogelyker is het noch,

Den menfeh die klaar voor 't oog te ftellen ,

En 't zielverwoeftende bedrog ,

't Geen hem verblind , te doen erkennen.

Erkennen? neenj 't is ver van daar í

Dat zou hem ftuiten in zyn rennen -,

Hy fluit het oog voor zyn gevaar,

En ilopt het oor voor bybelreden.

De vryheid van het nieu verbond

Is hem een dekfel voor zyn zeden,

En fchier beftorven in den mond.

L 'tis
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't Is dwaasheid zich te laten boeien,

Dunkt hem, door zulk een fymlary,

Die yder op haar leeft wil fchoeien.

Die wys is, blyve liever vry,

En doe zyn zin in zulke dingen,

Die deze pryft en gene laakt }

Wyl 't doen van zulke beuzelingen •

Het Chriftendom noch breekt noch maakt.

Terwyl men fymlary durft: noemen

Al wat de luft zou tegengaan,

En opentlyk op zonden roemen }

Schoonze in Gods Woord verboden ftaan.

Op duizend zulke valfche gronden

Gaat 't grootfte deel der mènfchen t' zeil ,.

En waagt op vleefchelyke vonden

't Gewigt van 't eeuwig zielenheil -,

Totdat op 't end, wanneer 't te laat is,

't Geweten, dat, toen 't zyn beklag

Noch deed, te roekeloos verfmaad is,

Die valfche ruft in wee en ach

Verkeert} wanneer 't geen onverfchillig,.

Ja recht en loflyk werd genoemd,

In 't fterfuur, willig of onwillig,

Als boos en zondig word gedoemd.

Wen 't godlyk wee zich doet gevoelen

Aan hem, die 't quaad dorft heten goed

En 't goede quaad ; als 't ruftloos woelen

In 't ydele ophoud, en 't gemeed

Zich niet meer met bedrog laat fuflen,

Maar luidkeels roept : verraad ! verraad !

Terwyl de wanhoop ondertuflehen

De fchaar reeds ziet aan 's levens draad.

Mogt
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Mogt dit de dwaze menfch befeiFen,

Mögt hem dit goddelykc Woord

Het dikbebolwerkt hert eens treffen:

't Is zonde , al wat niet komt kervoort

Uit het geloof, hoe fchoon 't mag fchyneiL

Wat bleef'er niet al ongedaan !

Wat zou de waandeugd haaft verdwynen,

Zoze altóos moeft dees proef doorftaan !

Maar acht gy deze les noodzaaklyk

Voor andren, ziel, 't is ook uw plicht,

Van eigen zin en al 't vermaaklyk

U zelf te fpenen -, zo by 't licht

Van 't Woord uw doen geen toets kan houè'n:

Ook is hier twyflen vol gevaar

En heeft tot zyne vrucht berouwen }

Wyl God u wetten geeft, die klaar

En duidlyk uwen plicht ontdekken,

En leren , dat het veiligft zy ,

Zich aan den fchyn des quaads te onttrekken>

Zo houdm' een rein geweten , vry

Van daden, die de ziel verwonden,

Of fchoon de waereld daar voor pleit.

Men fpeelt niet ftraffeloos met zonden}

Dat fpel word in 't verderf befehreid.

L I ONf
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ONBETAAMLYKHEID
• der

DWAZE KLEDERPRACHT,*

voor zulken,

die den naam van Chriftenen dragen.

Word dezer waereld niet gelyhvormig , maar word veran

dera door de vemiewwinge uwes gemoeds. Rom: xn: 2.

Dat zich een waereldling bchage

In hoogmoed , die by Jezus ftinkt :

Dat die op 't geen uitwendig blinkt

Zyn dwazen roem en glon drage.

Ну kent dé ware grootheid niet.

't Inwendige is voor hem verborgen.

Ну volgt de les, die ydren morgen

De blinde zelfsmin hem gebied.

Gods volk heeft beter les gekregen :

Word dezer waereld niet gelyk -,

Maar geef in al uw daden blyk,

Dat Jezus wetten by u wegen :

Die

* Luft her iemanddeze ßof uit den grond en volledig behandeldte zien¡ dienwj-

%e ii naar het boekje van dien godvruchtigen en getrouwen yveraar Willem

Teellink , genaamd, Spiegel der Zedigheid, reeds ten jare 1610 , tegen den

aanwas dezer algemene landszonde , in 't licht gegeven. of <wilmen'tßui dicht

kundig enop enen anderen trant aangetaß zien, men leze 4 Koilelyk Mal,

*¿an én Here Conltantin Huygenft ,' .
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Die roept leer van my, nedrig zyn,

Eerft in uw hert, dan in uw (laden,

Al zou de waereld u verfmaden

En doemen 't als geveinsden fchyn.

Haar lafter kan uw plicht niet breken ,

Die wet blyfr , fchoon de waereld fpot }

't En zy de waereld meer dan God

Gchoord moet zyn , wen beide fpreken ,

't Geen elk verfoeit : maar waar uit blykt

By 't Chriftendom van onze 'dagen , > ,

Of zulken , die dien eernaam dragen ,

Dat 't Chriftendom naar Chriftus lykt ?

De hertsgeftalt blyft God bevolen :

Daar mogen menfchen niet in treên ,

Maar elk moet voor zich zelf alleen

Nafpeuren wat daar ligt verholen

Voor 't menfchlyke oog } doch wat men doet,

't Geen 't oog van anderen kan trekken ,

Moet ook aan anderen ontdekken

De nedrigheid van ons gemoed.

De vogels kent men aan hun veren}. -

Hun aart word uit hun pluim befpeurd.

Wien iemand zich ten dienftknecht keurt,

Zal het livrei ons daadlyk leren :

Zo moet der Chriftenen kledy •

Alszins de nedrigheid vertonen.

By Chriftus kan geen dienftknecht wonen,.

Die niet, als hy, ook nedrig zy.

Dat 's 't merk van Jezus vrygekochten.

Ну was zelf noit gediend met praal -,

Maar wees hen naar der vorften zaal ,

Die zachte en ryke kledren zpchten.

(V J L 3 Щ.
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Miffchien befchaamt in dezen tyd

't Gewaad der Chriftnen noch de waereld^

Die is bediämant , bepaereld,

't Geen wis de nedrigheid niet 1yd.

Goud, koftlykheden en juwelen ,

Fluweel en ftoffen ryk van pracht

Zyn 's waerelds aangenaamfte dragt,

Die konnen 't oog te magtig ftrelen

En kittlen de begeerlykheid

Der ogen , die niet uit den Vader

Spruit, maar uit enen liioden ader,

De waereld, die in 't ydle weid.

Maar neen ! 't mijfchien feilt hier te fchendig^

Lang kreeg de mot het ftemmig kleed

Ten buit, wyl yder ftaat gereed

Tot al wat nieu is. veel te elendig

Vergeet de Chriften hier zyn plicht.

Men toit zich, even als de waereld,

Begoud, bediämant, bepaereld,

En íluit zyn oog voor 't godlyk licht,

't Geen ons leert zedigheid betrachten

En alle vuile hovaardy

In pracht of mode, wat het zy,

Als ftinkende voor God verachten}

Dat leert in yders hert, naar 't Woord,

De rechte kennis van elks plichten ,

Ook hoe men het gewaad moet richten ,

Zo 't oor maar naar die godstaal hoort-

Datvrouwen, zegthet, zich veriieren

Met matigheid en eerbre fchaamt

(Een plicht, die mannen ook betaamt}

En doen door hçuige manieren

Zieh
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Zieh achten, meer dan door het goud,

Kleinodien of praalgewaden ,

Of andre dartele fieraden, *'

Daar zich een dvvaas mê bezig houd.

Maar ver van daar ! men durft wel vragen ,

Of God van onze moden fpreekt,

En of'er ook meer zonde fteekt

In rood of geel, dan in het dragen

Van zwart. elk kle'e zich zo hy kan

Ofwil. dus pronken daaglyks velen ,

Ofze op den fchouburg moeften fpelen

Herodes roi f , of dat zy 't van

De dartle Joodfche Jofrerfcharen

Afwinnen wilden, fchoon zo zwart

Getekend, en wier ftxaf zo hard

Gedreigd word in Gods heilge Blaren. ^

Ik zwyge tans van zulk gewaad ,

Het geen alleen fchynt aangetrokken,

Om elk tot geilheid te verlokken -,

Daar doorgaans het onkuifch gelaat

Zieh byvoegt, om dat vuur te ontvonken. §

Zie welk een printe Salomon,

De wyfte Vorft , dien oit de zon

Befcheen, ons daar van heeft gefchonken. #

• 's Lands oude deftigheid, voorheen

Zo hoog geroemd, is ver te zoeken :

Men

* i Timoth. 11:9. en t Petr: ш: 3. Zie over de eerße dezer twee Schriftplaat-

fen de uitbretdmg van den Here Matth: Gargon , in купе Verklaringe over

Paulus cerflen brief aan Timotheus.

t Handl: xn: »1-13. ф Jei: ш: i6-i6.

$ Zie Oftervald in zpe Verhandelinge over de Onkuifchheid. Ill ¿fdeel: 3

beofdßuk. §. 5. * bpreuk: vu; 7-27. . •
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Men vindze in fchildery en boeken -,

Maar vruchtloos zoekt men by de geen, .

Die van het zweet dier ouden leven,

Doch van der ouden deugd ontaard,

En hunnen braven naam onwaard,

Zich tot verwyfde pracht begeven.

O rechtbeklagelyke ftaat,

Daar godsdienft wykt voor pronkeryë,

Daar 't harnas roeft, en de kledyë

Nau onderfcheid van kunne laat ! *

Maar uit wat wortel kan 't ontfpruiten ,

Dan hovaardy, welluftigheên,

Of flaaffchen waerelddienft, de leên

In 't nutióos koftelyk te fluiten ?

Ai zeg, gy die ae praal bemint,

Indien ik feil, welke is de reden,

Die, om met zulke koftlykheden

Te pronken , u zo'zeer verbind ?

Doet gy zulks naar 't bevel des Heren?

Dringt u Gods vrees tot deze pracht ?

Of Chriftus liefde ? of zeg eens , acht

Gy dus de ftichting te vermêren ?

Durft gy oit nadren voor Gods troon,

U daar vrymoedig nederbuigen

En voor het Alziende Oog betuigenj

Dat gy, naar 't voorbeeld van zyn Zoon,

Hem nederig tracht te behagen,

En dat gy daarom altemaal

Dat

• Ene Ußeid door den Heidenfchen dichter Oridius zelfiefibimpt , elsbjmeide:

Sint proeul a nobis ju venes , ut foemina, comti.

Fine coli módico forma virilis amat.

Ovid: Epift: iv: f: -j$ & 76.
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Dat goud , kleinoodjea, klederpraal

In zelfsverlochening wilt dragen ?

Maar neen ! dat waar met God gefpot.

Hoe! reedlyk menfch , hebt gy geen reden ?

Laat varen dan die ydelheden.

Leg af uit eerbied voor 't eebod

Van Jezus, 't geen gy af wilt leggen

Om enes nabeftaanden dood.

Hoe durft gy hem , die 't u gebood>

Dien Opperheer , zyn eifch ontzeggen ?

Denk niet , daar komt het niet op aan :

Dat zyn geriage beuzelingen,

Daar men geen Chjriften in moet dwingen.

Is 't klein, 't geen God eifcht in zyn Blaên?

Zyn 't beuzelingen ? de ergernifle

Is dies te groter , die gy geeft ,

Indien gy, fchoon gewaarfchouwd , kleeft

Aan uwen luft: doch uw gewifle

Zcgt u wel eens Gods ongunft aan ,

Die de ergerniflen dreigt te wreken ; . .

Maar licht laatge uw gemoed niet fpreken }

Wylge op dat pad denkt voort te gaan.

'k Weet wel , gy tracht uw doen te dekken

Met Godes eigene ordening,

Van wien elk menfch zyn ftaat ontfing i •

Wyl dees zich ziet tot hoogheid trekken

En ftellen in bewind van land

Of ftad } terwyl God dien Verlagen

Wil naar zyn godlyk welbchagen ,

En dus verfcheiden rang en ftand

Van menfchen ftelt , die, door hun kleren

Den hun van God vergunden ftaat

M (Daaí
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(Daar niemand mede op 't voorfroofd gaat)

Hun medeburgers mogen leren.

Eliäkim moeft , naar 't bevel

Van God, den ftafitabbert dragen ; .,.• .

Van Sebna. zou 't in deze dagen

Dan zondig zyn ? neen. Gods beftel ..- . *•.-, J.

Houd ftandj en 't moeft tans noch geschieden. - ...

Het quaad ligt niet in 't onderfcheid , . .

Maar enkel in de onbandigheid ,

Daar alle rang en foort van lieden, • ! -;<. .;• !-- r iv

De kleine en grate, elk nааг hun magt,

Zich in vergrypen. уder weigert,

Hoe hoog en grof de praalzucht fteigert ^

Zich zelf te matigen in pracht.

Men kan geen eerftaat onderfcheiden

Door 't kleed} wyl Neêrlands burgerftaat

Noit wetten fchreef voor elks gewaad :

Men kan , zo ruim 't hem luft , hier weiden.

Zo doet men ook , en of 't verftand г

Van pnzen trotfen Nederlander

Тe kort fchoot, zoekt hy 't by een ander*

Ну volgt den zwier van Brittenland

En kleed zich naar den fmaak van Londen ,

Ofmint hy meer de Franfche wys,

Ну kieft-de mode van Parys.

Maar weet hy niet, dat by de zonden,

Die God bedreigd heeft met zyn wraak ,

Aan vorften zelfs en grote heren, •

Is zich te kleen met vreemde kleren? *

О al te duur gekogt vermaak !

Maar,

•.

.*, Zeftnja и 8. Zk ook van Toll in x.yne Uitlegginge over dien Profeet of

de 64 en 6J bladx-.
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Maar, zegtmen, 't koftlyk kleed geeft achting

En gunt den toegang by elk een }

Daar iemand , die zich niet kan kleên

Naar hooffche zwieren , noit verwachting

Op gunft van groten hebben kan,

Om daar door zyn fourtuin te maken,

Of tot een ryken echt te raken.

't Kleed, zegt het fpreekwoord, maaktdenman.

Dat 's zeker waar : doch flechts by dwazenj

Maar niet by liên van deugd en eer. •

Een ryke guit waar anders meer ...

Te eerbiedeiii fchoon zyn ichat door 't azen

Op weduwen- en wezengoed

Gewonnen waar,. dan zy, wier leven

Steeds kon een eerlyk voorbeeld geven

Van deugd en van een rein gemoed.

Maar 'k hoor my reeds van andren vragen :

Waar toe toen fchiep Gods wyze hand

Goud, paerelen en diamant ,

Dan opdat die de menfeh zou dragen , «'

En zich daar me tot eer van God

Verlieren? ja, zo moeft het wezen !

Maar , fint de zonde is opgerezen ,

Verloor de menfch het recht reeds tot

Al wat hem tot fieraad kon ftrekken ,

Terwyl de yloek op 't fchepfel ruft :

En ei, befchou eens, zo 't u luft,

Waarom een kleed uw lyf moeft dekken.

Ga, vraag het aan de vygeblaên,

Te faam gchecht door Adams handen.

Licht lerenze u, wat ramp en fchandçn

De zonde op 't menfchdom heeft gelaên:

M 2 Zo
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Zo zal uw kleed u zelf getuigen

Uw fchuld en uw doemwaardigheid.

De vellenrok , door God bereid ,

Moeft u in nedrigheid doen buigen

Voor hem, om met een dankbre ziel

By Jezus', 't Godlyk Lam, de kleren

Des heils te zoeken -, die vereren

Meer, .dan wat oit aan 't oog beviel

Van menfchen , die , het fpoor der rede

Ganfch byfter , enkel hunnen luft

Opvolgen, nimmer ongeruft ,

Of God ook daar mê zy te vrede -,

Die gunt, dat men zich eerbaar kleên-,

En ook met matigheid mag iieren }

Maar zich den ruimen toom te vieren

In pracht , werd noit by hem geleên.

Laat vorften koftlykheden dragen ,

• Ten blyke van nun hoog eebied -,

Een nedrig Chriften paft net niet,- *

Veelmin in deze duiftre dagen*

Nu

* Niet zetden hoort men, ter verdediginge van de fracht, aandringen, dat de

gelùvige Aartsvaders , hunne vroutven, hinders en ook andere heilige mannen , on~

der den ouden dag , kleinodtén en koßelyke klederen gedragen hebben , zonder dat

hethun als een fchuld aangefihreven zy; ja dat God zelf in den XLV : Pfalmt

bet Hooglied en elders, de Kerkbruid, als prachtig uitgedoß , voorfielt , en

dat het immers onbetamelyk zyn zoude te denken , dat God zelf de Kerkbruid

zinnebeeldig zou opfchikken met een grwaad, 't ¡een letterlyk opgevat , in zyn

eigen aart zondig zoude zyn. Op hei eerße dient tot anPwoord, dat het bedryf

der Aartsvaderen ans geen voorbeeld ter navolginge is , dan inzoverre zy als

Geloofshelden voorgefield zyn; wyl 't zeker is, dat God vele -dingen in hun ge

dragen heeft, die volkoitttn quaad waren, als de veelwyvery, het trowwen met

alte nabeßaande bloedverwanten en diergelyke , die echter nergens als zondenge-

tekendßaan , fcboon naderhand aan Ifrdel uitdrukkelyk verboàen : en als Petrus

r- • * ' (dat*
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Nu alles ons vernedring raadj

Schoon weinigen dien raad betrachten,

De meeften dien met fpot verachten -r

Want God te tergen is geen quaad-

M з By

( daar hy van de vrouwelyke ßeraden handelt ) Sara de vrouwen ten voorbeelde

aanpryß , fchynt hy niet duifter de heilige vrouwen , en- inzonderheid Sara , van

vitwendige fracht vry te Çpreken; aanwyzende welk haar ßeraad niet , en welk

het immers geweeß is. 1 retr: Uli 3-6 En indien men al toeßaan moeß , dat,

ander den tyd der belofte en der bedieninge van Mojes wet , meer uitwendige ße-

raden geoorloofd waren , zo vervalt toch- die vryheid onder den dag des Nieu-

wen Teßaments , daar God die met uitdrukkelyke bevelen ingeteugeld, en alleen

tot ene matige en daarom ook geoorloofde , ja zelfs nodige verßering bepaaldheefi,

gelyk иit de evenaangehaalde woorden van Petrus en ook uit 1 Tim: 11: 9.

blykt ; en als wy van de koßelyke kledy'è en ßeraden van Jofif, Mordechai en

'Daniel lezen , ßaat ons wel of te merken , dat zy dezelve niet uit eige verkie-

zinge , n/aar naar het goedvinden der Heidenßhe Vorßen. aan wier hoven zy

leefden. en als tekern hunner Boge eeramten gedragen hebhen , die uitwendighe-

den echter veeleer verfinadende, dan zoekende. Zie Dan: v: 16, 17. Em

wat de ßeraden der Kerkbruid aangaat , ik houde het zeker daar voor ; dat

God haar nimmer enig ßeraad toekent , dat in zyn aart zondig is , als blanket-

fel of diergelyke , en dat derhalve alle die dingen onzondig van Chrißenen kon

nen gedragen worden : rnerr hoede zieh alleen , dat men van de geeßelyke beteke-

niße dezer zinnebeeldige ßeraden afgaande tot die letterlyke verßerfels zelve, de

zahen , die famengevoegd zyn, niet van malkanderen fcheide. De Kerkbruid

komt, dus heerlyk uitgedoß , tevoorßhyn, niet als ene byzmidere perfoon , maar

als een koning^ dochter en bruid, ja als ene koningin zelve; wil tnen nu de let'

terlyke verßerjels dezer Bruid geoorloofd'ßellen , zo moet men gebeel by de letter

blyven , en het ook aan vorßelyke perßnaadjen bepalen , en zulken word het

dragen van edele geßeenten en koßelyke klederen niet betwiß. Zie Ubink over

Plam: XLv: op de 340 en 341 bladz. Veiligß dan verßert zieh een Chriften

met de geeßelyke ßeraden , die mder deze letterfchorjje verborgen liggen j opdat

het blyie, dat hy tot het kindßhap van den Koning der koningen en met de on—

dertrouwe vanaen Koninglyken Bruidegom Chrißus verwaardigd zy , en dan zal

zyn hert alle die uitwendigheden haafi , als voor zieh te laag, leren verfina-

den , en , door de vernieuwinge zyns getnoeds veranderd zynde , zieh aan de ge—

lykvormigheid met deze waereld , zo veel mogelyk is , onttrekken, en zieh lie-

ver de nedrigßen van zyne fiortgelyken , dan zulken, die het ruhner nemen ,

ten voorbeelde kiezen, en zieh hier ook, gelyk in zyn ganfihe gedrag, tit de.

vectrigen voegen, volgens Paulus les, Rom: Х1Г, 16.
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By hen , wier deel is in dit leven. ••

Gy Chriften , zoge een Chriften zyt>>

Wil toch uw ziel , uw geld noch tyd

Oit meer voor zulk een fieraad geven,

Dat ziel of lyf geen voor deel doet.

Hebt gy de magt om koftlykheden

Tekopen, koop voor Jezus leden

Kledy : quyt daar in uw gemoed.

Maar laas ! wat ziet men menigmalen ,

Dat men den onherroepbren tyd

Der ziele ontfteelt, en nutióos ilyt

In hoofd- en lyfstoi, om te pralen

Met alles wat brooddronkenheid

Of vuile quiftzucht uit kon denken ;

Hoewel men nau één duit durft fchenken

Den naakten , die om dekfel fchreit. •

Terwyl weer anderen doen zuchten
Jt Bchoeftig huisgezin, alleen

Om zich ook koftelyk te kleên ,

Die de armoè fchynen min te duchten ,

Dan 't derven van hun pronkery.

De buik moet voor de praalzucht zwichten,

Al zou men 't geld op rente lichten, #

Opdat men toch niet minder 2y

Dan anderen, fchoon menigwerven

Een wees of weduwe haar seld ,

Ter goeder trouwe toegeteld , #

Moet door hun onvermogen derven -,

Terwyl zy Gode klaagt heur leed ,

Omdat men haar heeft mood bedrogen ,

Haar welvaart fchandelyk onttogen,

En aan verwaande pracht befteed.

• Ver-

>.
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Verwyfde mannen , dartle vrouwen ,

Hoe qualyk wil u dit vergaan ,

Alsge eens voor 't ftreng gericht zult iban,

Daar 't u dier ondaên zal berouwen ,

En God u vordren rekenfchap

Van tyd en geld , verfpild in 't pronken .,

Terwyl de ziel, van hoogmœd dronken,

De pracht nu voert ten hoogften trap }

Jazelfs, ogruwel! 't licht der reden

In zich , zo veel zy kan , verdooft

De deugd van naam en eer berooft ;

Want zich, zoo 't Chriirnen voegt, te klcdenr

Naar luft noch beurs, maar naar zyn ftaat>.

Moet vrekheid of geveinsdheid heten.

Zo is men op de deugd verbeten !

Zo word de nedrigheid gchaat !

О drift om dwazen te behagen !

Maar Jezus oog bchaagt gy niet.

Zou hy die nedrigheid gebied ,

Dien- dollen trots in u verdragen ?

En echter durft gy onbefchaamd

('Als waar' 't gedaan om hem te honen)

U voor hem in zyn huis vertonen

Met een gewaad dat meer betaamt

Op fchoutoneel of dansraletten,

Daar de ydelheid zit op haar troon ,

Dan daar Gods bondvolk is gewoon

Zich voor Gods aanzicht neêr te zetten. *

¿n

* Tb xadrukkelyk xyn de woorden vai den godvruchtigen ierkleraar Chryfoilo-

mus , vxlke de Heer Gargon oak in ъупе bier voren aangehealde verklàringe

over l Tim: и: 9. hteft ще/aßj dan dat ik dezelve bier niet zoude over-

fay.
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En was hier 't leraardom maar vry !

Doch daar is deftigheid aan 't wyken.

't Gewaad van velen geeft reeds blyken

Van hun verwaande hovaardy.

Terwyl hun blonde en koftbre pruiken,

Met geurig poeder ryk doorftroid ,

De leraars , naar den zwier getoid ,

Reeds eer men hen kan zien, doen ruiken.

. De hagelwitte handfchoen dekt

De hand, die noodloos menigmalen

Het gouden uurwerk uit moet halen -,

Terwyl de tong de hoorders wekt

Tot nedrigheid , naar Jezus voorbeeld -,

Schoon al hun doen den hoogmoed leert,

En Jezus heilgen Naam onteert.

Wat dunkt u toch, dat jezus oordeek

Van zulk een averechts bedryf?

Ontaarde zielen , zoud gy denken,

Dat hy u 't voile loon zal fchenken?

Neen ! pracht voegt aan geen leraars ly£

Doch

Jchryven. dus luidenze : Watzegtgy? gaatgyom God te bidden, endraagt

gy gouden fieraden en gekrulde en met goud opgezette hairlokken? of

ga¿t gy naar de kerk om te danflen ? zockt gy daar brasmalen en dártele

vermaaldykheid? komt gy hier om u te vertonen? zult gy hier een

bruidsbed opfieren , daar men paerelfnoeren , prachtige к lederen, hair-

toifel en andere diergelyke veriierfelen kan nodighebben? maar hier is

dit alles te vergeefs. Gy zyt gekomen om God demoedig vergiffenis

uwer zonden af te fmeken, om uwe misdaden te befchreien, om God

te verzoenen. Wat fmukt gy u dan op met ontydig fieraad ? dit is geen

kleed van iemand , die treurt en fmeekt. Hoe zult gy komen züchten

'en fchreien en hertgrondig bidden, daar gy zo trots gekleed zyt? want

20 gy tränen ñort, zullcn die het zien, daarom lacchen moeten. Laat

dit voor toneelfpeelders en bootfemakers : enekuifche, ene zedigevrou-

-we pad het niet; want God laat zieh niet befpotten.
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Doch licht zal dit uw toorn ontfteken -,

Maar weet ik raak aan 't leeramt niet:

Ik melde flechts 't geen yder ziet ,

En toon, hoc gy zyt afgeweken

Van 't voorbeeld niet alleen van hem,

Die viilchers koos , en geen pedanten ,

Om 't Evangeli eerft te planten^

Maar ook van hun, die met de ftem

Het zelfde leerden , 't geen hun zeden

Uitdrukten , en daar door veelmeer

Het ryk uitbreidden van hun Heer

Dan door ene opgefmukte reden.

Maar trouwens veler tong ligt vaft

Aan band geklonken door nun daden :

't Beftraffen is hun ongeraden

Op wier bedryf het fpreekwoord paft :

Wilt eerft uw eige quaal genezen ,

Heelmeefters. nedrig voor te gaan

Taft de ortdeugd op 't gevoeligft aan.

Zo word de deugd beft aangeprezen.

Ontdoet u dan van al uw pracht,

Eer God u ganfch verachtlyk make ,

En hy zich tone een God der wrake -,

Wanneer gy ftout uw plicht veracht.

Zag yder eens met geeftlyke ogen :-

Het fchoon der ware zedigheid ,

Haaft wierd de praalzuclit 't hert ontzeid :

Men zou geen énen luft gedogen ,

Die deze fierdeugd 't minft befinet :

Men wierp die vodden fluks daarhenen,

Die korts noch zo bekoorlyk fchenen,

En riep : ik ken een betre wet. «

N Mag
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Magiku, Jezus, maar behagen,

Als ik, op 't nedrigft naar myn ftaatj

In 't reine en eerbare gewaad

Gekleed ben. 'k wil dat fieraad dragen ,

't Geen u het meeft bevalt , o Heer,

Ootmoedigheid en kuifche zeden ,

En ftellen ook myn lichaarrisleden

Ter oiFerhande tot uw eer.

'k Wilme, in uw kracht, met purper fieren

Van eerbaarheid } myn halskarkant

Zy liefde, die den diamant

Verdooft met al zyn fchittervieren.

Dat paerlefnoer verfier myn leên,

't Geen Chriftenen paft en Chriftinnen ,

Die Jezus boven al beminnen ,

En 't aardfch getoi met voeten treên.

Dan wacht ik, dat gy , by myn fterven,

My eens het fyn en blinkend kleed

Zult aandoen, 't geen ik zeker weet,

Dat gy den nedrigen doet erven ,

Die hier veracht zyn en befpot ,

Omdatze, uit liefde tot uw wetten,

Zich tegen 's waerelds zeên verzetten

En volgen 't Woord van hunnen God >

Die , iremmig zonder veinzeryë

Of hatelyke gierigheid ,

Bewaren 't deftig onderfcheid

Huns ftaats ; maar zich de tyrannyë

Der waereld , die geen regel heeft

Dan eigen luft, vol moed ontrekken,

En zich wel met hun kledren dekken,

Doch wier gemoed aan 4 kleed niet kleeft,

Die



GEDICHTEN. m

Die 't ouwerwetfe zonder pruilen

Niet laten varen , fchoon voorlang

De nieuwe Ihof reeds raakte in zwang j

Maar node 't oude om 't nieu verruilen ,

Ten waar' 't niet verder kon beftaan

Zich aan die oude dragt te houèn,

Tenzy men zich wilde uit zien jouwen ;

Wyl 't oude in 't masker fchynt te gaan. *

Maar gy , die wilt hardnekkig ftreven

Ten top van trots, vrees hoogmoeds ftraf,

En leg den naam van Chriften af,

Dien gy и zelf verwaand durft geven.

't Is waar, и nederig te kleên

Zal и alleen geen Chriften maken }

Maar blyft gy Chriftus wet verzaken ,

Gy hebt met Chriftus niets gemeen.

't Geloof moet al ons werk verzellen.

Daar dat ontbreekt is alles quaad }

Maar toont gy niet met voller daad ,

Datge и geen wet wilt laten ftellen

Door Jezus in zo klein een zaakj

Die yder menfch zo licht kan laten?

Is dat niet Gods geboden haten ?

О menfch , ducht dan ook zyne wraak !

Maar gy , die door uw onvermogeri

En by gebrek van tydlyk goed ,

U van den toi onthouden moet ,

En mooglyk rein zyt in uwe ogen,

Omdat gy u, in lager ftaat,

Dekt met onkoftlyker kledyë ,

N2 En

* Dus begreep het te recht de Heer van Zuylichem , die» ik deze gedachte ont-i

letndheb) »it */я Dagwerk, §, 33.
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En waant, dat met een rok van pyë

De nedrigheid onfcheidbaar gaat :

Ofgy, die, door uw keur gedreven,

U zelf in 't bruin of zwart bchaagt,

Noit andre kleur van kledren draagt,

En gaarn uw zin den naam zoud geven

Van Chriftelyke zedigheid,

Zo gy de winkelen en hoeken

Van 't liftig hert eens door wout zoeken ,

Gy zaagt licht, hoege u zelf misleid,

En dat gy wilt voor deugd doen doorgaan ,

't Geen gy door dwang van armoê deed,

Of datge , alleen om 't ftemmig kleed ,

U veel van uwe deugd laat voorftaan ,

En draagt u , even of gy 't recht

Had door net effen kleed verkregen ,

Om yder op uw fchaal te wegen

En 't vonnis, naar dat iemand fleche

Of frai gekleed gaat, uit te fpreken

Van yders ftaat en nakend lot-,

Juift of uw oog het boek van God

Van blad tot blad had doorgekeken :

Doch merkt den vuilen hoogmoed niet,

Die, onder 't effen kleed geilopen,

U diep is in het hert gekropen ;

Terwylge allecn op 't buitenft ziet,

In ftede van het oog te keren

Naar binnen, daar 't moeft zuiver zyn.

Gods oog fchift beter zyn van fchyn,

En toetft het hert niet aan de kleren.

Ну haat, fchoon hy de pracht verbied,

Die nederige hovaardyë ,

Gelyk

i
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Gelyk een fnode veinzeryë ,

Waar door zyn Naam ilechts hoon gefchied.

De reinheid moet van 't hert beginnen -,

Dan zal 't eenvoudige gewaad ,

Gefchikt naar jaren , rang en ftaat,

Elk leren , hoe het is van binnen,

En dat de haire mantel niet

Om 't lyf hangt, enig om te liegen ,

Of zieh en andren te bedriegen }

Maar dat het naar Gods wil gefchied.

ALLEENSPRAAK

by den

AANVANG DES JA ARS 1731.

JVees Borg voor uwen knecht ten goede. Pf: exix: 123.

Het jaar is weer ten eind en heeft zyn kring gefloten

In Gods langkmoedigheidi

't Is recht, myn ziel, dat gy u tans bereid ,

Om eens te zien , wat gunft gy hebt van God genoten ,

En hoe gy u gedroegt, van dat het jaar begon,

Totdat ae lefte maal de zon

Beneên de kimmen zonk, om niet weer te verryzen,

Totdat het nieuwe jaar zyn aanvang hebben zou.

Herdenk Gods goedheid en Gods trou ,

Om hem daar voor te pryzen

Met dankbaarheid : maar ga

Ook uw gedrag, zo veel gy kunt, eens na.

N 3 Zie
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Zic wat gy hebt betaald voor 't geen gy hebt ontfangen.

Maak eens de reekning op met God,

En merk naukeurig, ofhetilot

Wel uit zal komen , blyf niet in 't onzeker hangen.

Bezie , hoe gy uw záken vind.

Maar hoe ! alré befchaamd, eer gy noch eens begint?

Waartoe dat aarilen ? zal 't u dekícen

Voor 't Alziende Oog ?

3t Kon noit voor goê betaling ftrekken ,

Indien men met een waan van deugd zich zelf bedroog.

Spreek op. hebt gy geen zegeningen

Genoten, vele in tal?

Heeft God u niet bewaard voor krankheid , pyn en al ,

Wat mooglyk velen trof, zelfs van zyn gunftelingen ?

Gedenkt gy niet meer aan het geen,

Sint volle drie paar jaren,

Zo haaft het guur faizoen verfcheen ,

U telkens is weervaren ?

Toenge als gegyzeld blyven moeft

Een groot getal van weken ,

Van kerke en amtsbedryf verfteken,

Door borftquaal , koortfe en hoeft,

En dat gy noch tot heden,

Bevryd van al'dat quaad,

Met 's Heren volk moogt naar zyn bêhuis treden,

Of doen uw amtsplicht, daarge toe verbunden ftaat.

Herdenktge niet, dat gy eens in drie dagen

Uw beide zonen zaagt ten grave dragen,

En kinderloos moeft treuren om hun dood ;

En fint noch eens een tedre fpruit zaagt fneven

In d'uchtend van haar pasbegonnen leven ?

Maar dat dit jaar de dood geen pylen fchoot

Op
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Op uw gezin ? dat gy het kind met zyne moeder

Noch ziet bewaard ? weet gy niet dat Gods hand

AI uw bezitting heeft omtuind, en roof en brand

Van u geweerd, als een getrou Bchoeder?

Dit alles raakt u van nabyj

Maar 't is 't niet al. het grootfte is noch gezwegen.

Gods liefde , die u leidde op alle uw wegen ,

Gaat alles ver te boven in waardy.

Zyn licht heeft immers u befchenen

Van dien heilryken ftond , »

Dat hy u in den band bragt van 't verbond ,

En noch is 't licht niet ganfch verdwenen -,

Schoon gy uw God en Heer

Hebt duizendmaal en meer #

Getergd door uw bedryvenj

Maar hy , die in zyn liefde geen berou

Erkent, heeft om uw ontrou zyne trou

Niet afgelegd : hy laat zyn gunft noch by \i blyven.

Hy weet toch wie gy zyt ,

En dat gy t/ aller tyd

Geneigd waart af te dwalen.

Noch flaat zyn oog u gâ,

Zyn hand ftelt vroeg en fpâ

Uw fnode zwerfzucht palen.

Zyn Woord fchynt als een licht noch op uw pad.

Hy gunt u 't zoet verkeer van zulke vrinden,

By wien gy kunt een nutte iHchting vinden ,

Een lief gezelfchap op de reis naar 's hemels ftad.

De zuivre leer .is noch in 't Land gebleven,

Een fpys, waar by de ziel kan leven.

MiiTchien befchynt de zon op Neèrlands grond

Geen ftad, aan welkç 't is gegond

Zo
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Zo groot een tal van trouwe heilgezanten

Te mogen zien het Woord , ' '

Dat onvergangklyk zaad der weergeboort,

Uitftroien , of de tedre planten

Nat maken, en den wasdom van omhoog

Affmeken, of voor waarheid waken? -'У

Wanneer de heldraak uit vervloekte kaken •

Het dodelyk venyn van fnode dwaalleer fpoog.

Gods goeaheid bleef zyn Sion noch bewaren

Voor ondergang, in 't midden der gevaren.

Geen moordfchavot dreigt om 't geloof hier'tvrygemoedj
Schoon Jt Roomfche beeft, die hoer op zeven bergen,

Gewoon, door afgodsdienft, den waren God te tergen,

Allang gewätertand heeft naar het Chriftenbloed,

En Neêrlands Kerk vooral in hope reeds verflonden:

Maar noch is God een fchild voor Nederland bevonden,

Noch heeft God Nederland bchoed.

Het zwaard, ten oorlog reeds geílepen,

Bleef ook dit iaar noch in de fchê.

De wankelende vrê

Hielt door Gods goedheid ftand. de fchepen

Bevoeren noch in veiligheid de zee.

In veiligheid mogt noch de landman zajen,

In veiligheid zyn vruchten majen,

Of dryven 't vee ter weide in ongeftoord.

Maar wie zou al de fommen tellen

Van 's Heren gunft , of recht in orde ítellen

En fchatten, naar den eifch, zyngoedheên, zo'tbehoort?

In al dat heil, 't geen Kerke of Land mogt beuren,

Vondge ook uw heil en vrê.

Gy zaagt u in uw godsdienfl: noch niet íteuren -,

Geen vyands hand ontroofde u goed of vee.

Zie
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2лe daar , myn ziel , iet weinigs opgegeven

Van 't veel , dat gy van God genoot,

Van dat het jaar begon, totdat het jaar zich lloot.

Wat dankbaarheid nebt gy hier voor bedreven ?

Dit al deed God voor u } wat deed gy weer voor God ?

Waarmê hebt gy erkent 't genot

Van zo veel gunftbewyzen ?

Spreek op , indien gy 't weet ,

Hoe is uw tyd befleed?

Hebt gy getracht dien God met hert en mond te pryzen?

Was 't houden van zyn wet uw grootfte vreugd ?

Wat aanwas deed in u de deugd ?

Hebt gy haar voorfchrift voor uw regel uitverkoren ?

Wat krachten heeft de zonde in u verloren ?

Waar liep de ftroom van uw gedachten heên ?

Naar ydelheid, of naar uw plichten,

Wanneer gy waart alleen ?

En was 't by menfchen wel uw opzet, elk te ftichten?

Zeg , wat gebruik hebt gy gemaakt

Van aardfchen zegen ? hield gy uwe hand gefloten

Voor .armen } ja zelfs voor Gods gunftgenoten ?

Of hadge een open hand , en heeft uw hert geblaakt

In liefde ? vond gy u bewogen,

Om vrolyk en met mededogen

Te geven naar vermogen ?

Wat deed gy , om uw medemenfeh

Te fruiter wen gy hem op 't zondenpad zaagt dwalen?

Woeg u zyn ftaat op 't hert ? of liet gy 't by een wenfch ,

Dat Jezus hem ook eens mogt tot zyn fchaapftal halen?

Of zogt gy hem zyn zielsgevaar

Te ontdekken, en hoe naar

Het zondaars zyn zal, die volherden in het quade,

O En
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En onbefuisd verfmaên het unrtje van genade,

Dat haaft ten einde wezen zal ?

Waart gy hier in getrou by kleinen en by groten ?

Dorftge in dees bozen tyd en jammerlyk verval

Wel ipreken voor Gods zake? of bleef uw mond gefloten?

Hebt gy met ernft getreurd, toen die vervloekte brand,

Dat Sodoms vuur ontdekt werd in ons Land,

En 't tallóos heir van euveldaden ,

Daar 't reeds, tot zinkens toe, me was beladen,

Noch met dat uiterfte van boosheid ftout vermeêrd ?

Een gruwel, dien noch wy , noch onze vaders kendenj

Maar dien Itaalje heeft aan Nederland geleerd.

Had gy toen wel een hert, om u tot God te wenden

Voor 't zondig Land, nu ryp voor 't hemelvuur ?

Of koft gy onbeweegd van zulke fchenddaên horen,

Daar Siddims dal tot op dit mir

De nare tekenen om draagt van 's Heren toren?

Maar ach ! ik merk uit uw beklemden mond,

Hoe 't met u ftond :

Dat ontrou u doet zyygen ,

En ik van u geen antwoord fta te krygen -,

Wyl fchaamte u ganfch bedekt.

Maar ftil i ik hoor : gy zegt , 't is al bevlekt.

Myn befte plicht kan toets noch proef verdragen.

Hou op my meer te vragen.

Helaas ! myn liefde is koud.

't Geloof derft kracht en leven.

Zo God zelf my niet ftaande hoiid^

Zal my de kranke hoop, die fchier bezwykt, begeven.

'k Ben onrein, waar ik my befchou.

Myn befte daad verdiend Gods roede. '

'k Brak yder ogenblik myn duurbezwore trou,

En
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En bleef ondankbaar yoor al 't goedc.

Myn onbedachtzaamheid heeft niet genoeg gelet

Op 't geen ik heb van God ontfangen :

'k Bleef vaak meer aan de gift, dan aan den Gever hangen,

En heb myn hert te veel op 't fchepfel zelf gezet.

'kZweeg dikwyls, daar het fpreken,

Of fprak, daar 't zwygen had gepaft,

En ben, door menfchenvrees of menfchengunft verraft.

In mynen plicht bezweken.

't Bleek menigmaal aan woord, noch daad,

Aan zeden, noch gelaat,

Dat ik der waereld oit een fcheidbrief had gcgeven ,

Om , met het onderfcheiden volk ,

Naar Godes wet tot Godes eer te leven.

'k Zag ook voor lang een donkre wolk

Aangroeien, die my voor Gods wraak deed beven

En zuchten om genâ voor 't vege Land.

'kZie van naby de roê nu opgcheven,

En 's Lands gedreigden val vaft nadren hand voor hand.

*t Verborgen oordeel van dien worm *, die hoofd en palen,

NaaftGod, de veiligheid van Walchren , boortenknaagt,

Die Walchrens trots miflchien haaft zal doen nederdalen ,

Is in 't verborgen ook wel eens van my beklaagd.

Ik merk ook de adders wel door Rome ons toegezonden, f

By ons gekoefterd, die, zo 't God hun niet belet,

О 2 Den

* Een gewärmte , voornamelyk in 'tjaar 1730 aan de paal-werken van V eilani

Walcheren, in ene verhezende menigte ontdekt, dat de zwaarße palen doorboort ,

en in weinig tyds vernielt.

t De Roomfihe Geeßelyken, die, inzonderheidfedert deverwarringen ever de Co»~

ßitutie UnigenitUSj in de Roomfchgezinde landen ontßaan, naar deze Landen

gevlucht zyn , welmet verlatinge hunner bedieningen; maar niet van hunnen

haat en vyandfcbap tegen de bervermde lere en der zelver belyders ; om n»

niet te melden van den verbauenden aanwaf en ßoutheid der pafißen in Ne-

derland.
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Den ftaat haaft doodlyk zullen wonden.

'k Zie 't onmedogend zwaard alrê gewet,

En mogelyk eerlang het oorlogsvuur ontfteken,

Om 't recht van Gods verbond te wreken,

En Nederland, voorheen gelyk een wonderplant,

In fpyt van Spanjes magt, als in één nacht gewaiïên,

Weer te doen dorren in één dag , en door den brand

Der ftekende oorlogszon de inwoners te verrauchen.

En hen te doen verlangen naar den dood

Voor een rampzalig leven.

't Befeffen van Gods wrake en van 's Lands bogen nood

Heeft my voor Landen Kerk meermaal naar Godgedreven.

Maar 't is al hertloos, wat ik doe}

Myn tranen van berou, het fiddren voor Gods roê,

Het fmeken om genade

En om bevryding van het quade

Voor Land of Kerke, of voor my zelf. 'kheb ookmiflchien

Op eigen voordeel meer dan op Gods recht gezien.

Zie daar hoe 't ftaat met my en myn bedryven.

Zou ik van zulk een werk een reekning durven fchryven,

Om te verrekenen met God ?

Foei! foei! dat was met hem geipot,

Wiens reine en vlekloze ogen

Niets, dat bevlekt of onrein is, gedogen.

'k Weet dat myñ dankbaarheid noch minder wegen zal

By al de zegeningen,

Die ik genoot , dan of één ftoftje alleen wou dingen

Naar de overwigt met het onweegbare al.

Daar fchiet niets over om de rekening te fluiten ,

Dan dat ik Jezus bloed ftel tegen myne fchuld ,

En achter hem verfchuile , om 's Vaders wraak te ftuiten.

Met die poft kan alleen 't verfchil zyn aangevuld. •

О
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О lieve Heiland, die aan zulke fchuldenaren

U aanbied met uw vol rantfoen ,

Om 's Vaders ftrengen eifch volkomen te voldoen :

Ai wil my door uw goedheid fparen !

De kerker is voor my bereid

Tot in ene eindloze eeuwigheid ,

Indien ik niet den leften ftuiver

Van myne fchuld voldoe } maar ach !

Al wrocht ik tot den jongften dag,

Noch bleef myn arbeid ganfch onzuiver,

Een munt, die, wegens wigt noch ftof,

Oit gangbaar was in 't hemelfch hof : ¿

Doch gy hebt voor u zelf de onnoemelyke fchatten

Niet nodig van die goede hemelmunt,

Die gy door uwen dood verwierft : 't zy my gegund ,

U, als myn Borg, met al dien rykdom aan te vatten, .

Zie myne elend en jammer aan.

Laat my toch niet verloren gaan.

Betaal gy myne fchuld ; zo zal ikeeuwig vry zyn,

En leer my, hoe 'k in 't nieuwe jaar

Myn trou onkreukbarer bewaar,

Zo zal ik hier en eeuwig bly zyn.

Verfchoon ook 't zondig Land en uw belaagde Kerk,

Die gy graveerde in bei de palmen uwer handen. •

Spaar Neêrlands volk, en laat het oorlogniet ontbranden.

Bedwing den Antichrift : gy zyt hem toch te fterk.

Roei Sodoms gruwlen uit. den rechtren wil verlenen

Een yver voor uw recht -, een heldenmoed , die 't quaad ,

Door vreze of gunft, noit ftrafloos laat,

't Zy 't groten gelde of klenen.

Geef Overheden , wars van baatzucht, volvanirou,

Oprechte ftutten van het wagglend ftaatsgebou,

О 3 " En
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En fchenk haar wysheid ora te waken

Voor deugd en waarheid, en ten beften van 't gemeen

In 't kommerlyk gewricht der zaken.

Laat Neêrlands oog om hulp op u alleen

Geveftigd zyn. hou in de welverdiende plagen.

Uw waarheid blyve ons by. 't zy vrede in onze dagen.

OPWEKKING

aan alle

CHRISTELYKE NEDERLANDEREN

ТОТ НЕТ

LEZEN DER VÁDERLANDSCHE

GESCHIEDENISSEN.

Wy zullen *t niet verbergen voor hunne ¡anderen , voor het

navolgende geßachte, verteilende de loßykheden des Heren

en zyne ßerkheid en zyne wonderen , die hy gedaan

heeft? — opdät het navolgende geßacht die weten zoude;

de kinders , die geboren worden , en zouden opflaan en

vertellenze hunnen kinderen i en dot zy hunne hoop op

God zouden ßeilen en Gods daden niet vergeten-, maar

zyne geboden bewaren. Pi! lxxviii. 4, 6, 7.

*

ONdankbaar is 't, het goede te vergeten,

Het geen men oit van enig menfch genoot}

't Zy die ons in gevaar zyn hulpe bood,

Of ons verlofte uit llaverny en keten,

On-
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Ondankbaarder, indien de hulp komt van een hand,

Die noit daar toe aan ons door vriendfchap was verpand.

Maar zo men dankbaarheid acht te betamen,

Als menfch aan menfch oit zulk een weldaad doet,

Wat eerlyk hert , wat chriftelyk gemoed

Zou zich dan der ondankbaarheid niet fchamen

In 't niet erkennen van het heugelyk genot

Der vryheid, die het Land alleen geniet door God?

Een vryheid aan den Staat in gunft gefchonken ,

Niet omdat hy met God in vriendfchap ftond -,

Wyl Rome dien noch aan zyn afgod bond

En 't volk gcheel in welluft lag verzonken -, *

Terwyl gewetensdwang en Spaanfche dwinglandy

Hield onze vaders in een ftrenge flaverny.

Wie zou niet billyk, na die weldaad, wachten,

Dat Neêrland, nu door 't zuivre licht beftraald,

Zyn Redder met een dankbre ziel betaald

Zou hebben 't geen het konde en alle krachten

Befteed tot zynen lof en yverig getracht

Naar kennis van den weg , die tot dat heil ons bragt ?

Wie zou niet denken, dat de glans der waarheid,

Gebroken door die vuile nevels heên ,

Het hert van yder , dien dat licht befcheen ,

Onfcheidbaar zou verpanden aan haar klaarheid

En doen erkennen , dat 't geloof, naar 't Woord gericht,

De grondílag blyft, waar op 's Lands vryheid is geifticht?

Wie

* ZU van de Sandes Nederland: Hliloric/: 22.
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Wie zou zich niet (gold 's Heren Woord of reden )

Gewapend houden tegen bygeloof,

En , voor 't gedeun der Roomfche berghoer doof,

Zich wachten voor gemeenfchap aan haar zeden ,

En bidden: Heer verlos dees Staat van 't heilloos rot,

Dat zynen afgod ftelt in uwe plaatfe , ô God !

Zou niet elk vader aan zyn krooft vertellen

Gods wonderen , ter redding van het Land

Gewrocht , toen hy , daar menfchenhulp en hand

Ontbrak , beftond de tyranny te vellen

Van hem *, wiensmagt enfehat in'tganfchewaereldrond,

Zo weinig als zyn trots en bloeddorft, weergâ vond?

Moefl: onze jeugd van jongs af aan niet leren ,

Hoe duur de waarheid werd voorheen gekocht ,

Toen Alba die in bloed te fmoren zocht

En 't ketterdom met vuur en ftrop te keren }

Terwyl Oranje *f- , een naam aan Neêrland ecuwig waard ,

Noch eigen bloed noch goed voor Neêrland heeft gelpaard.

Maar neen, dat al is, leider ! ver te zoeken.

De dankbaarheid aan God is lang verkoud -,

Wyl menig een zyn tyd te dierbaar houd ,

Dan dat hy dien in 's Lands hiftorieboeken

Befteden zou , om daar te zien wat God al deed ,

Toen hy den afgod hier ten Lande en Kerke uitfmeet.

Men hoort de vaders tans veelmeer hun kinderen

De wys infcherpen, hoe men fchatten krygt,

• Filips den tweden, Koning van Spanje.

{ WUlem de eerße, Frim ven Oranje.

En
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En door wat kunftjes men tot hoogheid ftygt,

Daar godsvrucht licht hun 't meeft in zou verhinderen,

Dan 's Lands gefchiedenis , die zulk een winft niet gecft,

Waarvan men, naar zyn luft, in pracht en weelde leeft.

Maar Neêrland , dunkt het u geen tyd te wezen ,

Om uit uw vadzigheid eens op te ftaan ?

Voelt gy Gods hand u niet reeds dapper flaan ,

En moet gy voor geen zwaarder rampen vrezen ?

Of denkt gy niet , dat uw vereelde ondankbaarheid

Gods langgetergde wraak tot uw bederf bereid ?

Was God verplicht uw vaderen te fchenken

De zuivre waarheid op zyn Woord gegrond j

Wyl hy hen blinde afgodendienaars vond ?

. Was hy verplicht den Spaanfchen vorft te krenken

In zyne magt, of hen te redden van zyn dolk,

En u te ftellen tot een vrygevochten volk ? *

Ganfch niet. gy zyt aan God door alle banden

Verbünden en tot zynen dienft verplicht.

Riep hy uit duifterniiïc u tot het licht

En waakt hy noch voor't heil der zeven Landen,

Richt trage handen, richt verílapte knieèn op,

Eer't langgevreesde quaad neêrftorte op uwen koр.

Doorzoek Gods Woord -, maar haal ook uit de hoeken

St Is beide godsdienft en geen werk van keur ,

f datmen doet om tydverdryf of ileur)

P De

* Daar i-oor heeft de Koning van Spanje Jezen Staat verklaard , eerß by het

twaalßarig beßand van't jaar 1609 , en naderhand by den Munßerfchen vrede

in,tjaar 1648.
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De dikbeftoven 's Lands hiftorieboeken ,

En acht vry uwen tyd op 't allerbeft befteed ,

Als gy de wondren leeft , die de Allerhoogfte deed.

Moeft Ifraël aan't nageflacht niet melden

Wat God aan Faraö deed, om zyn magt

Aan Jakobs zaad, eer hy't in Kanaan bragt,

Тe tonen ? liet Gods Geeft den roem der helden

Тe boek flaan, 'twas opdat men dankbaar 's Heren lof

Gedurig ftellen zou tot een verluftingsftof.

't Was opdat Ifrêl zou in liefde blaken

Tot God en godsdienft en hun Vaderland ,

En, zich vertrouwende op zyn fterke hand,

Voor het verval in 1ere en godsvrucht waken.

Lees gy ook, Chriften, 's Lands kronyken door en door.

En hou Gods wonderweg uw kindren vlytig voor.

Stamp uwe jeugd, reeds van hunne eerfteJaren ,

Een haat in tegen't Roomfche bygeloof,

Dat hun voorvaders ftelde tot een roof, *

Toen die, in fpyt van duizenden gevaren,

In 's Heren kracht, die hun verftrekte een toeverlaat,

De gronden leiden van den godsdienft en den Staat.

Toon hun, hoe zwak, ja zelfs niet waard te noemen,

Oranje met zyn aanhang was , wanneer

Ну

* Те weten van de ßrenge bloedplakaten , inquißtie en bloedraad , door welken ene

talloze menigte van bloedgetuigen omgebragt en geheel Ncdcrland aan tnisdaad

van geanetße tnajefteit in den hoogften graad fihuldig verklaard is, volgensvon-

.nis van de Spaanfche Inavifitie van den 10 Febr. i j68 , te vindm by Bor à*

zyne Hillorie der Nederl: Oorlogcn iv Boek. Fol: 160, \
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Hy't harnas voor de vryheid en de leer

Aangefpte, 'tgeen hem ale rebel deed doemenj *

Maar dat God voor de zaak van 't bange Neêrland ilreed ,

En door een handvol volk geduchte wondren deed.

Leer hun , hoe God in hagchelyke tyden ,

Als menfchenraad en hulp ten einde fcheen ,

De hoop zelfs by de dapperften verdween

En onze vyanden zich reeds verblydden

Om Neêrlands val , zyn hulp op 't onverwachtft bewees

En, zonder menfehenhand , den Staat reddeuit zyn vrees. f

Dat zal 't geloof, dat zal 't vertrouwen fterken

Op God , hoe donker het'er uit mag zien :

Dat zal hen ftraks in nood tot God doen vliên,

Om meer afhangkelyfc van hem te werken ,

En zich, door wanhoop noch vermetelheid genoopt,

Te ftellen in zyn hand, hoe't met hun zaak ook loopt.

Doe hen ook zien de vrucht van dat vertrouwen

Van onze vaderen op God in nood ,

En dat hy noit voor zulken de oren íloot ,

Die met hem zyn en op zyn byftand bouwen ;

Want dat 's Lanas vyana voor een geuzen bededag

Meer vreesde, dan voor't heir, dat voor zyne ogenlag.$

P 2 Beduid

* Zie 'tvonnis by den zeffden Bor, iv Boek. Fol. 169.

f Zie zulke reddingen in,t jaar 1 574, na bet verlies der ßad Zierikz.ee , door de

muitery'ê der Span']aarden : in,t jaar 1588 door't vernielen der onverwinnelyke

vloot door ßorm : in,t jaar l6]% in Hollands verlojpnge door een ¡cbielykendoi'

en diergelyke meer.

$ Zie vande Veldes Wonderen des Alderhoogften p: 94. in de aantekeninge ,

tn Hclknbtoeks Bybelfche Keurftoffen 1 Dec! p. 773.
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Beduid hun , hoe de deu^d dier vrome helden

Hun bybleef tot den leiten levensfnik,

Zo dat zy, zelfs in't doodlyk ogenblik,

Het heil des volks voor alle dingen ftelden.

Wek ook de jeugd op , om , door zulk een liefdegloed ,

Voor onzen vryèn tuin te wagen lyf en goed.

'Wys hen daartoe op 't voorbeeld van den Vader

Des Vaderlands , Gods trouwen bondgenoot ,

Die voor 's Lands heil zyn wenfch en leven íloot,

Toen 't vinnig lood van een vervloekt verrader

Hem't hert doorwondde , en flechts dentydliet om tot God

Te imeken voor het volk om een genadig lot. *

' Wys

* Ik weet wel , dat het den ongenoemden Schryver van't leven van Prins

Willem den eerften geluß heeft, dit verhaal der Neder/andfihc Hißoriefchry

veren, ja der refolutien van de Algemene en Hollandjche Staten , op den ю

"July I ^84 , den eigen dag van 's Prinfin dood, genome» % alleen op aanleidmg

van twee Roomßhe, dat is, partydige fihryveren , Strada en Bentivoglio , en

op de uitlandfche tydingen , in twyffel te trekken , even of de in het hert gewo»'

de Prins de rechtpatriottifche en het zege! op alle zyne vrome daden zettende

woorden : Mïk God! zyt my genadig ! MYN God'zyt

DIT ARME VOLK GENADIG ! uit den aart zyner lüonde , niet zün

de hebben konnen uitfpreken : doch men zie hierop na de aantekening van den

zeereerw: Here R: Alberthoma op zynen Profeet Elia, 474 bladz. gericht

tegen die ve'rdenking en geßaafd met het ßerfgeval van den zeeheld Marten

Harper uz Tromp, die Qvolgens't verhaal van Brandt in,t Leven van den

Admiraal de Rniter p: Jj-. ) door een musketkogel in de ßinker borfi onder den

tepe! in 't hert gefchoten , daar de dood terßond op volgde , echter in zyn leße lè

vent ogenblik zyne matrozen noch tot kloekmocdigheid vermanen en God bidden

tonde, dat hy zieh over zyne zielen de gene, die onder zyn bevelßondentwilde

erbarmen: waarby men voegen kan het uierkwaardige gevalvanzekerenAndtics

Haievanger, die, tenjare 160J , te Groningen , in,t hert verwond zynde ,

zyne wonde xvi dagen ovcrleefde, velgens het verhaal, opgeßeld door Nicolaiis

Mulerius, hoogleraar in de genees-en wiskunde aldaar , en in de St: Martens

kerke op de boekzaal, in een gefihilderd tafrecl, te lezen, wordende het zelve

ook gevonden in Hegenitii hinerarium Friiio- Hollandicum , pag: 16. Deze

aantekening meende ik der gezegonde gedachtcTfijJe van dien groten Vader des Va

derlandsfchuldig te v:ezen.
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Wys hun , hoe , als de waarheid werd befixeden ,

En 't dwaallicht van Armyn de Kerk alom

Bezwalkt had , God een ganfchen leraarsdrom

Verwekte, die deze inbreuk node leden}

Maar onverfchrokken , met een yver voor Gods eer,

Met God en de Overheid beveiligden de leer. *

Vergeet vooral uw zaad niet in te fcherpen ,

Hoe God ons veel te ondankbaar Vaderland

Getuchtigd heeft en met zyn flaande hand

Gedrukt, zo dat hy 't ganfeh fcheen te verwerpenj

Toen hy den vyand tot in 't hert van Holland zond ,

Die t'allen kant den ruin van't zondig Neêrland fchond. f

Breng hun den toeftand van de boze dagen,

Die wy nu noch beleven , onder 't oog ,

En doe hen zien , dat nimmer quaad zo hoog

Gefteigerd was -, dat noit de vaders zagen

De gruwelen, die God tans voor zyn rein gezicht

Ziet in 't verborgene gefchieden en voor 't licht.

Doe hen te recht verftaan, hoe door de fchatten,

Ons door Gods gunft gebragt van alien kant ,

De dartelheid en wclluft de overhand

Kreeg, die den Staat zal doen in duigen fpatten.

Ontdek hun 't groot verfchil der hedendaaglche pracht

Met de oude deftigheid van 't vaderlyk gellacht.

Tracht hen , door 't voorbeeld van die Patriottcn ,

Te waapnen tcgen onverfchilligheid

P 3 ' In

* Door de ießuiten der Dort[che Synode, tu de jaren 1618 en 1619 gchoulen.

t In 't jaar l6~z, wanncer Geldcrland, Utrecht en Overyjfcl, met een gedielte

van Holland^ in ur/w/j da^en in de viagt der Franßhen ¿evallen vías.
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In godsdienft , die zich nu alona verfpreid ,

En yder leert met God en vroomheid fpotten ,

En dat men alte mood van dat gellacht ontaard ,

Dat al het aardryk door was om zyn deugd vermaard.

Leer hen met eerbied van de Vorften melden,

Door God voorheen aan 't roer van Staat gefteld.

En door wier hand hy 't vyandlyk geweld

Beteugelde } opdat zy 't geflacht dier helden

Met alle dankbaarheid erkennen voor dien ftam ,

Van wien , naaft God , ons 't heil van 't Vaderland toequam. *

Doch zoekt gy nut uit 's Lands hiftoriebladen

Voor u en voor uw zaad, leert aan de jeugd,

О Chriftenen, de heirbaan van de deugd,

By 't voorgeflacht betreên , ook in uw daden.

Geen les zinkt dieper in het tedere gemoed ,

Dan, wenmen zelfden plicht, dien menhun voorfchryft,doet.

Leert hen alvroeg met danken en gebeden

Den welftand van het Vaderland en Kerk

Van God affmeken. 'tzy uw daaglyks werk

Daartoe met uw gezin tot hem te treden.

Dat breekt des vyands magt , dat ftuit Gods flaande hand ,

Dat queekt de deugd en brengt den zegen over 't Land.

Elk zie dus toe , dat hy den blaam afwende

Van ons, daar Ifrèl me getekend ftaat, Dat,

* Zeer nadrukkelyk laten zieh de Heren Staten van Holland hier over uit in enen

brief aan die van Vriesland, ten jare 1597 gefchreven, betxigende, na de uit'

mипtende dienfien den Vaderlande , by de helden uit den huize van Najfou bewezen,

opgehaaldte hebben, dat de ondankbaarheid in zulkeltukken tíode en alle

eerlyke menlchen ten hoogften mishaagt. Waarlyk een recktfehape feel.

Zie Bor Nederlandlche Oorlogen xxxiv boek, fol: 17.
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fW*'/1 de Plaats der vaderen , een zaad

ПЙЙ ¿ST 5°d n°Ch ^ d^en kende,

Daar cZ Nueêrland maar te veel zyn waarheid vind

• G°d n°ch Z^nen dienft, maar 4uuft wordUd

EdÄ rot2i<* ' in d,ochteren en zon-

Van rrnn ?nderzoeki ja 't zy ook »t doel

Het volk h СГаЛ°Р den Preikibel,

Enïat GoíUn ílcht hiertoe «et ernft te tonen,

^nTgäÄHeref' diC noch de7-ht geniet
6 c" a°oi s Heren arm is aan dit Land geibhied.

^Watcod íUlk "* Cind ' ô Nederlander ,

Waoch? ro°or ín 7°or ? vaderlyk ffflaá«:

Weicdoo 4 verbat dení ^*^Wp* bragt. •

Zoo groeit (fclSTft Cesluft ш cIkanderi

ZowKeltw«L^^äen VO°r k%-
citvoor stands bchoud, en voorGods eer.

OP-



120 STICHTELYKE

OPWEKKING

ТОТ НЕТ

OEFENEN VAN DEN

HUISGODSDIENST.

Ik hebbe hem gekend, opdat hyzynen kinderen en zynenhui-

ze na hem zoude beveleny en zy den weg des Heren hoit-

deny om te doen gerechtigheid en gerichte , opdat de Heer

over Abraham brenge hetgeen hy over hem gejproken heeft.

Genef: xvin: ip.

КAn 't u van 't hert , u , die u Chriilen noemt

En door God zyt tot hoofd en heer verheven

Van 't huisgezin, dat hy u heeft gegeven,

En die met recht op zulk een voorrecht roerat,

U aan't voornaamfte deel van uwen plicht teonttrekken,

Dat is, uw huisgezin tot godsdienft op te wekken?

Verbeeld u niet, datge aan Gods^ifch voldoetj

Als gy uw zaad ten doop hebt aangeboden ,

Voor 't lichaam zorgt in 't geen hun is van noden,

En dag en nacht Ichraapt om een handvol goed -,

Opdat gy , naar uw ftaat, hun fchatten na moogt laten

Van zulk een goed, dat hun in 't fterfuur niet kan baten.

Denk niet, dat gy beantwoord aan uw plicht,

Alsge alles aan uw kinderen laat leren,

't Geen dient om in de waereld te verkeren

Met
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Met hoflykheid , op alles afgericht,

En hun zulk een beroep of eeramt tracht te geven,

Dat hen kan vergenoegd en onbezorgd doen leven.

't Is niet genoee, dat gy alvroeg uw geld

Aan 't onderwys der waarneid woud befteden

Van zulk een leer, die gy zelf hebt beleden,

Opdat hun naam ook wierd te boek gefteld

By zulken, die, naar fleur, als kerkeledematen,

Tot 's Heren avondmaal zyn wettig toegelaten.

Ganfch niet. God wacht gewis van u vry meer :

Ну eifcht niet flechts uw zorg in borgerhandel ,

Maar vordert, dat gy zelf met woorden wandel

Hun voortrede, om, opziende tot den Heer

Om hulp, zyn liefde en vrees uw kindren in te fcherpen,

En 't zaad van godsvrucht in hun teder hert te werpen.

Uw krooft, van zelfs in al zyn doenjgereed

Het voetfpoor van zyn oudren te betreden, •

Zal ongemerkt zich wennen aan uw zeden ,

En volgen 't geen het ziet , dat vader deed.

Het zy 't u daaglyks zag in alle zonden leven ,

Of ruftig op het pad van alle deugden ftreven.

Wat blydfchap ('draagtge een vaders hert in 't lyf}

Moet u de hoop van uwe kindren ftrekken,

Zo ras gy maar een vonkje kunt ontdekken

Van zedigheid en deugd in hun bedryf,

En , moogt gy 't als een vrucht van uwe vlyt befchouwen ,

Hoe vrolyk zultge in't werk niet op Godsbyftandbouwen!

Q. Maar
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Maar welk een ftof van fchaamte zal 't u zyn ,

Indien gy, ziende uw krooft in ondeugd leven,

Zult denken , 'k heb hun 't voorbeeld zelf gegeven ?

'k Verfleet meer tyd by dans , by kaart , by wyn ,

Dan in hun leiten van de godsvrucht voor te fchryven }

Geen wonder, dat zy doen 't geen zy my zien bedryven.

Hoe vreeslyk zal 't u zyn in 't ftervensuur ;

Wen God u zal 't verzuitn voor ogen ftellen,

En uw geweten zelf het vonnis vellen -,

Ja, als uw zaad, waarop gy noit eens zuur

Dorft zien om hun misdryf, u op 't wanhopig herte

Zal wegen, en hun lot noch fmert doen tot uw fmerte !

Maar 't zyn niet flechts uw kmders , wier behoud

Naar ziel en lyf gy vlytig moet betrachten }

Dien zelfden plient blyft God van u ook wachten

Voor dienftboôn , die hy aan uw zorg vertrout.

't Is niet genoeg hun het bedongen loon te geven ,

En 't geen hun nodig is tot onderhoud van 't leven:

Hun zielen., even waard in 't oog van God

Als de uwe, moet gy u geenzins onttrekken -,

Maar daaglyks hen tot ware godsvrucht wekken.

Een plicht van velen, laas ! te fnood befpot,

Als oft alleen maar was het werk van lage zielen,

Voor God met al zyn huis ootmoedig neêr te knielen,

Onchriftenen , fchandvlekken van de leer,

Die zy belyden , mag zulk oordeel pafïèn :

Geen Chriften acht zich hier Gods eifch ontwalîên ,

Die uit één bloede fchiep en knecht en heer.

Heeft
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Heeft u zyn hoog beftel ten hoofd van 't huis verheven ,

Ну wil, dat gy u zult uw huis ten voorbeeld geven.

Was 't Abraham, dien Godsheld, niet te laag,

Zyn talryk huisgezin den weg des Heren

Door mondling onderwys en daad te leren ,

't Zy ook uw bezigheid , om alle daag ,

Als Abrams zoon , het werk van Abraham te plegen ,

En fmeek met uw gezin dan mô om Abrams zegen.

Dorft Jofua wel voor ganfch Ifrêls oor,

Als hy het zogt tot 's Heren dienft te buigen ,

Hoe groot een vorft hy ook mogt zyn, betuigen,

Dat , wien zich Ifraël te dienen koor , '

Hy en zyn huisgezin Jchovaas dienft verkoren }

En zou de hoogmoed u in zulk een opzet ftoren ?

Neen , neen ! koop vry den tyd zorgvuldig uit

Tot dezen plicht. 't zal u ontzaglyk maken ,

Uw huis zal haaft tot u in liefde blaken ,

En alle wrevel word dus beft geftuit :

Maar denk , dat noit uw woord meerop het hert zal klemmen,

Dan alsge uw leven met uw leer doet famenftemmen.

Maar, moeders, 't raakt den mannen niet alleen :

Die chriftenplicht legt ook ten uwen lafte.

Zo 't Lois oit, of zo 't Euniee pafte,

't Paft u , niet flechts uw kinders door gebeên

Van hun geboorte af aan hun Schepper op te dragen ;

Maar in hun onderwys te ílyten uwe dagen.

r Is 't tot Prifrillaas roem geboekt in 't Woord,

<£ г Dat
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Dat zy Apollos kon Gods weg ontdekken?

'tZal u gewis, 't zal u tot ere ftrekkerij

Indien gy , door haar voorbeeld aangefpoord ,

Uw huisgenoten tracht, befcheiden en met klaarheid',

Тe leiden in 't verftand der goddelyke waarheid.

Geen onvrymoedigheid houde it te rug!

De fchaamte paft, wanneer men quaad zou plegeny

Maar gy , verheft uw hert in 's Heren wegen.

Hier eifcht de plicht, dat elk zich blyde en vlug

Aangorde, om voor het heil des huisgezins te waken,

Daar 't God behaagd heeft , u tot hoofden van te maken.'

Men wende ook hier geen onbequaamheid voor.

Beleed gy niet , eerge aan den difch des Heren

Mogtnaderen, dien weg, dien gy moet leren

Aan uw gezin ? betreed op nieus dat fpoor.

Gedurige oefening zal u bequaamheid geven,

JNoit werd ook bidder om Gods byftand afgedreven."

Elk maak dus van zyn huis een kleine kerk, j j v-

En blyf gelovig op Gods goedheid wachten, i

Die nimmermeer uw poging zal verachten ;

Maar zegenen uw huisgezin en werk.

2k) zal de aloude deugd der vaderen weer bloeien,'

En Nederlandj met God, in magt en welvaart groeien.

OP:
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OPWEKKING

tot

STICHTELYKE В YËENKOMSTENÏ

Laat ons op malkanderenachtnemen tot opfcherping der liefde

ender goede werken , en laat ons onze onderlinge by'èenkomfi

niet nalatenb gelyk fommige de gewoonte hebbenb maar

malkanderen vermanen. Hebr:x: 24, 254

Gezellig menfch , hoe dus alleen. i

In 't eenzaam ftil vertrek gebleven ?

Heeft 't zoet van 't ftichtlyk famenleven

Voor u dan gecn bekoorlykheên ?

In 't eenzaam gaêrt de ziele fchatten ,

't Is waar, diem' elders nergens vind,.

En hy , die ware wysheid mint ,

Dwaalt, zo hyze in 't gewoel wil vatten;

Maar alle ding heeft tyd en keer.

De wysheid , die men heeft verkregen

In 't eenzaam , vloei' , gelyk een regen ,

Daar 't paft , van uwe lippen neêr.

De wysheid, die men heeft verzameld,

Doet zelfs, als zy zich mêdeelt, winftj

Ja woekert ook , door hem , die , minft

Geacht, met weinig kennis ftamelt.

Erken Gods wil in deze zaak,

Die 't pronkftuk vari zyn alvermogen

Niet ílechts voorzag met verziende ogen ,

Maar 0ok 't gehoQr fchonk en de fpraakj
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Opdat het onderling vermelde

Gods grootheid, majefteit en magt,

Die 't al uit niet heeft voortgebragt

En op zyn wenk in orde ftelde }

Of om het onbegrepen goed ,

Dat God zo heerlyk in zyn Zone

Stelt voor 't gcheiligde oog ten tone,

Te roemen met een bly gemoed -,

Om daar Gods deugden in te aanfchouwen.

Waar blinken die oit fchoner uit,

Dan daar men, volgens 't vrêbefluit,

Ziet Jezus met zyn Kerkbruid trouwen ?

God krygt , 't is zeker , ook zyn eer

Van zulken, die, fchoonze eenzaam leven j!

In ftillen aandacht opwaarts ftreven

Met hallelujahs naarhun Heer,

Terwyl zy dikwyls aangenamer

In 't Woord , die grondeloze zee ,

Zich baden , en , met God in vrê ,

Hun herten opnen , niet hun kamer.

't Is heuglyk wis : maar God eifcht meer.

't Is hem bchagelyk, dat vromen

Tot nut en ftichting famenkomen ,

En dat men zich niet alte zeer

Zal aan dees liefdeplicht onttrekken.

Die altóos in het eenzaam zit,

Hoe kan hy, als een fierlyk lid,

Ook andren tot Gods liefde wekken ?

Hoe geeft men oit op zwakken acht,,'

Om die in hun geloof te fterken ?

Hoe fpoort men hen tot goede werken ?

Hoe word dk liefdedienft betracht,

Om
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Om treurge zielen te onderrichteh,

Naar 't Woord, met trooir of wyzen raad,

Of hem, die 't deugdenipoor verlaat,

In tyds tot keren te verplichten ?

Dreigt 's Heren roê de Kerk oft Land,

Gelyk , helaas ! in deze dagen ,

Hoe billyk is 't Gods ftrenge flagen

Te wenden, met vereende hand

En hert van eensgezinde vromen ,

Die niet ílechts eenzaam met gebeên

Voor Sion tot hun Vader treên i

Maar die met opzet famenkomen,

Om Gods ontferming , fchoon te fnood

Door Neêrlands klimmende gebreken

Verbeurd, van hem noch af te fmeken,

Eer hy zyn arm ter wraak ontbloot' :

Of fchenkt God aan het Land zyn zegen ,

Wend hy de welverdiende ftraf

En alle plagen gunftig af,

Ofvloeitny, als een milde regen ,

Met zyn genade op Sion neêr,

Verandert hy in gunft de tyden ,

En wykt voor rufte en blydfchap 'tlydenj,

En zou 't getrouwe volk hun Heer

Niet naderen met lofgezangen ,

En met den blyden blyde zyn ,

En , in dien lieven zonneiènyn ,

Elkandren met gejuich vervangen ?

Gewis dat eifcht de liefdebjnd

Van Chriftus nauvereende leden,

Dat zy , in licht of donkerheden,

Verenen hert en ftem en hand..

Wíq
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Wie durft zich, die dit weegt, onttrekken?

Wie word niet door zyn plicht gefpoord?

Wie word niet door het nut bekoord ,

Om zich blymoedig op te wekken ,

Om, in bedoeling van Gods eer,

Zyn boeken en befpiegelingen,

En al zyn nuttige oefeningen

Te wiiïlen met een nut verkeer,

Om niet meer , altyd bpgefloten ,

Te fchuilen in een ftillen hoek?

De famenleving is een boek,

Dat ook de kennis kan vergroten:

Elk Chriften ftrekt daar van een blad,

Daar ook al veel uit valt te leren.

De leiding van het volk des Heren

Op hunnen weg naar's hemels ftad,

Zo vol van wysheid en van wonderen,

Die in een zoet verkeer alleen

Ontdekt word, geeft ons dubble reên,

Om ons niet altóos af te zonderen,

En andren en zieh zelf het zoet

Te onttrekken, 'tgeen men wis zou fmaken,

Als luft tot geeftelyke zaken

Het hert der vromen branden doet.

Alleen men wachte zich voor twiften,

Ofydlenpraat, die niemand ftichti

Hoeweldatquaad, helaas ! te licht

Inkruipt door fatans helfche liften.

Dan dient'er moedig tegenftand

Geboden , om dat vuil te keren ,

Onnutten ydlen klap te weren,

Eer'tonkruidkryge de overhand.
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Dat zou den Chriftennaam bevlekken,

De ziel verwonden, en het hert,

Voor blydfchap , baren rou en fmert.

Dat zich dan elk trachte op te wekken

Tot dankbaarheid met hert en mond ,

Voor 's Heren wyze en heilge goedheid ,

Die zo veel ftichting, nut en zoetheid

In 't onderling vèneeer ons gont.

Dat yder, die God vreeft, met pfalmen,

In't eenzame en in zamening

Gclovig door de wolken dring' }

Terwyl en oor en tong, met galmen

Vervuld, hem loof, die eeuwig leeft,

Die in 't gezelfchap van de vromen

Zelfmet zyn Geeft wil nederkomen,

En die ons tong en oren geeft.

OP НЕТ

VERZUIMEN

V А N D EN

OPENBAREN GODSDIENST.

Eén dag in uwe voorhoven is beter dan duizend eiders.

Pfalm lxxxiv: xi.

Toon: Jezu Chriße , Godes Zoon.

ISraèl, wat was het fchoon,

Dat, naar 't woord van Amrams Zoon,

•t Man u daaglyks is geregend ?

R Ига.
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Ifraèl, wat was het flecht,

Dat gy hem , die dat gerecht

Schonk, zo fmaadlyk hebt bejegend?

Haddenwe aan uw plaats geftaan,

Nimmer hadden wy 't gedaani

Maar dien God, met reine klanken,

Voor dat fmaaklyk bemelbroro^

Dat gy veertig jaar genoQt,

Altyd vrolyk blyyen danken.

Maar gy hebt de ondankbaarheid,.

Onder zware ftraf, befehreid.

Zeker God laat zich niet honen:

Immers wil hy vroeg of laat

Yder, die zyn gunft verûnaadi*

Naar verdienfte recht belonen.

Zo zou yder, die niet boos

Of onbandig goddeteo*

Was, een biliyk vonnis vellen

Over Ifrêls wangedrag,

't Geen zyn Leidsheer ydren dag^

Porft met щeд\*eп wrevel queren,

iito gy » doemer гад den Jood,

Is uw misdaad minder groot ?

Ifrêl dorft het Man verfmaden,

't Geen hem was van Qod gegoud*

Tot een fpyze voor den mond

Om het lichaam te, verzaden.

Maar
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Maar gy durft veel verder treên

In verfmachte ondankbaarheên

En Verachten 't Brood, 't geen 't leven

Van de zielen voeden kan ,

't Ware en tegenbeeldig Man,

Door Gods gunft den menfch gegeven,

ч

'k Meen Gdde Eéngeboren Zoon ,

Die uit zynen gloritroon

Zondaars door zyn hemelboden

Op het ware Levensbrood ,

Dat de ziel red van den dood,

Ernftig dag aan dag doet noden.

Doch het blykt niet dan te klaar,

Dat die zaalge blydemaar

Menigen zelfs walgt te horen,

Die, op aardfchen draf verzot,

Schaars of noit om 't Woord van God

Komen in zyn tempelkoren.

Daaglyds bied ons God dien fchatj

Maar zo iet verveelt , 't is dat ;

Daar is luft noch tyd te vinden

Om naar 's Heren huis te treên $

Schoonm' in dwaze dartelheênj

Ganfche dagen kan verllinden.

Zoum'er noch eens henen fpoénj

O wat is'er werk te doen !

Daar men zich door laat beletten,

Maar 't geen men, wen de ydelheid

R 2 Ons
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Ons tot haren dienft verbeid,

Zonder hinder kan verzetten.

Of de leraar preekt het Woord

Zo niet, als men 't gaarne hoort,

En men kan dat foort niet dragen?

Maar zeg, is Gods Geeft het niet,

Die hem in zyn oogft uitftiet ?

Moeft die eerft uw keur afvragen?

Ja men houd zich niet voldaan

Zelfs niet naar Gods huis te gaan.

Hevig ism'er op verbeten -,

Zo dat menig eerlyk menfch ,

Die daar vind zyn luft en wenfch r

Voor geveinsd word uitgekreten.

Niet omdat men van hem weet

let , dat met oprechtheid ftreed,

Of wat fchandlyks op kon fchuimen,

Maar omdat hy , als de tyd

Of beroep het kerkgaan 1yd,

Nô dat voorrecht wil verzuimen.

Maar valt u Gods dienft zo zwaar,

Die men pleegt in 't openbaar,

Daar nog enige eer aan vaft is ;

Billyk denkt men niet veel goed

Van het geenge in 't eenzaam doet,

Daar hy licht noch groter laft is.

Houd men met den hogen God

Dus
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Dus niet opentlyk den fpot ?

Dat heet nadren met den monde •,

Schoon men ver van God het hert.,

Diep in de ydelheid verwerd,

Houd gekluifterd aan de zonde.

Dat het Jood of Heiden deed,.

Die noit Jezus naam beleed ,

't Was te dulden: niet in menfchen ,

Die belyden,:niets zo zeer, ' * '•[

Dan de liefde van dien Heer

Voor hun eeuwig deel te wenfchen.

Maar wat liefde kan'er zyrr, •

Als het ftrekt verdriet en pyn

Weinige uren te befteden ,

Daar het Liefdevoorwerp doet

Melden, welk een heerlyk goed

Ну hun fchenkt, die hem beleden?

Daar hy de oorzaak van zyn dood,

'tHeil van zynen.gunftgenoot,

Doet verkonden door zyn knechten r

Ja zich zelf ten fpyze geeft

Aan de ziel, die honger heeft,

Naar die hemelfche gerechten.

Zeg eens} zytge ook zo gezind,

Wen u enig menfeh bemint ?

Zoud gy u daar me vernoegen,

• Dat hy veel van liefde fprak,.

Maar de walge van.u ftak

R i En
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En zich noit by u wou voegen?

Ja met uwen vyand, dien

Gy niet voor uw oog mogt zien,

Bleef een nauwe vriendfchap houen,

Niets ter uwer liefde deed,

Maar u alle fpyt en leed*

In het openbaar bleef brouwen.

Immers zegt gy zeker, neen Î

En zou Chriftus zyn te vreêa

Met alle uw bedriegeryën ?

Leg dan zynen naam vry af,

Orverwacht, .dat gy de ftraf

Van een huichelaar zult lyèn.

Ga en doem den Jood nu vry ,

Dwaas, maar weet gewis, dat gy

Zult uw eigen vonnis Fchryven ,

En die God, dien gy verfmaad,

Zekerlyk u vroeg or laat

Niet een myt zal fchuldig blyven, „ .. .

Ai bedenk dan uw gevaar,

Eer u 's Heren toorn zo zwaar . . .

TreiP ! nu laat hy u noch noden. . 1

Keer toch van uw dwaalweg weer ,

En koom vlytig, daar dé Heer

Zynen zegen heeft gebodçn.

'tMogt eens zyn die wenfchbre ftond,

Waar in hei u wierd gegond,

Dac

.
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Dat een pyl van Jezus liefde , **

Dien gy tans noch kent noch mint,

Wyl u de ogen zyn verblind,

Uw verharden boezem griefde.

О watzou 't een zalig uur

Zyn, indien.dat liefdevmir

Uwe ziel eens mogt ontvonken Г

Koomdan, koom dan, daar hy 't doet '

Want dat onwaardeerlyk goed

VV^rcJ даде-Д щ Çqdî.Jims gefçhoekeh.

Daar ontdekt hy zy» befluir,

Veilt aan elk zyn wysheid uit,

Opent de ogen van de blinden,

Vormt de zielen tot de deugd,

En verwekt in \ hat een vreugd «

Door geen rampipoed te уедЩпЗад.

TOETS
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T О E T S

van

GODSDIENSTP LÏC H T E N,

AANDACHT OP MATTH: vu: in

Niet een ygelyk , die tot my zegt : Heer , Heer ! zal ingaan

in 't koningryk der hemelen , maar die doet den wil myns

Vaders , die in de hemelen is.

Godsdienftig menich, die alle plichten

Zo vlytig waarneemt t'aller tyd,

En in uw plichten u verblyd.,

Wiens voorbeeld andren ook kan ftichten,

En dus noch nut zyt aan 't gemeen,

Kom, zit eens neder by u zelven,

Om in uw eigen hert te delven ,

En toets alle uw godsdienftigheên.

't Verfchil is groot, hoewe ons gedragen,

En uit wat bron de luft ontfpringt,

Die ons tot heilge plichten dringt.
Miflchien zal Jt Gode op 't hoogft mishageh,

't Geen fchoon fcheen in 't bedrieglyk hert.

Wel licht zal een bedaard befchouwen

U doen van al uw plichtwerk grouwen ,

En wiflçlen uw vreugd in ûnert.

I -' : . * - Denk
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»

Denk om het woord van 's hemels Koning:

„ Niet yder, die op godsdienft roemt,

„ En my zyn Heer en Meefter noemt,

Zal ingaan in myns Vaders woning } ф

„ Maar die zyn wil eerbiedig doet,

„ Zich zelf niet zoekt -, maar tracht in allen

„ Te proeven 's Heren welgevallen,

„ Is in des Heren ogen goed.

Wanneer gy *t heilig Woord hoort preken ,

En zulks uw ziel tot blydfchap ftrekt,

Oft kerkgezang uw aandacht wekt,

Is u dan nimmermeer gebleken ,

Dat mooglyk meer door orgeltoon

Of eigen gaven in het zingen

Uw hert in vreugd begon te ontfpringen,

Dan door 't befchouwen van het fenoon,

't Geen uitblinkt met volmaakten luifter

In hem, wiens lof in 't englenchoor

Werd vrolyk uitgegalmd, zelfs voor

Dat licht gefcheiden werd van duifter?

Trekt niet welfprekendheid veelmeer

Of drift, dan God uw luft en zinnen?

Of kunt gy 't Woord om God beminnen ,

En gaat de knecht noit voor den Heer ?

Zit gy voor 's dienaars aangezichte

Niet wel, gelyk het God gebied,

En hoort zyn Woord, maar doet het niet?

Tre met u zelf eens in 't gerichte.

Liefkooft gy niet wel met den mond -,

Schoon 't hert kleve aan zyn gierigheden,

Zo dat die liefelyke reden

U cnkel door haar klank verbond ?

S Waan
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Waan niet, dat dit u niet zou raken,

Want zo u eens die leraar mift,

't Is of uw tyd ftraks is verquift,

Niets kan u in Gods huis vermaken.

De vrucht, diege uk den godsdienft fchept,

Is veel tot 's leraars lof te fpreken,

(Dat dekt tans duizenden gebreken)

Maar van Gods lof word niet gerept.

Geoorlofd is 't gehruik der gaven

Van hun , by voarrang , daar 't gemoed

Zyn geeftlyk voordeel meeft mê doet}

Maar 't paft , hier niet te hard te draven.

Verlieft Gods Woord by u zyn kracht,

Wen andren, in Gods Name, u leren,

Uw godsdienft kan hem niet vereren i

Ну fchat zich zelf daar door veracht.

Maar licht zal 't hert zieh hier verfchonen,

En zeggen: " neen, geen leraars ftem

„ Ofnaam, maar zaken hebben klem,

En konnen my ter kerke in tronen,

,, Die leerwys meeft myn Ifuft verwekt,

En houd my hert en oor gevangen,

„ Daar men niet ftug aan 't oud blyft hangen^

„ Maar telkens word wat njeus ontdekt,

„Uit voorbeeld, byfpraak*, profefyën,.

„ Betoogd uit oudheidskunde of taal

„ Der oude volken altemaalv

„ Daar alles, volgens zeven tye'n

„ Gefchikt, een nieuwen glans ontfimgt:

„ Dat doet den menich in kennis groeien,

„ En liefde tot den godsdienft bloeiea,

.

• * jlllegnfén.

}>

ЗУ

Maar.



Maar gy, die aan het nieu dus hangt,

Dat u geen oud meer kan bckoren,

Brengt gy al 't nieu ter toets aan 't Woôrd ?

Of kittelt alles ) wat gy hoort,

Is 't maar wat nieus , terftond uwe orçn ?

Ei, zytgywysi verdenk die lift,

En wil u toch zorgvuldig wachten

Van oude waarheid te verachten ,

Opdat gy 't ware in 't nieu niet mift.

Een ander denkt licht: " ik fta veilig,

„ Omdat ik de oude waarheid min , • •

„ Daar duizend op ten hemel in

„ Gegaan zyn , die gelovig , heilig 9

„ En nedrig leefden voor hun God.

Doe ook zo ! en 't zal u niet feilen,

De hemelhaven te bezeilen -у

Maar is 't Gods wysheid niet befpot,

Hardnekkig aan het oud te kleven,

Te fchatten al het nieuwe onnut ,

Als of Gods Woord ware uitgeput ,

En niets meer overig gebleven ? -

't Is warelyk tc laag gedacht

Van 't heilig Boek, en' loutre traaghëiiî

Of hoogmoed , zo men niet met graagheid

Naar wasdom in de kennis tracht.

't Is fchandlyk alles ftraks te doemen ,

Wat niet gefchoeid is op de leeft

Der ouden } fchoon hun leerwys meeft

Bchage -, of op het horen noemen

Der zeven tyden van Gods Kerk ,

Van byfpraak, voorbeeld,- profefyë,

Als ware 't loutre ketteryë , /.

S a Te
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Te fchrikken. 'k fchrik van zulk een werk..

Al wat men hier volmaakt kan fchatten

Op aarde, heeft gewis een end,

Maar van Gods Woord is 't onbekend:

Die daar genoeg van waant te vatten

Stelt zyne dwaasheid naakt ten toon.

Men moet naar nieuwe kennis trachten ,

Doch teffens 't oude niet verachten :

Het oud en 't nieu zyn beide fchoon ,.

Indien zy naar Gods Woord gericht zyn*

En wie van beiden éen verlmaad,

Doet in Gods oog het zelfde quaad :

Beft die door beide каn geflicht zyn,

En niet door liéfdelozen twift ,

Die zelfs den preekftoel heeft veroverd ,

En duizend zielen houd betoverd ,

Het ware doel van godsdienft mift.

Dat mift ook hy, die, in het ftreven

Naar kennis , meeft zich zelven vind ,

En, opgeblazen door den wind

Van ydle glori , word gedreven ,

Om , door het vlytig onderzoek

Van 't Bybelblad , een naam te winnen

Van wysheid , fchoon het hert van binnen

Noit wierd gereinigd -, maar een hoek

Verftrekt, daar nyd en hovaardyë

Zich fchuilen, fchuw van 't helder lichty

Terwyl de liefde, die elk fticht,

Ontbloot van magt en heerfchappyë,

Daar nimmer plaats verkrygen kon..

Slyt dus uw nachten en uw dagen j

Noit zal die kennis God bchagen>.. „
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Uw luft welt uit een vuile bron.

Een ander zegt: " wie ook mag dwalen,

„ Op deze wys } ik dwaal hier niet.

„ Ik trachte voor myn zielsverdriet

„ Verquikking uit Gods Woord te halen.

„ Geen oud of nieu dryftme in de kerk 5

„ Ik zock geen naam van veel te weten.

,j 't Gemoed, gepraamd door felle beten,.

„ Stelt my tot allen plicht te werk.

„ 'k Val yder ogenblik in zonden,

j, 't Geen duizend angften in myn hert

„ Verwekt, tot bittre zielefmert.

„ Ik tracht het bloeden van die wonden ;

„ Te ftelpen, door my onvermoeid.

„ Tot alle plichten te verbinden ,

„ In hoop van daar door trooft te vinden *

„ Wyl anders fteeds myn onruft groeit.

Goed ! maar hier moet men zich ook wachten.

Groot is , zo ergens , hier 't gevaar.

't Gczicht der zonden doet u , naar

En angftig , naar verlichting trachten :

Die vind gy in uw godsdienftplicht,

In aalmoes , bidden , horen , lezen -,

En 't fchynr de wond is halfgenezen,

Als 't werk door u flechts is verriebt.

Maar hebtge ook blyken van uw vrede

Met God ? verloor de zond' haar kracht f

Uw fmert word door den plicht verzacht,

Maar neemt hy 't zondenquaad wel mede?

Een koele dronk verfrifcht het hert,-'

Wen hete koortfen 't lichaam pynen,

Doch doet de krankheid niet verdwynen>-

1 .. s 3 Маас
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Maar baart den dood , of meêrt de fmert.

Zo dwaalde Jakobs nageflachte,

Het vleefchlyk zaad van Abraham , .

Dat door het bloed van ftier of lam

Zyn zonde en fchuld gequeten achtte j

Schoon 't noit met een gelovig oog

Meflias in die fchaduw kende ,

Maar liggen bleef in zyne elende,

En zich te jammerlyk bedroog.

Wat is dat, dan 't gewecen fullen

Met werkj dat nimmer was uit God,

Noch vry ftelt voor een nakend lot?

Men flaapt niet veilig op dat kuflen.

Zo ruft ook 't Roomlche* bygeloof

Zelfs op van God gchate plichten,

Ja zal het zwaarfte werk verrichten,

En fchreeut het bang geweten doof.

Niet minder is 't gevaar van allen,

Die roekeloos in eige kracht,

Als ware 't werk in hunne magt,

Op alle godsdienftplichten vallen ;

Schoon juift geen angft hun yver fpoort,

Tot hunnenplicht, terwyl't geweten,

In zorgeloze ruft gezeten ,

Of noit of zelden word geftoord.

Maar wyl by hen 't godsdienftig leven

( Licht van der jeugd daaraan gewend)

Staat als de naafte weg bekend,

Om naar de zaligheid te ftreven ,

Die zy, als hun verdienden loon,

Van Gods rechtvaardigheid verwachten.

Maar al dat werk in eige krachten

Zal
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Zal in het eind zyn werker doôn.

Dat 's Jezus noemen met den monde,

Maar ruften op zyn eige deugd : .

Dus vleit men zich met valfche vreugd >

Terwyl de wortel van de zonde

Blyft in de ziele diep geveft.

De takken mag men dus befnoeien ,

Opdat zy niet te welig groeien •,

Maar al 't bedrog zal zich op 't left

Ontdekken. tel vry by dozynen

Uwplichtenj zo 't geloof ontbreekt,

Hoe fchoon gy doet, hoc fchoon gy fpreekt,

't Zal walglyk in Gods ogen fchynen.

't Geloof bezielt het werk alleen ,

't Geen zich op Jezus legt te ruften ,

Dat breidelt alle valfche luften }

Maar is noit met den plicht te vreên.

Dat reinigt eerft den menfeh van binnen

En maakt een godsgezind gemoed,

Dat, afgewaflehen in het bloed

Van Jezus, God kan recht beminnen:

Maar daar 't geloof in 't hert ontbreekt,

Word plicht tot middelaar verheren.

. О menfch , wien zou dit niet doen beven?

Wyl 't Jezus naar zyn eerkroon fteekt.

Dat 's 't leven in zyn hand te vinden :

Dan heeft men Chriftus niet van doen.

Maar denk vry , menfeh , dat zulk rantfo¿»

Des Heren wraak noit in zal binden.

't Is waar -, dus krygt men licht den roem

En naam by vromen van te leven }

Maar wien zal 4 enig voordeel geven^

Dar
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Dat yder hem godsdienftig noem' ,

Indien hy in den dood blyft leggen?

Kent gy dien Farizeër niet,

Die zien op eige deugd verliet,

En , dankende , tot God dorft zeggen >t

„ Ik vafte tweemaal in de week,

„ 'k Geef tienden van myn goed } myn leven

„ Heb ik geen eruwelen bedreven ;

„ Myn deugd noit ergens in bezweek.

„ 'k Sta niet gelyk met andre menfehen ,

„ Veelmin met dezen tollenaar.

О dwaas ! het geen hy fprak, was waar,

Maar wis zyn ftaat was niet te wenfchen.

Zie beider lot in 't heilig Woord. - ,

Geen plichtwerk , maar gelovig kleven

Aan Jczus doet een zondaar leven

En ingaan door de nauwe poort.

Dus kan 't argliftig hert ons liegen,

En meinen , dat men 't rechte pad

Bewandelt naar de hemelftad,

En zich, helaas ! op 't left bedriegenj

Wanneer 't de tyd eens.wezen zal,

Om Gode rekenfehap te geven.

Wat werk, en hoe men 't hebb' bedreven,

In elken tyd, in elk geval:

Daar gene deugd één myt zal gelden ,

Dan die in Chriftus was gegrond.

Die , hoe hy yders godsdienft vond ,

Naar waarheid in 't gericht zal melden.

Ik zwyge tans van 't fnood gebroed

Der godvergeten huichelaren,

Die zich vervoegen by de fcharen

Per
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Der vromen met een valfch gemoed ,

Om hunne gruwlen te bedekken ;

't Zy baat-of ftaatzucht 't hert bezitt'

En men, ten uitvoer van zyn wit,

Zoeke andren in het net te trekken.

Dat helfen gefpuis bedriegt zich niet,

't Is ook geen voofwerp van myn zangen :

Zy kennen hun geveinsde gangen,

En weten wel , dat God die ziet.

My en u tracht ik op te wekken,

Godsdienftigmenfch, om onzen plicht

Te toetfen, hoe die zy verricht.

Gods Heilwoord zal het ons ontdekkenj

Indien wy, fchuw van zelfsbedrog,

Ons nedrig voor dien fpiegel zetten,

Die de allerminfte ziclefmetten

In 't daglicht ftelt, opdat wy noch,

Terwyl het tyd is , onze wegen

Belyden voor het Alziende Oog,

En fmeken, dat het van omhoog

Ons gunftig mededeel dien zegen

Van kennis, van geloof en ücht,

Dien wy noodzakelyk behoeven ,

Om onze plichten recht te proeven ,

Of zy in Gode zyn verricht.

О God, die wysheid deelt vanboven,

En alles fchenkt wat elk ontbreekt,

Wanneer uw volk gelovig fmeekt ,

Geef my genade om u te loven

En dienen , zo het my betaamt.

Laat niets voor my verborgen blyven,

Het geen my in een waan zou ftyven

T Vau
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Van godsdienft, hoe die zy genaamdi

Maar die u echter zou mishagen,

Hoe fchoon die anders fchynen mogt*

En heb ik oit my zelf gezocht,

Laat ik myn overige dagen,

Van zulk een vuile fmet bevryd ,

Alle eige deugd , als drek, verfmaden}

Maar al myn denken , woorden , daden

Uw ere alleen zyn toegewyd.

• OP

D E G RU W E L L E E R

VAN

PONTIÄAN van HATTEM

en zyne navolgers,

E N О P

de Onverfchilligheid in 't ftuk van Godsdienft.

*De dwaas zegt in zyn herte , daar is geen Cod, Pfalm

xiv: i.

IS \ noch geen ryd, om op te waken r

O alte zorgíoos Nederland?

Ziet gy de roê niet in Gods hand

En uwen ondergang genaken ?

Wat word'er anders toch voor zulk een Land verwacht r

Daar God en godsdienft zo vçrmetel word veracht?

Heeft
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Heeft immer volk met zo veel plagen

Misbruikte zegening bezuurd ?

Wie ziet niet dat zyn toorn noch duurt ?

Sloeg hy Egipte, 't duurde dagen}

Maar 't zyn reeds jaren, dat zyn oordeel heeft geruft

Op Neêrlands zondig volk, en ondennynde kuft.

De veepeft duurde zeven jaren ,

Jt Zyn zeven jaren, iint 't gewormt,

Dat onze vaftigheên beftormt,

Ons bragt in duizenden gevaren

Van door 't geweld der zee te worden overftroomd -,

Maar noch blyft Neêrland in zyn gruwlen onbetoomd.

Waar zagen oit Gods ogen zonden ,

Dieze ook in Nederland niet zien, ,

Tot hoon van zynen naam , gefchiên ?

Waar werd oit euveldaad gevonden ,

Die hier, nadat dit volk alom in weelde zwom,

Om God te tergen niet den hoogften top beklom ?

Ik reppe tans van hoereryë

Noch andre vuile ontuchtigheên.

Die gruwelen zyn nu gemeen -,

Zelfs 't fnode vuur der iodomyë

Heeft velen in het Land onmenlchelyk verhity

Maar 't geen God en zyn dienft raakt is alleen myn wit.

Heeft God den ftaat dan beweldadigd

Met ongeraeten overvloed

Van alle foort van tydlyk goed,

En dien zo heerlyk begenadigd

T г Met

<
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Met enen godsdienft naar zyn zuiver Woord gericht^

Opdat men godloos hem zou fpuwen in 't gezichti

Wien kon 't oit komen in gedachten,

Dat Neêrlands Kerk uit Karen fchoot ,

Op 't voetfpoor van een heilloos Jood , *

Oit zulk een ondier had te wachten , '

Dat in de heilge 1ere een helfchen klau zou ilaan,.

En lochenen zelfs God en zyn geducht beftaan ?

Van Hattem, die eerft had gezogen

Spinozaas walglyk adderzog ,

Heeft, door 't zielmoordende bedrog,

Zyn leer een bybelkleed omtogen }

Maar welk een leer ! dier zich de helvorft zellef fchaamtv

Wyl zy niet anders dan een godsverloochning aêrot-

God en de menfeh zyn maar één wezen,

De Schepper en het Ichepfel zyn

Niet onderfcheiden, dan in fchyn

En naar verbeelding. God te vrezen

En dienen is onnut } wyl niemand zonde doet,

Dan die een eifchend God begrypt in zyn gemoed.

Die naar zyn wys is weergeboren

Word daar door zo met Gods Zoon één ,

Dat hy één geeft , één vleefch , één been

Met hem zy : al , wat van te voren

Hem hier in anders fcheen, is valfch. het goed en quaad

Zyn, wel in waan, maar niet verfcheiden in de daad.

't Moet

* Benediftus de Spirtozoi
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't Moet o0k zo zyn naar zulke gronden ;

Want zo'er maar één wezen is ,

't Geen alles werkt , zo moet gewis

Straks alle denkbeeld van de zonden

Verdwynen ; wyl niet wy, maar God het alles doet,

En dus is hoerery , moord , leugen , alles goed.

О gruwel Ï die de hel doet beven }

Want daar gelöoft men noch een God ,
EnJt eeuwigdurend jammerlot

Doet daar de zonde, die in't leven

Gefchied is , uit haar vrucht erkennen- Pontiäan ,

Daar voeltge ook tans , dat gy u zelven hebt verraênv

О gruwel ! die de maatfchappyë

Der menfchen tot een moordersrot

Zou maken , en de fchuld aan God

Toefchryft , was maar aan uwe zyë

De magt , om uwe leer te ftaven met de daad -, •

Daar't rechters zwaard alleen u in den weg toe ftaat.

О gruwel ! die, in fpyt der reden,

In fpyt van't goddelyke Woord,

Eet als een fnode kanker voort,

En van uw gif noch dorp noch fteden

Verfchoont, en overal een zwerm van volgers vind.

'tis wonder dat Gods wraak dit Land niet ganfch verflinct

'tis waar, en God zy dank, die 1ere

Vind hier en daar in Nederland

Noch een gewenfchten tegenftand.

Daar zyn noch Cremers, die men de ere

T 3. Niet
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Niet mag ontzeggen van die allerfnoodfte peft

Beftookt te hebben in haar eigen gruwelneft. *

. Maar ach ! wat is'er goeds te hopen ,

Zo lang als de onverfchilligheid

In godsdienft zich alom verfpreid,

En alle dwalingen een open

Verleent } wyl yder als een Laïs, zorgloos, ftil

Zit, en dryft, dat elk leer en leef zo als hy wil.

t

Waar is de liefde tot de waarheid,

Gekocht met onzer vadren bloed ?

'tSchynt nu een ere zyn gemoed

Te iluiten voor die hemelklaarheid.

'tis veel te laftig om door haar ontdekkend licht

Gewekt te worden , ter betrachting van zyn plicht.

'tSchynt met wellevendheid te ftryden,

. Naar veler oordeel , dat men trou

De zy van God en waarheid hou ,

En zvdker byzyn tracht te myden,

Die voor die gruwelleer te wezen toegedaan

By yder, die hen kent, ten vollen kenbaar ftaan.

'tBe-

* SehooH verfcheide viakkere mannen , voorheen en nech, mondehng en inhuma

Schriften de godverlochenende gronden van Vent'man van Hattem en zynen aan-

hangaangetajl en overtuigendtvederlegd hebben, iomt echter boven alien denboog-

eerwasrdenHere BernardSkbastiaan Cremkr, hoogleraar »

de H- Godgekerdheid te Hardertvyk , den lof toe, dat hy nit de eige /chriftenvam

Pontiäanvan Hattem een opftel der henkbeeldige Godgeleerdheid van dien dwaal-

geeß,metene volkomene ontdekkinge der gntwelgeheimen , daar in vervat , heeft

opgegeven Ы луп nodig en voortrejftlyk boek,genaamd, VAL TEGKN Val,

enz gedrvkt te Amfterdam by Henrik Vicroat 1734. uit welk werk ik fimmige

fitllittgen in dit gednht heb aangehaald.
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't Bchoort tot de afgefchafte wetten :

„ Brengt iemand Chriftus leer niet mê,

„ Ontfang hem niet in huis ; geen vrê

„ Zy hem gewenfcht. * daar op te letten

Wierd wis voor liefdeloos en Farizeeufch gegroet.

Werkeer met vriendenraakt noch godsdienft noch gemoed.

О boze tyden ! boze zeden !

OzorgloosNederland, ontwaak,

Eer God met u een einde maak.

Noit heeft hy't ongeftraft geleden,

Dat zyn langmoedigheid en goedheid word befpot.

О Land ! gy hebt te d&n met een verfchriklyk God.

Maar ach ! de kanker dezer boosheid

Steurt zich aan raad of rede niet.

Die God en zyn geducht gebied

Verlochent, word in zyn godloosheid

Allenskens meer verhard en aan het quaad gewend*

Wyl hy niet anders dan een eeuwige orde erkent. *

Eeneeuwigeorde, die zyn daden

Noodzaaklyk maakt en daarom goed.

Wat kan zulk een verdwaald gemoed

Toch anders dan Gods Woord verfmaden?

Wyl de eerfte hoofdles van hun ongodiñery

Hen ftelt van God, van wet, van vreze en ftraffe vry..

Maar gy , Ô God, die al het pogea

Van dat onzinnig rot belacht x

Kxaxc
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Kunt naar uw onbegrensde magt ,

Kunt naar uw goddelyk mêdogen ,

In uw ontferming zien op't vege Nederland,

En ftuiten't heilloos quaad met uw gevrecsde hand.

Ai laat ons uwe hulp gebeuren!

Uw almagt reikt hier alleen toe.

Daar zyn'er noch , die , droef te moê ,

Om zulke fnode gruwlen treuren,

En voor het zondig volk op u hunne ogen flaan.

Zie hen, in uwen Zoon, in gunfte, ô Vader, aan.

Verwek in't hert der Overheden

Een nieuwen yver voor uwe eer,

Оm, naar haar magt, het quaad te keer

Te gaan en die verrotte leden

Te weren , eer gcheel het lichaam door het quaad

Worde aangeftoken en de hulpe koom' te laat.

Geef hun, die uwe Kerk befturen,

En heldenmoed om't ondier ftout,

Naer't recht, dat gy hun toevertrout,

Te iluiten buiten Sions muren,

Door kerktucht, die gy in hun handen hebt gefteld,

Ter wering van die peft, 'tzy't groot' of klenen geld'.

Voeg by hun poging dan uw zegen

En Geeft. breng wederhoorgen weer

Tot uwe erkentenis, ô Heer.

Hou , die tot dwaling neigen , tegen.

Stuit de ongodiftery. weer de onverichilligheid

Ь godsdienft, die zich doorganfeh Neêrland heeft verfpreid.
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Licht tlan de roeden , die ons drukken,

Ook van ons op , ô God , en fpaar

Dit Land voor 't dreigende gevaar :

Zo zal uw volk zich nederbukken ,

En geven u op nieus in dankbaarheid de hand :

Zo worde uw Naam alom beleên in Nederland.

KLAG T

OVER.

GEBR E К

A A N

BROEDERLYKE LIEF DE,

О F

AANDACHT over Rom: xii: io.

Hebt malkanderen hertelyk lief met broederlyke liefde > met

ere de een den anderen voorgaande.

Toon Tfalm 140. of.' Reveille vous.

Hoe zeldzaam is in onze dagen

De Broederliefde , 't rechte merk

Van al , die Chriftus Name dragen ,

De hoofdbanier van zyne Kerk?

V Dc
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De Broederliefde, die de herten

Met heilge koorden famenbind *

Ja zelfs den moedertocht moeft tarten,

Wylze in Gods beeld haar oorfprong vind.

De Broederliefde , die de knechten

Des Heren door zo nau een band

Moeft onaffcheidlyk famenhechten,

Is nau te vinden in ons Land.

Des Heilands les fchynt heel vergeten :

Bemint malkandren r/aller tyd }

Want daar aan zult gy zeker weten,

Dat gy myn eigen erfVolk zyt.

Dat vuur, dat yder moeft ontfteken,

In liiefde, dif den dood zelfs tain,

Is voor den broedertwift geweken,

Die zich geworteld heeft in \ bfrt.

Een woorcfcnfttyd verdeek de zinnfn^

Een klein verfchil ontfteekt den haat,

Die eerft flujpt ongemerkt naar binnen ,

Maar zieh welhaaft toont or> *t gelaat.

Straks gaat men vlytig onderzoeken ,

Of 't wel ka» mei geaâ beftaan <

Straks fpeurt men op in alle hpeken

Het voedfel voor zo fnoden waan.

*t Gemoed, door afgunft aangeftoken,'

Noemt drift eçn yvçr voo* Сo&еяу

Een
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Een woord, niet naar den fmaak gefprokei!,

Word fluks een dwaling in de leer.

Een kleine misflag in de zedtñ

Word haaft een feil, waar voor men yft.

Dus fchraptm', om een gewaande reden,

Zyn broeder uit de broederlyft.

Terwylm' in tegendeel in vrinden,

Die 't met ons houden, niet beipeurt,

Of in hun wandel iet kan vinden ,

Het geen , als quaad , dient afgekeurd.

Of ftraalt hun vuil te fterk in de ogen -,

Straks vraagt men: waarvolmaalctheidwoont?

En , 't geenm' in d'een niet wil gedogen ,

Word in den andren gaarn verfchoond.

Hoe klaar befpeurt men de genade

In vrienden ? hoe word die geroemd ?

Terwyl men gaat met drift te rade,

En die met fchroom in andren noemt.

Dus hoort men fchier een yder klagen

Van enen liefdelozen tyd

In deze liefdeloze dagen } »

Maar niemand geeft zich zelf de wyt.

Elk hoort men om verbetring wenfchen }

Maar niemand, die het werk begint.

Men zoekt het al in andre menfehen -,

Maar voor zieh zelvcn blyft men blind.

V 2 Zyn
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Zyn 't niet flechts woorden zulke klachten,

Daar 't hert in 't minft geen deel aan hecft >

En daar noit vrucht van is te wachten,

Tenzy men 't eerft in zich weerftreeft?

Strekt u dan Sions ramp tot fmerte ?

Zaagt gy de liefde gaarn herfteld ?

Begint eerft met uw eigen herte : *

Dryft daar den twiftluft uit het veld.

Hoort gy den Heiland zelf niet leren ,

Den balk uit eigen oge eerft weert,

Eerge, om een fplintertje te weren,

Verwaand u tot uw broeder keert ?

Vraagt eens bedaard voor de Alziende Ogen,.

• Hoege u omtrent uw broeder draagt.

Kunt gy wel iet in hem gedogen ,

't Zy goed of quaadj dat u mishaagt?

Deed 's broeders fmert u immer treuren?

Hield gy oit voor zyne eer de wacht ,

Als gy die t'onrecht zaagt verfcheuren,

Schoonge u van hem beledigd dacht ?

Erkent dan eerft, vind gy u fchuldig,

De plage van uw eigen hert. .

Uw misgreep is licht menigvuldig ,

En ftrekte uw broedren ook tot ûnert.-

Bid om verbetrende genade }

Belyd uw eigen lieïdloosheên -,

Gaat
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Gaat niet met vleefch en bloed te radej

Maar wordt eerft in uw ogen Ideen.

Zaagtge eens uw 's broeders eenzaam treuren

Om zyn gebrek : gy zoud miílchien

Hem beter dan u zelven keuren ,

Alsge op uw eigen hert zoud zien.

Tracht toch Gods beeld in hem ook te eren,

Schoon veel , gelyk in u , bevlekt.

De hertproef blyve alleen des Heren ,

Die dat gcheim voor ons bedekt.

Of meent gy de eindpaal ook te weten

Van Gods genâ ? gewis gy dwaalt.

Schroomt liever immer af te meten,

't Geen God heert zonder u bepaald.

't Geloof, den heilgen eens gegeven ,

Befchermt, ftryd daar voor onbevreesd,

Hoe Chriftus onshet recht ten leven

Verworf, en toepaft door zyn Geeft.

Maar fcheelt uw broeder in gedachten

In iet, dat met die leer niet ftryd :

Ai wilt hem daarom niet verachten -,

Wyl gy ook zelfs noch feilbaar zyt.

De waarheid , zuiver by u beiden •

Geloofd, verdedigd en beleefd,

Moet nimmermeer uw herten fcheiden,

Dieze eens zo nau verbunden heeft..

V 3 Laat
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Laat voortaan alle wangunft varert ,

Die in uw herten hevig woelt.

God zal 't uw broeder openbaren ,

Zo hy iet anderszins gevoelt.

Laat eens de liefde weer ontbranden.

Uw naaften als u zelfs bemint.

Of kent gy niet de liefdebanden,

Daar u de liefdewet mê bind ?

Denkt noit, dat anderer gebreken

U van uw liefdeplicht ontflaan.

Heel anders hoort gy Jezus fpreken,

Zo gy u wilt met hem beraên. %

Die eifcht uw liefde voor verachting ,

Uw weldoen , als gy word gchoond }

Ja nimmer hoop hebt of verwachting,

Met liefde u weer te zien beloond.

Zo deed uw Koning: volgt zyn voorbeekL

Bemint uit liefde, niet om loon.

Laat hy toch waardig zyn geoordeeld,

Dat gy gehoorzaamt zyn geboôn.

Tracht gy uw broeders eerft te winnen,

Door hun met ere voor te gaan.

Wilt van uw eigen hert beginnen.

Vangt daar de zelfsverbetring aan.

Gewis uw voorbeeld zal hen trekken ,

Om ook eens op zich zelfs te zien)

Uw
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Uw liefdc zal hun liefde wekken ,

Om tot herftel u hulp te biên.

Dat zal uw blydfchap ook vermèren ,

En vorderen uw vrê met God }

Wyl die beloofd heeft te vereren ,

Die vrolyk gaan in zyn gebod.

Laat ons malkaêr dan hertlyk minnen.

Dat 's heiligheid. dat 's 't chriftenmerk.

De liefde raakt ten hemel binnen.

De liefde alleen volmaakt ons werk.

UITBREIDING

VAN

AGUES GEBED

U I T

Spreuk: xxx: 7 , 8 en p.

Toon: 'Pfalm и 6»

GEduchte Godl, Fowtein van alle goed,

Tot wien gy wilt, dat alle vleefch zal kofflcn;

Terwyl gy uk uw mildfc volhekb ftromen

Uw kinders mec uw, zegening ontnwek

Twec
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Twee zaleen zyn 't , die myne ziel begeert

En ik u tans ootmoedig af koom fmeken.

Gy kent myn hert , gy kent myn fnô gebreken ,

Maar ook al, wat myn ftoflyk deel ontbeert.

Ontzeg my toch, ô God, myn bede niet,

Wyl ik uw naam niet kan ter ere leven,

Zo gy my die mogt weigeren te geven :

Maar 'k weet , dat gy myn ware noden ziet.

Vergvmze my dan , eer een wiiïè dood

My vell'} wat ramp was anders my befchoren?

Veel nutter was ik nimmermeer geboren :

Maar gy , gy kunt my redden uit den nood.

Laat ydelheid, die 't hert zo licht verftrikt,

Myn wuft gemoed noit door haar glimp veroveren,

Myn redenskracht door loutren fehyn betoveren.

'k Was, zonder u, reeds in haar ftrop verftikt.

Door u alleen zie ik noch 't onderfcheid

Van ware vreugde en ydle fchynvermaken $

En , dat ik in myn ziel een luft voel blaken

Naar 't befte, hebtge alleen daar ingeleid.

Bewaar myn mond voor vuile leugentaal.

Ver , ver moet die van myne lippen blyven !

Geen fnood bedrog bezwalke myn bedryven.

De waarheid zert' myn hert en tonge paal.

Gun my daar toe een rechtbedachtzaam hert,

Bchoed in gunft de deur van myne lippen ¡

Op-
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Opdat'geen woord my immer moge ontglippen,

't Geen my daarna tot fchande zy of miert.

Beveiligme ook voor andrer fnood beftaan ,

Die, fiks geleerd op leugens te ftofferen,

De onfchuldigften zelfs door hun tong onteren -;

En hunnen tand in 's naaftens name ilaan.

Maar wyl ik ook dit brofche lichaam moet,

Zo lang gy 't my hier toevertrout, bchoeden,

Bid ik u , Heer , ai wil 't ook matig voeden

Uit uwe hand en ruimen overvloed.

Bewaar my toch voor bytende arremoê

Of rykdom , die de zielen kan verftrikken.

Het matige kan my genoeg verquikken -,

Alleen geef gy daar uwen zegen toe.

Als gy my 't brood van myn befcheiden deel

Verlenen wilt , beñ ik gcheel te vreden.

Dan zal ik beft voor u myn kracht befteden :

Myn klein geftel behoeft toch niet heel veel.

'k Mogt anders , (want zo boos is myn gemoedj

Van weelde zat, uw goede gunft misbruiken.

'k Verlochende met hun , wier vuige buiken

Hun god zyn, licht den Gever van het goed.

En 'k vraagde wel godloos: wie is de Heer,

Dien ik quanfuis zou danken voor zyn zegen ?

Daar ik het al heb door myn vlyt verkregen.

Niet hem, maar my, koomt van myn welvaart de eer.

X Maar
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Maar wierd*ik arm, en daar door tot een fmaad

Van elk} zo dat ik naakt enjploot moeft zwerven,

In vrees van door gebrek alleen te fterven,*

'k Droeg mooglyk my niet beter in dien ftaat.

'k Zou licht myn hand in 's naaftens have flaan,'

En , door den nood geprangd , zyn goedren roven ,

Of, zag ik in myn honser op naar boven ,

Ik taftte uw naam in belíehen wrevel aan*

Bchoed my des. noit moete ik met myn mond,

Noit met myn hert u , mynen Maker, vloeken>

Schoon ik myn brood moeft bedelende zoeken.

't Genoeg, 't genoeg zy my van u gegond.

Zo vind myn ziel in uwe wegen ruft,

Zo moete ik u met onvervalfchte klanken,

Voor 't goede, dat uw hand my fchenkt, bedanken¿

Zo blyve uw dienft voor eeuwig al myn luiL

Vl%
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UITBRE ID I NG

OVER

MICHA vi: 6, 7, 8.

JVaar tnede zal ik den Here tegenkomen en my bukken voor

den hogen God? zal ik hem tegenkomen met brandofferen?

met éënjarige kalveren ? zou de Heer een welgevalien

hebben aan duizenden van rammen? aan tienduizenden

van oliebeken ? zal ik mynen eerflgeborenen geven voor

myne overtredinge ? de vrucht myns buiks voor de zonde

myner ziele ? Ну heeft и bekend gemaakt , o menfch !

wat goed is : en wat eifcht de Heer van «, als recht te

doen , en weldadigheid lief te hebben , en ootmoedig te wan

delen met иwen God?

Waarmê zal ik den Heer ontmoeten ,

Die al, wat is en leeft,

Het zyn en leven geeft,

Die tot een voetbank zyner voeten

Den aardkloot heeft gefteld, maar in den hemel woont,

Daar hy zyn majefteit en heerlykheid vertoont?

Waarmê zal ik my nederbukken

Voor zulk een hogen God,

Wiens hand al 't zondaars rot

Kan in één ogenblik doen plukken

De bittre vruchten van hun gruwlyke euveldaên

En met zyn blikfemen hen ganfch tot mortel flaan?

X 2 Waar
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Waar vliede ik, zo hy oit wil twiften

Met zulk een zondig Niet ?

Hem, die het alles ziet,

Ontdook men noit. hy kent de litten

Van 't menfchlyk hert. hy weet, het zy men zittc of fla,

Al ons bedryfi ja flaat zelfs al ons denken gâ_

Wat raad ! zal ik op zyn altaren

Opoffren aan de vlam

Het vet van kalf of ram ?

Kon dat myn ziel voor ftraffe waren,'

'kSchonk kalvers zondertal, 'kzondduizend rammen heen

Naar 't offermes -, maar laas ! die gift waar noch te kleen.

Of konnen hem tienduizend beken

Van olie paien ? 'k zal ,

By 't vee uit weide of ftal,

't Olyvenvocht voor God doen leken:

Ja, is het om de vrucht van mynen buik te doen?

'k Schenk mynen eerften zoon gewillig ten rantfoen.

Wat raad noch eens ! hoe zal ik boeten

De zonde daar myn ziel ,

Te menigwerf in viel ?

Waar zal ik God oit mede ontmoeten?

't Is Godes al wat is , vee , oliebeek en zoon.

Helaas ! hoe nadre ik beft voor zyn geduchten troon Г

Maar ftil, myn ziel Г iluit wanhoop buiten.

Daar is noch hulp en raad

In uw verloren ftaat.

God zelf wil u het middel uiten«:

Ai
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Ai luifter naar zyn Woord, met een bedaard gemoed.

Jchovah zelf ontdekt u daar het enig goed.

Ну heeft aan u bekend doen maken,

Door de Evangeliboôn ,

De boodfchap van zyn Zoon ,

Die , om den menfch uit latans kaken

Te rukken , menfch werd , en door een vervloekten dood

Den naugeiloten weg tot 's Vaders gunft ontfloot.

Die goede boodfchap deed hy horen ,

Keeds lang -, eer 't was gefchied :

Noch zwygt die heilmaar niet,

Nu 't al volbragt is , 't geen te voren

Voorijpeld was : neen , die ftcm klinkt noch al 't aardryk doorr

Wend u naar Jezus , en leen hem aandachtig 't oor.

Ну doet noch door zyn knechten fmeken,

Als of God zelf u bad:

Verlaat het zondenpad }

О menfch, die fnood zyt afgeweken,

Laat u verzoenen met de hoge Majcfteit :

Maak met uw Rechter vrede en leef in eeuwigheid-

Gy hoeft geen wedereifch te fchromen,.

Die u verfchrikken zou ,

Zo gy uw liefde en trou

Hem toezeide : al die tot- hem komen

Schenkt hy eerft 't geen hy eifcht en geeft tot alles kracht..

Zyn laft is licht, zyn juk is liefelyk en zacht.

Zyn èifch is vol van billykheden,

X 3 Doe 5



i66 STICHTELYKE

Doe recht voor uwen God.

Volg naarftig zyn gebod.

Onttrek uw ziel , noch lichaamsleden

Oit aan zyn liefdedienft. volg in een waar geloof

Het voorbeeld van zynZoon , voor 's waerelds vleitaal doof.

Vrees God alleen. doe zyn behagen.

Zyn Naam zy fteeds geroemd

En noit by u genoemd ,

Dan met ontzag. tracht al uw dagen

Te wyden aan zyn dienft. verheug u in zyn licht.

Dat 's 't goddelyke recht, uw voorrecht en uw plicht.

Verdruk geen menfch } dat niemand zuchte.

Maak dat noit wees of weeu

Tot God , den Richter , fchreeu

Om uwent wil. de boosheid duchte

Voor uwe magt -, maar ftrek der vromen toeverlaat.

Doe recht aan elk, en hou ы vry van eigenbaat.

Denk om weldadigheid te plegen

Uit liefde aan ydereen,

In hunne elendigheên.

Uw liefde drup , gelyk een regen ,

Die al het veld befproeit, naar uw vermogen neêr.

In Jezus leden dient men Jezus , hunnen Heer.

Laat gierigheid uw hand noit fluiten.

* Geef willig , blyde en ras ,

Daar geven komt te pas -,

Ook fta mêdogendheid niet buiten,

Alsgc een elendeling in ramp ofjammer ziet.

Doe
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Doe andren 't geen gy wenfcht, dat 0ok aan u gefchied'.

Ziet gy uw mcdemenfch noch dwalen

Op 't doodlyk zondenfpoor,

Koom hem met liefde voor ,

Opdat gy hem moogt wederhalen.

Vertoon nem 't groot gevaar, 't geen zyne ziele dreigt*

Zo hy niet fpoedig 't oor naar Jezus noding neigt.

Maar zal dit Gode welgevallen ,

*t Hert moet ootmoedig zyn ,

In waarheid , niet in fchyn.

Ootmoedigheid moet hier in allen

Den plicht bezielen. zo de ootmoedigheid ontbreekt ,

't Is gruwelyk voor God, hoe fchoon men doetof fpreekt.

Gods hoogheid moet op 't herte wegen ,

Zo dat men niets vermoog'

Van wegens hem, wiens oog

Het hert doorziet} wiens hand zich tegen

De zonde en zondaars ftelt, den nedrigen verneft,

Maar den hoogmoedigen met zynen wraakpyl treft.

Ootmoedigheid moet ons verzellen

In 't wandelen met God.

't Is met zyn eer gefpot,

Zich als godsdienftig aan te ftellen %

Zo lang een diep gezicht van eige walglykheid

Het zelfbehagen niet 't gchele hert ontzeit*

Zo lang de ziel niet ligt gebogen

Voor God, met ichuld bclaên,

£s
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En 't oog niet op durft ilaan,

Tenzy de Richter uit den hogen

Van zyn genadetroon een woord van vrede fpreek' ,

Zo dat de vreugdezon door droefheids nevels breek'.

Ootmoedigheid moet eige krachten

Verwerpen als onnut,

En zoeken hulp en ftut

Niet in zich zelf} maar blyven wachten

Op Jezus, die zy mynt en mint i als zulk een Held,

By wien de hulp en 't heil eens zondaars is befteld,

Welaan, myn ziel- gy hoort de plichten ,

Gevorderd door uw Heer,

Om in zyn gunfte weer

Te raken -, wilt gy die verrichten ,

Gy hebt geen offervee of oliebeek van doen:

Godts Eengeboren Zoon is zelf het zielsrantfoen.

Omhels dien Zoon met liefdenarmen.

't Geloof ftrekke u een hand,

Om 't dierbaar zielepand

Hem toe te reiken. flaak uw kermen.

Is u de zonde een laft? vind gy geen eige kracht?

Een diepverbroken hert heeft Jezus noit veracht.

Smeek met aanhoudende gebeden

Om kracht eri om zyn Geeft,

Die 't kranke hert geneeft

En u vrymoedig kan doentreden ,

In een verzoenden ftaat, tot een bevredigd God..

Gun, grote Onçfermer, gun my dat gezegend lot!

NA-
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NABETRACHTING

over

De derde Bede, uit het

GEBED DES HEREN.

Uw wilgefchiede , gelyk in den hemel, alzoook op de aarde.

Gy leertme, o befte Bidder, bidden:

О Vader, die omhoog in 't midden

Van 't heir der englen en de fchaar

Der zaalge geeften zyt gezeten ,

Doe my uw goeden wille weten,

Opdat ik uw bevel bewaar,

Gelyk de reine hemellingen ,

Die eeuwig uwen troon omringen,

Steeds pafîènde op uw godlyk woord}

Daar niets is voor hun vlyt te laftig -,

Maar daarzv willig, bly, ftandvaftig }

Door liefae worden aangefpoord.

Maar ach ! ik voel 't ontbreeíctme aan krachten,

Om hier Gods willete betrachten.

'k Weet geen gebod, zo klein, zo licht,

Waarin ik my getrou kan dragen

En, naar het godlyk welbchagen,

My immer quyten van myn plicht :

Uw kracht, ojezus, moet my fterkenj

X Dan
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Dan zal ik naar Gods wille werken

In overeenkomft van myn be ,

En naar die zuivre reinheid dingen,

Die 't fieraad is der hemellingen ,

Terwyl ik noch deze aard betrê.

Mag ik door zulk een byftand fterk zyn , •

De zelfsverloochning zal myn werk zyn.

Geen flinkfe luft zy dan geduld, - , • . *

Maar, in uw mogendheid, beftrcdenj- .•.- • '-• -'

Totdat myn leeftyd hier beneden,

Naar 's Heren raad, zal zyn vervuld. -

Doch, om my tot dien plicht te wekken»

Moet my uw liefde, o Jezus, trekkenj.

Dan zal ik vaardig, vrolyk, ftil

Myn denken, doen en ipreken wikken,

En my naar 't hemelfch voorbeeld fchikken,

Daar elk met God net zelfde wil.

NABETRACHTING

OVER

de vierde Bede uit het Gebed

(/ DES

HE R E N.
Ons ¡daagfyks broodgeefons heden.

DE groteZoon van God , die , met één woord te fpreken,

't Heelal zyn wezen gaf, die 't zilver en het goud

In 's aardryks- ingewand befloot, en berg noch woud

Aan wild of tarn gediert het imnier liêt ontbreken.

Die
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Die 't edele gefteent in rotfen heeft verfteken,

De koftbre paerel aan de diepe zee vertroud ,

Leert yder, voor wien hy zich zelven liet aan 't hout

Uit liefde klinken, waar zy Gode om moeten fmeken.

Ну zegt niet : bid om eer of fcharten } maar alleen ,

Bid God om daaglyks brood- hou u daarmê te vreèn.

Smeek : geef het heden my en myne medeleden.

Zo 't heil zyns volks dan in hier ryk te zyn beftond,

Die 't al bezit had hun dien rykdom niet misgond.

Men fchraap dan niet ora't geenzclfs niet mag zyn gebeden.

NABETRACHTING

OVER

DEZESDEBEDE

. .
-

-.

van het

GEBED DES HEREN.

Lei ons niet in verzoeking> maar verlos om vandenbozenl

'k*Did, »t is waar j almê geftadig,

J3 Leime in geen vtrzoeking, Heer!

Maar zyt uwen knecht genadig,

Dat hy leve tot uw eer.

Y 2 Laac
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Laat de boze my niet wannen,

En door liften noch geweld

Myn dwaalzieke ziel vermannen,

Die zo licht naar 't quade helt.

En voorwaar 't is nut gebeden:

Jezus, die de noden wift

Van zyn duurgekochte leden,

En des fatans helfche lift,

Leerde zelf zyn Kruisgezanten,

Die zyn Evangelileer

In de waereld moeften planten,

Dit affmeken van den Heer.

Maar vergeefs is al myn bidden ,

Ydel is gewis myn hoop,

Zo 'k moedwillig in het midden .

Der gelegentheden loop,

Daar de vyand zyne netten ,

Of bedekt of openbaar,

Op de vangft komt uit te zetten,

En 'k my zelf werp in 't gevaar.

't Paft my dan vooral te fmeken,

Om bewaring voor my zelf,

Die met denken , daden, fpreken,

Zelf my duizend putten delf.

Quam 't my meerder in gedachten ,

Dat ik voor 't befmette kleed

My met waren haat moeft wachten ,

'k Zou my mooglyk zo gereed

In geen zielsgevaar begeven.

'k Trachtte meer in 's Heren kracht ,

Nader by myn hert te leven ,

En te houden goede wacht,

г Maar
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Maar helaas ! nu moet ik klagen

Over zorgloosheid. met reên

Zou my Jezus mogen vragen,

Als aan Petrus eens voorheen,

Kunt gy niet éne ure waken ,

Daar de vyand op u paft?

Ziet gy uw gevaar niet naken ?

Slaaptge in 't opperft' van de maß ?
Zeker Jk vond geen tegenreden ,

Schoon door Petrus lot geleerd.

Nodig is 't dan in gebeden

Naar myn Heiland my gekeerd.

Maak my wakker door uw krachten.

Schutsheer Jezus , leer my toch

Uwe nutte les betrachten:

Waak en bid. wil 't helich bedrog

En 't verderflyk redeneren

Over onverfchilligheên,

Satans lokaas, van my weren,

Eer 't my bare bittre ween.

Leer my op het Heilwoord achten,

Als een noordftar, die noit faalt.

Stuur myn wil en myn gedachten,

Eer myn herte van u dwaalt.

Leer my fteeds my zelf verzaken

En mistrouwen myn verftand.

Wil gy zelf toch voor my waken r

En my leiden by de hand.

Zo zal my geen waereld fchaden.

Satan, in zyn magt verkort,

Zal my ook niet weer verraden,

Als hem 't hert gefloten word.

У з NA.
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NABETRACHTING

over

het prediken der gewone PinkfterftofFe , uit

Handel: 11.

OHeilge Pinkftergeeft, die eer

Gedaald zyt uit den hemel neêr,

En zat, gelyk verdeeldc tongen

Van vuur, op 't Kruisgezantendom -,

Terwyl 't eeweldig windgebrom

Het ganfche nuis was doorgedrongen :

Toen gy dat onbefpraakte volk

Verftaanbaar maakte, zondertolk,

Voor Parthers , Meders, Elamiten

En al het volk van heind en veer,

Dat oit, den waren God ter eer,

Verfcheen op 't feeft der Isrêlitenj

Terwyl de verfchgeleerde tong

Dier Galileërs met u drong

Door 't oor in 't hert van hun , die 't zagen,

Die, over 't wonderwerk begaan,

Hier horen van Gods grote daên,

Elk in zyn eige taal, gewagen.

Och mogt ook my die pinkftergloed,

Juift niet op 't hoofd, maar in 't gemoed

Neêrdalen en myn tong bequamen,

Niet om met Griek of met Barbaar,

Jood, Romer of Egiptenaar,

Of
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Of enig volk van vreemde namen

Te konnen fpreken in hun taal ,

Maar in de taal, die altemaal

Gods kinders van u moeten leren,

De taal van 't geeftlyk Kanaan,

Die niemand immer fpreken kan,

Dan die gy met dees gift wilt eren.

Dan zou 0ok myne tong voortaan

Verkondigen Gods grote daên ,

En 't wonderwerk van zyn genade,

't Geen aan myn ziele oit is gefchied,

Verzwygen dan myn lippen niet -,

Maar zullen 't roemen vroeg en (bade.

En gy, o Jezus, die den Geeft ,

Verwierft voor yder , die u vreeft

En blyft op uw beloften wachten ,

Schenk my dien Geeft, die alles leert,

Het duifterc uit de ziele weert,

En aardfche wysheid doet verachten,

Dien Troofter, dien gy hebt bcloofd

Te zenden , zo ras gy , als 't Hoofd

Van uwe Kerk , zoud zyn verheven

In heerlykheid , ter rechterhand

Des Vaders , om 't verdiende pand

Te ontfangen en uw volk te geven.

'k Laat fpottren dan den zoeten wyn,

Mag ik maar Gode dronken zyn ,

Vervuld met uwen Geeft van binnen -,

Ofmy de waereld dan befpot ,

Kreun ik my niet, indien ik God

Maar mag in Geeft en waarheid minnen.

De
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De

R О EM

Eens

G В -L О. V.I'G E N,

U IT RO M; V.

Laat, dien 't luft, op fchatten roemen,

Andren op hun adeldom,

Deze een reeks van tytels noemen,

Gene, met een dwaas gebrom,

Pogchenop zyn heldendaden,

Die weer op zyn groot gebied, .

Zorten op hun praalgewaden.

Al die roem bchaagtme niet.

Mag ik, door 't gjeloof rechtvaardig,

Met myn God in vrede ftaan

Door myn Jezus , die 't volwaardig

Zielenlosgeld heeft voldaan ,

Zo zal ik vry hoger draven

In myn roem, dan hier beneên

Kan gefchiên by waereldflaven

Op hun ydle nietigheên.

Ik zal in de hope roemen

Van Gods eeuwge heerlykheid,

En my zelf reeds zalig noemen ,

Om 'tgeluk, dat my verbeid,

't Gee*
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't Geen noit iterflyk oog aanfchoude,

Noch genoten werd op aardj

Maar in 't huis, dat God zclf boude,

Huis zo groot een Bouhecr waard*

Daar hct al yolmaakt zal wezen ,

Wat hier noch gebreklyk is,

Daar God eeuwig word geprezen.

Maar voor die geheimenis

Scheemren onze lichaams ogen ,

Suft het fchranderfte verftand ,

Totdat eens de ziel , onttogen

Aan dees romp, daar zelve land,

En, van zaligen en englen

Opgewacht, en ingeleid

Voor Gods troon , haar item zal menglea

Met hun tot Gods heerlykheid.

Spot niet, waereld, met die hope-,

Schoonge my hier ziet verdrukt,

Schoon 't my alles tegenlope,

Enik, ferner ter neêr gebukt,

Veel verdrukkingen moet doorftaan

En verduwen fmaad en hoon -,

Wyl ik weet, dat dit moet voorgaan :

Na den ftryd volgt eerft de kroon.

Als verdrukkingen my treifen ,

Kan ik, midden in 't verdriet.

Noch myn hert in roem verheffen -,

Maar dat kentp;e, o waereld, niet.

Gy kunt in verdriet niet roemen -,

Want het dryft u van God af, л

Dien gy moetuw Wreker noemen-,

Wyl verdrukking ftrekt uw ftraf:

Z Maar
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Maar ik kus de liefderoede.

't Is myn Vader, die my flaat.

Vaders hand kaftyd ten goede}

Maar zy treft geen baftaardzaad.

'k Leer ook dus in ootmoed dragen,

Wat Gods wyze goedheid wil.

Lydzaamheid doet my bchagen

Vinden in myn kruis, en ftil

My gelyk een kindje houën,

't Geen de moeder heeft gefpeend,

Dat, met kinderlyk vertrouwen ,

Teder op haar armen leent ,

En op moeders wil blyft ruften ,

Schoon 't die bronnen miflen moet ,

Die zyn dorft tot hier toe bluften ,

En waar uit het is gevoed.

*t Hert , door voorfpoed vaak verheven ,

Word dus nedrig en bereid,

Om zich ganfch aan God te gevenj

Want ik leer door lydzaamheid

Gods hulp by bevinding voelen,

Dieme in zwakheid onderfchraagt,

En, wen hel en waereld woelen

Tot myn val , my veilig draagt.

'k Leer Gods Geeft als Troofter kennen :

'k Leer in voor- en tegenfpoed

My aan 's Heren dienft gewennen ,

En, met onbèzweken moed,

Op 't gchoopte heil verwachten

Met een hoop , die niet befchaamt.

Zou ik dan het kruis verachten ,

Die naar Chriftus ben genaamd,

Die
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Die het kruis deed rozen dragen,

Sint hy 't kruis gedragen heeft ?

Neen , geen kruis zal my vertfagCn j

Wyl hy kracht belooft en geeft,

En Gods liefde , die in 't herte is

Uitgeftort door zynen Geeft,

My een balfem in de fmerte is ,

En myn ziel van angft geneeft.

En waarom toch zou ik fchromen,

Dat ik my bedriegen zou,

Of dat noit myn hoop zou komen ?

Daar ik van Gods eeuwge trou

En die onuitblusbre vonken

Zyner liefde 't grootfte blyk,

Zynen Geeft, aan my gefchonken,

Heb ontfangen. wyk, dan wyk,

Ongeloof .' ik zal niet vrezen.

Waar kan vafter onderpand

Van de zaalge hope wezen

Op het hemelfch vaderland,

Dan daar Gods Geeft zo doet ftromen

Liefdebeken in het hert,

Dat, door blydfchap opgenomen,

Hopende vergeet zyn fmert ?

Bergen mogen eens bezwyken,

Noit bezwykt het heilverbondj

Heuvels van hun plaatie wyken ,

Deze hoop heeft vafter grond.

Nimmer feilt de blyde morgen,

Dien de wachter lydzaam wacht ;

Wyl de Schepper door zyn zorgen

Staaft 4 verbond van dag en nacht.

Z 2 Maar
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Maar de keten is noch fterker,

Die hier hoop en heerlykheid

Houd gefchakeld. o ik merk'er

't Werk in van Gods Majefteit,

Dien geen eedbreuk zou betamen,

Wiens belofte nimmer feilt:

Nimmer zal de hoop befchamen

Dien, die op die noordftar zeilt.

Hoop kan alle ftormen doorftaan,

Schoon de wind huilt van rondom.

Nimmer zal het anker doorgaan,

Dat zy wierp in 't heiligdom.

*t Is 't niet al ! 'k durf hoger roemen.

'k Roem'in God zelf, die niet meer

My zal, als zyn vyand, doemen}

Nu ik by hem, door myn Heer,

De verzoening heb verworven,

En voor hem rechtvaardig fta>

Nu myn Goël is geftorven

Voor my, enkel vit genâ}

Wyl ik als een zondaar leefde,

En om geen ontferming fprak}

Maar hem wrevlig wederftreefde,

En zelfs naar zyne eerkroon ftak.

Maar, o wonder! 'k zie den vrede

Nu gemaakt door Jezus bloed.

Roem die wil dan , ík roem mede -,

Maar op waereldfche eer noch goed ,

Dat geen waren roem kan geven.

'k Roem in hope, in kruis, in God.

Zulk een roem zal eeuwig leven,

Als alle aardfche roem verrot.

OP-
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OPWEKKING

TOT

HEILIGE GEZANGEN.

Ik zal den Here zingen in mуп leven : ik zal mynen Cod

pfalmzingen , terwyl ik noch ben. Pf. civ: 33.

"\ Tynzangtuig zy niet, alsvoorheen, gefnaard

i\xTot dartle min, of iet van ydlen aart,

Dat in het eind berou en fchaamte baart.

Een ftof van boven

Zy fteeds myn luft , om met een zuivren toon

De heerlykheid van Gods geliefden Zoon ,

Daar hem myn ziel befpiegelt op zyn troon ,

Voortaan te ioven j

Dien Zoon, die, naar Gods eeuwgen vrederaad,

Zich heeft verneêrd , om in een knechtenftaat

Den zondaar, diep gedompeld in zyn quaad,

Van ftraf te vryden ,

Door aan den ei{ch des Vaders tc voldoen ,

Als hy , om hem m 't leven te bchoén ,

Zich ftelt ten Borg , en tot een heilrantfoçn

Zyn bitter lyden : .

' • . . ' • ,-ш 'j - ¿- ' .- * ' --•_ ,*

r - л j Schoon
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Schoon hem de zondaar ftout in 't aanzicht ipuw',

En onbedacht den weg ten leven fchuw' ,

Envanzynwet, vol helfchen afkeer, gruw',

Om hem te honen.

Wie ftaat dan, als hy op Gods goedheid let,

Niet nederig verwonderd en verzet,

X)at hy dien vyand van zyne ere en wet

Noch wil verfchonen?

Hem toeroept: keer! keer van uw dwaalweg af!

Ontvlucht by tyds uw welverdiende ftraf !

Wat voed gy u, gelyk een zwyn, met draf?

Wil tot my komen !

Ik ben de Bron des waters, 'k ben het Brood

Des levens , dat uw ziel red van den dood }

AI wie 't oit fmaakt, hoeft voor geen hongersnood

Of dorft te fchromen.

Ik ben 't, die, daar gy dood in zonden waart,

Verdoemelyk en walgelyk van aart,

U vaderlyk in 't leven heb gefpaard,

Door myn genaden.

Ai zink, myn zielr in die befpieglíng neêr.

Omarm dat heil- erken hem voor uw Heer.

Geef hem, die u verloft, dan eeuwig eer,

En loof zyn daden.

Loof hem, die u het kofrelyk juweel

Der zaligheid verkregen heeft ten deel,

E»
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En aan het kruis uw zonden in 't gcheel

Heeft weggedragen.

Loof hem, die u bemint gelyk zyn krooft,

U met zyn Geeft in al uw druk vertrooft,

U red, ala-sy tpt hem uw zuchten looft,

•^ Uit 's duivels lagen.

De dwingeland , die u door zyne magt

Vooihença hadin zyn geweld gebragt.» . .

Çp u. gekçrlçetd in een duiftrçn nacht,

Lígt nu gebonden.

s .

Loof hem dan , die den helfchen draak verwon.

Loof hem, die zulks alleen verrichten kon,

En u nu fchenkt zyn Evangelizon,

Met duizend monden. -

Dat 's recht een ftof, die 's Heren volk betaamt,

Die blydfchap baart, en nimmermeer befchaamt,

Maar allen druk, als die het herte praamt,

Haaft doet verminderen'.

Aan zulk een ftof hecht ik myn poèzy ,

Voorheen misbruikt, die 'k nu myn God toewy',

En bid , dat zy ter ftichtinge gedy'

« Van zyne kinderen.

- . -j -.-.- .

Zyn kinderen, door my te vaak entfticht

Door ydlen zang en dartel maatgedicht,

Onwaard om oit te zien het zonnelicht,

Die ik nu wrake.

De
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De waereld fpott' met die verwiíTeling.

't Isme eers genoeg, als ik voor Jezus zing,

En met zyn volk, fchoon nedrig en gering,

My ftil vermake.

VERPLICHTING

TOT

HEILIGE LOFZANGEN.

Ik zdden Here zingen , omdat hy am my welgedaanheeft,

Pf: xiii: 6.

HOe vrolyk klimt de zegezang, een held

Ter eren, op, die in net oorlogsveld

's Lands yyand iloeg en 't dwingende geweld

Zelfs wift te dwingen? •

Wat wonder dan , dat ook een zegetoon

Naar boven klim, om van Gods groten Zoon,

Voor wien de hel is met haar magt gevloôn ,

Den lof te zingen ?

Wien paft het meer dan hun, die vrygeftreên

Door hem, niet meer in flaaffche boeien treên,

Dat zy tot eer van hem hun ftem befteên

Aan heilge pfalmen?

Wien voegt het bet dan my, die veel te fnood,

Zo lang ik kon, hem alien weerftand bood,

Tar
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Ter ere van dien Winnaar van den dood

Met reine galmen

.

Te juichen , en ook andren tot den lof

Van hem , die nu verheerlykt in het hof

Der Godheid praalt , te wekken ?• ô die ftof

Moet elk bekoren !

't Waar fchande, zo hier iemand immer zweeg',

Die door het heil , dat Jezus bragt te weeg ,

Uit ílaverny verloft, zyn vryheid kreeg «

En 's Richters toren

Gebluft zag. maar Wat zal ik, magtloos niet,

Beginnen ? zal ik met een ftaamlehd lied

Voor hem , dien 't koor der englen ere bied ,

. Daar zy zich dekken

Met vleugelen, van wegens 't godlyk licht,

Dat afftraalt van 't verheerlykt aangezicht ,

Verfchynen? ofmy aan zo groot een plicht

Door vreze onttrekken ?

О neen ! hy die geen teder zuigelíng

Of kind.verimaaa, zal my ook, hoe gering

Myn pogingtzy, :als ik zyn lof opzing.,

Dan niet verachten.

Die 't hert doorziet tot in het binnenft toe,

Weet of ik zulks in waren ootmoed doe,

En hoe myn ziel is in dat werk te moê. .

.. • Of eige krachten

Á a Myn
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Myn fteunfel zyn , dan of ik 't al van hem

Verwacht, die my en hert en kunft en ftem

Moet fchenken , en die ook alleen de klem

Geeft aan myn zangert.

Wat fchroom ik dan voortaan myn onmagt meer ?

'k Weet dat, bedoel ik maar myn Loflers eer,

ik van hem al, wat ik daartoe begeer,

Ook zal ontfangen.

<.

Hoe waereldlingen dan myn zang bchaag',

Verfcheelt my niet, wyl ik geen roem bejaag

Van zulken, of om hun goedkeuring vraag.

Mag ik myn Koning

Behagen in myn nederig gedicht,

En word zyn volk door myn gezang gefticht

En tot zyn lof gewekt, zp word myn plicht

Ook myn beloning.

BE D E

О M

WEL TE BIDDEN.

Heer , leer ons bidden. Luk: xi: i .

Toon: o Kersnacht. of: Lieflyk bofchje^ ftille tvegen.

О
Oppergoedheid, die de noden

Der menfçhcn kent, gy hebt geboden,

Dat
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Dat elk voor u al, wat hem deert,

Zou klagen , en van u affmeken

Al, wat hy zich noch ziet ontbreken >

Indien hy 't ntaar te recht begeert.

Maar ach ! ik voel myn hert zo woelen

In 't ydle, daar ik moeft bedoelen

Uweeer, die zulke bidders wraakt,

Die, fchoon bewuft van hunne elenden,

Het oog noch rtaar de waereld wenden ,

't Geen hen voor u ílechts walglyk maakt.

'k Weet , dat my ootmoed moet Verzellen

In u myn zielswenfch voor te ftellen, .

En die weer naar uw wet gericht,

Of op 't Beloftewoord gegrond zyn :

Maar hoe zoume oit iriynbê gegond zyn;

Wyl ootmoed fchaars bezielt myn plicht?

't Geloof, dat my van eige krachten

Of waardigheid ganfch niet leert wachten ,

Maar 't oog op u, о Jezus, ílaan,

Die met de onwaardige gebeden

Uws volks voor 's Vaders troon wilt treden,

Ontbreektme, als ik tot u zal gaan.

Helaas ! dit voel ik alle dagenj

Maar vind geen woorden om te klagen ,

Geen hert, geen ootmoed, geen geloofj

Dies zit ik dikwyls moedloos neder,

En wende ik my al tot u weder,

Gyhoud, naar recht, u. voor my doof.

A a 2 Dit
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Dit doetme, als eer uw lerelingen,

Verlegen door de wolken dringen,

En roepen, daar 'k myn onmagt zie,

Leer my niet ílechts de woorden fpreken j

Maar nedrig en gelovig fmeken ,

Terwyl ik uit my zelven vliê.

Schenk my den Geeft door u verworven ,

О Heiland, toen gy zyt geftorven,

Die, naar het Woord ons toegezeid,

Uw volk vertrooften zou en leren ,

Hoe zich in nood tot God te keren ,

Waartoe hy zelf nun hert bereid.

Die doe myn ziel naar boven vluchten

Met onuitiprekelyke zuchten ,

Op. reiner ,wys , dan of myn hert ,

Met ene welgeichikte reden ,

Tot Gods genadetroon kon treden ,

Om daar te melden zyne fmert.

Die geve my verftand van kermen

En imeken om dat zielsontfermen ,

Daar 't al uw volk om is te doen ,

Dat alzo wars van ilinkfche luften ,

Als eige deugd, alleen kan ruften,

О Jezus , op uw heilrantfoen.

Die 1ere mу ook 't voorrecht kennen

Van hun , die zich aan u gewennen

En, door gedurige gebeên,

U ziels- en lichaams noden klagen,

U
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U raad*, licht, trooft, ja alles vragen,

Wien niets te groot is, noch te kleen.

:Die leerme ook 't zoet van 't heilig danken, *

Dat zulken, die met reine klanken

Den lof der hoogfte Majefteit

Verheffen , dikwerf mag gebeuren ;

Een zoet, veel dierbaarder te keuren,

Dan alles , waar ons 't vleefch mê vleit.

Zo trede ik , door uw Geeft inwendig

Geleerd , hoe jammerlyk elendig

Ik my ook vind, voor 's Vaders troon,

En breng myn fmeking tot zyne oren,

Verzekerd , dat hy my zal horen ,

Om 't voorgebed van u, zyn Zoon.

Zo zal ik 't als myn voorrecht roemen ,

Hem met den Vadernaam te noemen,

En laten dien van Rechter flaan :

Want, fchoon ik hem heb zwaar beledigd,

In u toont hy zich ganfch bevredigd ,

Wyl gy zyn wraak»echt hebt voldaan.

A a 3
NA-
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NABETRACHTING

van den

В E D E D A G,

gehonden den 8 Maârt 1730.

Help onSj 0 Cod onzes heilsï ter oorzake van de ere uwes

ÑaamSy en redons, en doe verzoening over onze zon-

den, om uwes Naams wiíle. rialm lxxix: p.

Toon: let moet ik u> Laura, wagen.

Heden heb ik my verbunden

Om den fcheidbrief aan de zonden,

Dien ik(Heer, gyweethet) gaf,

Te vernieuwen eh te waken,

Dat zy niet weer binnen raken

Tot uwe oneer en myn ftraF.

'k Heb op nieus uw dienft vefkoren,

*k Heb op nieus u trou gezworen,

Op dees ftatelyken dag,

Die uw volk zag tot u treden ,

Door ganfch Neêrland, met gebeden,

Zo 't voorhenen meermaal plag.

Maar 't is meermaal afgeweken ,

Meermaal in zyn trou bezweken,

En 't zal nu niet beter gaan,

Zo 't in eige kracht moet werken:

.>.
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Wil het daarom , Heer , verfterken s

Zo zal 't door en voor u ftaan.

Dan zal zulk een dag, na dezen,

Noit voor u een tergdag wezen, '

Tot verbittring van uw Geeft,

Die zyn werk tans fchaars doet blyken-

Maar van zulk een volk wil wyken,

Daar uw naam niet word gevreesd.

Laat my ook uw hulp gevoelen,

Opdat al het ydel woelen,

Dat myn n# geheel verflind,

My met meer tot droefheid ftrekke.

Noch van Jezus liefde trekke,

Daar ik al myn heil in vind

Doe my dat met al de fcharen

Uwer kindren wedervaren,

Die de nukken van hun hert

En hun trouíoosheid belydenj

Maar, vermoeid van vruchtloos ftrydcn;

Jvermen om hun zielefmert.

Vader laat u toch verbidden

Van uw kindren, die, in 't midden

t Van een fnood en boos geflacht, ' •

t Wenende oog naar boven beuren-

Immers hebt gy noit het treuren

Van boetvaardigen verachr?

Ai verlos ons van de plagen,

Die-
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Diewe om onze zonden dragen -,

Daar de ganfche Staat door quynt.

'Wilze gunftig van ons weren,

Eerze ons t' enemaal verteren,

En 's Lands welvaart heel verdwynt.

Laat, o God, uw ouderi zegen

Liever, als een milde regen,

Dalen op uw Neêrland neêr,

't Geen gy door een reeks van wondren ,

Tot een fchuilplaats af woud zondren

Voor uw volk en waarheid, Heer.

Laat die peft van volk en landen ,

't Oorlogsvuur, toch niet ontbranden.

't Smeult reeds- blufch het, eer 't alom

Uitbarfte} of zal 't oorlog wezen,

Wil ons dan, gelyk voordezen,

Horen uit uw heiligdom.

Laten Neêrlands boetedagen

Weer 's lands vyanden vertsagen,

Als in onzer vadren tyd i

Toenge, op onze fmeekgebeden,

Hebt voor Nederland geftreden,

En zyn hals van 't juk bevryd.

't Zyn geen beeiden , die wy eren ,

En waar toewe om hulp ons keren.

Goud en zilver, houtenfteen,

En voorbidders, die niet baten,

Worden van hun, die ons haten,

4

Tot
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Tot uwe oneer aangebeên.

Maar wy brengen al ons klagen

Tot u, die voor tyd en.dagen

Leefde, en hoort en helpen kontt

Aan u meldenwe ons benouwen ,

Op u ftellenwe ons vertrouwen ,

Met u ftaan wy in 't verbond.

Spaar den vegen Staat het leven.

Wil uw Neêrland niet begeven.

Veilig ons van tyranny.

Geef uw erfdeel toch niet over

In de handen van den rover,

Dat het tot verfmaadheid zy.

Waarom toch zou Rome u fchelden ,

En voor hare Santen melden,

Dat wy vielen door nun kracht?

Wil ons om uw Naam verfchonen,

Dien die fnode hoer zou honen :

Toon in haren val uw magt.

Gun ons daar toe met u vrede.

Steek uw wraakzwaard in de fchede ,

Dat reeds glinftert in uw hand :

Zo zal al uw volk met pfalmen

Vrolyk uwen lof uitgalmen , '

Als des Gods van Nederland.

В b BE-
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BEDEDAGS

N А В E D E.

Д J e dag is weer voorby , waar in ganfch Nederland

U, groteGod, zyn fchuld heeft openbaar beleden,

En om vergifnis van zyn gruwelen gebeden,

Eer tot ons uiterfte verderf uw toorn ontbrand*.

Gy weet, met welk een hert elk in zyn rang en ftand

Verfcheen ; gy zaagt van wien 't voornemen en de zeden

Met hunnen huicheldienft en fchynbelydnis ftreden,

En wie in tegendeel u gaf oprecht de hand.

Het grootfte deel heeft wis ilechts lippendienfl: bedreven,

En uw getergde wraak zal Land en Kerk doen beven,

Zo gy j om dezen dag , wilt geven loon naar werk.

Maar wil u op de bê van 't kleinfte deel ontfarmen.

Vergeef de biddagsfchuld om Jezus, in wiens armen

Uw volk zich wierp, en fpaar dit Land en uwe Kerk.

DANK-
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Op den

DAN K-V AST-

en

BEDE DAG,

Uitgefchreven tegen den 28 Febr. 173 1.

's T ands Vaders hebben weer een boetdag uitgefchreven,

X_/ En 't ganfche Neêrland tot boetveerdigheid verplicht,

Om nedrig , met geween en vaften , 't aangezicht

Van God te zoeken , om al 4 quaad in 't Land bedrevcn.

't AanwaiTend zondenheír, dat yder moet doen beven,

Die 't oog op 't Land fla, op zich zelf en op 't gewigt

Der gruwlyke euveldaên , die heimlyk en voor 't licht

Gepleegd zyn , deed ons lang verbeuren Land en leven.

Jt Schynt eindlyk ook , dat Gods te zeer getergd geduld

Zich aangord tot de ftraf, om Nederland de fchuli

Betaald te zetten , en rechtfchapen zich te wreken :

Dies 't vaften onnut en het bidden zonder vrucht

Zal zyn, o Heiland, zo gy niet ons ftil gezuciit ,

Hoort, en uw voorbê voegt by uwer kindren fmeken. .

•

Bb 2 BE-
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BED E

V O O R

DE VERDRUKTE KERKE.

Geefaan het wilde gedierte de ziel uwer Tortelduive niet

over: den hoop uwer elendigen vergeet niet in eeuwig-

heid. Pf: lxxiv: ip.

Toon: Hoeßeurt men Jezus heen en weer?

Ogrote God, die al 't geween,

Het kermen , zuchten en gefteen

Van uwe Tortelduif moet horen j

Terwyl zy, die haar rufte ftoren

En godloos trappen op haar hert,

Vaft lagchen om haar zielefmert.

Hoelang zult gy van uwen troon

Het leed aanlchouwen en den hoon ,

Die, federt zulk een reeks van eeuwen,

X>oor 't wild gedierte,- tygers, leeuwen, * .

Noch onverzadigd van het bloed,

Uw lieve Bruidkerke ie ontmoet ?

► Eerft moeft zy lyden van den Jood ,

Dieu, haar Bruigomj hadgedoodi

Maar om weer heerlyker te leven.

Nau had gy dien zyn ftraf gegeven ,

Of
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Of 't Godverfmadend Heidendom

Sprong noch veel wreder met haar om.

Die woede hebt gy ook geftuit,

Toen gy uw uitverkore Bruid

Verlofte uit dood en boei en keten ,

En 't Heidendom hebt neêrgefmeten ,

De driefte afgodery gevela

En vrede ааn uw Kerk befteld.

Hoe fchoon fcheen toen de heilzon niet,

Na zo veel uitgeftaan verdriet,

Een blyden dag te zullen fchenken ,

En niets haar ruft te konnen krenken ;

Wyl zelf de waereldlyke magt

In Chriftenhanden was gebragt ?

Maar laas ! dat luk verdween te fnel :

Die ruft verdroot te zeer de hel ,

Dan dat zy niet een kans zou wagen ,

Om die van 't aardryk te verjagen,

En door een ketterzwerm 't bederf

Te voeren in uw eigen erf.

De lift gelukt. de kettery

Word moeder van de dwinglandy ,

Totdat de Tegenchrift ten leften

In uwe Kerk zyn troon durft veften,

En , uwe heerfchappy ten ípot ,

Zich ftellen in de plaats van God.

Hoe wreed heeft fmt dat beeft gewoed,

В b 3 Nok
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Noit zat gezopen aan het bloed

Der heiligen, door alle tyden?

Noit moeft uw Tortelduive lyden

Van Jood of Heiden zo veel leed,

Als van hem die uw plaats bekleed.

Gy hebt, 't is waar, zyn helfen geweld,

Door uwe magt, een paal gefteldi

Wanneer gy 't zuivre licht der waarheid ,

Voor ruim twee eeuwen, in zyn klaarheid,

Weer op deed luiken in uw Kerk,

En dreeft den duifter van het zwerk.

Maar ach ! 't gevaar begint al weer

Te groeien, en uw Sion, Heer,

Ziet zich van tyd tot tyd vertaten

Van vorften , die, om kroon of ftaten ,

Weer lenen aan het beeft hun raagt,

Ten voorfpook van een duiftren nacht.

De zichtbre lauheid, die alom

Verfpreid is over 't Chriftendom ,

Heeft zulken, die niet heel bezweken,

Noch van uw Kerk zyn afgeweken,

In diepe zorgloosheid geftort}

Schoon 't onweêr daaglyks groter word.

De menfch der zonde , die uw erf

Voorlang zwoer 't uiterfte bederf,

Benaut het reeds aan alle kanten

Door opgeprefte vloekverwanten.

De zwarte wolk dreigt ydren dag

Ttf
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Te barften met een donderilag.

Maar wie draagt leed om Sions gniis ?

Wie zucht om 't jammer van uw huis?

Wiens kommer word'er noch ontftoken ,

Nu Jofef deerlyk word verbroken?

Want fchoon uw Tortelduive klaagt,

't Is Sion , daar geen menfch naar vraagt.

Zie gy dan zelf van 's hemels boog,

О Heiland , met een gunftryk oog

Op uwe Kerke neêr , die , moede

Van zuchten over 's vyands woede,

Terwyl zy haren ramp befchreit y

Van u alleen haar hulp verbeid.

Het is geen vleefch , daarze op vertirout :

Op u ftaat al haar hoop geboua.

Zy heft haar hert en oog naarboven

En kirt , verlaten , uit de kloven

Der fteenrotSj daar zy zich verfchuilt,

Zo veel zy kan , wyl 't onweêr huilt.

Ai neig uw oor tot haar gekerm!

Ontbloot eens t/harer hulp uw arm ,

Heel hare breuk, genees haar wonden,

Opdat zy niet, gcheel verílonden,

Uw naam tot hoon , ten proije zy

Van 't beeft en zyner dwinglandy.

Gy hebt uw hulp haar toegezegd.

Uw Woord en 't goddelyke recht

Doen
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Doen haar gelovig de uitkomft wachten -,

Naardien gy nimmer wilt verachten ,

Uw volk, als 't, in zyn jammerftaat,

Op uw beloften zieh verlaat.

U zal'er ook alleen de lof

Van komen, als het blyde ftof

Van juichen zal door u ontfangen, •

Wen het, verlort, zyns Konings gangen «

In 't heiligdom zal gadeflaan,

En gy dan zult als winnaar ftaan.

ZIELS ZUCHTINGEN

Van

EEN BOETVAARDIG ZONDAAR

TOT

GOD.

Ik zal opflaan , en tot mynen vader gaan , en ik zal tot hem

zeggen : vader ik heb gezondigd tegen den Hemel en voor

u. Luk. xv: 18.

Almagtig, heilig God! gun, dat ik aan uw voeten

In nederig ontzag my zelven nederleg ,

"Om door een waar berou myn grote fchuld te boeten:

Ik, die, tot hoon uws Naams , den breden zondenweg

Zo
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Zo lang, met zo veel luft en yver heb bewandeld,

En uw geboôn, die 'k wift, moetwilliglyk verimaad,

Schoon gy my alryd als een Vader hebt gchandeld,

En nu noch dagelyks met zegen overlaad-

'k Beken , o grote God ! myn zonden en myn fchulden.

't Is uw langmoedigheid , die my noch heeft gefpaard :

Uw menfchenliefde alleen heeft my noch willen dulden ,

Daar ik uw ftrenge ftraf was dubbeld over waard.

't Is uw genade alleen, 't is uw vry welbchagen,

Dat my , doemwaardig menfch , noch aan my zelfontdekt.

Watgoedheid, magtigGod, dat gy my levensdagen

Niet afgefneden, maar tot heden hebt gerekt,

En my noch tyd gunt , om my in myn Heilands armen

Te werpen , en door hem te nadren tot uw troon ,

Wyl gy beloofd hebt, datge u altyd zult ontfermen

Voor die zyn toevlucht neemt tot u door uwen Zoon !

Dien Zoon van eeuwigheid verordend in uw rade ,

Om tot des zondaars heil te komen in het vleefch ,

En door zyn dierbaar bloed volkomene genade

Te weeg te brengen voor hun , die , in heilge vrees

En zelfsverlochening, by hem het leven zoeken,

Bereid om zich gcheel te íchikken naar uw Woord ,

En hun voorgaanden ftaat en gruwelen vervloeken ,

En afilaan van al wat hun t'onrecht had bckoord.

Gcheng, barmhertig God ! datik, verloren zone,

Mag opflaan en weerom tot u, myn Vader, gaan,

Dat toch uw liefdryk hert my doemeling verfchone ,

Schoon ik oneindigmaal heb tegen u misdaan.

Ja zelf't geweten, als het op myn quaad ontwaakte,

Deed zwygen, fchoon myns plichts ten vollen overreed,

Myn fnode boosheid maar allenskens meerder maakte,

En alle licht in my, zo veel ik kon, beftreed.

С с 'k Er
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'k Erken , dat , zo gy wilt met my in 't oordeel trcdefl i

Ik billyk 't grondîap van uw toorn en wraak verdien ;

Maar daarom heeft uw Zoon dien bittren dood geleden,

Opdat de zondaar zou den eeuwgen dood ontvliên.

Gy immers hebt gezegd , den dood niet te begeren

Des zondaars , maar dat hy zich zelfbekeere en leef.

О Heer, wil my daar toe uw wet en wegen leren,

Opdat ik my bekeere , en u niet wederftreef.

'Wil uit genade noit aan myne zonden denken }

Maar my om Jezus bloed, dat heugelyk rantfoen,

Dat voor de zondaar is betaald , het leven fchenken.

Ik ben oprecht bereid voortaan uw wil te doen.

Ik ben bereid gcheel my aan u op te dragen ,

Te leven anders dan ik heb voorheen geleefd :

'k Wil tot uw eer en dienft myne overige dagen

Alleen befteên , zo gy my daar toe krachten geeft.

'k Zie af van eige kracht ; ik voel myn onvermogen ,

Ja dat myn hert noch fteeds tot alle zonden fnelt.

'k Vond in myn opzet my tot aller tyd bedrogen.

Ну zy myn hulp en kracht, by wien gy hulp beftelt.

Dat bid ik , grote God. ik fteun op uw genade

En trouvve } want wie heeft u oit vergeefs gezogt.

Verlicht myn duifter hert. kleed my met den gewade

Des lofs , als een die is met Jezus bloed gekogt.

Doe my door uwen Geeft den zielenvrede fmaken ,

Dien gy uw kindren fchenkt, als'terfdeel van uw Zoon -,

Opdat ik eeuwig mag all' aardfehen wellufl: wraken i

Terwyl myn Goe'l zy myn voorfpraak voor uw troon.

BE-
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BEDE,

О M

ene onderworpe

.ZIELSGESTAL. TE.

TTrymagtig God, wiens raad onfeilbaar blyft beftaan,

" Schoon 't menfchelyk vernuft het tegendeel durft wachten-

Die't onvoorzienfte vaak hervoortbrengt door uw krachten.

En, 'tgeenonszekerftfcheen, doet als een rook vergaan!

Neig, bid ik, my het hert, dat ik van nu voortaan

Alleeigewysheid, als een dwaasheid , mag verachten,

En leerme in al myn doen, myn woorden en gedachten,

Afhangkelyk, op u alleen myne ogen ílaan.

Stuur gy myn levensloop , gelyk 't u zal betamen -r

Terwyl het my betaamt te z'wygen, en my ftil

Te buigen voor uw raad, te billyken uw wil.

Koom gy met kracht myn ziel tot dezen plicht bequamen,

En , 't zy ik in uw vreze iet groot of klein befluit,

Voer gy uw raad, in fpyt van 't morrende eigen, uit.

С с 2 ZIELS-
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ZIELSZUCHTINGEN

in een

GEESTLYK VER VAL.

Myne ongerechtigheden gaan over myn hoofd, als een zwar?

laß zynze my te zwaar geworden. Pi: xxxvin: 5.

Toon: Tfalm 88.

Hoe lang zal noch , rechtvaardig God ,

Myn zwerfziek hert uw vriendfchap derven?

Dathert, dat leven kan, nochfterven,

Zo niet het trooftelvk genot

Van uwe dierbre gunftbewyzen

't Bedwelmd gemoed weer op doet ryzen.

'k Beken , ik gaf u duizend reên ,

Om my met de allerfelfte flagen

Van uw getergde hand te plagen :

Gy fluit met recht voor al myn beên

Uwe anderszins genadige oren ,

En weigert myn geimeek te horen.

Myn ziel, aan allen kant omftuwd

Met alle foort van zegenineen ,

Die fchier myn wenfch te boven gingen ,

Heeft (daar nu myn gemoed voor gruwt)

Haai
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Haar liefde, aan God zo duur gezworen,

Bykans ten enemaal verloren.

Hoe ongevoelig werd myn hert

Gchegt aan zienelyke raken ,

Die door haar fchynfchoon 'tvleefchvermaken,.

Maar in het eind met bittre fmert

Dat valfche lokaas op doen breken,

En als een giftige adder fteken ?

Helaas ! wat helfche toverkacht

Begochelde myne arme zinnen ?

Wat deed my de ydelheid beminnen ?

Wat trok myn ziel van hare wacht ?

Wat deed myn liefde dus bevriczen ,

En my te lafmy zelf verliezen?

'k Vond immers heils en vreugds genoeg;

In u, myn Jezus, aan te kleven?

Gy hebt my nimmer ftof gegeven

Van klagen i maar my laat en vroeg,

Sint dat ik tot u ben gekomen ,

Gedrenkt uit uwe liefdeftromen.

Gy liet uw gunft noit onbetoond>

Noit liet gy myne ziel verlegen -,

Noit hebt gy op myn bê gezwegenj

Maar hebt my duizendmaal verfchoond,

Gelyk een vader doet zyn zone,

Opdat by hem zyn liefae tone.

Hoe trou ftond gy my telkens by,,

С с i ' Ah
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Als my des fatans lyftrawanten

En zonde en vleefch aan alle kanten

Belaagden, als ik nedrig my

Tot u in myne noden wendde ,

En hulp zogt in myn zielselende ?

En ik, o dwaas, heb u, myn God,

Zoínood, zotrouloos, zo verwaten

Gchoond en uwen dienft verlaten,

In flaap gewiegd door 't fchyngenot

Van dingen, die geen voedfel geven,

Waar by myne arme ziel kon leven.

Nu zie ik, maar helaas te laat!

Nuzicik, wat ik heb verloren,

En dat gy billyk in uw toren ,

Zoud konnen ftraffen al myn quaad,

En my de bittre vrucht doen proeven

Van uwen Geeft dus te bedroeven.

Waarheen ! waarheen my nu gewend !

Naar 't fchepfel? neen, 't heeft mybedrogení

Naar u? maar 'k hebme uw dienft onttogen»

Door fnode bondbreuk, ik beken 't.

О God, 'k ben geen ontferming waardig,

Al uw kaftyding is rechtvaardig.

Maar ach, myn God, ik weet, gy vergt

In zulken , die met fchaamte en treuren

Hun hert, en niet hun kledren, fcheuren>

Geen waardigheid, hoe zeer getergd*

Maar wilt u uit gerade ontfermen:

ч

Dies
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Dies werp ik my in Jezus armen.

'k Weet daar, en daar is ook alleen,

Тe vinden heelzalf voor myn wonden , •

Volkomen losgeld voor myn zonden ,

Een reukaltaar , om myn gebeên ,

Die anders mynen God mishagen,

Hem welbehaaglyk op te dragen.

Myn ontrou zal ook uwe trou - ç

Niet wanklen doenj die blyft beftendig:

Ook is men nimmermeer te elendig ,

Dat u de magt ontbrcken zou.

Gy wilt, noch laat al, die u fmeken,

Oit uwe wifle hulp ontbreken.

En fchoonge uw lieflyk aangezicht '

Verbergt , zo dat geen blyde ftralen

Van trooft meer op my nederdalen ,

Hoewel ik u fteeds fmeek om licht :

Gy echter laat my niet bezwykenj .

Maar doet ook hier uw goedheid blyken.

Gy onderfteunt myn wanklend hert,

Nu door uw Woord, dan door uwkinderen,

En weet zo ftil myn leed te minderen,

Te lenigen myn zielefmert ,

En houd myn zwak geloof in 't leven ,

Als 't my zou fchynen te begeven.

Gy wilt door 't bittere gemis

Van uwe omhelzingen my leren,

Die
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Die hoger fchatten en waarderen ,

En zien, hoe groot myn dwaasheid is.

Leer ik dat, wat zal ik niet winnen,

Als ik u trouwer leer beminnen !

Leer ik myn onmagt tot het goed,

Leer ik myn liftig hert verdenken ,

Wat kan my groter voordeel fchenken,

Zo 't my ílechts nedrig worden doetj

Om op geen eige kracht te bouwen,

Maar my aan Jezus te vertrouwen?

Rechtvaardig God, ikkus uw roê-

Barmhertig Vader, 'k loof uw wegen.

Alleen bewaar my, dat ik tegen

Uw goedheid nimmer weer misdoe.

Bchaagt u noch geen licht te geven,

Laat ik maar tot uwe ere leven.

Laat al de lauheid van myn hert ,

Myn zwerfzucht, onaandachtigheden ,

Met angft zo menigmaal beleden ,

Zo menigmaal betreurd met fmert,

Verdwynen , en weer plaatfe maken

Voor cedre liefde en heilig waken.

U, lieve Jezus, kleefikaan

In licht en ook in donkerheden }

En word myn hoop al eens beftreden,

Ik weet, dat gy my by zult Haan.

Wat hoeft myn ziel dan oit te vrezen ,

Als gy myn ichild en rots wilt wezen?

ZIELS-

л
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ZIELSKLAGT IN AFWYKINGE

E N

BEDE OM GENEZING

tot den

GROTEN HEELMEESTER,

JE ZU.S CHRISTUS.

Ik zeide: o Heer, zyt mу genadig , genees mуne zieli wan?

tk heb legen и gezondigd. Pf: хы: f.

Was dan 't vermaak in Jezus huis zo kleen ,

En loont die Meefter met zo vrekke handen ?

Schonk hy voor brood , wanneer ik bad, maar fteen?

Vond ik te zwaar het zachte juk en banden

Van Jezus , dat ik hem zo ftil ontweek ,

En naar een dienft by andre heren keek ?

• •

Ik vond dien ras : het bleck aan al myn doen.

Maar, arme dwaas ! heb ik 't nu al gevonden ?

Kan 't waereldfch brood myn buik nu beter voên , .

Dan 't seen ik kreeg, toen ik, in dienft verbunden

Van Jezus , mynen pas verkoren Heer ,

Verzadigd wierd met vettigheid en fmeer ?

D d Is
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Is myne vreugd in 't zichtbre nù zo groot,

Dat lk zo haaft 4 genoegen Icon vergeten ,

Het geen ik korts in Jezus dienft genoot,

Als ik , met hem in eenzaamheid gezeten ,

Zyn liefdc fmaakte, en, vrolyk in myn lot,

Roemde op den naam eens dienftknechts van myn God ?

Helaas ! ik voel myn hert van rou benard.

Myne ontrou ftraalt my walgelyk in de ogen.

Nu zie ik, maar te laat, tot myne fmert,

Dat ik my zelf te fchendig heb bedrogen.

Het zondenaas , dat zich noch flus zo zoet

Liet aanzien , fmaakt nu bitterder dan roet.

Nu zoek ik , maar met vruchteloos gepoog ,

Een middel, om tot Jezus weer te keren,j

Tot Jezus, die, rechtvaardig uit myn oog

Geweken , my myn dwaasheid dus wil leren ;

Wyl hy zyn licht nu van myn ziele wend ,

En houd zich , of hy my noit had gekend.

O. wrange vrucht van fchynfchone ydelheid Î

О bittre nafmaak van lichtvaardig dolen !

Toen Jezus riep , heb ik hem 't oor ontzeid .,

Nu houd hy zich ook op.zyn beurf. verholen >

En of ik roep , of treurig kerm en ween ,

Ik liet hem eerfl:, nu laat hy my alleen.

О droeve ftaat, verwekt door eigen fchuld .'

Gewaarichoud Hort ik nochtans ¿n de groeve,

Daar ik den fmaak van 't langgetergd geduld

Myns Gods en van myn eige dvaasbeid proeve:

Paar
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Daar my geen hoop van redding overfchiet,

Dan in de gunft van dien ik ftout verliet.

Leer, leer van my, al wie noch heden iraat,

Niet roekeloos getrouwen raad verfmadenj

Eer gy met my de zelfde gangen gaat,

En neêrftort in een poel van duizend quaden.

Hou Jezus (gaat uw zielsruft u aan 't hert)

In 't oge, en waak voor naberou en fmert.

Maar ach ! die raad aan andren kan de wond

Niet helen , daar myn ziel aan ligt te quynen.

Geen heelzalf is in 't-ganfche waereldsrond

Oit magtig, om de felle zielepynen

Teitillen, 'k zwyg genezen} maar veeleer

Word 't quaad door fchepfelshulp noch daaglyks meef.

By u nochtans , o grote Medicyn ,

Die noit elendigen hebt afgewezen,

Is raad en hulp voor alle fmert en pyn.

Genâ ! gend ! wil toch myn ziel genezen.

En of ik fchoon uw hulp zy ganfch onwaard ,

Doe niet naar myn , maar naar uw eigen aart.

Uw eigen aart, die onveranderlyk

Door naberou noit uw genadegaven

Weerriepti maar', fteeds in uw ontferming гуkг

Uw vafte trou op 't heiligft wilde ftaven t *

Daarom word Jakobs zaad, fchoon 't u niet eert,

Door 't yvervuur uws torens niet verteerd.

Uw eigen aart, die liefderyk en goe4

Dd 2D d 2 Boet-
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Boetvaardigen noit hulpeloos liet klagen -,

Verloren zoons op 't vriendelykfte ontmoet ,

't Verdwaalde fchaapje zoekt , en t'huis wil dragen,

En toont , dat gy vrywillig u ontfermt ,

Zelfs als een ontrou hert om hulpe kermt.

'k Belyde fchuld voor uw geduchten troon ,

En wenfch genade , om weer te mogen keren.

О Jezus , gy zyt immers 's Menfchen Zoon ,

Schoon eeuwig God, en wilt my daar door leren,

Dat gy, natuurgenoot van ons geflacht,

Een boetvol hert eens menfchen niet veracht.

Sla eens in liefde uw vriendlyke ogen neêr

Op my, een worm, die, helptgyniet, moet fterven.

Genees myn ziel, die zich ootmoedig weer

Tot u wend , om uw gunfte te verwerven ,

En pleit , fchoon bevende , op het zoutverbond ,

Daar zy voorheen met u, haar Heer, in ftond.

• Ai ftel den tyd ran uwe hulp eens daar !

'k Doolde immers lang genoeg op flinkfche paden.

Gy hoedde my1, in 't midden van 't gevaar ,

Voor fterven : deed gy 't niet om uw genaden

Te zichtbaarder te maken tot uwe eer,

Als gy myn ziel zoud wederbrengen, Heer?

Ik zal dan op uw komft in ftille hoop , .

Veelmeer dan oit de wachters. op den morgen ,

Uitzien, totdat gy eens den liefdeknoop

Weer vaft legt, en myn hert van nare zorgen

Ontflaat, en my, alsuwen gunftgenoot,

Om



Omhelft en zelf getrou maakt tot den dood.

Dan zal myn tong, 'dan zal myn heft en al,

Wat in my is, uw Naam vvolvrolyk roemen:

Dan zal myn ziel, gebeterd ddor haar val,

Uw tuchtroê kuflchxn, en een-balfem cemen

De fcherpe bytzalf, die tot op dees ftofod

( En gy we'et , Heer , hoe lang ! ) ligt op myn wond.

Geef gyme eens weer de vreugde van uw heil ,

En laat die yorftengeeft-my oi>d^*fteunen i '

Zo zal ik oök uw Tierae zonder peil

Verbreiden , en myn luit geftadig dreunen

- Van uwen lof, die my met tai geduld ^ "*,

Verdragen hebt, en quytfchold al myn fchuld.

Dan zal ik ook ( 'k beloof het in uw krachtУ

't Dwaalzuchtig volk uit myn bevinding leren, ."

Niet voort te gaan , maar zich met al hun magt

Tot u , wiens trou ik ondervond , te keren ,

En voor my zelf, met dubble liefde en vlyt ,

In uwen dienft befteden mynen tyd.

..i it.- v. '- \: '-.'.• - ; - ;'*
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G ЕВ ED

ТОТ

G O D,

om een

N ED R I G H E R T.

Hou ook uwen knecht te rugge van trotsheden , laatxe met

over my heerfchen. Pfaím xix: 14,.

Geduchr, alwetend Heer, die alle dadenziet,

En weet wat uit een trots of nedrig nert gefchied ,

Die alle plichten, die oit ftervelingen plegen,

Оm u te dienen, naar lum waarde recht kunt wegen, •

En kent, uit welk een bron ons doen of laten fpruitj

Vergun, barmhertig God, dat zich mуn mond ontiluit',

En met dèn mond myn hert, om u genâ te fmeken ;

Maar niet om voor myn doen , als welgedaan , te fpreken.

*k Beken, 'k doe nimmer plicht zo nedrig, als 't betaamt,

Maar voel mу om myn trots en hovaardy befchaamd :

Zy mengt zieh , eer ik 't merk , in denken , fpreken , daden :

'k Ben van dien vyand, eer ik hem ontdek, verradenj

Ik ben gevangen , eer ik wederftand kan biên-

't Bcdwelmd gemoed voelt zich , hoe meer het tracht te vliên,

Te meer verftrikt, en buigt voor 't ftille zelfsbchagen,

En, daar ik, Heer, alleen u moeft den lof opdragen

Van 't goede, indien dopr uw genaue oit iet in my

Mogt



/GEDICHTEN. -îïj

Mogt goed zyn, zie 'k, o fchand! te dikwyls u voorby,

En rufte in 't werk, terwyl ik 't eind, uwe ere miiTe.

Dit voel ik duizendmaal, fchoon duizendmaal 't gewidbj .

Van uwent wege my tot nedrigheid vermaant,

En door 't ontdekte vuil daar zelf den weg toe baantj

Ja als uw yver, die geen eerroof wil gedogen,

*My myne onwaardigheid ftelt op het naaktft voor ogen 3

Dan , dan voel ik noch zelfs den hoogmoed in myn hert

Opryzenj maargyweet, hetftrektmy, Heer, tot fmert.

Ik zucht om myne fchuld } ik wilze niet verbloemen } .

Ik wil myn hoogmoed, dien gy haat, als zonde doemeni

Maar, om door eige kraçht te breken zynen band ,

Is boven myne magt. ik geef het in uw hand :

Maak gy myn ftrikken los. houdmy, wanneer ik vlugge

Tot hoogmoed ylen zou , door uwe kracht te rugge. *

Geen trorsheid heerfche oitmeerin'thert van uwenknecht,

Die, fchuld .belydende , zich voor uw voeten legt,

Om hulp en om genâ. wilt myne fchuld vergeven ,

Myn fchuld, die zich zo wyd ftrekt als myn ganfche leven.

'k Weet wel uw eer en recht , door my gequeft , eifcht ftraf-,

Maar zie op hem , die zich zyn volíc ten voorbeeld gaf

Van ware nedrigheid- laat al myn trotfe zeden ,

Door zyne nedrigheid , en 't geen hy heeft geleden ,

Bedekt zyn en verzoend , en druk door uwen Ge'eft

Het beeld der nedrigheid, gevormd naaj: zyne leeft,

In my, en ila in gunft dien trots in my te mortel.

Plant ootmoed in myn ziel, en ruk dien bittren wortel,

Die gal en alfem draagt, my uit het zuchtend hert,

Dat, zynes ondanks , proeft de bittre vrucht met fmert.

Dan zal ik Niet, gy in myne ogen Ailes wezen }

.Dan word uw grote Naam van my, zo 'thoort, geprezen,

En 't nederig gemoed, wel ver van eigene ©er

Тс

/.
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Te zoeken, legt befchaamd zich voor uw voeten neêr,

Verlochent eigen wil , verfoeit het zelfsbchagen , '

En tracht zich voor altyd geheel u op te dragen.

Ach dat dees feden en 't gedichtfel van myn ziel ,

О Rots, oGoèl, u, die't hert kent, welgeviel' !

BEDE

om

VergifFenis van , en kracht tegeri de zûhde.

Hoor , Heer , en zyt mу genadig. . Heer , ¿jvees mу een

Helper. РГ: ххх: ii.

Нoe durf ik , fnode zondaar , weer

Verfchynen voor uw aanzicht , Heer ,

Die duizendmaal uw wet veracht

En licht en reden heb verkracht ?

Hoc durf ik , met myn fchuld belaên ,

Het zondige oog naar boven flaan -,

Nadien úw recht en heiligheid

Uw wraak en myne ftraf bereid ? #
En echter Jk val u weer te voet.

Eén drupje van het dierbaar bloed

Van Jezus wend de fchuld en ftraf

Straks van hem , dien 't mag beuren , af.

Daar keert zich ook.myn ziel naartoe,

,Eer hier noch in den tyd uw roê ,

Die nu reeds wankt, my treife en íla,

En
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En namaals in uw ongenâ,

Als 't hoge vonnis word geveld,

Myn deel zy in 't verderfgefteld.

О God, ik lochen niet myn fchuld,

Noch dat uw goddelyk geduld

Door my te fnood getergd moet zyn.

'k Verdien het grondfap van den wyn

Te drinken uit uw toornekelk:

Maar 'kweet ook, Vader, gyzytelk

Barmhertig, die oiü quam gevloôn

Tot u, door uw geliefden Zoon.

Dat tuigt uw Naam, dat meld uw Woord:

Ik heb die noding zelf gchoord.

Ikkoom, hoe krank, hoevuil, hoefiiood,

Hoe waardig hel en eeuwgen dood

Myn ziel o0k zyn mag, tot u, Heer,

En werp my voor uw voeten neêr.

Ik waag het op en tegen hoop.

'k Ben moede van myn zondenloop.

Ik doem myn eerft geliefden luft.

Myn ziel vind in zich zelf geen ruft.

't Gedenken aan uw toornevuur

Maakt my 't verbeurde leven zuur.

De zonde is nu myn grootfte fmert.

Ik hyge , als een aèmegtig hert

Naar water dorft, naar uw genâ,

Die kome myne ziel te ftâ }

En vind gy dan noch wederftand

Van 't zondig vleefch , uw fterke hand

Zy my ter hulp } want ik verwacht

Niets van myn eige deugd of kracht.

Doet gy het werk niet, 'k val terftond

E e Der
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Der zonde en hei weer in den mond.

Ik ben tot alles onbequaam -,

Maar doet gy 't werk , w srote Naam

Zal daar door meer verheerlykt zyn, '. ' ' '. '

Dan of ik toebrachte iet van 't myn y

Ook kunt gy 't zonder quetfing doen

Van 't godlyk recht- het heilrantfoen

Beftaar in goud, noch waereldfch goed,

Noch in een ftroom van ftierenbloed, ".•

Maar in het bloed van 't godlyk Lam,

Uw Zoon, die zelf van boven quam,

Om menfch te worden , die de fchuld

Voldaan heeft en uw recht vervuld,

Voorelk, die «aar denvrederaad,

In 't godlyk- Boek getekend ftaat, '- r\

Voor welken hy ook, toen hy ftorf,

Ter hcihging den Geeft verworf.

Gun my ook aan dien losprys deel :

Laat door dat bloed myn ziel gcheel

Weerom met u bevredigd zyn,

Opdat de blyde zonneichyn

Van uwe lierde my beftraal' ,

Ja diep in myne ziele daal\

Laat door den Geeft in my het werk

Der reiniging gefchiên, en 't merk

En zegel , daar hy 't zyne aan kent ,

Op hert en voorhoofd zyn geprent,

Ten blyk , dat ik des Heren zy }

Zo worde ik van de fmet ook vry

Der zonden , die ik nu meer haat,

Dan 't allerfmertelykfte quaad -,

Ja fchoon 't my vry ftondc, om roortaan

In
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In zonden ftrafloos voort tegaan,

Noch koos ik 't heilig deugdenpad -,

Wane al de vreugd , die 'k immer had

In 't zondigen, verdwynt, wanneer

Ik denk, dat gy het haat, o Heer.

Maar ach ? ik voel myn ziel bekneld, .. - i

Ik voel 't ontemmelyk geweld

Van 't boze vleefch noch in my woên.

Ik doe het geen ik niet wil doen.

'k Bemin het voorwerp van myn haat..

Ai red my toch uit dezen ftaat,

En gun my 't recht, om in uw Zoon

Het oog naar uw genadetroon

Te mogen met vrymoedigheid , i

Opbeuren. 'k voel my nu bereid

Om al te doen, wat gy gebied, ' ¡ •

Als gyme'er toe van kracht voorziet/

En myne ziel, die op u leunt, ->-/•.• . >,-.. ¡ î

Met eeuwige armen onderfteunt.

Laat hier uw Geeft myn Lcidsman zyn ,

Zo lang ik moet in dees woeftyn ^ - ,• -

Omzwerven} laat zyn godlyk licht ..'>--» i \

My yder ogenblik myn plicht i . : 't * - , : < ' i /

En 't voorbeeld van uw Zoon doen zien, ¡1

Om die te volgen, maar te vlién

Al wat uw heilig oog mishaagt;

Totdat ik, als een reine maagd,

Eens zonder vlek of rimpel.zal •

Gerekend worden by 't getal :.'!'• >-"'¡n

Van hun , die reeds voor uwen troon

Staan als de bruid van uwen Zoon. > '* ;

E e г VER*



ïio~ S TJ С H TE L Y К E

VERZUCHTING

om

*t Gevoel van Jezus Liefdekuflèn.

Ну kujfe mу met de kujfen zyns monds. Hoogl: i : 2.

Toon: Jefu Chriße Godes Zoon.

Laat my van uw lieven mond

Eens een kusjc zyn gegond.

Eén? neen, wilme'er duizend geven,

Of tienduizcnd. al myn luft

Is van u te zyn gekuír.

In uw kuffen is myn leven.

Jk Heb dat zoet te lang gederfd.

Ach myn ziel verquynt, zy fterft,

Jezus, mis ik u noch langer!

'k Weet, dat ik u reden gaf,

Toen ik fnood week van u afj

Maar ai maak het my niet banger !

Wend u eens in gunfte weer

Tot myn vege ziel, o Heer.

Gunme een kus van liefde en vrede.

Laat de tyd eens zyn vervuld

Van uw koelheid en myn fchuld. .

Schep gy vreugd in droefheids ftede.

Laat
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Laat uw lieflyk aangezicht

My beftralen mer zyn licht.

Doeme uw oude goedheid fmaken.

Doe de voorge liefdevlam,

Die van u haar oorfprong nam> -- .

In my meer dan immer blaken.

Zo zal ik u wederom

Zielsvriend, Heve Bruidegom,

Duizend liefdekuflen geven,

En, voor 's waerelds kulTen doof,

Ook met armen van geloof

Enig aan u blyven kleven.

VERZUCHT I NG

TOT

GOD,

Over het gebruik van tydelyke Zegeningcn.

Deelt ntede tot de behoeften der heiligen. Rom: xii: 13. .

Toon: 0 Kersnacht.

LAat noit ons hert en zinnen kleven

Aan 't goed, dat gy ons hebt gegeven,

О milde Schenker van het goed !

Maar geef, datwe, opgeleid naar boven ,

: ' Еe 3 U
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U ftccds voor uwen zegen loven

En danken met een rein gemoed.

Leer ons uw gaven wel befteden

Tot nut van Jezus naakte leden,

En niet tot ons vermaak alleenj

Öpdatwe ons rentamt recht betrachten ,

En vergenoegd uw zegen wachten }

't Zy gy ons deel maakt groot of kleen.

KINDERGEBE D

voor hct

E TEN.

OVader, magtig, goed en wys,

Verleen uw zegen by de fpys,

En in myn hert genade en vrede -,

Opdat ik door uw fchepfel leer ,

U kennen, lieven, loven, Heer.

Verhoor om Jezus wil myn bede.

KINDERDANKZEGGING

na het

E T E N.

I
k loof u, Vader van het licht,

Van wien ons toekomt alle goed,

Dae
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Dat gy my weder hebt gevoed,

En tot uw liefde en dienft verplicht.

Vergeef myn ichuld. maak my bequaam

Door uwen Geeft tot dankbaarheid -,

Zo worde uw lof door my verbreid.

Verhoorme uit gunft in Jezus Naam.

DANKLIED

over

genoten Zegen onder de Bedieninge des Woords.

Hoe zoet zyn uwe reden myn gehemelte geyueeß) meet dan

honig mynen monde. V\\ cxix: 103.

О
ntfang, o grote Majefteit,

Een hert vol guile dankbaarheid,

Voor al de dierbre zegeningen ,

Die 'k heden door uw eunft ontfong,

Toen gy uws trouwen dienaars tong

Bequaamde en ftierde, om zulke dingen

Te melden op den predikftoel,

Waarvan myn ziel net zoet gevoel

Voorheen wel eens had ondervonóxn -,

Wanneer gy uit uw liefdezee

My fchonkt een heuglyk drupje of twee,

Ten balibm voor myn zielewonden ,

Ten laafdrank voor myn dorftig hert,

Dat onder 't zondenpak met fmert

Aêmegtig naar verlofling haakte

Van zwerfzucht buiten u> 't was of

Gy
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Gy hem de netgepafte ftof

Had in den mond gelegd. wat maakte

Dat woord 't zwaarraoedig hert my licht,

Wanneer ik u kreeg in 't gezicht,

Zo alsge u doet in liefde kennen

In 't eenzaam van elk , die zyn tyd

Uitkoopt en aan uw heildienft wyd,

Om zich alleen aan u te wennen.

Toen greep myn ziel op nieus een moed,

Om , lchoon zy walglyk is , op 't bloed

Van Jezus pleitende , te Fmeken ,

Om weer tot uw genadetroon

Te mogen nadren door uw Zoon ,

Schoonze eerft te fnood is afgeweken.

Ai wys myn" aanzicht nu niet af;

Maar fcheld de welverdiende ftraf

My quyt in gunft i doe my weer horen

Uw vreugd en blydfchap, opdat ik

Noch eens dat zalig ogenblik

Beleve , tfct gy , als te voren ,

Uw dienftknecht naar het herte fpreekt ,

De taie zondebanden breckt,

En my in 't eenzaam weer doet fmaken ,

Hoe goed het is , met u te zyn,

Daar 't hert, zyn droefheid en zyn pyn

Vergetende, in uw min mag blaken.

My dunkt , ik voel reeds , dat uw oog

Op my in gunft ftraalt van omhoog, ,

Ik voel de vreugd myn ziel indringen.

Ontfangdan, grote Majefteit,

Een hert vol guile dankbaarheid ,

Dat ecuwig wenfcht uw lof te zingen.

VER-
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VERZUCHTING

onder

ONGESTALTEN in de VOORBEREIDINGE

tot des

HEREN HEILIG AVONDMAAL.

Myn hert heeftmyverlaten. het behage и , Heer b tny te ver

logen. Heer, haaß и tot myne hulpe ! Pf: xl: 13, 14-

Toon : Ееn eeuwiglievend Heer ben ik. Neander.

ofTf: 68. 2 vaariTen voor één.

Ik hoopte in dezen avondftond,

О Jezus, my met hert en mond

Oprecht u op te dragen.

Doch laas ! myn vyand 1yd het niet -,

Maartrekt, tot fmertlyk zielsverdriet,

My af in duizend lagen.

Hoe gaarn had ik my voorbereid,

Om u, in vele ootmoedigheid,

Myn toeftand te belyden -,

Maar 'k voel, dat my myn hert verlaat,

En met myn vyand my verraad,

Als ik hem zou beftryden.

Ff Ik
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Ik roep my ernftig tot myn plicht -,

Maar 't is vergeefs , wat ik verricht :

'k Verfoei en doem myn daden.

'k Zie naar u , lieve Jezus , om }

Maar ach ! gy houd u doof en ftom ,

En weigert uw genaden.
m

Geen zuchten helpt, geen kermen baat.

't Is even, of gy my verlaat,

En my nu niet meer kende j

Ta myn gebed niet horen woud ,

Maar my voortaan verftoten zoud

En laten in elende.

't Is waar , ik gaf'er reden toe.

Myn zonden maakten 't u te moê.

'k Rechtvaardige uwe wegen,

'k Vergat myn plicht : 'k ontroofde uwe eer.

Myn fchuld is tot u, grote Heer,

Ten hemel opgeiíegen.

Maar ach ! 'k betreur 't , doch heb geen magt.

Stopt gy uwe oren voor myn klagt -,

Myn fchuld zal wis noch groeien.

Ai laat uw vriendelyke hand ,

Dieme eens gerukt heeft uit-den brand,

Zich tot myn redding fpoeien.

Ben ik dan niet uw eigendom ,

En zyt gy niet myn Bruidegom ?

О Heiland , zult gy konnen

Zien, dat ik u oit worde oñtroofd

Van
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Van hem , dien gy 't vervloekte hoofd „

Braakt, en hebt overwonnen ?

О Zielebruigom , zie myn noodf

Heeft dan uw liefde , die den dood

Te fterk is 5 u verlaten ?

Neen, neen! dat is onmogelyk:

Gy zyt te trou , te licfderyk ,

Dan dat gy my zoud haten.

Gy haat myn zonden, nietmyn ziel,

En, fchoon die diep van u verviel ,

Noch zult gy u ontfermen.

'k Ben immers aoor uw bloed verlorl,

En heb u alteveel gekoft ,

Om u niet myns te erbermen.

Verlos my dan van al 't geweld ,

Daar zonde en fatan my mê quelt.

Wil toch niet langer toeven }

Maar haaft u tot myn nulp , zo zal

Ik uwen Geeft, door val op val,

Zo dikwyls niet bedroeven.

Neem my in uwe gunft weer aan ,

Opdat ik vrolyk heen mag gaan

Tot uwen difch, myn Koning,

Om daar op nieus met hert en mond

Te ftaven 't heilige verbond ,

In uw gewyde woning.

'k Bewaar noch uwen huwlyksring ,

Ff ? En
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En wil weer , onder hulpbeding,

U trou en liefde zweren.

Wend dan de welverdiende ftraf

Van my ingunfte, ojezus, af.

Ik wenich u eeuwig te eren.

ZIELSZUCHTING

voor het

Gebruik van des Heren

HEILIG AVONDMAAL.

Laat myne ziel leven , en zy zalu loven! Pf: cxix: 175'.

Toon : Wat baat des nyders argeliß.

*к ^W ou morgen tot uw liefdemaal,

g л О Heer , met uwe kindren treden*

Doch 'k weet, dat in die bruiloftszaal

Gy niemand zonder bruiloftskleden

Wilt dulden } maar naukeurig paft

Op 't feeftgewaad van yder gaft.

Nu kan, helaas, myn eigen kleed,

Als veel te vuil , u niet behagen.

Quam ik daar mê, gewis ik weet*

Dat gy my toornig af zoud vragen ;

Vriend,
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Vnend, hoe zyt gy hier in geraakt?

Vies kome lk liever heden naakt.

Naakt} maar opdat gy uit uw fchat

i/Jn Sewaad mУ aan zoud paffen,

Nadatge my in 't zuivrend bad

Uws bloeds zult hebben afgewaíTchen.

к Heb uit uw Heilwoord zelfgeleerd,

Uat gy dit doet aan die 't begeert.

Breekt armoede en elende uw hert,

Om goud en kledren aan te bieden >

Ik zie myn groot gebrek met fmert,

fcn kome tot uw volheid vlieden

Verftoot my van uw aanzicht niet.

к Verga, zo gy geen hulpe bied.

TTVlíoor m?n bê> zo zal ik Ыу

Uw Naam aan uwen bondsdifch roemen.

Maak mу van al myn zonden vryj

Zo zal ik u myn Goël noemen }

Terwyl myn hert, myn liefde en tyd

blyrt eeuwig aan uw dienft gewyd.

22p

Ff$ OPr
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OPWEKKING

na het

Gebruik van des Heren

t

HEILIG AV-ONDMAAL.

Hoe dierbaar is uwe goedertierenheid , o God! dies de men*

fchenkinders onder de fchaduw wjver vleugelen toevlucht

nemen: zy worden dronken van de vettigheid uwes hui-

zes, engy drenktze uit debekeuwerwellußen. PC xxxvi:

8, 5>.

Toon: Tfalm. 116,

Op , op ! myn ziel , lief u omhoog tot God.

Gy hebt hier hemelfpys en drank genoten.

De volheids Bron heeft zieh voor u ontlloren.

Verheug u dan , - eri ,roem in dat genot. :

Gy hoorde lang 't geroep dier blyde ftem:

Kom tot het bruiloftsmaal u aangeboden.

Maar laas ! vergeefs : gy quaamt niet op dat noden î

Uw wyf, uw land , uw vee had groter klem.

Naar recht had toen de Koning u verfmaad,

En andren tot 't bereide maal doen komen ,

Ja u zyn gunft en alle hoop ontnomen ,1

Wyl gy te fnood verzuimde zynen raad.

Maar neen , hy liet noch kloppen aan de deur

Van 't dove hert, totdatj het flot ontfprongen,

\
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Gy lieflyk ora te komen werd gedwongen ,

En in dien dwang quaamt uit een vryë keur.

Nu fteltge uw heil in 't geen voorheen gering

En niet beminnenswaard was in uwe ogen.

Wie heeft die fchil u van 't gezicht getogen ?

Vanwaar komt u toch die verwiíTeling?

Waar quaamtge aan 't bruilofsklecd , om toe te treên?

Wie gaf u voor uw vodden , deze klêren ?

't Was-Jezus, die dit раk u wou vereren,

En dezen mantel u wierp om de leên.

't Was Jezus, die u door zyn Geeft en Woord

Het oog verlichtte, en liefelyk deed fchatten

Dat goed, wiens prys geen eindig menfch kan vatten,

't Geen 't oog noit zag, het oor noit heeft gchoord.

Nochtans geeft hy den voorfmaak hier beneên.

Op zulk een dag, als dezen, wel te fmaken,

En doet de ziel in volle liefde blaken :

Dan acht zy 't aardfch, hoe koftlyk., zich te kleen.

Dan denkt zy , is éen drupje hier zo zoet>

Hoe dierbaar moet de volle zee wel wezen !

Dan kan-de ziel uit loutre liefde vrezen ,

Dat zy geen deel zal hebben aan dat goed.

Dan fchept zy met een zucht wel weer eens aêm ,

En denkt, al ben ik noch zo vuil van binnen :

Myn Jezus wil my evenwel beminnen :

Ну roept my : kom ! en noemde mynen naam.

Terwyl de Bruigom , daar zy nederzygt

In zynen arm , om op hem ftil te leimen ,

De kranke ziel komt lietiyk onderileunen

Met flefch en appel, daar zy kracht uit krygt.

Dan beurt haar wel een kus van zynen mond„

Dan raakt zy wel ter binnenkamer binnen,

Ea
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En fmaakt het zoet van 't onderlinge minnen ,

En kuft het hert , dat fchier bezweek , gezond.

Dan voert de Bruigom haar ten wynhuize in,

En doet heur heraellekkernyën fmaken.

Dan kan zy wel van liefde dronken raken,

En dolen in het zoet van zuivre min.

Dan ziet zy , hoe de Bruidegom , om haar

Van 't eeuwigdurende verderf te vryden ,

Smaad, hoon, ja een vervloekten dood wou ly4en, iJ

En zy daar door verloft werd van 't gevaar.

Dat is 't ook , ziel , waartoe dees blyde difch

Gericht is -, wyl dees drank en deze ipyze

U ftrekken moet ten zegel en bewyze ,

Dat zyne dood voor u het leven is.

Het voedzaam brood verbeeld zyn dierbaar vleefch ,

Ten voedfel van uw holle ziel gefchonken -,

De zuivre wyn, in het geloof gedronken,

U naar zyn bloed, voor u vergoten, wees.

Dit is u tot uw trooft op dezen dag,

Door 's Konings laft en cfienaar , aangeboden:

Wel draag u dan , als één van zyn genoden.

Verheug u in den Here , en ban 't geklag.

Het is een dag van vreugd , een bruiloftsmaal.

De Koning heert met u zelf aangezeten:

Ну gaf u zelf zyn eigen vleefch om te eten.

Wat koning fchonk oit dierbaarder onthaal ?

Ну gaf u zelf zyn eigen bloed tot drank ,

Bei voor de ziele en in 't geloof te fmaken.

Wil dan ook weer voor 's Konings ere waken,

Verkies hem voor uw Heer , en geef hem dank.

Bewaar het kleed , dat hy u gunttig fchonk ,

Voor uw verfcheurd gewaad, om aan te trekkçn.

Maar



GEDICHTEN. 255

Maar wacht u, dat te ontfieren of te vlekken.

Denk, dat het, toen gy 't kreegt, van remheid blonk.

Gedraag u trou, fla op u zelf ook acht.

Gchoorzaam hem, dien gy hebt trou gezworen,

En tot uv Hoofd en Bruidegom verkoren,

En zoek by hem in en tot alles kracht.

Op dan, myn ziel, hier hebt gy ruime ftof,

Om alle zyn volmaaktheên te verkonden.

Och ofge eens door dien yver wierd verilonden !

Verhef, verhef u zelve in zynen lof.

Laat hert en mond hier van fteeds zwanger gaan.

Laat al \^at in u is hem eeuwig roemen.

Wil hem uw Heil en uw VerloíTer noemen.

Loof hem, myn ziel, voor 't goede aan u gedaan.

ZIELSZUCHTING,

na het

Gebruik van des Heren

HEILIG AVONDMAAL.
I

Trek mу, wy zuîlen и nalopen. Hoogl: 1:4,.

Toon: Jezu Chriße Godes Zoon.

'k .D en tot uwen bondsdifch weer ,

XJ Algenoegzaam Opperheer,

Op uw nodiging gekomeni

G g En
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En gy hebt myn ziel gevoed

Met net onwaardeerlyk gœd ,

Uit uw milde liefdeftromen.

Uwe liefde deed myn hert

Daar vergeten al zyn fmert,

Die de zonae moeft verwekken.

't Kleed van uw gerechtigheid ,

Dat voor zondaars was bereid ,

Scheen my al myn vuil te dekken.

Twyflend quam ik aangetreên,

Maar bemoedigd ging ik heen,

Toen ikme aan u had gegeven,

En gezworen , dat ik trou

Uw bevelen houden zou,

Als het richtûioer van myn leven.

Maar zal ik myn woord geftand

Doen , - gy moet my zelf de hand

Bieden -, want myn onvermogen

Dreefmy haart weer van u af,

Naar myn ouden zondendraf,

Daar gy my hebt uitgetogen.

't Willen vind ik wel in 't hert,

Maar het doen , o bittre fmert !

1$ te dikwyls ver te zoeken.

Overreed van mynen plicht,

Laat ik my , helaas ! te licht

Door onwaakzaamheid verkloeken-

Doch
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Doch is 't willen door uw hand

Echter in myn ziel geplant,

Gy zult ook het werken geven.

'k Steun op uw belüften, Heer,

Die uw lammertjes, fchoon teêr,

Houd zorgvuldig by het leven. *

Daarom bid ik: ach! verfterk

Dit uw teder handenwerk,

Dat gy in my hebt begonnen.

Geef op myne zuchten acht.

Draag het zwakke door uw kracht,

Zo zal 't nimmer dwalen konnen.

-

AVONDMA. ALS

NAGEDACHTE

En de Heer zeide tot den dienßknecht: ga úit in de wegen

en heggen, en dwingze in te komen¡ opdat mуп huis vol

worde. Luk: xiv: 23.

'kTD en dan heden weer verfchenen

±J Met uw bondsvolk, als voorhenen,

Grote Gaftheer , aan uw difch ,

Daar het al genodigd is,

Dat zich arm vind en verlegen ,

Hongrie naar genade en zegen,

Zonder fpys of drank of geld }

En zo was 4 met my gefteld.

G g » Wenfch.
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Wenfchlyk klonk 't my eens in de oren:

Hier is fpys en drank befchoren -, •

Arme zondaar, hier, hier is 't,

Al wat gy en yder mift,

Tot behoudenis van 't leven -,

't WorTL hier al , omniet, gegeven.

't Is hier bruiloft by een Vorft ,

Die naar geld of goed niet dorft ,

Die't zyn eer fchat, bedelaren

By het leven te bewaren }

Wyl zyn ongemete fchat

't Onuitputlyk al bevat.

Kreupelen, verminkten, blinden

Mogen zich hier laten vinden -,

Wyl de Vorft geneeft en heelt

Alles, wat zyn gaften fcheelt -,

Ja hy dwingtze , die in heggen

Of in wegen blyven leggen.

't Huis moet vol zyn, eer hy ruft,

En aan zulken heeft hy luft*

Mits dat zy hem trouwe zwereri ,

En hem als hun Koning eren,

Met verzaking van al wat

Oit voorheen hun hert bezat. .

Zulk een dwang isme ook weervaren,

Toen ik, noch in vroeger jaren,

Hongrig met een arme ziel, t

Aan den draf der waereld viel ,

En geen betren leeftocht kende,

Dan die fpyze der elende ,

Die den dood baart % tot in 't end

My dees bruiloft wierd bekend.

Toen



•GEDICHTEN. r?7

Toen heb ik u trou gezworen ,

Jezus, en voor Heer verkoren -,

Toen zwoer ik de waereld af,

En verliet haar zwynendraf.

O wat heb ik menigmalen

Sedert mogen 't hert ophalen

Aan uw koninglyken difch ,

Daar myn ziel verzadigd is !'

Ja ik mogt noch dezen morgen

Smaken 't Manna , dat verborgen

. Voor de waereld blyft, en 't geen

Gy uw bondsvolk fchenkt álleen.

Gy onthaaldeme op uw wyze,

Daar gy Gaftheer waart en fpyze

En uw dierbaar bloed de wyn ,

Die myn ziel doet vrolyk zyn.

'k Zag daar heilgcheimeniíTen ,

Die my konden vergewiflèn

Van uw liefde, die 't geweld

Van den afgrond palen ftelt.

Weg dan flaafYche dienft der zonden !

*k Hebme op nieus aan God verbunden:

'k Heb van myn gegeve trou

Aan myn Jezus geen berou.

Was 't nu noch te doen , ik deed het

Ruim zo gaarn als oit -, gy weet het ,

Hertekennend God, wiens oog

Nimmer enig menfch bedroog.

't Enigft , dat ik blyf bedingen ,

Is, dat gy my by zult fpringen,

En dat gy my noit verlaat,

Als het op een ftryden gaat.

G g з * DANK-
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DANKBARE ERKENTENIS

N A 'T GENOT

VAN НЕТ

HEILIG AVONDMAAL.

Smaakt en ziet , dot de Heer goed is. Pf: xxxiv: p.

T,pon: Tfalm 106.

Waar vind ik woorden , grote God ,

Om u te danken voor 't genot

Van uwe goedheid , die my heden

Aan uwen heiigen liefdedifch ,

Daar ik met al uw volk mogt treden,

Uit vrye' gunft weervaren is ?

О groot geluk ! o zeldzame eer !

't Oneindig Goed, der heren Heer,

Deed my aan zyne tafel noden.

Hv fchaamt zich niet voor zyn gezicht,

Тe rein voor zyne hemelboden ,

Te dulden zulk een hellewicht.

Ну deed my, walglyk en bemorft,

Zelfs ruften op zyn zuivre borft,

Daar ik met hem was aangezeten.

Ну fprak my vriendlyk naar het hert.

Zyn liefdetaal deed my vergeten

Al wat my immer had geimert.

• Dache
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Dacht ik aan mynen jammerftaat,

't Was of hy tot my fprak : ai laat .

Voor my de zorg van uw bevryding :

Zo vaak gy aan щyn tafel zyt,

Vernieu ik u de blyde tyding , „

Dat ik u daar uit heb bevryd.

Dit brood en wyn zyn 't onderpand,

Dat ik met ene fterke hand

De helfche ketens heb geb*roken,

Door mynen dood den dood verkracht,

En, door een eeuwge liefde ontftoken,

U heb gerukt uit iarans magt.

'k Verwierf, ten kofte van myn bloed,

Voor u het allerhoogire goedj

Ja 'к heb my zelf aan u gegeven.

Ik houde u voor myn gunftgenoot, *

Die voor geen vyand heeft te beven *

Wyl ik hem zelf in kluifters floot.

Juich, juich ved liever in uw lot.

'k Heb tuiTchen u en uwen God ^

Een onverbreekbren vrê geiloten,

Die door myn Geeft verzegeld word

Aan 't hert van al myn gunftgenoren,

Als hy daar in Gods liefde ftort.

Weg, weg nu fatan, dood en hel!

Ik fchrik met mcer voor uw gequcl.

'k Ben vry, en/$it uw boei ontilagen.

*k Zit met uw Winnaar aan den difch»

Die
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Die uwen roof u heeft ontdragen

En nu myn Hoofd en Koning is.

Myn Koning, wien ik hulde zweer,

#En, als myn Goël en myn Heer,

Wil dienen en gchoorzaam wezen }

Myn Hoofd, dat, nau met my vereend,

Zyn kranke leden wil genezen ,

En vaardig hun zyn hulp verleent.

De zonde, bron van alle quaad,

Is 't enigft, dat hy in my h лаг.

Maar hy zal ook haar magt verbreken ,

En , ichoon ik fchuldig voor hem fta ,

Wil hy zich aan myn ziel niet wreken -,

Maar my verfchonen uit genâ.

'tOnwankelbare heilverbond,

Daar onze vrede op is gegrond,

Is met zyn eigen bloed befenreven:

Daarby heeft hy my toegezeid,'

Dat hy 't my al om niet zou geven,

Wat ik bchoef tot zaligheid.

Zytwelkom, godlyk liefdemaal !

Geen menfchen-, neen geen englentaal,

Kan al uw dierbaarheid uitmeten -,

Veelmin myn lage en zwakke toon.

Wel hem, die hier is aangezeten,

Als gaft, genodigd van Gods Zoon!

EEN-
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EENZAME BEZIGHEID

By gelegenheid van 't heilig Avondmaal , dat

gedurende myne fiepende ziekte gehouden

werd.

Nu 's Heren bondsvolk word op hemelfpys genood,

En vooir zyne ogen ziet , ja fmaakt de dierbre panden

Der goddelyke Üefde, en zich ook voelt ontbranden

In wederliefde , als het herdenkt zyns Heren dood }

Nu elk op 't godsfeeft, door gemeenfchap aan het brood

En zuivren wyn, dien hy ontfangt uit 's dienaars handen,

Met hem gemeenfchap pleegt, die aan het kruis de banden

Der hel verbrak, toen hy 't borgplichtig bloed vergootj

Nu elk zo heerlyk zich door Jezus ziet onthalen,

Tracht ik in eenzaamheid (gebonden door myn qualen ,

Sint twee paar maanden , in myn huis , maar wel gemoed•)

Door oefning van geloof myn aandeel op te maken

Aan hem, die, fenoon myn mond geen brood, noch wyn

mag fmaken ,

De ziel onmidlyk uit zyn liefdevolheid voed.

H h NO-
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NODIGING
TOT

BEKEERING,

О F *

AANDACHT opPfalmxcv: 7, Z.

Hedenzo gy zyne ßem hoort> verhard urja hert niet !

Waarheen? waarheen ? o menfch ! waarheen zo onbedacht?

Wat zal net eind zyn van uw pogen ?

Sta ftil. zie uw verderf voor ogen.

Befchou van ver de ftraf, die u voor eeuwig wacht.

Voigt gy uw weg, gy 1yd ene onherftelbre fchâ.

Pe grote God laat zich niet honen :

Ну kan of wil u niet verfchonen.

Uw gruwíen komen zyn rechtvaardigheid te па.

Ну is te rein van cog, dan dat hy met geduld

Uw godloosheden zou verdragen.

Zyn hand bereid reeds uwe plagen,.

4 En zy gy kans ziet tot voldoening van uw fchuld.

Wat raad ! waarheen gevlucht ? want alles wat gy doet

Of denkt, kan uwe ftraf niet lichten :

Schoon alles goed waar' , 't zyn flechts plichten

Voor dezen tyd : waarmê dan de oude fchuld geboet ?

Maar
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Maar wat gy denkt of doet, *t is walglyk in zyn 00g.

Uw befte werken zyn maar zonden :

De bron, uw hert, is vuil bevonden.

Een modderpoel zend noit rein water naar omhoog.

Wat raad ? fta ftil ! en laat geen wanhoop in uw hert

Haar dodelyken zetet planten:

Ze is een van 's duivels lyftrawanten ,

Die u zou werpen in ene eindeioze fmert.

Hoor liever naar de ftem, die van den Kruisberg dreunt:

De helle is hare magt ontnomen.

God is verzoend ; gy moet niet fchromen ;

Mits dat gy ledig komt, en op niet eigens fteunt.

Wat aarzclt gy ? of blyft gy voor die roeping doof?

Staat gy door wanhoop noch te beven ?

Of denkt gy, dat hy 't niet kan geven,

Die tot u roept ? o neen ! verban dat ongeloof.

Ну is de Zoon van God , die in den vrederaad,

Oneindig voor 't begin der tyden ,

Opdat hy u van ftraf zou vryden

En 't godlyk recht voldoen, ten Borg bleef vooruwquaad.

Hy is 't, die, in den tyd gekomen in het vleefch,

Die borgtogt heeft voor onze zonden

Voldaan, den dood in 't graf verflonden.

Wel nader dan geruft i verlaat uw ydle vrees.

Begeef u in 't verbond. de Godheid bied u aan

Ontfchatlyke genadefchatten ,

H h 2 Die
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Die nimmer fterveling kan vatten.

Ontmoet haar dankbaar, en blyf in u zelf niet ftaan.

Ну, dieuroept, heeft recht en magt, om't geenhybied^

U ook volmaakt te doen ontfangen.

Ai blyf dan in geen twyfel hangen ,

En terg door weigeren zyn grote goedheid niet.

Uw tyd verloopt , het uur van zyn geduld vergaat -,

Licht dat gy morgen niet zult leven.

Dan zult gy al dat wederftreven

Vervloeken ; maar berou komt na den dood te laat.

Tre toe dan, menfch, en geef u willig aan dien Godj

Maar denk niet eigens mê te dragen }

Hem kan geen eige kracht bchagen :

Die daar in werken wil , dryft met zyn gunft den ipot.

Ook eifcht hy, dat gy u van 's waerelds luft ontflaan,

En enig naar zyn ftera zult horen $

Want , die hy voor zich heeft verkoren,

Moet onverdecld zyn wil alleen ten dienfte ftaan.

Dan moet en eige luft en waerelds welluft voort.

Ai hink toch niet op twee gedachten.

Die God kieft moet den Baal verachten.

De waerelds min kan niet door 's hemels enge poort.

Bchaagt u dit beding? Ilem Godes eifch dan toe.

Zyn juk en dienft is licht te dragen :

Gy zult het u ook noit beklagen.

Zyn laft is liefelyk, en niemand word dien moê.

Kies-
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Kies toch, terwyl hy u noch tyd van kiezen guntj

Kies met zyn dienft uw eeuwig welzyn :

Maar vind gy meer vermaak in helpyn ;

Voldoe dan 's duivels wil , die 't daar op heeft gemunt.

UITNODIGING

TOT

VERZOENING DES ZONDAARS

MET

GOD.

Zo куп wy dan gezanten van Chrißus wege , als of God

door ens bade : wy bidden van Chrißus wege } laat и met

God ver&oenen. 2 Kor: v: 20.

Toon : Weg eens al mуп aardfeh bedenken.

КAn het dan uw hert niet breken ,

Zondaar , dat gy u hoort fmeken

Van den hogen hemeltroon,

Om uw vyandichap te ftaken ,

En met God den vrê te maken

In het bloed van zynen Zoon ?

Kan Gods liefde'u niet bekoren?

Kunt gy onbewogen horen

Hhj \ Bid-
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't Bidden, of God zelf u bad,

En belang had , in het leven

Aan een hellewicht te geven,

Dat hem fnood vertorend had?

Zoud gy, badge een vorft beledigd,

Ruften, eer hy weer bevredigd

U op nieus zyn gunfte bood ?

En zoud gy den peis verachten

Met hem , die alie aardfche magten

Straffen kan met d'eeuwgen dood?

Wat toch denktge'er by te winnen,

Arme worm ! dat gy uw zinnen

Houd aan de ydelheid gchechtj

En uw ziel verhard in 't quade ?

't Is de tyd nu van genade} .

Morgen van het ftrengfte recht.

Íezus zend noch heden boden,

)ie uit zynen nameu noden

Ter verzoening met dien God,

Die zich eens zal vreeslyk wreken,

En den fpot met yder fteken,

Die hier met zyn noding fpot.

Ai bedenk u , en keer vaardig.

't Heil en die 't u bied zyn 't waardig:

Ну heeft in uw dood geen luft.

Jezus ftaat met opene armen

Om zich over u te ontfermen.

Wend u naar hem en zyn ruft.

Wei-
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Weigert gy 't, hy heeft gezworen

In zyn grimmigheid en toren,

Dat'er niemand in zal gaan

Van die 't hert hier voor hem fluiten ;

Maar dat zulken eeuwig buiten

Zyne rufte zullen Haan.

Nietig ftof ! buig u dan neder

Voor dien God, die u zo teder

Uitlokt tot uw zielsbchoud.

Haaft u. breek den band der zonden.

Zoek uw heil in Jezus wonden.

Zalig, die op hem betrout!

ZIELSZUCHTINGEN

tegen het

Woeden van aanhoudende

verftroide en zondige

GEDACHTEN.

Ik ben uwe : behoud my ! want ik heb uwe bevelen gezogt.

Pf. cxix: 94.

Toon: Ai wat iiraag ik toeb na £aarde. Ncander,

Wilde en zondige gedachten,.

Snodevogels, die myn ruft

Steelt by dagen en by nachten.,

Em
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En my rooft myn liefften luft,

Is'er dan geen weg te vinden,

Om uw zwerfzucht in te binden?

Zult gy eeuwig blyven woeden,

Zielverwoefters , herteplaag ?

Moet ik u, mynsondanks, voeden

En betreuren alle daag?

Wyl gy my voor God myn plichten

Hert- en geeftloos doet verrichten.

Wil ik aan myn Schepper denken ,

En myn plicht omtrent myn Heer,

Om myn hert aan hem te fchenken}

'k Werp my naulyks daartoe neêr,

Of ik voel door duizend dingen

Mynen aandacht ftraks befpringen.

Lees of hoor ik 't Woord verkonden,

't Laat my zoetigheid noch vrucht -,

Wyl het daadlyk word verilonden ,

En uit myn gcheugen vlucht ,

En , in plaats van heiige reden ,

Vind ik niet dan ydelheden. '

Tracht ik eens myn hert te peilen

In het eenzaam tot den grond,

En den gruwel myner feilen

Voor myn God met hert en mond

Uit te breiden en bclyden ,

'k Moet ftraks met verftroidheid ftryden.

Zu
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Zo men 't anders ftryd mag heten,

Daar men nimmermeer verwintj

Maar zich fluks ziet neêrgefmeten,

Als de vyand pas begint.

Beter word zulk doen befchreven:

Zich lafhertig overgeven.

Nochtans zien, o God, uwe ogen,

Die myn innig zuchten zien ,

Van geen menfchen oit bedrogen,

Dat ik weerftand wenfeh te biên. f.

My hebtge, eer ik ben bezweken, . -,

Vaak om byftand horen fmeken.

Maar gewis gaf ik u reden ,

Schoon voor my niet al bekend,

Waarom gy tot myn gebeden

Zelden gunftige oren wend.

Laat het u eens welbchaeen,

Met uw kracht my te onderfchragen.

Deed ik door myn wanbedryven,

Daar ik u mê heb gehoond ,

Uw genaden achterblyven }

Laatze goedig zyn verfchoond.

*Wil op nieus my in de plaflen

Van myn Jezus zoenbloed waflehen.

Leer my ftryden en verwinnen.

Lieve Heiland, ^eef my kracht,

Om u enig te bemmnen.

Houd gy voor myn hert de wacht.

I i Laat
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k Laat geen zondige gedachten

Myneziel oit weer verkrachten.

Denk , dat zulk een zondig leven

U toch niet vereren kan.

Heb ik umyn hert gegeven,

Neem'er t vol bezit eens van,

En wil my 't vermogen fchenken,

Om, gelyk't mypaft, te denken.

Doe zo weer de blydfchap ryzen,

Daar myn dorre ziel naar nygt:

Zo zal u myn tonge pryzen,

Die reeds veel te lange zwygt.

Wil u over my erbarmen ,

Die uw Naam draagt van ontfermen.

ZIELSZUCHTING
О M

VERLOSSING

VAN

HEUTE LOOS H EID

E N

VERSTROIDE GEDACHTEN.

Myn Zoonb geefmу ùw hert , en hat uwe ogen mуne wegen

bewaren. Spreuk. xxin : гб.

Toon: О heilig malig Bethlehem.

waereldfch hert, dat zo gezet

Op al, wat u vermaakt, Kunt denken у

Wyl

О
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Wyl 't vleefch den luft, gelyk een wet,

Gehoorzaamt op het eerfte wenken.

Hoe komt het, dat, wanneer ikmy

Begeef tot heilige oefeningen,

Ik my geftacíig van ter zy,

Met veel verftroidheid voel befpringen ?

Vanwaar dat herteloosgebcd? . * . . .

Vanwaar dat onaandachtig horen?

Of, als gy u tot lezen zet, ;

Waar word die wanluft uit geboren ?

Paart gy met 's Heren volk uw ftem,

Om ook met heilige gezangen

Zyn Naam te loven , 't heeft geen klem -,

Gy blyft alleen in klanken hangen.

Noemt gy dat zingen in den geeft ,

Daar 't hert van. huis nau denkt om 't zingen ?

Gy mift het zoet, den rechten keeft,

Die 't hert in vreugd kan doen ontfpringen.

Wat acht gy de oorzaak van dat quaad ?

Moet gy die by u zelf niet zoeken ?

Befchou eens hoe 't van binnen ftaat :

Laat u geen eigenliefde doeken.

Is 't niet, omdat gy, noch te veel

Bezet met waereldsliefde, uw zinnen

Den toom viert j daar gy die geheel

Verfchuldigd zyt, om God te njinnen?

I i г Waart
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Waart gy wat min gewoon 't gezicht

In 't ydele te laten weiden,

Gewis gy liet u ook zo licht

Door 't zienelyke niet verleiden.

Had gy, gelyk 't een Chriften paft,

Ook een verbond met beide uwe ogen

Gemaakt, gy zoud niet zo verrait

U zelven zien den ernft ontvlogen.

Had gy , myn ziel , u meer gewend

Aan heilige befpiegelingen ,

Gy waart u zelve meer bekend,

En zoud uw luften bet bedwingen.

Wat baat het u te zyn, daar 't Woord

Verklaard word? zo gy uw gedachten

Laat zwerven , daar het met behoort ?

Wat is dat anders dan verachten?

Myn ziel, herdenk eens uwen plicht.

Befchou uw Heer, uw bezigheoenj

Is 't niet de Vader van het licht,

Tot wien gy fpreekt in uw gebeden ?

Of denkt gy dat zyn zuiver oog

Uw oneerbiedigheid kan dragen ?

Neen, neen, geen uiterlyk vertoog,'

Geen ileurdienft kan hem oit behagen;

Ну eifcht de leden, maar ook 't hert,'

De woorden , maar ook 't zielsbegerea.

Daar
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Daar 't lefte aan hem geweigerd werd,

Kon hem het eerfte noit vereren.

Helaas , myn God ! 'k beken myn fchuld -,

1c Heb u te lang myn hert ontftolen ,

In 't tergen van uw tai geduld ,

Als ik dat zwerfziek hert het dolen.

De fchaamte verwt myn aangezichr,

Ikdurfmyne ogen niet verheffen:

Gy zoud in gramfchap met uw fchicht

Naar billykheidmy mogen treifen.

Met recht verbergtge uw heilryk oogr

En laat my in veel aorheid wandelet

Wyl ik u daartoe zelf bewoog, .

Door u te onwaardig te bchandelen.

'k Schonk u myn hert, maar liet het wecr

Door waereldsmin terftont befmetten.

Ik koos u voor myn God en Heerj

Maar pane weinig op uw wetten :

Niet door verfhrading , maargeweld

Der woedende verdorventheden,

Waarmê myn ziel zich voelt bekneld,

Die oorlog voeren in myn leden.

Gena ! geen recht ! laat toch uw bloed,

OJezus, voor myn fchuld betalen,

En wil myn afgedwaald gemoed

Uit zyne doling wederhalen.
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. Gy kent myn onmagt, Heve Heer.

Ai hoor myn zuchten en myn kennen.

Zie in ontferminge op my neêr.

Ik werp my in uw liefdryke armen.

Geefmy genade} geef my kracht,

Om myn verftroidheid te overwinnen.

Beteugel gy door uwe magt

En Geeft myn breidelloze zinnen.

Ontfteek door liefde tot uw Naam

Myn hert : ik geef het in uw handen.

Maak my tot uwen dienft bequaam:

Ontilaak my uit die flaaffehe banden.

Gy weet, het was my lang een laft,

Te moeten dulden al dat zwerven.

Laat toch het vleefch, dat my verraft,

In my van dag tot dag verfterven.

Dood gy die vogels door uw hand ,

Die my 't gezaide Woord ontroven %

Maak 't narde hert tot vruchtbaar land i

Befproei het door uw Geeft van boven.

Geef my een ziel , die nedrig teêr

Beeft voor uw Woord. mogt ik de plichten,

Die ik u fchuldig ben, o Heer,

Naar 't richtfnoer van uw wet verrichten.

Doe my naar 't recht van uw verbond,

My, фe maar wenfeh uw wü te leren -,
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Zo 2al myn hert en ook myn mond

U, o myn Koning, eeuwigeren.

BEMOEDI GING

IN

VERACHTINGE,

О F

AANDACHT opMatthrv: ii.

Zaligzytgy, als и de menfchen ftnaden , envervolgen, en>

liegende у alle quaad tegen ujpreken, om mуtient wil.

Schep mocd, verdrukte fchaar , die hier om Jezus 1yd.

Laat u geen hoon vertfagen.

'Wie word oit winnaar, die niet in een feilen ftryd

Vooraf de kans durft wagen ?

Wie zou niet willig, om een aardfche glorikroon,

Zich in gevaar begeven?

In dezen ftryd word u wat beters aangeboôn ,

Een kroon van eeuwig leven.

Wel is die kroon dan in uw oog zo weinig waard,

Dat gy, om die te zoelten,

Voor weinig lydens en befpottens zyt vervaard ?

Laatge u zo licht verkloeken ?

Neen , neen , tre moedig toe : de ftryd is maar gering.

Gy zult gewis verwinnen.

Haar



s.f6 S T I С H T E L Y К E

Haat u de waereld, acht dat flechts een nietig ding:

Uw Koning zal u minnen.

Haat u de waereld , denk, het is van korten duur.

Laat dat u niet bedroeven.

Gy word door fmaad endruk, gelykhet goud door'tvuur,

Veel beter na 't beproeven.

Word gy mishandeld , denk, 't was ook mynKoningslot,

Ну droeg dat leed geduldig.

Zoud gy u fchamen , 't geen de grote Zoon van God

Voor u leed zo onfchuldig?

Maar blyft het by geen hoon, taft u de waereld aan ,

Én ftaat zy u naar 't leven ?

Denk toch, myn Koning is dien zelfden weg gegaan,

Zou ik'er dan voor beven?

Gewis, myn Koning heeft den dood en zyn geweld

De fchriklykheid ontnomen :

Die blyft alken de weg, die open is gefteld,

Om naar hem toe te komen.

Maar valt de kruisweg u op aarde hier te zwaar ?

Kunt gy dien laft met dragen ?

Betrou op hem, hy zal, in 't midden van 't gevaar,

U willig onderfchragen.

Ну roept u zelfi ai hoor: kom herwaarts, kom tot my,

Zyt gy te zwaar beladen !.

Die tot my komt vind zich welhaaft van kommer vry ,

En ruft op zyne paden.

Vertrou op hem dan ziel; hy is uw trouwe God,

Die u noit zal verlaten }

Want zalig-zyt gy, als de waereld u befpot.

Dien God mint moet zy haten.

'л,>5 .
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ALLEENSPRAAK

over het

Najagen van het vergankelyke Goed.

Vergadert и gene Jchatten op aarde, daarze de mot enroefi

verderft , en daar de dieven doorgraven en ßelen -, ttiaar

vergadert и /chatten in den hemel , daarze noch mot

noch roeft verderft , en daar de dieven niet doorgraven

nochßelen. Matth. vi: 19, 20.

Wien fe luft aan de aard zich te vergapen ,

En in 't vergangklyk vreugd kan rapen,

Voldoe zyn luft.

Kan hem de waereld vergenoegen,

Laat hem vry om de waereld zwoegen:

Ik tracht naar ruft.

Die kan de waereld my niet geven :

Ze is hun, die voor de waereld leven,

Niet eens bekend. •

't Is hier omlaag al lopen , draven ,

En aan wat fchyngoed zich verflaven

Tot aan het end.

Aan fchyngoed, dat door roeft of motten

Verdorven word, of weg kan rotten,

Of dat een dief, ¿

Hoe welbewaard , noch kan ontdragen :

Ja fchoon 't al bleef ons levensdaeen,

Hoe \fraard en lief

К k Het
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Het.ook mag zyn, pas is bekomen,

Of 't word on« door den dood ontnomen :

Daar ligt dan 't zoet,

En ook zyn ogenbliksbezitter,

Die krygt ten loon een eeuwig bitter

Voor al zyn goed.

Laat hem dan tot zyn fcnatten lopen,

Om van 't verderf zich vry te kopen.

Maar 't is te laat:

Die fchatten zyn dan in verachting,

Enkomen, buiten zyn verwachting,

Hem niet te baat.

De waereld poogt u te bedriegen ,

Myn ziel , en in den flaap te wiegen

Met ydlen wind.

Tracht toch haar toverzang te ontvlieden.

Gy hoort en ziet u beter bieden ,

(Blyf nu niet blind.)

Een fchat ganfch veilig voor gevaren,

Dien dief, noch mot, noch roeft der jaren ¡

Steelt of verderft,

En die aan 't einde van uw leven

U nimmer kan of zal begeven ,

Schoon 't llchaam Iterft.

Tot zulk een fchat hoort gy u noden,

V van een Koning aangeboden,

Wiens Majeiteit

Met eindloos heil u kan vereren ,

Indienge u naar hem toe wilt keren.

In nedrigheid.

Word immer naar de gunft van vorften, .

Die hier ílechts aardfcne kronen toxÛen,.

Met
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Met vlyt getracht:

Wil u dan voor Vorft Jezus bukken,

Dieze allen van hun troon kan rukken

Door zyne magt.

Ну wil u tot zyn gunftling maken,

Zo gy de waereld wilt verzaken ,

Op zyn gebod.

Indien gy naar zyn item wilt leven,

Zal hy u 't recht ten leven geven,

En zyn uw God.

Buig u dan voor zyn fepter neder :

AI wie hem zoekt, vind in hem weder

Aanflonds een vrind. .

Ну ftelt den troonweg voor u open ,

En geeft zyn bloed , om u te kopen

Zich tot een kind.

Ну bied u, 't geenge in 's waerelds hoeken

Voor eeuwig te vergeefs zult zoeken ,

Een ftil gemoed ,

Dat, enig met zyn dienft te vreden,

Befpot al 't woelen hier beneden

Om 't aardfehe goed.

Ну fchenkt u goed met betre vruchten

Dan 't aardfche -, dat geeft ongenuchten ,

Dit ware ruft.

Verbat dan 't dwaas gewoel der menfchen,

Die enig om 't vergangklyk wenfchen :

Laat htm hun luft.

Hebt gy dus lang verkeerd gchandeld ?

Verlaat den dwaalweg, daarge op wandelt,

Keer, keer met vlyt!

Verlaat uw land en vaders woning,-

К k 2 Kie*



ióo STICHTELYKE

Kies Jezus tot uw Heer en Koning.

Het is nog tyd.

Wil u aan hem vrywillig geven ,

Met lyf en ziel , in dood en leven.

Buig voor hem neêr}

Zo zal uw fchoonheid hem behagen ,-

En gy u noit dier keur beklagen ¡

Maar meer en meer

De grootheid van uw ftaat befeffen ,

Die 't al op aard kan overtreffen :

Ook is hy 't waard.

Nu is 't uw plicht, maar 't zal na dezen

Uw allergrootfte voorrecht wezen ¡

Alsge eenservaart,

Wat fchat aan zulk een heilkeur vaft is,

Waarby al 't zichtbre maar een laft is,

Ja drek en fchâ.

Denk , dat wy hier 't begin flechts fmaken ,.

Maar dat hy 't eens volmaakt zal maken

Omhoog hierna.
'£>

NASPEURING
van het

HOOGSTE G О E D.
Jk doe myne liefhebbers beërven dat beftendig is, en ik zal

hunnefchatkamers vervullen. . Spreuk: vin : г i .

А

Toon: О heilig zalig Bethlehem.

Hang, allang genoég het vleefch

Gediend tot fno begeerlykheden :

De
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De weg , dien vleefch en luft u wces ,

O meñfch , is ver van 't fpoor der reden.

De reden roept u, om uw God

Alleen te dienen en beminnen :

De luft dryft met de reên den fpot,

En blind door toverkracht de zinnen.

Die doet den menfch het hoogfte goed

In 't hoogfte quaad met vlyt bejagen.

Zoek in den welluft voor 't gemoed,

Dus roept hy , ruft in uwe dagen.

Nu zegt hy : 't fchuilt in hogen ftaat.

Dan weer : de rykdom kan het geven.

Straks pryft hy gulzige overdaad.

Oft zorgeloze waereldich leven.

Maar al dat goed baart bittre ween*.

Ja mag den naam van goed niet dragen j

Wyl't ons in 't fterraur laat alleen,

En geeft ons ftof tot eindloos klagen.

" Geen welluft, overdaad, noch geld

Kan in den dood ops trooft verwerven.

Of redden ons uit zyn geweld,

Als 't eens de tyd word am te fterven.

Ook vreeft de dood geen hogen ftaat j

Want fchoonwe een keizers troon bezaten^

De vorft móeü als de fterfklok flaat,

Zvn kroon en troon en ryk verlaten.
:-' l: Kkj Noch
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Noch was dit alles niets, indien

Geen ander leven na dit leven

Volgde, of dat men zyn fchat kon bien,

Om tot zyn zielsrantfoen te geven.

Maar 't zielsrantfoen is veel te groot:

Geen eeuwigheid kan dat bepalen :

Ja fchoonge een hele waereld bood,

Noch zoud gy 't daar niet mê betalen.

О arme dwaas , zoek dan niet meer

In dodelyke vreugd vernoegen.

Keer van uw doolweg fpoedig weer,

Om u op 's levens pad te voegen.

Daar, daar atleen is ware ruft}

Daar word het hoogfte goed gevonden.

Word oit uw 's Scheppers chenft uw luft ,

Alle andre luft word licht verflonden.

Maar vraagt gy : waar loopt 's levens pad?

Dat moetge alleen in 't Heilwoord zoeken.

Men vind het daar op yder blad ,

In al de goddelyke Boeken.

Die weg loopt recht op Jezus aan ,

En ftaat voor alle menfcnen open,

Die, met hun zondenfchuld begaan,

Als heilbegeerge tot hem lopen.

Maar denk, 't is veel te паи een poort

Voor eige deugd en waereldsluften :

Die
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Die ledig is , kan ook beft voort -,

Want voor het eind valt niet te ruften.

Hoe deinft gy op dat woord? is 't goed,

Dat aan het eind is , in uwe ogen

Niet waard een ruftelozen fpoed?

Of twyffelt gy aan uw vermogen?

Gewis, gewis het goed is 't waard:

't Is 't heerlyk, zalig, eeuwig leven.

Zyt ook voor onmagt niet vervaard y

Den moeden word hier kracht gcgeven.

Een waereldfch wandelaar word mat :

Hier krygtme in 't lopen nieuwe krachten,

En, die 't zyn plicht eerft had gefchat,

Zal 't haaft zyn grootfte voorrecht achten.

Gewis des Heren dienft is zoet,

En , fint die weg daar heeft gelegen ,

Ontzonk noit wandelaar demoed,

Noit heeft hy kerensluft gekregen.

In 't eerft fchynt wel het pad bezet

Met dorenen aan alle kanten y

Maar, zomen daar met vlytoplet,-

Daar groeien ook wd rozeplanten.

Het is zo dor niet als gy denkt»

Daar vloeien 's levens waterftomen,

Daar yder mild uit word gedrenkt,.

Die waarlyk dorftig derwaaro körnen^

Ook
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Ook is 't uw oog, dat u misleid,

Als gy dien weg acht droef en duifter :

Ну is vol ware vrolykheid,

Gods Woord ftrekt daar tot licht en luifter.

Maar blyft gy op uwe oude baan,

(Geen middelweg is hier te vinden)

Hoe duur zal u die dwaasheid ftaan,

Als u 't verderf eens zal verílinden ?

Vraag aan uwe ondervinding raad,

Die zal u zelve uw doling leren ,

En noemen uwe dwaling quaad,

En manen u ont weer te keren.

yt Vermaak, het geen gy flus genoot,

Is reeds voorby v terwyl 't herdenken-,

Hoe zeer gy 't by u zelf vergroot,

Die vreugd u niet kan wederfcnenken.

Maar is de dienft van 's hemels Heer

Uw luft -, uw vreugd zal noit verdwynen ,

Wyl u zyn gunft, hoe langs hoe meer,

Zo gy hem trou blyft,' zal befchynen.

Leg nu eens in de fchaal bedaard

Uw valfche vreugd, en leg daar tegen

't Beftendig goed , en wik hun aart,

En laat het befte 't zwaarfte wegen.

Ai denk met ernft aan deze keur. '

Laatu, terwyl 't noch tyd is, raden.

Stel
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Stel die u roept toch niet te leur.

Hier niet te kiezen is verfmadeii.

Uw fchuld is groter, dan gy denkt;

't Is waar : maar groter Gods vermogen,

Die 't leven uit genade fchenkt ,

Maar niet door iet in ons bewogen.

De liefde wrocht dat grote werk :

Die deed Gods Zoon den kruisdood fmaken»

Ach wierd die liefde u ecns te fterk,

Zo datge uw vyandfchap moeit. ftaken !

Toef daar niet mè : 't gcvaar is groot.

Uw levenstyd zal haaft verzwinden.

Tracht, üatdeHeer, inuwendood,

U in zyn dienft mag bezig vinden.

TROUHERTIGE RAAD

A A N

ENE VERLEGENE ZIELE.

Gy zult mу zoeken en vinden , wanneer gy mar my zult

wagen met uw ganfche herte. Jerem: xxix: 13.

S ta ftil, mynvriend, bedaar ! niet verder -, drukt Gods hand?

Hoort gy de wetftem u gelyk een zondaar vloeken?

Geef Gode de eer, en ftel ae wanhoop aan een kant,

En, kenrge uw qualen, wil toch een geneesheer zoeken.

L J Alt
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Als 't nietig lichaam word door pyn of koorts beftreên ,

Zoektge, en met recht, eenarts, omuwennood te klagen»

En zult gy, daar 't gevoel der bittre zondenween

U treft , dan nu ook niet naar hulp en heelzalf vragen ?

Zult gy uw zielswond , zo wanhopig en verblind,

Onheelbaar fchatten, daar zich arts en artfenyën

Vanzelfs u aanbiên ? fla die gunft niet in den wind.

Wie hem te hulp roept , vind welhaaft een eind van lyèn.

't Is Heiland Jezus. is dat niet genoeg gezeidi

Zyn Naam allfeen kan u zyn magt te kennen geven ,

En tot een blyk, dat hy zy tot uw hulp bereid,

Gaf hy uit menfchenliefde aan 't kruis voorheen zyn leven.

Wat aarzelt gy ? ai hoor -, hy roept u zelf noch toe :

Kom tot my, zyt gy met het zondenpak beladen !

Vindge u elendig, en zyt gy dicr fmerten moêj

Koop van my zalf om niet , zytge anders welberaden.

Maar zegt gy , 'k durfniet , want myn zonden zyn te groot,

Myn hert te gruwelyk ; hy wil my niet genezen.

Zwyg zulk een taal ! die niet zich zelven buiten floot,

Werd nimmer , nimmer door hem van de hand gewczen.

Integendeel, hy roept niet zulken, die, geruft

Op eigen werk en deugd , gezond zyn in hunne ogen >

Maar over zulken, die, alsgy, geheelbewuft

Van eigene onmagt zyn , word zyne ziel bewogen.

- Koom gy vry naar hem toe } hy geeft u 't volle recht.

Ну vind in zulk een hert, als 't uwe, groot bchagen.

Heeft hy voor u een pad van waar berou gelegd ,

Stap langs dien weg, om hem, al watupraamt, te klagen.

Geerkent , dat tuigt gy zelf, hem magtig oт uw wond>

Zo 't hem bchagen kon , volkomen te genezen.

Maar zcg : wanneer ging oit dat vonms uit zyn mond ,

Dat gy alleen moct van zyn hulp vcrfteken wczen ?
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О neen ! Ha 't Heilwoord op , en zoek 't vry door en door:

Gewis gy virid den weg voor niemand oit gefloten.

Wie zogt my oit vergeefs ? die taal komt daar wel voór j

Maar nimmer zaagt gy een , die tot hem quam , verftoten.

ManaíTen } Tollenaars , Magdienen en Sacheên ,

En Pauluflên , die moord en mode dreiging blazen ,

Wees hy noit van de hand , of Zondze ledig been.

Hoe laat gy u door zo een ydle vrees verbazen ?

Geef, geef den fatan van nu aan dan geen geloof-,

Maar tre ootmoedig toe, werp u in Jezus armen.

Zoek, bid en klop hem aan zyn hertj hy is niet doof.

Ну zal gewis» hy zal zieh over u ontfermen.

Gyacht, ditzegtgy, 'theil, van hem te dienen, groot,

En zoud daar 't zichtbare Al , waar 't in uw magr , voor geven»

Gy wenfcht om tot zyn eer in leven of in dood

Te zyn } is dit uw wenfch ? wat hoeft gy dan te beven ?

Is dit uw wenfch oprecht ? wel dank Hem voor dat heil.

Of houd een duiftre wolk it nog het oog betogen ?

Jehova klaar die op, en ftel eens maat en peil

Aan al uw droefheid, en verlichte uw duiftere ogen.

Hy doe u zien, wat groots hy aan u heeft gedaan,

En fchenk u (dit 's myn bê en 't zy ook de uwe) krachten,

Om op Vorft Jezus 'f oog van uw geloof te Haan,

Om hem te loven, en zyn ceuwig heil te wachten.

LI* ZIELS-

/-.
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ZIELSZUCHTINGEN

O M

VERVÜLLING

VAN

ZIELSGEBREKEN.

Heer , maak my uwe wegen bekend. leer my wwe paden.

Pf. xxv : f.

Toon: Heer help my ik begin te zinken. Neander.

De dorft dryft 't hert naar waterftromen ,

Die hongrig is haakt naar de ípys }

Een yder tracht het te bekomen ,

't Geen hem ontbreekt, op zync wys:

Elk zoekt daartoe bequame wegen,

En ruft niet, eer hy 't heeft verkregen.

Dees wenfcht om fchatten te vergären -,

En fteld zich duizend middlen voor,

En valt daar op aan 't gierig fparen }

Of kieft noch wel een fnoder fpoor,

En zoekt door fchendige euveldaden

Zyn vvule hebluft te verzadea.
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Dien , wel voorzien van aardfche fchacten ,

Ontbreekt het maar aan ftaat en eer,

Ну koopt, om naar zyn pop te vatten,

Het aanzien voor zyn ichyven weer.

Ну kan , noch wil , noch zal oit ruften ,

Voordat hy ziet voldaan zyn luften.

*k Heb ook gebrek aen vele dingen:

't Ontbreektme aan kennis en aan licht -,

Geduld en zelfsverlocheningen,

En aan 't betrachten van myn plicht,

Dien 'k fchuldig ben aan hem, die 't leven

En dezen wenfch my heeft gegeven.

't Ontbreektme aan licht, om zynen willc

Te kennen, opdat ik dien doe:

't Ontbreekt my aan geduld, om ftifle *

Myn neêr te buigen voor zyn roê :

't Ontbreektme aan zelfsverlocheningen,.

Om 't eigen IK in my te dwingen.

't Ontbreektme aan luft om myne plichten*

Die 'k Gode en Jez'us fchuldig benv

Met vlyt op 't nedrigft' te verrichten,

En, wyl ik die gebreken ken,

Wat wonder , dat ik 't ook durf wagen ,.

Om, naar 't geen my ontbreekt, te vragen?

Maar wie kan myn gebrek beft helen ?

Is 't niet, die my 'с gebrek deed zien у

Die op een zelfde wys aan velen,

Die ledig waren, nulpwou biên * ..'"'-'

L 1 3 * % Mc<a
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'к Meen God, wiene ongemete fchatten

Geen fterflyk brein oit kon bevatten.

't Is God, myn ziel, dien gy moet loven

En danken met een blyden mond,
Dat gy alleen aan Jt goed van boven

U ledig en gebrekkig vond :

Dat waereldfche eer noch goed hier tegen

In mve wenfchen konnen wegen.

't Is God, by wien ook is te vinden

Al wat gy zoekt, en u ontbreekt ,

Die al uw noden kan verflinden -,

Mits dat gy hem eerbiedig fmeekt.

God eiícht de fmekingen der menfchen ;

Opdat hy hun doe, 't geen zy wenfchen.

Maar dan kunt gy ook veilig hopen ,

Dat hy u alles fchenken wil ,

Waarom gy hem oit aan zult lopen -,

Mits dat gy nederig en ftil

Hem tyd noch maat fielt, maar blyft wachten.

En hem geheel getrou zult achten.

Hebt gy dan meerder licht van noden

Of wysheid? zoek die by den Heer:

Hy heeftze mildlyk aangeboden :
Hy geeft die, en verwyt noit weer. ч

Maar alsge ook dan zyn wil zult kennen,

Moetge u voor eeuwig daar aan wennen.

Dan zal hy u ook 't andre gevcn,

E»
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En lydzaamheid en kracht, om ftout

Het eigen IK te wederftreven,

Dat u , myn ziel , geketend houd.

Dan zult gy ook met David roemen ,

Zyn wetten uw vermaking noemen.

О God, fchenkt gy dat uit genade,

Gelyk gy wis en zeker doet,

Aan zulken, die daar vroeg en fpade

U nedrig vallen om te voet ?

Ai wil my ook genadig wezen ,

En al myn zielsgebrek genezen.

Verhoor myn fmeken , om de wonden

Uws Zoons , die alles heeft voldaan T

Voordie, in zyne kracht, beftonden

Door hem tot uwen troon te gaan.

'k Vertrou niet meer op eige krachten ,

Maar wil het al van Jezus wachten.

Laat my uw licht en waarheid leiden

Op uwe wegen- leer my toch ,

Uw wil van mynen onderfcheidenj

Opdat ik door geen zelfsbedrog

Afwyke tot verkeerde paden,

Die my het boze hert zou raden.

Geef my, dat in al watme oit trefte>

Ik nederig uw hand erken,

Opdat ik wyfelyk befeffe,

Dat ik noch arger waardig ben ;

Maar dat ook voor- en tegenipoede»
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Mêwerken, inuwgunft, ten goeden.

Leer my myn eigen wil verfmaden, ■

Wanneer die ftryd met uw gebod,

En geefme een luft, om eerft myn daden

Te toetfen aan uw Woord, o God.

Uw wil is goed, volmaakt en heilig,

En die te volgen alleen veilig.

,Wil ook een gloed van liefde ontfteken

In my, opdat ikmynenplicht,

Niet flechts als plicht , maar voorrecht reken' ,

En die getrou met vlyt verricht'.

Maak my bequaam om u te loven ,

Hier onvolmaakt, volmaakt hier boven.

AAN EEN VRIEND,

Als ik den zelven een affchrift van het vorenftaaa-

de dicht, op zyn verzoek, ter hand ftelde.

Кon u myn nedrig dicht behagen ?

Myn Vriend , het zy u opgedragen.

'k Befchreef en bad om eigen zielsgemis.

Vind gy by u dat zelfde ontbreken ?

Voeg uwe beden by myn fmeken

Tot hem , by wien het al te vinden is.

Zend naar omhoog uw zuivre wenfchen ,

En laat ons niet, als 4 gros der menfchen,
» * T ~ Ons
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Ons liert verflingren aan het ydele aardfch ,

Zowe anders naar dat betre trachten ,

Dat enig is van God te wachten.

Die 't zonlicht kent, verkies geen vuile kaars.

Laat ons maar , met een vaft vertrouwen ,

Op 's hemels Heer de hope bouwen ,

Dat hy het werk, begonnen door zyn hand,

Naar zyn beloften zal volenden ,

En met den luft ook krachten zenden -. h

Tot allen plicht, en tot den plicht verftand.

Alleen laat, 't geen wy reeds verkregen,

Als dierbaar, op ons herte wegen,

En laat ons noit der kleiner dingen dag ,

Die onwaardeerlyk zyn , verimaden.

De bloemen groeien uit de zaden.

Wel hem , die oit het heilzaad in zich zag !

Doch laat ons alles aan den regel

In 4 Bondsboek toetfen, en het Zegel,

Met innig zielsgezucht , van Godes Geeft z,

Affmekende, hem laten werken ,

En noch in tyd noch maat beperken.

Die onderworpenfteifcht, krygtdikwyls'tmeeft.
- *

Gewis , dat zal Gods liefde wekken ,

En nieuwe zegens tot ons trekken ,

Niet uit verdienften , maar uit vryë gunfh

Welaan, mynVriend, laat ons hem danken ,

En loven met gewyde klanken.

Zyn Naam alleen is waard ons hert en kunft.

~" M m VER-
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VERZUCHTING.

onder de

Kracht der Verdorventheden.

H
-elaas, hoe word myn ziel geflingerd heen en weer

Jt"J. Door duizend duizenden van zondige gedachten.,.

Die 't angftige gemoed by dagen en by nachten,

Als op een nolle zee, doen dobbren op en neêr !

Geen eenzaam bidvertrek, daar ik myn trooft weleer

By God te zoeken plag, kan myn'verdriet verzachten}

,Wyl 't ongetemde vleefch my dan zelfs dürft verkrachten*

Als ik om byftand my tot mynen Heiland keer.

Waarheen , myn ziel , ziát gy u dan om hulpe wenden?

¿Want by het ichepfel is geen raad voor uwe elenden j

En vrede met het vleefch is vyandfchap met God.

Ai fchep weer moed. bou aan by Tezus in het ftryden,

Gy zult, op uwe beurt, u ook noch eens verblyden,

En zien de zonde en 4 vleefch en hun geweld geknot.

MOED-



GEDICHTEN, a7f

MOEDSCHEPPING

VAN

ENE ZIELE,

met de

AANVECHÏINGEN DES SATANS

WORSTELENDE,

doch tot Jezus baren toevlucht nemende.

Wederfla den duively en hyzalvan и vliedeu. Jak: iv: 7.

Toon: О Kersnacht.

Neen, neen, verleider, zielenplager !

Neen, ruftverftoorder, vreugdverjagerî

Ik geef u immers geen gchoor.

Was ik uw vriend, gy liet my ruften,

Of ftreelde my met valfche luften.

Bedrieger , 'k leen u hert noch oor.

Gy tracht my myne hoop te ontwringen^

En my met angften te befpringen,

Uit vreze van een eeuwgen dood.

M^ar noit ?al my de hoop begeven,

M m г Van
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Van zalig eens met hem te leven ,

Die u aan eeuwge ketens íloot.

Ik leer uw helfch bedrog reeds merken :

Zo lang als uw gevangens werken

Naar uwen wil , tot hunnen val ,

Doet gy hen rein zyn in hunne ogen -t

Maar word die proi u eeris onttogen,

Dan fpuwtge op hen uw bittre gal.

Dan is voor hun geen heil te hopen*

Wyl zy vergeefs naar Jezus lopen.

Zy lafterden den Heilgen Geeft,

Of Godes liefde ontftak nun hert niet,

En, fchoon men uit zich zelf met fmert vlied>.

De hel alleen is 't, die men vreeft.

Dus roept gy, wilde ik u geloven,

Om my myn dierbre hoop te ontroven :

Doch, fchoon gy my dus pynt en quelt,

Uw lift dryft my tot Jezus nader }

Die heeft zich bore by zynen Vadera

Vpor al wie tot hem komt , gefteld.

Ik ftap naar Jezus zonder fchromen }

Men moet alleen tot Jezus komen:

Ну heeft den weg ons niet bepaald.

Die komt zal altyd welkom wezen,

Het zy door lieven of door vrezen.

Al wie hem zogt heeft noit gedwaaldi

Of ik door liefdfe of vrees gedreyen ~ *

Hej»
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Hem heb myn hert en hand gegeven,

O zielenmoorder , raakt u niet.

Genoeg is 't, dat ik u wil haten,

En uwen cüenft geheel verlaten, .

Zo 't my maar niet aan kracht ontfchiet.

Die bid ik van u, grote Koning,

Die boven 't wolkgefpan uw woning

Hebt in de hemelen gefteld.

Schenk gy genade en krachten mede.

Beteugelhem, die mynen vrede

My tracht te ontrukken met geweUL

Wyk , wyk dan eeuwig zielenplager !

Wyk aller broederen verklager .'

In 's Heren kracht vrees ik u niet}

Wyl ik door 't fchild van 't waar gelove

AI uwe vuurge pylen dove,

Die gy vergeers op my verfchiet.

Hoezeer gy my nu moogt benauwen,

Gy zult myn moed niet doen verftauwcn:

Uw Overwinnaar ftaat my by.

Die Overwinnaar van de helle

Is 't, dien ik my ten toevlugt ftellc^

Want zyn banier is over my.

Het zegelied word reeds gezongen

Door engelen en zaalge tongen,

Ter ere van Gods groten Zoon :

De dood en helle zyn verflonden

Doot 4 dierbaaj bloed uit 's Heilands wonder

M m 3 Jfr
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Ik leer al ftrydende den toon.

Die weergalm ftreelt my 't hert en zinnen»

Ach, waar' ik reeds daar boven binnen,

Daar de Overwinnaar zellef praalt,

En kronen deelt aan die wel ftreden,

En hier getrou zyn Naam beleden.

'k Voel reeds de hoop, die nimmer faalt.

Een hoop die nimmer zal verdwynen.

Ik zie myn Heilzon reeds verfchynen ,

Schoon noch met een bedwelmd gezicht

Die my zyn hulp belooft is magtig.

En zyn beloften zyn waarachtig.

Myn ziel verheugt zieh in zyn licht.

ZIELSKLAGT

OVER

W A N G E S T A L T E N.

Wie zoii de afdwalingen verftaan ? reinig my van de ver*

borgene afdwalingen. Pfalm xix: 13.
i

Toon: Ai wat vraag ik toch naar ¿Paarde. Neander.

'k Hf^erg met duizend duizend daden

X Gods geduchte Majefteit,

En het hert blyft onbeladen,

En



GEDICHTEN, г79.

En myn zonden onbefchreid.

Spreekt men oit van ftene herten,

't Myne kan de hardfte tarten.

Zonden zien, en niet te treuren,

Maar te blyven welgemoedj

Daar men 't hert veeleer moeft fcheuren:

Spelde zulk een ftaat ok goed ?

Neen, het zyn verbroke zielen,

Die den hogen God bevielen.

Trotsheid zonder wedergade ,

Met een winderigen mond

Veel te fpreken van genade,

En te roemen in 't verbond:

Dus zich 't bondsrecbt op te dringen т

Paft geen ware bondelingen.

Zich te pajen met oprechtheid,

En quaadkeuring van het quaad.

O beklagelyke íledjfcheid !

Zo men 't quade niet veriaat.

Laat uw hert u niet bedriegen,

Ziel, en in een doodflaap wiegen.

•

Zich tekittlen, omdatvroracn

't Goede van one denken, zal

Niemand oit doen binnenkomen,

Als 't ons word ten ilrik en vaL

Menfchen feilen } maar Gods ogen

Worden door geen waan bedrogen.

Eigen-
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Eigenliefde en letterkennis,

Als die niet gcheiligd is ,

Doen'er vele , o droeve fchennis !

Lopen 't ware heilfpoor mis.

Dit doet my met reden vrezen ,

Dat dit ook myn ftaat mag wezen.

Wee ! daar Jezus maar in 't hoofd is ,

. En noit plaats in 't hertc kreeg,

Dat van liefde ganfch beroofd is,

Waanvol, maar genadeleêg.

Wee! die zich daar op vertrouwen,

En op zulk een zandgrond bouwen.

Уeel van anderen te fpreken,

Nu van dezen , dan van dien ,

En zyn eigene gebreken

Niet, ofmaar van ver te zien.'

Hert, noch harder dan de ftenen ,

Quaamtge eens tot een heilzaam wenen !

#

Mogtge u zelf eens leren kennen !

Raakte eens 't eigen van den troon !

Mogt gy eens uw °og gewennen

Binnenwaarts te zien ! al 't fcho<fti,

Daar gyunumè kunt ftrelen,

Zou u naaft met walg vervelerL

Grote God, 't is uw genade,

Die den menfch zich zelf ontdekt.

kaat ik toch, eer 't zy te fpade,

Worden uit myn flaap gewekt.

Vis
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*t Is toch' van myne eigen krachten

Nu noch nimmermeer te wachten.

't Vleefch zal mooglyk tegenftreven >

Maar zyt gy het vleefch te fterk.

Leer my wenen. leer my beven

Voor bedrog. laat eigen werk ,

Als verrotte bladen, vallen.

Word gy Al, ik niet met allen.

Plant my, Héer, in uwen akker.

Ruk my uit myn eigen grond.

Maak my door uw Geeft eens wakker,

En myn kranke ziel gezond.

Leerme oprecht naar Jezus lopen

Door geloven, lieven, hopen.

D Ä N К L I E D.

Vanub 0 myne Sterkte ! zal ik pfalmzingen , want God is

mуп bog vertreky de God myпег goedertierenheid. Pfalm

lix: 18.

Toon: Ai wat vraag ik toch naar de aarde. Neander.

Schoon ik onlangs fcheen te wyken

En te wankelen in moed,

Jezus liet my niet bezwyken.

Neen, myn Jezus was te goed.

Toen de hoop my wou begeven,

Deed hy die weer in my leven.

N n Toen
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Toen de zonden my als bergen

Vreeslyk ftonden in 't gezicht,

Wyl ik fcheen myn God te tergen,

Voelde ik 't bange hert verlicht

En ontheven van zyn zorgen ,

Op een wys voor my verborgen.

Jezus volheid, Jezus goedheid

Quamen my met kracht op 't hert.

In myn droefneid vond ik zoetheid,

Balfem in myn zielefmert.

'k Voelde , midden in het treuren ,

't Zuchtend hert zich opwaarts beuren.

'k Hoorde in 't Woord bedrukten noden ;

Kommer werdme oprechtheids blyk ,

't Heil, aan zondaars aangeboden,

Maakte alleen doodarmen ryk. •

'k Yond my arm en vol van zonden 3

Maar genade in Jezus wonden.

Wat moeft nu myn ziel betrachten ?

, Wat blyft nu haar grootftc plicht ?

Is 't niet j eindloos dierbaar te achten

't Minfte ftraakje van dat licht ,

Daar , toen 't my is toegefchenen ,

AI myn druk voor is verdwenen ?

Op dan, ziel, met al 't vermogen ,

Dat gy uit genade kreegt,

Hemelwaarts tot God gevlogen.

t Waar te ondankbaar zo gy zweegt.

. . Laat
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Laat de geeft met zang en pfalmen

Vrolyk 's Heren lof uitgalmen.

Volg, ai volg uw's Kpnings gangen,

Die hy houd in 't heiligdom.

Dat zy ftof van uw gezangen.

Hier zy hert noch tonge ftom.

Hebtge oit iet van hem genoten*

Waarom blyft uw mond geíloten ?

Laat geen lift of lafFe vrezen ,

By den fatan uitgedogt,

U tot hinderniiïè wezen ,

Om het werk, in u gewrocht,

Te verkleinen of verdenken.

Dank, en God zal meerder fchenken.

*kZie, 't is waar, noch veel gebreken,

Maar dat ftrekt my tot veel fmert.

Dat ik zo ben afgeweken

Baart my bittren druk in 't hert.

Droevig waar' 't, zo 'k, als voor dezen,

Kon om quaaddoen vrolyk wezen.

Laat myn vyand zich verblyden }

'k Zal weer opftaan, als ik vaL

Struikelende leer ik ftryden.

Jezus hulp verwint het al.

Heb ik dan in my geen krachten i /

'kZalze weer van Jezus wachten.

N n г HER-
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HERDENKING.

Och! ofik ware , gelyk in de vorige maanden, gelyk in de

dagen , toen God my bewdarde , toen hy zyne lamp deed

fchynen over mуп hoofdy en ik by zyn licht de duißer-

nis doorwandelde i gelyk ik was in de dagen mynerjonk-

heid, toen Gods verborgenheid over myne tente was , toen

de Almagtige noch met my was I Job: xxix: г—f.

r . -

Toon: Heer help my , ik begin te zinken. Neander. •

Hoc duifter is 't hier om my henen?

Geeft nu de Zon flechts fchemerlicht,

Die noch maar onlangs heeft gefchenen

Zo luifterryk voor myn eezicht,

Als zy haar vlekkeloze ftralen

Deed gunflig op my nederdalen?

v

Ik meen die zon niet, die op 't wenken

Des Scheppers werd , om op den dag

Een vruchtbaarmakend licht te fchenken,

En 's morgens met een blyden lach

Het vochtig aardryk te belonken ,

En te verwarmen door haar vonken.

О neen, ik zie, hoe alle dagen

Die zon noch licht en glans verfprcid:

Maar dit is de oorzaak van myn klagen ,

De Zonne der Gerechtigheid

Voel ik in myne ziel niet klimmen.

Of
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Of zich vertonen aan de kimmen.

Die Zon word immers noit ontluifterdt .

Dat vry 't gefchapen zonlicht taan' ,

Of, voor het fterflyk oog verduifterd ,

Hou wiilelbeuiten met de maan.

Noit 1yd die Zon, wiens glans ik miiïè.

De minfte zwym van duifternifíe.

st Waar dwaasheid, wilde ik de oorzaak ftelkn.

Dier lichtsontbering in die Zon.

Wyl die , zo 'k recht zal vonnis vellen ,

Eerft in myn duifter hert begon,

Dat, door een zwymeldrank begoten,.

Zelf deur en venfters heeft gefloten.

U , Heilzon , oorzaak van myn Ieven>

О Koning Jezus, floot ik uit, j

In fpyt der trouwe aan u gegeven -,

Schoon gy my, als uw echte bruid,

Gaaft duizend blyken van uw liefde,

Die myn weerlievénd hert doorgriefde.

Wat deed gy my het vuil der zonde,

Die fnode zielenpeft, niet zien,

En my daar door met hert en monde

Totu, o God, omhulpe vlièn?, -,:j :

Als die my dreigde te overvallen ,

Dan waart gy my als kopren wallen..

Hoe vrolyk liet gy my fteeds wandelen^i,

Omfchenen van uw glansryk licht,

N n 5 Eu
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En hoe voorzichtig kon ik handelen,

Als gy uw liefde en mynen plicht

My deed, als'tgrootfte voorrecht, kennen,

Om my due aan uw dienft te wennen ?

Wat zag ik in de deugd toen fchoonheid,

Zo als die in uw voorbeeld , Heer ,

Op 't allerherelykst ten toon leit,

En fchatte 't my genade en eer,

Als ik met ongelyke fchreden ,

Oprecht nochtáns , u na mogt treden ?

Hoe laag moeft toen de waereld zinken,

Hoe ichynfchoon haar gelaat ook fcheen ,

Als ik uw heerlykheid zag blinken ,

O Godmenfch , door uw vleefch zelfs heen ,

Het zy gy arm en Zonder have

Leefde, of van 't kruishout zonkt ten grave?

Als 't me eens om uwent wil mogt beuren

Veracht te worden en befpot ¿

Dat kon ik toen voor kronen keuren ,

En vrolyk roemen in myn lot.

Zag ik u 't purpre fpotkleed dragen ,

En zou my dan wat fpots mishagen?

OJodenfmaad-, o Heidenslafter,

Uw hoon ontflrak myn liefdebrand,

En hecht my met die naglen vafter

Aan u , die u door voet en hand

Onfchuldig waren heen geklonken,

Als gy den kruiskelk hebt gcdronken.

Maar
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Maar zag ik u ten grave uittreden ,

О Overwinnaar van den dood ,

Of naar den hemel van beneden

Opvaren, .die zich fluks ontfloot,

Als die zyn Maker zag verfchynen ,

'k Voelde al myn druk met u verdwynen.

Myn druk, die op 't gezicht der zonden,

Die my noch daaglyks quellen, klom,

Werd wel eens door 't geloof verilonden ,

En 't herte, dat in droefheid zwom,

Verloft van 't pynelyk benouwen ,

Als 't u daar boven mogt aanfchouwen,

Daar gy ter rechterhand verheven

Uws Vaders, die nu ryk en troon»- .

Als 't wettig erfdeel , heeft gegeven

Aan u, zyn teêrgeliefden Zooh, ', . '

En daar gy nu , o Held der helden',

De kracht en 't recht uws bloeds doetgelden.
1 * - -. » . * '

* - i • .

Hoe lieflyk kon myn ziel toen ruften

Op uwe voorbê , op dat bloed

Gegrond -, toen kon ik de ydle luften

Grootmoedig trappen met den voet j

Als gy uw hulp , op myn gebeden?

Aan my, fchoon zwak, wel woud-befteden.

Toen mogt ik wel eens avondmalen

Aan uwen bondsdifch , en my zien

Door u, als Gaftheer, bly onthalen,

Als gy u zelf my aan deed biên-

J»'
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In brood en wyn, als liefdepanden,

Op uw bevel uit 's dienaars handen.

Myn eenzáam bidvertrek kan tuigen,

Hoe goed ik 't by myn jezus vondj

Als ik my voor hem neêr mogt buigen ,

En hy een kus van zynen mond

Zo lieflyk op myn ziele drukte ,

En die byna ten lyve uitrukte.

Hoe kon ik toen den leften vyand , .

Verlangende in die wiffe hoop ,

Dat ik, gefterkt met uwen byftand,

De kroon zou krygen na den loop,

Inwachten, zonder angft of fchromen,

Dat oit die tyd te vroeg zou komen !

Geen eeuwigheid kon my verfchrikken ,

Die dan eerft myn geluk verwachtt' ,

Geen oordeelsdag my doen verblikken>.

Die God met my bevredigd achtt' ,

En reeds myn Hoofd omhoog zag pralen}

Daar hy zyn leden mê zai halen,

Maar laas ! van zo een heuglyk leven,
In Jt midden van zo groot een licht,

Is my niets overig gebleven,

Dan in een fcheemrend nagezicht

Te denken aan die voorge dagen,

En myne zielsfchâ te beklagen.

Te denken aan die voorge jaren,

Waar
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Waar in de goede hand van God

'Steeds werkzaam was , om te bewaren

In zyne gunft myn heilryk lot,

En liet zyn lamp myn hoord befchynen ,

Wier licht myn duifter deed verdwynen.

Ach mogt die tydeens wederkerenl

Mogt eens die liefelyke Zon

De nevels van myn herte weren ,

En, alsweleer, een vreugdebron

Aan myn bedroefden geeft verftrekken ,

Оm weer myn yver op te wekken !

О God en Koning , hoor myn fmeken ,

Schoon 't hertloos is al , wat ik doe !

Ai reik aan my, dre fchier bezweken

In onmagt zyge , uw fepter toe !

Zie in ontferminge op my neder,

En fchenk my uwe gunfte weder.

Ruk gy de floten van myn herte :

Breek door dien duifter met uw licht,

О Zon en Schild , en laat myn fmerte

Eens komen voor uw aangezicht,

Opdat ik by u weder vinde

Genezing, o myn Zielsbeminde !

Denk aan uw goedertierenheden.

Denk aan het eeuwige verbond ,

Schoon gy mу, «aar uw recht, met reden

Altóos in 't duiftre laten kond.

Wil over my in liefde zwygen ,

O o . En
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En my vergeving doen verkrygen.

Zo zal ik in uw licht weer wandelen,

En (ach, 'k herdenk myn valmetfchaamr/.!)

In alles trachten zo te handelen ,

Gelyk 't een kind des lichts betaamt,

Om u, o Heer, in al myn leven ,

Voor myn herftellinge eer te geven.

ZIELSZUCHTING

over de

N I E T I G H E I D

DER

ZIENELYKE DINGEN.

JVtenhebik neffens и in den hemel? nefens и luß myookniet

op aarde. Pfalm lxxiii: 2f.

Vlied , boze waereld , uit myn hert.

Jk Heb my aan God gegeven :

Uw fchynvreugd ftrekt my maar tot fmert}.

'k Wil voor myn Schepper leven.

Ik verzaak •

Uwvermaak,

En wil naar hos;er ftreven.

Wat
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Wat geeft gy toch aan die u mint,

En dien gy houd gevangen,

Dan ydlen rook en fchralen wind,

Die 't hert in 't eind zal prangen.

Als irw zoet

Word tot roet:

'k Blyf in uw ftrop niet hangen.

Ik ken en kies een betren fchat,

Dan ik oit by u kende -,

Want 't befte, dat gy immer had,

Baart eindlyk maar elende.

Dat een dwaas

Naar dat aas,

Indien 't hem luft , zich wende.

'k Laat hem al '4 zichtbre voor zyn deel ,

Goud, zilver en Juwelen.

Voor my, 'k acht al dien drek niet veel:

Die kan een dief ontltelen.

Heb ik brood e

Tot myn dood,

De reft kan my niet fchelen.

Ik zoek geen eer , geen hogen ftaat :

Wat kan toch grootheid geven?

Die nedrig in de laagte gaat, - ..

Hoeft voor geen val te beven.

Weg dan eer !

'kZoek niet meer,

Dan voor myn God te leven.

О o г ч Ge
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Gebcurt my dat -, mag ik myn hert

Voor al dat fchynfchoon íluiten,

Dan blyft ook naberou en fmert,

Die 't fteeds verzellen , buken.

Lach, die wil,

Zo 'k maar ftil

Myn wenfch voor God mag uiten.

Voor God, myn algenoegzaam Goed:

Wat zou my toch meer luften ?

Wyl ik mag op myn Jezus bloed

En op zyn volheid' ruften ,

Sint ik trou

't Met hem hou ,

En hy myn luften blufte.

Die hem bezit, fchoon arm, is ryk.

Noem Jezus knecht een koning.

Geen eerflraat is zyn ftaat gelyk.

Is hier een hut zyn woning,

'tis geen no^d:

Na den dood

Word Gods hof zyn beloning.

Ontmoet hem lafter, hoonoffmaad,

God telt hem by zyn vrinden.

Treft hem een ramp, 't is naar Gods raad:

Zou hy 't dan qualyk vinden?

't Geen men ziet

Houd hem nier,

ft Ontzichtbre moet hem bindert*

О
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О eeuwigyolle Heilfontein ,

Drieënig Opperhere,

Doe my, van alle zonden rein,

Eens leven tot uw ere.

Dat 's myn ruft,

En myn luft,

Dat ik uw wiL hier 1ère,

О die Gods wil in ftilheid doet,

Kan vrolyk met verlangen,

Terwyl de waereld woelt en woed,

Den fchicht des doods ontfangen:

Die kan vry,

Die kan bly

Hier 't hcmelwerk aanvangen.

Hoe lieflyk zal die morgenftond

Eens daartoe voor my dagen,

Waarin het my zal zyn gegond,.

Myn ziel u op te dragenj

Als geen nacht

Van myn klagt

OfZuchten meer zal wagen?

Als ik eens zal met 't hemelchoor,.

In myne hand met palmen y.

Den lof van hem , die my verkoor^.

En 't Lam, met heilge pfalmea^ .

Meteen kroon,

Voor den troon r

la eeuwigheid uitgalmen.^

О o $ ZIEL»-
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ZÏELSOPWEKKING IN VERVAL.

Wandelt , terzvylgy het licht hebt + opdat de duißernis и niet

bevange. J oh: xii: 36.

Op, op! myn ziel, waartoe zozorgloos neêrgelegen?

Of is'erganfch geenwerk, datnodig dient.verricht?

Hebt gy reeds uwen wenfth in voile maat verkregen ?

Zoniet, uw avond naakt. werk toch:,terwyl't noch licht.

De fchaduw groeit reeds , en het zonlicht is aan 'tdalen.

\ Verlies waar wis te groot, ъo eens het licht verdween:

De zielefmet word beft by 't licht der zonneftralen

Ontdekt. befchou u zelf van boven tot beneên.

't Misbruikte lichaam zal van voile vlekken krielen ,

En in die vuile korft fchuilt noch.veel fnoder quaad.

De duifternis is u licht korter op de hielen,

Dan gy vermoed -, maar noch is voor u hulp en raad.

Nu ftroomt de heilrivier, op Golgotha ontfprongen,

Noch by uw zyde heen met onbedwongen vloed :

Die bron was eeuwen lang vermaard op alle tongen ,

Om haar byzondre deugd } wend derwaarts uwen voet,

En werp u fpoedig, eer u dikke durfternifien .•-

AantrefFen , en de nacht u in veel rampen ftort •,

Eer gy dien dierbren vloed komt uit het oog te miflen:

Ai werp u daar in neêr, eer 't u noch banger word.

Verzuim niet roekeloos dat middel omV herftellen,

Is anders uw her-fteí en ruft u aangenäahy ' ' l *

Al is 't een bloedftroom , dieter kruiswórtde uit quam wellen ;

Die naam verfchrikke u niet: dat bloedismeerbequaam,

Dan alle wateren van Farpar of Abane, *

-,.-.. * ry Die

- * * Kon: v: 12—14.
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Die door Damaskus ftroomt met vloeden van kriftal ,

Oft plaagontledigende water der Jordane,

De ziel te zuiveren van zonde en imet en al,

Wat haar mismaakt: die ftroom kan met zyn rode plaiTen

UitwiiTchen al het vuil, Jt geen geeft en lyf bevlekt.

Geen verfchgevalleniheeu, geenwol, hoe witgewaiTcKen,

Haalt by de zuiverheid , die deze ftroom verwekt.

Die bloedftroom kan de ziel ook meer genoegen geven ,

Dan de allereélfte drank aan 't dorftige gemoed :

Dit wift de Heiland, die, eer dat hy ièheidde uit't leven %

Voor d'allerheften wyn. zyn kindren fchonk zyn bloed.

Maar, ziel, gy proefde zelf, en hoeft het niet te leren

Van andren, welk een kracht dat bloed in zich beiluit^

Wanneer 't uw vuil affpoelde , en uw befmette kleren

Wit maakte , en uwen dorft zo heuglyk heeft geftuit.

Maar zeg: wat deed u toch die heilrivier verlaten

Voor modderpoelen , vol van walgelyken ftank ?

Onzaalge fchepielsmin , en luften -, die verwaten

Den Schepper zyn tot hoon , in plaats van eer en dank.

Eoei, foei! verdwaalde ziel, haaft u om weer te kerenr

Eer 't groeiende onweêr Van Gods grimmigheid u fla.

Leer, wyl 't noch tyd is, al het zichtbre fchoon ontberenj

En zoek met diëp berou by uwen God genâ.

Leg aan 't Bethesda van ontfermingen u neder.

Smeek, dat de Heiland zelf u dompele in zyn bloed:

Smeek, dat hy met zyn Geeft u fçhenk' zyn liefdc weder,

En voor afdwalinge in 't tockomende u bchoed'.

Werp uw vrymoedigheid , om hem dees gunft te vrageny

Hoe vuil uw ziel ook zy , niet van u. bat geen vrees

U wederhouden. neen , gy moogt , gy moet het wagen -,

En waar toch anders heen? beraad u met niet vlecfch,

Of bloed of iatan. wi? , die zullen 't u ontraden :

Maar
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Maar Jezus nood u weer. leen liever hem het oori

Die zoekt ílechts uw verderf, dees bied u zyn genaden.

Ai, kies dan Jezus dienft, wyl hy u eerft verkoor.

Uwe ontrou zal zyn trou toch niet te niete maken }

Maar hoed u, aat gy zyn genâ niet ftout misbruikt.

Ну, fchoonvergevend, blyftnochtanseenGodderwraken,

Die met een ftrenge roê den trots der zynen fnuikt}

Maar koomtge ootmoedig , hy zal zeker zich ontfermen ,

En werpen al uw fchuld in 't diepe van de zee.

Ну bied aan elk, die komt, zyn heil met opene armen }

Maar al, wie van hem vlied, dreigt hy een eeuwig weç,

GESTALTE

van enc

DUISTERE ZIELE.

Gelyk een onderdaan , om hoog verraad gevangen ,

En zich der fchuld bewuft, 't rechtvaardig vonnis wacht ,

En billykt 's konings doen,doch door een voorfpraak tracht

Te murwen 's vorften hert, om noch genâ te erlangen.

Ну blyft door vreze en hoop in ftâgen twyfel hangen-,

Zyn misdryf dreigt hem wel met enen eeuwgen nacht 5

Maar door zyn 's voorfpraaks laft is hem een brief gebragt ,

Dat hy door hem genâ heeft van den vorft ontfangen.

Voorbeelden weet hy veel van 's konings zachten aart ;

Ja, op zyn vQQilpraak na, is zo 't heefhof gefpaardj

Wyl
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Wyl ook 't hecl hofgezin voorheen doodfchuldge waren.

Noch vreeft hy, wyl hy zich noch in den kerker 7iet:

Zo is een 's Chriftens ftaat , zo lang Gods Geert hem niet

Het duiftere in zyn ziele onmidlyk op doet klaren.

ZIELSKLAGT

over

Herteloosheid in het bidden.

Heer , idaarom verßoot gy tnyne ziely en verbergt uw алк*

fchynvoormyl Pfalm lxxxviii: if.

Doodig hertj dat niet kan bidden,

In het midden

Van het zorglykfte gèvaar,

Ach hoe naar

Valt het zulk een laft te dragen !

Wil ik klagen ,

'k Vind een hert zo hard, als fteen,

Daar geween

En verzuchten nau bekend is i

Dat ontwend is

Van het pleiten voor den troon

Met Gods Zoonj

Schoon de nood aan alle Zyden,

In dees tyden ,

Roept tot wenen en geklag,

Wee en ach!

P p 'tZy
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't Zy 'k myn eigen ftaat bemerke,

Of de Kerke,

En 't genaamde Chriftendom ,

'k Sta als from }

Schoon ik zie, datwe alszins hinken,

Voor God ftinken,

En een fchandvlek van zyn Naam

Zyn al faam.

Sla ik op het land myne ogen,

Onbewogen

Zie ik 't talfoos zondental ,

En den val

Van den Staat wel dapper nadren.

'k Hoor 's Lands Vadren

Roepen : Neêrland Gods geduld

En uw fchuld

Zyn ten hoogften top gerezen.

Noit voor dezen

Zag men Neêrlands euveldaên

Hoger gaan.

Nimmer zag men de zorgloosheid

Noch de boosheid

Zo gefteigerd in het Land.

Niets is fchand,

Dan zyn levensloop te zetten

Naar Gods wetten.

Die tans leven wil voor God

Word befpot.

'k Zie dat alles , maar och armen !

Kon ik kermen,

t Mogelyk kreeg door gezucht

't Hert wat lucht.

Мааt
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Maar nu kan ik naulyks fpreken,

Veelmin fmeken. •

'k Vindc in eenzaamheid geen baat

In dees ftaat.

'k Sta, gelyk een weduwvrouwe,

Die, door rouwe

Omhaarega, als verfteend,

Klaagt noch weent ,

En, fchoon zy zich 't hert voelt fcheuren^

Niet kan treuren.

Hebt gy dan , o God , myn ziel ,

Schoon ik kniel, ,

lEn myn hert u wil ontbloten ,

Ganfch verftoten?

Zult gy altóos hert en oor

Sluiten voor

Myn geroep ? ach , ach ! hoe lange

Zal ik bange

Uitzien naar uw Geeft, die fteen

Zacht kan kneên,

En in buigzaam vleefch verkeren }

En my leren,

Hoe enwatik bidden moet,

Om den gloed

Van uw gramfchap , die ontftoken

En aan 't roken

Is geraakt, tebluíTchen, Heer?

Hoor my! keer

Met uwe oude ontferming weder .'

'k Werp my neder,

Als een die niet kermen kan -t

Maar die van

P p 2 UW*
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Uwe goedheid noch blyft wachten ,

Dat gy krachten

Geven zult, om, alsvoorheen,

Met geween

En ootmoedige gebeden

Toe te treden

Tot den troon van uw genâ.

Help my dra !

Laat myn hert gevoelig fmeken,

't Oog eens leken

Van cen traan van liefde en boet,

't Bang gemoed,

Met onuitgefproke zuchten,

Tot u vluchten,

En u werpen in den fchoot

Al zyn nood.

Laat my zo verhard niet heengaan , •

Noch alleen ftaan ,

Als ik my tot bidden fchik.

Ai verquik

My ! zo zult gy my weer horen ,

Als te voren :

Zo zal ik weer hert en hand

Voor het Land

En uw Kerke omhoge beuren.

En betreuren

't Deerlyk land- en kerkverval,

En ook al

Myn misdryf voor u belyden,

Worftlen, ftryden,

En weer pleiten op 't verbohd ,

Li uw koftlyk bloed gegrond.

AL.
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ALLEENSPRAÄK

VAN

ene benaude , doch Godzoekende

ZIELE.

Wat buigt gy и neder, o mуne ziel, en wat zyt gy onrußig

in mу ? hoop op Godi want ik zal hem noch ¿oven. Ну

is de menigvuldige verloßng mynes aangezichts a en

туп God. Pf. XLiii: f.

Hoe dus, myn ziel, zo treurig neêrgebogen?

Wat fmertelyk verdriet

Perft u die zilte tranenbeek uit de ogen,

Die langs de wangen vliet ?>t

Is 't rydlyk leed ? 1yd goed of have fchade ?

Wat is het, dat u drukt?

Spreek tydig, eer het helpen koom te fpade.

Hoe gaat gy dus gebukt ?

Zal moedeloosheid oit uw laft verlichten ?

Vind gy by treuren baat ?

Kan menfchenhulp voor u het werk verrichten?

Zo niet , zoek elders raad.

Maar ueen! ik weet, het zyn geen aardfche zaken.

Die u ter herte gaany

Die zyn niet waard, datze u onruftig maken-

Licht vind gy u belaên

P p 3 Met
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Met zonden , en uw vyand in zyn woede

Benart u t'allen kantj

Terwyl gv billyk vreeft voor 's Heren roede,

Maar is 't niet Vaders hand ,

Die haar beftiert, opdatge weer zoud keren

Tot hem en tot uw ruft?

De zaalge tuchtroê, die u dat kan leren,

Verdient te zyn gekuft.

Maar zegt gy : God houd zich voor my verborgen:

'k Vind noch myn hert noch God.

Ik zoek hem 's nachts, ik zoek hem in den morgenj

Maar, ô rampzalig lot !

't Is al verceefs. ik biyf toch angftig hygen ,

Gelyk een dorftig hert

Naar water hygt, om weer genâ te krygen

En heling in myn fmert.

Voor en in God luft myn alleen het leven ,

Vrcugd is my zelfs verdriet,

Zo ik daar door niet word naar hem gedreven ,

Die myne tranen ziet

En weet, dat ik my voor zyn troon verneder

Met waar en diep berou.

Is 't zo , myn ziel ! keer dan vrymoedig weder :

God is en blyft getrou.

Verdenk hem niet, zyn trou zal niet bezwykenj

Schoonge in uw trou bezweekt.

Zyn liefde werd noit door uw liefde blyken

Gelokt: neen, veeleer breekt

En fpat 't heelal in duigen , eer hy de eeden ,

Die hy vrywillig deed

En daar op gy zyt in 't verbond getreden,

Verbreken zou. hy weet

En
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En wift, eer hy u trok, hoege u zoud dragen,

Hoe tremióos gy «w plicht

Zoud quetfen en in uwen loop vertragen}

Maar teftèns , hoe 't gewigt

Der zonde u weer zou naar uw Jezus dryven,

Om zuivring in zyn bloed ,

Met luft, om trouwer in zyn dienft te blyven,

Schep dan , myn ziel , fchep moed..

Wat buigt gy u zo twyfelmoedig neder ?

Hoe zyt gy dus ontruft ?

Sta op en keer tot uwe rufte weder.

Gods toorn is uitgeblufcht

In Jezus bloed. ftel veilig uw vertrouwen

En al uw hoop op God.

Gy zult met lofgezang hem noch aanfchouwenr

En juichen in uw lot.

Weg bange fchroom Г 't geloof hervat zyn krachten-

God blyft, dit is zyntaal,

Opdat hy my gêna bewyze, wachten.

'k Herdenk , hoe menigmaal

Ik zyne liefde en trou heb ondervonden,

Wanneer 't my bange was,

En dat hy my , verwond door myne zonden ,

Weer vriendelyk genas ,

En hoe hy zich als Lofier heeft gedragen,

Wanneer ik tot hem vlood.

Hy is myn God. ik blyf het met hem wagen 9

Vol moed in nood en dood..

A AN.
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AANGENAME

ONTMOETING

op de

REIZENAAR DEN HEMEL.

Zy zullen naar Sion vragent op den weg herwaarts ñullen

hunne aangezichten zyn. Jerem: l : j.

Wat is het aangenaam en zoet,

Wanneerm' een landgenoot ontmoet,

Terwyl men zwerft in vreemde landen ?

Hoe haaft zal men hem hulpe biên ,

Schoon men hem nimmer had gezien ?

Een ftille zucht doet 't hert ontbranden

In liefde , die hen beide op 't vriendelykft verbind ,

En die haar oorfprong in de landgemeenfchap vincL

Zo zoet of zoeter is 't , wanneer

Het volk , dat Jezus kent voor Heer

En voor hun vaderland den hemel ,

Malkaar ontmoeten hier beneên ,

Daarze al hun vlyt en kracht befteên ,

Om door het ondermaanfch gewemel

Vol moed te ftappen , om in 't lieve vaderland

Тe komen , daar hun hert in liefde naar ontbrand.

• Wat
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Wat is die vriendfchap ras gemaakt,

Zo haaft men by malkander raakt,

Zo haaft men mag de landtaal horen,

De taal van 't geeftlyk Kanaan,

Die niemand duidlyk fpreken kan,

Dan die in Sion is geboren!

Hoe onbekend ook de een aan d'andren wezen mogt,

Baart landgemeenfchap ftraks een zuivre liefdetocht.

Hoe gul ontfluiten zich terftond,

By zulke landsliên , hert en mond

In 't melden van hun wedervaren !

Hoe heuglyk flyt men menig mir

In 't fpreken van het zoet en zuur,

't Geen hun op 's waerelds woefte baren

Bejegende, en hoe lang men reeds in 't reizen fleet,

En of men ook noch van meer andre reizers weet !

Hoe vrolyk roemt men 't heerlyk lot

Wel eens van zulken, die by God,-

Ontflagen van de reisverdrieten ,

Van kommer en gevaren vry ,

Die hen in 's waerelds woefteny

Aantroften , nu de ruft genieren

In 's Vaders huis, daar elk de woning vind bereid,

Die Jezus reeds op aard' zyn volk had toegezeid.

Dit klaart wel eens- 't geloofsoog op,

Om, als van Neboos nogen top,

Het vergelegen land te aanfchouwen -,

Daar zy den Koning op zyn troon

Zien zullen in zyn godlyk fchoon,

Q.q Ea
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En 't onbedriegelyk vertrouwen ,

Dat hen op fezus woord de reis aanvangen deed,

Vervuld, en duizendmaal verzoet 't geleden leed.

Dat doet hen wel met blyden galra

Een heilig danklied of een pfalm

Aanheffen, om hun God te loven,

Die hun de zekerheid doet zien

Van al , wat namaals zal gefchiên -,

Wanneer zy , aangeland hier boven ,

Verzadigd zullen zyn. van vreugde in 't vaderland

Met eeuwge lieflykheid aan 's Heren rechtehand.

Dit alles fteekt myn yver aan,

Om op 4at zelfde fpoor te gaan,

Daar zo vecl vrienden en bekcnden

My reeds op zyn vooruit getreên

Door noden, kruiièn, zwarigheên,

Totdat zy hunne reis volendden

En binnen raakten, daar 't nu al vergeten is,

Wat immer op dien tocht hun was tot hindernis.

Ach mogt my maar een groot getal

Van landgenoten overal

In myne vreemdlingfchap ontmoeten ,

Die zich doen kennen door hun ftem

Voor burgers van 'tjeruzalem,

Dat boven is , die met nun voeten

Hier noch wel treên op aard, doch methungeeitnietmeer

Vaftkleven aan het ftofi maar wandlen met nun Heer.

Hoe kort viel my de weg dan niet,

Hoe
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Hoe moedig zou ikme al 't verdriet,

Verzeld van zulke reisgezellen ,

Getrooften , en al 't zuur en zoet ,

Dat ons in 't reizen was ontmoet,

Aanhoren, ofaan hun vertellen,

Of fpreken van het heil, dat hun niet kan ontftaan,

Die 't reispad houden, daar hun Hoofd is voorgegaan.

О Jezus, die den moeden fterkt,

En krachten in den zwakken werkt,

Koom my met nieuwe kracht te ftade !

Zo zal ik , zonder moede of mat

Te worden , naar de hemelftad

Voortfpocden , daar gv uit genade

De poorten opent, opdat daar door ingaan zou

*t Rechtvaardig yolk, dat u bewaarde een zuivre trou.

SPOREN

tegen

VERTRAGING

op de

REIZE NAAR DEN HEMEL.

Ik ben een vreemdeling op aarde. Pf. cxix: ip.

H oe dus, myn ziel, zo driftig en ontruft?

Wat doet u toch in fchepfelsliefde blaken ?

Q.q г 1$
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Is hier op aarcP het voorwerp van uw luft?

Of kuntge in God u niet genoeg vermaken ?

Wat ftoort uw ruft ? is voedfcl , kleed en dak

U niet genoeg, om vergenoegd te leven ?

Of trachtge alleen aan *t broze vleefch gemak

Te fchaften ? weet , het zal u haaft begeven.

Wat vreemdeling, die naar zyn vaderland

En vrienden haakt, is niet al lient te vreden?

't Verlangen , dat als vuur in 't herte brand ,

Doet hem geen tyd, daar 't niet behoeft, befteden.

Een goede diich of herberg, die hy vind,

Kan hem geen uur zyn reize doen vertragen.

Zyn vaderland , dat hy ten hoogften mint ,

Trekt heel zyn hert } daar heeft hy vriend en magen^

Zyt gy , myn ziel , zyt gy geen vreemdeling

Hier op deze aard ? wat zoektge'er dan te ruften ?

Laat af, die ruft is voor u te gering,

Dan.datzyu, die betre kent , zou luften.

Wîe van uw maagfchap hoorde hier oit tliuis ?

Die hebben zich maar vreemdlingen beleden

Engaften, die, belaên met раk en kruis,

Vaft ipoeden naar den hemel van beneden.

Hun vaderland was daar, daar al htm hoop.

Niets kon hen hier één ogenblik doen toeven.

Niets, dan 't geen hen verhinderde in hun loop,

Kon hun het hert oit fmertlyker bedroeven.

Ontaard gy dan van die uw geflacht?

Of zoektge op aarde uw burgerfchap te kopen ?

Geefop uw vrienden, die noch reizen , acht*

En fta niet ftil , terwyl gy hen ziet lopen.

Toef nergens lang : de gure wintertyd

Zal u den weg gewis verdrietig maken,,

L ' En>
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En , raakt gy eens uw reisgezellen quyt,

*t Onveilig paa doet u de reis licht Itaken.

Denk eens wat ramp u dan te wachten fta ;

Myn trage ziel, koftge eens te recht bcfeffen,

Hoe veel gy waagt. fpoei dan , eer 't zy te fpâ ,

Uw reis, of 't quaad zal u voorzeker treffen.

De waereld , die u nu te blyven nood ,

Schynt uw vriendin: maar ach 't zal haaft verkeren!

Zy dreigt uw val , zy dreigt uw wifien dood.

Leer hier 't vermaak , datzyubied, ontberen.

Ook kan het fchoon van alles hier op aard'

By 't glansryk fchoon der hemelftad niet halen.

't Is fchade en drek, 't is uw verachting waard,

En zoud gy daar één ogenblik om dralen í

't Beftendig goed is in die hemelftad

Volop -, maar word ook reizigers gegeven.

Gy mift het al , zo niets van dezen fchat

Van God u word gefchonken in dit leven.

Maar is die fchat hier reeds op aarde uw deel,

Geen nood dan , ziel , al liep u alles tegen.

Gy mift hier in uw vreemdlingfchap niet veel,

Zoge immer God hebt tot uw deel gekregen.

Daar 's heils genoeg in Jezus na te gaan,

AI moet gy op de reis zyn kruis ook dragen :.

Maar ver van 't heil , zoge op de ruime baan

Alleen in 't fchepfel zoekt uw welbchagen;

Gy hebt genoeg , fchoon arm , gchoond , geimaad >

Zo gy uw deel niet rekent in dit leven.

Gy hebt niet veel, fchoon 't naar uw wenfchen gaat,

Zo lang gy met uw hert aan de aard' blyft kleven.

Gelukkig , zo , omhoog uw zielenoog

.Çewend , zyn ruft alleen by God wil zocken,

d q 3 Ea
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En of de waereldgolven laag of hoog

Gaan, nun geklots grootmoedig kan verkloeken.

Zoek dan vermaak, eer, vrienden, rykdom, luft,

Niet daar die niet , maar daar die zyn te vinden.

Rys op , myn ziel , eerge in die valfche ruft

U deerlyk ziet van 't ongediert verflinden.

Kies 't rechte pad, 't geen gy zo dwaas verliet.

Keer met berou. verlaat uw ydel zwerven.

Ziet gy 't gevaar, dat u oraringt, noch niet?

Keer, keer in tyds! waarom toch zoud gy fterven?

My dunkt ik zie , ik voel gy word befchaamd.

Myn ziel , ai laat die edle fchaamte u dryven ,

Om vol van vuur, gelyk het u betaamt,

Uw reis te fpoên , en niet te rug te blyven.

Wek uw verlangen op naar al het fchoon ,

't Geen u daar wacht: 't moet u tot vleugels ftrekken,

Dat hy, die in den hemel op zyn troon

Volzalig praalt, zich wil aan u ontdekken,

En zynen Geeft u tot een Leidsman bied,

Opdat gy op dien weg niet meer zoud dwalén,'

Die nimmer week, hoewel gy hem verliet,

En u noch wil van 't doolpad wederhalen.

. Weg traagheid , wyk ! weg aardsgezindheid , vliê !

Gy zult myn- burgerfchap my niet ontroven.

't Word laag, 't word niet, al wat ik by u zie.

De liefde tot myn vaderland komt boven.

Daar is myn heil- deze aarde is een woeftyn.

't Verdriet my, dat de reis noch niet ten end is:

Wyl ik ontdek, dat zoet hier maar venyn,

En dwaze vreugd voor my een wifle elend is.

Wyk dan al wat my hier noch houden kon.

Geen hinderpaal moet meer myn reis vertragen.
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Ik fpoei my voort. voor 't dalen van de zon

Zie ik noch licht myn ftad, myn Heer, myn magen. •

R E I S L ES.

Stryd om in tegaan door de enge poorte; want velen (zeg ik

u) zullen zoeken in tegaan en zallen niet können. Luk:

xiii : 24.

Toon: Zeker ben ik arm tn bloot. Ncander.

Zoekt gy langs het enge pad

Naar de heerlykheid te ftreven?

Wenfcht gy eens in Goëlsftad

Zalig in zyn dienft te leven ?

Zeg den zondendienft dan op,

En geef aardfche vreugd den fchop.

Aardfche.vreugd deed menig een,

Tot zyn bittre zielfchâ, toeven.

Zonde word'er niet geleên ,

Die zou Goëls Geeft bedroeven>

Wyl alleen de deugdenwet

Allen reizers is gezet.

Maak uw fpyskorf niet te zwaar:

Dat zou u op reis vermoeien

Sobre nooddruft is u daar

Algenoeg , om voort te fpoeien.

wil u toch niet overlaên,

Heraelpelgrim, 't zou u fchaén. '

Wie
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Wie kan door een enge poort

Alte grote pakken dragen ?

Heeft u waereldfch goed bekoord ,

Waartoe dan de reis te wagen ?

Blyf dan hier , zo hebtge uw luft.

Waarom toch uw geeft ontruft ?

Maar is 't u om beter goed ,

Schatten , die geen dief kan roven ,

Recht te doen? welaan, grypmoed!

Zulke fchatten vind men boven ,

Die vol op de ziel verzaên.

Maar laat aardiche zorg dan ftaan.

Toef niet lang met uw beraad.

Heden ftaat de poort noch open.

Morgen is 't mifïchien te laat,

En uw reistyd licht verlopen.

Noch is 't tyd. fluks fpoed u rad.

Goèl nood u in zyn Stad.

A A N D A С H T

О P

Spreuk: iv: 18.

Het .pâd der rechtvaardieen is gelyk een fchynend licht i

•voortgaande en lichtende tot den vollen dag toe.

elyk de zon, alsze uit de kimmen

Gerezen is, den nacht verjaagt,

Eu

G
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En nimmer in haar loop vertraagt }

Maar rufteloos blyft opwaarts klimmen }

Totdat zy haren glans vertoont in volle kracht ;

Wyl 't ander halfrond van dezeaard'heur komft verwacht.

Zo moet een Chriften, die het duifter

Der zonde ontworfteld is, zyn licht

Allenskens meer voor elks gezicht

Vertonen, totdat eens zyn luifter

Een volle kracht kryge, om, na 't einde van zyn werk,

Een herelyker glans te ontfangen boven 't zwerk.

Geen zwarte wolk , geen vuile dampen

Verhinderen den loop der zon,

Nadat zy eenmaal dien begon :

Zo moeten tegenheid noch rampen ,

Als zy den Chriften hier ontmoeten op zyn pad ,

Hem oit doen ftilftaan in zyn loop naar 's hemels ftad.

't Licht doet de duifternis verdwynenj

'tis nimmer, waar de zon is, nacht i

Zo moet de zonde ook al haar kracht

Verliezen , daar het licht komt fchynen

In 't hert eens Chriftens , met wien God , dat vlekloos Licht,

't Verbond in Jezus bloed heeft gunftig opgericht.

Zo is 't ! zo is 't ! maar ach ! die waarheid

Bedekt my 't aangezicht met fchaamt -,

Bewuft , hoezeer 't my o0k betaamt

't Genadelicht met helle klaarheid

Te laten fchynen, dat, nalatig in myn plicht,

Myn pad niet is geweeft gelyk een fchynen licht.

R r 'kMoeft
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'k Moeft haaft een vollen dag vertonen ,

Indien myn licht waar voortgegaan }

Maar 't is, oft aan zyn kim bleef ftaan.

'k Mag hier myn traagheid niet verfchonen.'

'k Deed fchuld tot myne fchuld , indien ik dat beftond ;

Neen, daarmyn plient my doemt, daardoem'my ook myn

mond.

Maar ach ! mogt eens die traagheid wyken !

Sla, lieve Heiland, van omhoog

Uw duifternis verjagend oog

Op my in liefde en geef my blyken ,

Dat uw ontfermend hert, in zulk een jammerftaat,

My, fchoon ik 't heb verdiend, niet voor altóos verlaat.

Doe weer uw liefeíyke ftralen ,

O Zonne der gerechtigheid,

In myne ziel, die u verbeid,

Tot haar verlichting nederdalen }

Zoloopik, door uw licht verlicht, myn levenspaef,

Tot eer van uwen Naam, verheugd naar 's hemel ftad.

A A N D А С HT
О P

Jerem: xlv : f. Zoudgy и grote dingen zoeken ? zoektze niet,

WEg flaaffche dienft van harde waereldheren :

Uw gouden juk kan my niet meer vereren.

'k vVas wel voorheen zo dwaas, zo onbedacht,

Dat ik iet groots heb van nun gunft verwacht >

Maar
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Maar nimmer heb ik iet van hun verkregen ,

Dat enigzins myn vryheid op kon wegen.

By 't amt lag werk , en zorg by geld en goed -,

Doch fchät noch amt gaf ruft aan myn gemoed,

Dat, onvermoeid om naar wat fchyns te zwoegen,

Zocht in de gunft van menfchen 't vergenoegen >

Maar die bezwykt in d'allergrootften nood

En allermeeft op d'oever van den dood.

En zeker, kon my oit hun ongunft fchaden,

Kon 't eeramt my verlolïen van de quaden,

Die elk omringen, kon my 't goud van pyn,

Of koorts, of dood bevryden, 't had noch fchyn.

Of kon men 't zielsbchoud met fchatten kopen ,

Als 't leven hier zal wezen afgelopen,

Het was den arbeid , die het koft , noch waard :

Maar 't zielsrantfoen is van een andren aart.

Daar kan geen goud, geen zilver iet by halen s

Noit laat zich 't godlyk recht daarmê betalen :

Geen voorfpraak ook, dan van zyn eigen Zoon,

Word toegelaten voor Gods hogen troon.

't Is my gegund , dit noch in tyds te merken

En om een gunft, die wifler baat, te werken i

Die nimmer menfch, hoe magtig, gaf of nam »

Maar ongezocht my van God zelf toequam -,

Een gunft , die my de ware ruft doet fmaken ,

En 't hert vernoegd in gulle liefde blaken

Tot God en hem , die my dees ruft verworf

Door zynen dood , toen hy aan 't kruishout ftorf-,

Die amt en eer, hoe fchoon zy mogen fchynen,

Als rook en damp, doet voor myn oog verdwynen,

En 't waar vernoegen van zyn volk aan 't veel

Niet heeft gehecht j maar aan 't befcheiden deel,

R г i 'tGeen?
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\ Geenze uit zyn hand en in zyn gunfte ontfangen.

Wien 't luft, die blyf in ílaaffche ftrikken hangen,

En geef zyn tyd , zyn vryheid en zyn hert

Voor gunfte en goud , dat hem met vryd van fmert.

Zoud gy , myn ziel , u grote dingen zoeken ? .

Keen , zoekze niet ! al , wat in 's waerelds hoeken

Gevonden word , ftelle u toch noit te vreên.

God en zyn dienft vernoege u maar alleen.

Laat vleefch en hert, laat alles dan bezwyken,

Laat eer', laat fchat, laat fchepfels gunfte wyken,

Dat elk uw doen , als dwaasheid , vry befpott' ,

Gy hebt het al , hebt gy maar deel aan God.

•

GELOVIG VERTROUWEN

OP

GODS BELOFTEN.

Wentelt uwen weg op den Here, envertrout op hem: hy

zal,t maken. Pf: xxxvn: f.

Sta buiten ongeloof! uw tyd is nu voorby :

Uw toverkrachten zyn verbroken.

Gods Heilwoord heeft tot my gefproken:

Een dierbre fchakel van beloften zyn voor my.

Die op dat Woord vertrout, fteunt op een vafterots¿

Die niemand immer zal begeven :

De Waarheid heeft het zelf befchreven.

Geen vafter waarborg , dan een eed des groten Gods.

Die
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Die hecft gezworen : zo waarachtig , als ik leef,

'k Schep in uw dood geen welbehagen ,

О zondaars ; maar die naar my vragen ,

Ik onberouwelyk al hun misdoen vergeef.

Verheug u dan, gy volk. ik zal u zelf ten God,

Gy my ten volk zyn j ik u leren,

My kennen, dienen, lieven, eren,

En fchryven binnen in uw herten myn gebod.

Schoon hy zyn aanzicht dan een ogenblik verfteekt,

Dat zy voortaan geen ftof van kermen -,

Ну zal zich over u entfernten : *

Geef hier aan vry geloof, want uw Verloflèr fpreekt.*

De bergen wyken en de heuvlen wanklen eer ,

Dan dat oit zyne goedheid wyke,

Of dat zyn vrêverbond bezwyke:

*t Is de eige taal van uw Ontfermer en uw Heer. .

Het is beloofd van hem, die trou en waarheid houd,

Dat hy hun zal een Troofter zenden

In al hun droefheid en elenden ,

En 't eeuwig heil in 't eind , voor die op hem betrout.

^Vat eiieht gy meer ? zyn die beloften niet volmaakt ?

Schoon ons doodslchaduwen vervaren,

God zal ons.zekerlyk bewaren}

Want hy zal by ons zyn in al wat ons genaakt.

Ai nadert dan geruft, en .pleit voor zynen troon,

Kleinmoedigen, gy moet niet beven.

Hy heeft u zelf het recht gegeven

Tot die beloften, en uw vooripraak is zyn Zqon.

Geen ongeloof hou dan de Waarheid zelf verdacht.

Laat ons op zulk een God vertrouwen :

Het zal ons nimmermeer berouwen.

Welzalig is het volk, dat op den Here wacht Г ,

R r 3 BE-
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BEDRIEGELYK VERTROUWEN,

OF

AAND ACHT opPred: xi: 9.

Verbfyduy 0 Jongelingb in uwe jeugdt enlaat uw hert «

vermaken in de dagen uwerjongelingfchap , en wändeI in

de wegen uwes herten , en in de aanfchouwinge uwer ogem

талг weet, datGodb oт alle deze dingen , uzal doen

komen voor 't gericht.

Onzinnig menfch ! die u op jeugd verlaat,

Op krachten fteunt, en op gezonde dagen,

Op rykdom, ere, of uwen groten ftaat,

Ontwaak, of wis gy zult het u beklagen.

Staat, rykdom, eer, noch kracht, noch friflche jeugd

Kon immermeer den dood naar zeis ontrukken :

Ja 't zilver hair, eerwaardig door de deugd,

bAoet ook, zo wel als andren, daar voor bukken.

Zie toe dan , hoe gy hier uw tyd befteed -,

Want weet, dat elk eens rekenfchap moet geven

Van alles wat hy dacht, oflprak, of deed,

Of wat hy koos ten regel van zyn leven.

Bedacht gy dit, gy bleeft niet zo geruft

En zorgeloo» uw zondenpad bewandelen.

Gy zoud wel haaft uw teêrbeminde luft

Verbannen, en voorzichtig leren handelen.

Bedacht gy -, dat een eeuwigheid dees tyd

Zal volgen, en uw ziel ook núnmer fterven,

Eri
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En dat gy of een hemelburger zyt,

öf in de hel voor eeuwig 't licht zult derven.

Zaagt gy in 't Woord des levens eens het merk

Van zulken , dien een heilftaat zal gebeuren ,

En in dien fpiegel ook uw daaglyks werk ,

Hoe haaft zoud gy die helfche banden fcheuren?

Quam u op 't hert de heiligheid van God ,

Die uit zyn troon uw doen ziet en uw laten,

En hoe gy hier met zyn geboden fpot,

En dat hy u daarom moet eeuwig haten :

Zaagt gy uwe onmagt, om zyne eeuwge wraak,

Die 't al verteert, in eeuwigheid te ontkomen,

Hoe ras wierd al dat waereldfche vermaak

Zyn zielbetoverende kracht ontnomen !

Hoe ras zoud gy, verlegen en benard ,

Naarmiddlen, om 't verderf te ontvluchten, vragen!

Hoe ras'zou u dat noitbeklemde hert

Aanzëtten tot een droef en eindloos klagen !

Kreegt gy dan eens Vorft Jezus in het oog,

En dat by hem was volheid van genade ,

Hoe ras vloogt gy van de aarde naar omhoog,

En gingt met hem , in plaats van 't vleefch , te rade î

Hoe ras naamt gy zyn heilaanbieding aan,

Op koften van een zelfsverlochend leven !

Hoe zoud gy 't krui's, om Jezus na te gaan,

Niet willig torílen , zonder wederftreven !

Wel, zondaar, kom, tretoe} hçt is noch tyd.

Ontwaak uit uwen flaap , en breek uw banden.

Of weet gy niet, dat gy gevangen zyt,

Daar gy de kluifters noch hebt aan de handen ?

Gy ziet het: maardezonde, die gy'mint j

Kan u meer dan de zaligheid bekoren

*tGe-
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't Genot van 't aardfch vermaak heeft u verbünd -y

Terwyl uw ziel voor eeuwig gaat verloren.

Uw kracht geeft u geen voorrecht, om in 't quaad,

Totdatge eens oud of krank word , aan te houën. ,

Uw jeugd verfchoont zo weinig als uw ftaat.

Die dwaze hoop kan u te licht berouw£n.

De dag van girieren is reeds voorby ,

En die van heden zal ons haaft begeven.

Of acht gy u van deze fterfwet vry?

Bedrieg u niet! niets loílèr dan het leven.

Zie maar eens rond, wat fchaar al om u heen

Gevallen zy van vrienden, die gy kende,

Hoe dees noch fterk , die jong is afgefneên ,

Die ook, als gy, noit dachten aan hun ende.

О Heer, gy dien myn leeftyd door uw hand

Bepaald hebt, dien ik niet zal overtreden,

Verlicht myn hert, klaar op myn dof verftand,

Om tot uw eer myn leven te befteden.

Maak my , o God , door uwen Geeft bekwaam ,

Оm, in gelove en hope hier beneden,

Myn korten tyd tot luifter van uw Naam

En 's naaften nut ootmoedig te befteden.

Leer my bytyds al 't waereldfche verfmaên.

Leer my bytyds myn korte dagen tellen}

Opdat ik, van de waereldsboei onfdaan,

Verheugd, als gy my roept, tot u mag fnellen ;

Niet op een waan van eige deugd geruft,

Maar op den Borg , die met zyn dierbaar leven

Voldaan heeft, en uw wraakvuur uitgeblufcht,

Voor allen , die gy aan hem hebt gegeven.

Verzeker my ook van myn deel aan hem ,

En aan het heil door zynen dood verworven.

Laat
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Laat my in 't hert die heugelyke.ftem

Eens horen : Jezus is voor u geftorven i

Dan koom' de dood, ik zie hem bly te moet:

Dan zal 't bazuingeklank my niet doen beven.

Myn kleed, geverwd in 's Richters''eigen bloed,

Is 't wifle merk van 't recht tot 't eeuwig leven.

WARE WYSHEID.

T>e getuigenis des Heren is gewis , denßechten wysheidge*

vende. Pf: xix: 8.

Toon: Weg met "jsysheid van beneden. of: Ei Wut vraag

ik naar deze aarde. Neander.

•

'k TToef geen hoge fchool te zoeken,

JlJL Zo ik ware wysheid min.

*k Hoef geen kaíTen vol van boekenj

Zeker neen: 'k vind alles in

Jezus, die my wys kan maken:

Naar zyn wysheid wil ik haken.

Eén Boek heeft hy my gegeven,

Daar al, wat ik weten moet,

Duidelyk in ftaat befchreven }

Boek, daar al het aardfche goed,

'i Weeg^ zo zwaar als 't wil , noit tegen

In waardy is op te wegen.

'k Zie my zelf daar in befchryven

Juift zo walglyk als ik ben,

S s 'tZon
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\ Zondige van myn bedryven,

Ja al , wat ik van my ken ,

Met de wrange vrucht der zonden,

Heb ik in dat Boek gevonden.

*k Vind'er 't middel, om te ontvlieden

.'s Hereiî toorn, ook in ontdekt,

Wyl ik Jezus aan hoor bieden

Bloed , dat ter verzoening ftrekt

Voor elk, die zich, om te waflen,

Werpt gelovig in die plafien.

'k Zie daar 't heerlyk eeuwig leven,

In 't genot van alles , wat

Een Drieënig God kan geven

Aan zyn bondsvolk, in vervat,

En de heirbaan openftellen,

Om naar zulk een prys te fnellen.

Weg dan , weg dan hoge fcholen !

Zulk een wysheid leert gy niet.

*k Hoef geen jaren lang te dolen

In uw doolhof. Jezus bied

My zyn Geeft om my te leren.

Kan ik noch iet meer begeren ?

DWA-
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DWAZE WYSHEID,

OF

A A N D А С H T

op i Korinth: hi: 18, 10.

Niemand bedriège zich zelven: zo iemand onder и dankt ,

dot hy wys is in deze waereld^ die worde dwaas , opdot

hy wys moge worden , want de wysheid dezer waereld is

dwaasheid by God.

Naar wetenfchap , hoc zwaar en moeilyk ook de wegen ,

Om die te krygen, zyn, fpant elkzyn krachten in:

't Is of dat in den aart der menfchen was gelegen ;

Ja niets bcheerfcht met zulk een felle drift hun zin.

Maar, nietig ftervcling , door trotsheid opgeblazen,

Ai zeg, wat nut yoor u in uw veçlweten fteekt?

Uw wetenfchap beurt u niet uit den rang der dwazenj

Zo 't u aan kennis van *i eigenzelf ontbreekt.

'tNieusgierig oog laat gy langs berg en dalen weiden,

Of graaft naar 't geen hun fchoot verborg voor uw gezicht,

En weet door kiinft den erts van elk metaal te fchciden.

Maar zee i verzuimtgeuwziel, wat nut hier toch in'ligt ?

Gy fpeurtdenoorfprongop van bronnen, beken, Aromen,

Van ebbe en vloed, van'tvuur, 't geen 't aardryk fchud-

den doet} .

Watblikfem , donder, ftorm , fneeu , regen voort doet komen;

Maar paalt uw arbeid daar , wat baat hy uw gemoed ?

S s г Gy
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Gy meet met uw vernuft de ruime hemelkringen ,

Gy flaat van zonne en maan den loop en taning gâ

En weet, door kunftig glas, als in 't gefternt te dringen:

Maar welk een vrucht laat by uw dood die kennis na ?

Gy kent den aart en kracht van bomen , worden , kruiden ,

Van gomme- en fap, en kunt ons heilzame artfeny

Bereidenj-maar fchoon 't ooft,en 't weft en't noorden't zuiden

U mets verborg } wat nut ? ziet gy uw ziel voorby.

Gy kunt van menfch en dier aart , íoort en delen tellen ,

Niet flechts die 't oog ontdekt y maar uw ervare hand .

Weethert, long, ader, fpierendarmvoor/'toogteftellen.

Maar zoge uw ziel niet kent, wat baat u dat versland?

Gy weet wat immer is gefchied van oude tyën ,

Zo ver 't de aloudheid aan den naneef heeft ontdekt,

Den op en ondergang der oudfte monarchyën :

Maar fchaadlyk is dat al , zo'tu van God aftrekt.

Het goddelyke recht, de Roomfche en onze wetten,

De gronden, daar een ftaat word veiligft naar beftierdr

Hoe deugd te Ionen en hoe ondeugd paal te zetten

Verftaat gyj maar is wel uw' ziel met deugd verfierd?

Geen foort van wetenfchap ontbeert zy^n onderzoeker :

Hetmenfchelyk vernuft, dat hier geen rufte kent,

Zetfteeds zyn poging voort, enr door zyn arbeidkloeker^

Vind van zyn leven en betrachting teftens 't end.

О loftelyke drift ! ô waarlyk nuttig pogen !

Het menfchelyk geflacht blyft duur aan u verplichtr

Maar ftaat de zielezorg u niet met ernft voor ogen,

O dwaas! wat baat net u al wat gy hebt verricht ?

De naam vaa wys te zyn betovert uwe zinnen -,

Maar welk een wysheid is 't, waar van gy u beroemt?

Een wysheid, die wel kan den lof by menfchen winnen,

Ma»r by den wvzen God als dwaasheid ftaat gedoemd

a
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О dwaze wyzen ! koftge eens van u zelfs geloven ,

Dat gy , om wys te zyn by God , dwaas worden moet :

Zo niet : uw valfche waan zal u gewis beroven ,

Hoe vreemd her] u ook fchyn', van't wezendlykfte. gocd.

De ware wysheid , die den menfch tot heil kan ftrekken ,

Staat in Gods heilig Boek volheerlyk afgemaald :

Die haar eerbiedig zoekt, zal haaft haar licht ontdekken,

Zo alsze in Chriftus is en glansryk van hem ftraalt.

Die alleen leert den menfch God en zich zelven kennen

En 't enig middel om den langverbroken peis .

Met God te maken en zich aan zyn dienft te wennen>

Door Chriftus in 'tgeloof te omhelzen, naar Gods eífeh.

Die wysheid leert het recht gebruik der wetenfchappen -,

Wanneerze in berg en bron, metalen, ebbe en vloed

In onweér, hemelsíoop, inbomen, kruiden, fappen

Gods wysheid , goedheid , magt ons taftbaar kennen doct.

Verdwaasde ftenreling ! door kennis opgeblazen ,

Leer hier wat eerft en beft u te onderzoeken fta : .

Daarna kuntge ook met nut op waereldwysheid azen -,

Maar bergt toch eerft uw ziel, eer 't voor u zy te fpi.

W AR E en V A LS. С H E

V R Y H E I D.
Eenygelyk, die de zonde doet , is een dienßkwcht der zon-

de¡ — indien dan de Zoon и zal vrygemaakt hebbe?it

zo zult gy waarlyk <ury zyn. Joh: vni: 34 en 36.

Toon : Weg met wysheid van beneden. Neander,

ielbekorelyke vryheid ,

Naaft het leven 4 hoogfte ^oed,

S s 3 p
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O wat fchenktge een zoete blyheid

Aän het menfchelyk gemoed!

Wat kan ergens by u halen?

Wie kan uw waardy bepalen ?

Máar wat word men licht bedrogen .

Door uw naam ? de flaverny

Veilt zich, met uw kleed omtogen, •

Dikwyls onbefchaamd voor vry,

En durft wel haar jok en keten

't Sieraad van de vryheid heten.

Ydre zonde heeft haar ílaven -,

Maar indien men aan hun vraagt ,

Daar zy in hun boeien draven ,

.. Hoe hurt ftaat him toen bchaagt?

Elk zal u ten antwoord geven,

Patze vry en vrolyk leven.

Ryke vrek, uw gouden boeien,

Zyn 't geen boeien, fchoon van goud?

En gy , die u voelt vermoeien

Onder 't juk van welluft , houd

Gy uw juk voor vryheids teken?

• Waar is uw gevoel geweken ?

Liet de zonde u immer ruften?

Had gy oit de minfte magt,

Ter betominge uwer luften ?.

Neen, gy word'er door verkracht.

О dat zyn eerft vryë lieden ,

Die eeen weerftand konnen bieden !

& Men
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Menfchen , wenfcht gy vry te wezen :

Leert toch eerft wat vryheid zy.

Laat u van dien waan genezen ,

Dat een zondedienaar vry

Zyn kan, fchoon de zondebanden

Knellen om zyn hert en handen.

Arme flaven van de zonden]

Ware vryheid word alleen

Op het pad der deugd gevonden.

Houd u langer niet te vreên

Met wat fchyns } wyl die op 't ende

Scheid met jammer en elende.

Laat u Godes Zoon vrymaken.

Bied hem uwe ketens aan,

Bid, dat hy u wil ontflaken

En in zynen dienft doen gaan:

Die yerfchaft een reine blyheid.

God te dienen, dat is vryheiji

DE
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DE
* *

WET

D ES.

G EES T S.

Оwet des Geeftes, die* de afkeerge ziel vermant,

En luft doet fcheppen in voqrheengchateplichten,

Die ziel , die nu alleen wenicht geeftlyk te verrichten

Al wat zy doet, fchoon zieh net vleefch daartegenkant.

О gecftelyke wet, die niet alleen \ verftand, .

Maar ook den willc neigt, en blufcht des vyands' fchichten

Door 't fchild van waar geloof¡ ja , als dé ziel moet zwichten ,

Haar telkens 't oorlogszwaardopnieus geeft in de handj

Die 't op de zonde, als uw erfvyand, hebt geladen,

En die vervolgt in al het denken , woorden, daden,

En voet by voet haar tracht te keren met geweld.

Och quam uw onderfhnd myn ziel wat meer te voren,

Zy gaf zo ras den moed in 't ftryden niet verloren ;

Maarjuich.te in 's Heren kracht , als een verwinnendheld.

DE
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DE

WE T

DER

Z О N D E.

Vervloekte zondenwet, die my fteeds overman^

En, A^at ik doe of laat, u tegen heilge plichten,

Die ik tot ere van myn Schepper wil verrichten,

Met een onzoenbren haat, gelyk een vyand, kant,

Die u verfchanft houd in myn hert, die my 't verftand

Door uw vergift bedwelmt, en met uw helfche fchichten

De ziel beftormt , die vaak moet , als verwonnen , zwichten ;

Ja my bykans myn zwaard, 't^ebed, rukt uitde hand.

Op uiterlyken plicht hebt gy 't juift niet geladen ,

Maar 't geeftlyk hertewerk, de ziel der heilge dajien,

Die zyn 't, waar op gy woed met rufteloos geweld.

Doch of gy my beftryd van achtren en van voren,

Ik geef, ichoonzwak, den moedin'tftryden niet verloren.

'k Weet, dat my wiflè hulp befteld i¿> by een Held.

Tt De
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De •

MENSCHENVREES.

Ik, Ik ben 'tb dien trooße. Wie zyt gy, dat gy и vreeft

voor den menfche , die fterven zal, en voor eens men-

fchen kind, dat hoi worden zal? Jef: li: is.

HLoe dus , myn ziel ! wat íloot u flus den mond?

Of hoorde gy uws Konings naam niet honen?

Of dacht gy, dat het groten waar' gegond

Te laftren, en dat gy hen moeft verfchonen,*

Om 't aanzien , dat het eeramt hun verleent ?

Of deed mifíchien de menfchenvrees u zwygen?

Die fnode pert, die, duizendmaal beweend,

Noch duizendmaal het hert weet in te krygen.

Vergat gy dan Gqds onbezweke trou ,

Zo vaak beproefd , wanneer gy voor hem waakte ?

Wat dachtge toch , dan« weervaren zou ,

Dat gy uw plicht zo fchandelyk verzaakte ?

Met welk een hert verichynt gy voor Gods troon¿

Als menfchenvrees u iloot de bange lippen ,

. En gy den aan Gods naam gepleegden hoon

Ontveinsde en zelfs geen zucht dorft laten glippen ?

Is niet uw tong des Heren eigendom ,

En moet gy die niet tot zyn eer befteden ?

Gy roort dan God zyn recht , wanneer gy ftom

Blyfr, daar zyne eer verwaten word vertreden.

Befcheide taal , door zuivre zucht beiftierd

Tot
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Tot Godes eer, zal doorgaans hen befchamen,

Wier roekloos hert hun tong den teuger viert

Tot woorden, die geen Chriftenen betamen ;

'tZv 's Heren naam lichtvaardig word gefpeld,

Of 't heilig Woord misbruikt tot dartle ipreuken,

Of rotte taal en geile klap gereld,

Die 't rein gemoed en kuifche zeden kreuken.

Spreek dan , en vrees geen fchepfel } maar alleen

Des Scheppers vrees moet u op 't herte wegen.

Hebtge oit -, wanneer uw eer werd fnoocfvertreên,

Om de achtbaarheid der honeren gezwegen ?

En zwygt gy wel , daar Jt Godes ere geld ?

Foei, lafheid, in geen Chriften te verdragen!

Gy vreeft den menfch, die, als het gras op 't veld,

Vaak word gemaid in 't midden zyner dagen.

Gy vreeft den menfch, die voor u vrezen zou»

Zo gy alom Gods vrees in u deed blyken.

Waart gy aan God en uwen plicht getrou ,

Gy zaagt voor u al 't rot der bozen wyken ,

Dat niets vermag, dan 't geen God heeft bepaald¿

God , die het al zyn kindren fchikt ten goede ,

Die met zyn gunfte, op die hem eren, ftraalt,

En hen bedekt voor der godlozen woede.

Vrees dan geen menfch, die enig Çzo 't God dult}

Het lichaam, dat toch vallen moet, kan quellen ,

U wel tot nut, maar die daar door zyn fchuld

Verzwaart, die God hem eens betaald zal fteUen*

Als hy de fmaad aan zynen Naam gefchied,

Met al net leed u aangedaan , zal wreken }

Maar u, myn ziel, 't geledene verdriet

Verzoeten, zo gy hier voor hem dorft fpreken.

Wat nood dan?. God, God is het, die u troofti

Jt? Laat
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Laat u de menfch, die fterven zal, vry hatenj

Laat u de hel toegrimmen op het booft,

Gy moogt u veilig op Gods hulp verlaten.

Wees hem! hy is alleen uw vreze waard,

Die niet flechts kan het broze lyf doen fterven }

Maar lyf en ziel, eerft door1 den dood ontpaard,

Weer faamgevoegd , in 't helfche vuur verderven.

Maar ach ! myn ziel, hoe klein de zaak ook zy,

Zult gy u hier getrou voor God gedragen,

Mistrou u zelf } de menfchenvrees heeft vry

AI dieper wortels, dan gy denkt, geflagen

In het gemoed j dan dat door eige kracht ,

Die vyand uit het hart zou zyn gedreven.

Hem, die met recht werd een pylaar geacht,

Deed menfchenvrees wel wanklen, veinzen, beven.

О God, fterk gy my met een heldengeeft,

Die my vrymoedig voor uwe eer doe waken,

Die voor geen dwaas, hoe hooggezeteld, vreeftj

Zo zal ik met geen Petrus u verzaken -,

Maar in uw kracht bcdachtzaam blyven ftaan,

En my der gunft noch ongunfte oit bekreunen ,

Dieme om myn plicht mogt worden aangedaan ;

Maar welgemoed op u, myn Rotsfteen, fteunen,

En roemen my reeds zalig in myn lot,

Zo ik oit hoon óf leed voor u moet dragen.

Uw gunft is my veel koftlyker, o God*

Dan of ik heel de waereld kon behagen.

ZELFS-
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ZELFSONDERZO EK,

О F

AANDACHT opZeph: ii: i.

*Doorzoek и zelven паи, ja doorzoek паи.

Toon: Tfaltn 17. -

Op , op myn ziel Í is 't zyn of fchyn ?

Wend een onzydig oog naar binnen.

Doorzoek eens met bedaarde zinnen,

Hoe 't met uw hert gefteld mag zyn.

't Is niet genoeg op waan te ruften,

Of op 't geen u een ander zegt.

Doorzoek 't argliftig hert oprecht,

En toets uw daden , woorden, luften.

Leg open voor het Alziende Oog

Al wat uw boezem houd verborgen ,

Ontrektge u dit i gy moogt vry zorgen^

Dat u uw doodlyk hert bedroog.

Men mag het goede goud wel proeven, •

De vyl fchaad genen diamant.

Kom , neem het Toetswoord eens ter hand :

't Zal 't hert, zo 't goed is, niet bedroeven.

Zeg eens tot God met hert en mond :

Doorgrond my , Heer ken myn gepeinzen,

Beprocf my, of ik o0k wil veinzen,

T t 3 Eo
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En zie, oft binnenft zy gezond.

Of hert en uiterlykc daden

Eenftemmig zyn tot Godes eer.

En breng myn ziele tot. u weer,

Zoze afweek tot verkeerde paden.

Het weigren fhat u hier niet vry ;

De hertsproef moet naukeurig wezen :

Die't flau betracht, heeft wis te vrezen.

Zeg, welk uw grond van hope zy.

Schrik , fchrik voor 't droevig zelfsbedriegen !

Oncbreekt u iet, gebruik den tyd,

Eer dat u die te fnel ontglyd,

En gy u laat in doodsílaap wiegen.

Is Tezus zoenbloed al uw grond

Van noop ? geen eige deugdsbetrachting ?

Of werktge alleen in die verwachting ,

Of gy u noch eens redden kond' ?

Of moetge uw onmagt fteeds beklagen ,

En ziet gy, dat uw befte plicht

Moet walglyk zyn voor¿Gods gezicht,

En uw gebcd nem zelf mishagen ?

Kunt gy uws herten bozen aart,

Die vuile zondenbron betreuren ?

Of kan die uwe ruft niet íteuren,

Wanneer zy flechts geen zonden baartj

Schoon die reeds heimlyk zyn ontfangen,

Indien 't maar blyft in 't hert gefmoord ?

Ofvoeltge uw ziel, fchoondaad, noch woord

Dat oit ontdekt* door droefheid prangen?
Ь Hebt
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Hebt gy daar door geleerd, uw hert

Als argeliftig ce verdenken ,

En 't mode in zyn geboort te krenken ,

Eer 't verder aangroei tot uw fmert ?

Hebt gy geleerd , uw mond bewaken ,

Bedachtzaam fpreken ? hebtge uw oog ,

Wiens zwerfzucht u te vaak bedroog,.

Met u reeds' een verbond doen maken ?
-

Haat gy uw ecrftbeminden luft,

Om 't vleefch en zyn begeerlykhedeil

Ten dienft te ftaan met uwe leden,

En vind gy nu voortaan geen ruft

In alles, wat gy weet te ftryden

Met Godes ere en zyn gebod,

En kooftge nit zuivre liefde God?

Kan u zyn dienft alleen vcrbiyden ?

Is 't u tot fmert, wanneer gy vind,

Dat gy in 't quade u hebt misgrepen?

Of ilaat gy uw gewetensnepen ,

Als gy die voelt, maar in den wind?

Wanneerge uw feilen aan ziet wyzen

Van andren , ftrekt u zulks tot vreugd ?'

En zyt gy blyde, als gy de deugd,

In hem, die u beftraft , moogtpryzen?

Vergeeft gy, als men u misdoet,

Met blydfchap ? of Zbektge u te wreken ?

Behelprge u noit met flinkfche ftreken?

Of houd gy fteeds een rein gemoed?

Kent gy u vry van veinzeryë,

Schoon
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Schoon gy voor geen ontdekking vreeft?

Of fchikt gy u , naar dat gy meeft

Baat ziet , aan deze of gene zyë ?

Hoe maakt gy 't met uw dierbren tyd?

Verquift gy dien in lage dingen,

In ydelheden, beuzelingen?

Spreek, waar gy dien het liefft in flyt.

Tracht gy hem vlytig tiit te kopen

Tot godsdienftj en \^rgt gy u ftraf

Van yder uur de reekning af,

In wat bcdryf die zy verlopen ?

Hoe draagt gy u in godsdienftpliçht,

In bidden, noren, zingen, lezen?

Acht gy het al geñoeg te wezen,

Als 't werk door u maar is verricht?

Bekreuntge u niet, of by de leden

Des lienaams uwe ziel ook wrocht,

En gy God in uw godsdienft zocht ?

Ofruftge in die uitwendigheden ?

Sfelt gy u daaglyks 's Heren wet

En Jezus voorbeeld tot een baken ?

Leertge in zyn fçhole u zelf verzaken?

Hebt gy 't op heiligheid gezet -,

Niet om by menfchen iet te fchynen >

Maar opdat gy tot Godes eer

Alleen moogt zyn, en meer en meer

In u het eigen mag verdwynen?

]Hoe is 't gefteld, als gy u hoort

Van
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Van andren in uw byzyn pryzen ?

Doet dat uw hert in hoogmoed ryzen ,

Zo dat het nau zyn blydfchap fmoort?

Hebt gy oit anderen geprezen

Uit eigenliefde, om voor u weer

Uit hunnen mond , by wederkeer,

Een oegfl: van eigenlof te lezen ?

Hebt gy, door eigen luft misleid,

Niet vaak voor deze of gene zaken,

Omdat zy noch uw geeft vermaken,

Als middelmatige gepleit ?

Noemt gy het niet wel kleinigheden ,'

Waar aan men juift niet zeer misdoetj

Daar u de drift van 't wuft gemoed

Toe trekt, in fpyt van licht en reden?

Weegt liefde tot uw evenmenfch

By u zo zwaar, dar gy uw daden

Richt , om zyn ziels- en lichaamsquaden

Te weren? is 't uw zuivre wenfch,

Door woord en wandel hem te ftichten,

En, zo gy hem te dwalen acht,

Opdat hy worde weergebragt,

Al wat gy kunt, daartoe te richten?

Verklaartge u voor Gods volk en zaak,

Schoon fchade of fmaad u ftaat te vrezen?

Of acht gy 't zwygen Jbeft te wezen,

Opdat hun quaad ook u niet raak' ?

Of kieft gy liever met Gods kinderen

Тс tornen 's waçrelds hoon en h'aat,

У v Бe-
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Bewuft, dat, hoe het hier ook gaat,

Geen menfch uw eeuwig heil kan hinderen?

Verzaaktge om 't hemelfch *t aardfche goed,

En kan 1 u meer vernoegen geven,

Ootmoedig voor uw God te leven ,

Dan u te baden in het zoet,

Dat fchatten, eer en grote ftaten

U konnen fchenken? zyt gy ftil

En onderworpen aan Gods wil,

Оm 't albeftuur aan hem te laten?

Keurtge al Gods doen voor wys en recht,

Schoon 't mogt met uw belangen ftryden,

En kuntge in treurigheid en lyden

U dan noch noemen 's Heren knecht ?

Brengt ook de voorfpoed der godlozen,

Der vromen tegenfpoed niet wel

Uw hert tot morren en sequel ,

Niet lettende op het eind der bozen?

Zoekt gy in duifterniiTb uw licht,

In druk uw trooft* in angft en quale*

Uw artfeny en kracht te halen

By Jezus? acht gy 't niet flechts plicht

Te dienen zulken groten Here j

Opdat u eens de zaligheid

Door hem mag worden toebereid?

Of is 't uw voorrecht, roem en ere?

Breng dus uw plichten eens ter toets¿

Of, 't geen gy deugd waant, deugd mag beten;
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Of hebt gy 't zelfsbedrog vergeten ,

En dat dikwerf meer quaads dan goeds

In uwe daden is gevonden ?

Verdenk 't argliftig hert, als 't u

Maakt van die nuttc deugdstoets fchiiw.

't Is doodlyk en niet te doorgronden !

'k Weet wel, gy zyt niet zeer gediend

Met zulk een raad. vaak zytge ontweken ,'

Wanneer ik ongeveinsd wou ipreken ,

Gelyk 't een vriend paft met zyn vriend.

Maar 'k ben dien liefdeplicht u fchuldig.

'k Verdagvaarde u voor 't oog van God,

*Wie heeft oit ftrafloos hem befpot ?

Doorzoek uw hert en doen zorgvuldig.

Spreek op, myn ziel- hoe is 't gefteld? •

Hoe draagt gy u in al dees plichten ?

Ach, moeft gy hier u zelf eens richten»

Gewis uw vonnis was geveld !

Uw eige mond zou u verdoemen.

Het eel geweten is te rein ,

Dan dat het zonden, groot of klein,

Uit eigenliefde zou verbloemen.

О God, dit is myn rechte ftaat!

'k Verbeurde duizendmaal myn leven }

Maar gy wilt duizendmaal vergeven

Al wie zich op uw bloed verlaat.

Uw bloed is magtig al de vlekken

En leemten van myn vuil gemoed

('En wat ook anders dan uw bloed0

V v 2 Те
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Te reinigen en te bedekken.

О Heiland J ezus , neem my aan !

Ik zic geen kans , myn fchuld te boeten :

'k Leg my niet ledig aan uw voeten ,

Maar met myn zondenpak belaên.

Ontlaft gy my van myn gebreken.

Bevry myn ziel van al haar zorg.

Wees gy , o God, by God myn borg¿

Om in 't gericht voor my te fpreken.

Schenk my een nieuwen geeft, een hert,

Dat gy gevormd hebt tot uw ere,

Dat u aneen kieft tot zyn Here ,

En in al, wat gy haat, een fmert

Gevoelt. geef my en luft en krachten^

/Dm naar den regel van uw Woord

Te leven: 'k zal, gelyk 't behoord,

pan uwea dienft met vlyt betrachten.

DE
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DE P L I С H T

der

GEDOOPTE CHRISTENEN,

of

AANDACHT OP ROM: vi: 3, 4.

fPett gyHeden niet', datb zo vele als wy in Chrißus Jezus

gedoopt zynb wy in zynendoodgedoopt zyn? Wy zyn dan

met hem begraven door den doop in den dofid3 opdat, ge-

lykerwys Chrißus uit de doden opgewekt is tot heerlykheid

des Vaders , alzo 00k wy in nieuwigheid des ¡evens water

dele» zouden.

' f\ Chriftenmenfch , die oit den doop

V-/ Hebt in uw vroege jeugd ontfangen,*

Sta ftil by uwen levensloop :

Befchou met ernft uw voorge gangen,

En toets het geen gy hebt verrieht

In kindsheid , jeugd en ryper dagen

Aan 't geen , waar toe de doop verplicht

Elk , die aan God is opgedragen.

Verzuim die reekning nie^ want, 't zy gy 't doet of Iaat>

Weet dat al uw bedryf voor God getekend ftaat.

De doop verzegelt yder menich,

Die Chriftus recht heeft trou gezworen-,

V v 3 En
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En in Gods dienft vind al zyn wenfch ,

Dat God hem eerft heeft uitverkoren

Ten leven , en van zyne zy

Telt by zyn lieve gunftgenoten,

Die, van der zonden dwinglandy

Verloft, en iatans helfche poten

Ontrukt, met jezus zyn gedoopt in Jezus dood,

Die, ftervende, de hel voor al de zynen floot.

Kon 't anders zyn? voorzeker neenj

Naardien in hem gedoopt te wezen

Den doopling maakt met Chriftus één,;

Die, toen hy is uit 't graf gerezen,

Zyn geeftiyk lichaam , 't geen der zond'

Geftorven was, met zieh deed ryzen}

Opdat het met een blyden mond

De hoge Majefteit zou pryzen

Des Vaders, die zyn Zoon heeft uit den dood gewektj

Opdat zyn heerlykheid wierd luifterryk ontdekt:

Des Vaders heerlykheid , die noit

Een groter glans kon van zieh geven,

Dan door hem, die nu had voltoit

Zyn borgwerk, 't onverganklyk leven ,

Ten blyk van zyn rechtvaardigheid,

Te fchenken } wyl de dood niet langer

Hem, die in 't graf was neêrgeleid,

Kon houden } maar het graf, dat zwanger

Van 't Leven ging, zieh moeft, na een driedaags verblyfj

Alvroeg ontdoen van 't aanbetroude Heilands lyf.

Het paft dan yder dopeling,

Die
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Die oit der zondc is afgeftorven ,

En uit het graf met Jezus ging ,

Die hem het leven heeft verworven ,

Te wandlen niet meer als voorheen

In 't vuile doodgewaad der zonden ,

Dat, met het linnen, 't geen de leên

Des doden Heilands hield omwonden,

Moet blyven in het graf. het doodkleed voegt hem niet

Dien Jczus zich , ten kleed, om aan te trekken, bied.

't Betaamt den nieuwen menfch niet meer

Te leven naar zyn oude zeden }

Zyn nieuwe heilftaat eifcht veeleer,

Dat hy zyn ziel en lichaams leden

Naar 't nieuwe en hemelfch voorbeeld fchikk*,

Om 't zelf alszins gelyk te wezen,

En woord en wandel naarftig wikk%

Opdat men Jezus beeld moog' l'ezen

în hun, wier oude menfch aan 't kruis werd vaftgchecht,

Toen Jezus aan het kruis voldeed het godlyk reent.

Voorzeker, 't paft elk Chriften , die

Den doop heeft naar Gods laft genoten,

Dat hy zich zelven wel bezie ,

Of 't bloed , van Jezus neêrgevloten ,

Zyn ziel , door zonden fnood befmet,

Gezuiverd hebb' van hare vlekken,

En of hy, naar des Heren wet,

Zyn fterkfte neigingen voel' trekken^

Om j Jezus in zyn dood en zyn verryzenis

Gelyk, voortaante doen, wat hem behaaglyk ¡st

Maar
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'Maar wien dit raäkt, 't raakt u vooral,

Die andren deze les durft geven ,

Myn ziel- gy moet het tallóos tal

Der daden , die gy hebt bedreven ,

Met alles, wat gy fpraakt of dacht,

Mê toetfen aan 't geen bondelingen

Betaamt i wyl Chriftus van u wacht,

Dat gy, als één met hem, zoud dingen

Naar zuivre heiligheid : zo ftrekke u fteeds uw doop

't Oni'chendbaar zegel der onwankelbare hoop.

EENZAAMHEID,
О F

AANDACHT over Spreuk: xviii: ï.

^Die such afzondert , tracht naar wat begeerlyks ; hy <ver^

mengt zich in alle beßendige wysheid.

Geen koele dronk in zomerdagen,

Geichept uit ene friiTche bron,

tíy 't fteken van de middagzon,

Kan 't matte hert oit meer bchagen,

Dan eenzaamheid aan een gemoed,

Dat, wars van zorg en ydelheden,

Zyn tyd wil voor zyn God befteden,

En fchopt de waereld met den voet.

Dat zich, elk dien het luft, verblyde

Jn Had, in hof, in koopgewoel:

Ecn
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Een ftille ziel heeft edler doel*

Stelt winft en ftaatzucht ver ter zyde,

En graaft in 't eenzame vertrek

Naar ichatten, door geen mot te knagen,

Naar eer, door nyd noch tyd te ontdragen,

En acht al 't andre fchade en drek.

In 't eenzaam leert zy overdenken

Het welgeordende verbond,

En looft met een verheugden mond

Den Vader, die zyn Zoon wou fchenken,

Den Zoon, die willig op zich nam,

Als Borg, in onze plaats te treden ,

En in zyn onbefmette leden

Te boeten 't quaad van Adams ftam.

In 't eenzaam reift zy met de Wyzen

Naar 't nederige Bethlehem ,

Of hoort aan de Jordaan de ftem}

Ziet Jezus aan een kruispaal ryzen ,

Daar 't heilig lyf van bloede droop i

Of volgt hem , pas het graf ontkomen ,

Ten hogen hemel opgenomen ,

Met ogen vol geloof en hoop:

Daar leert zy voorbeeld en orakel

Ontknopen by een hemelfch licht ,

En vind in 't koninglyk Gedicht

Of Openbaringsboek een fchakel,

Die door een, reeks van tyden heen ;

Gefchiede en ongefchiede zaken,

Die 's groten Heilands Kerkbruid raken»

X x In
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In voorfpoed fchakelt en in ween.

Daar volgt zy God in al zyn wegen,

. Van hare wieg tot heden toe,

En looft zyn Naam , die, nimmer moê

Vanweldoen, haar veelszins met zegen

Ontmoette } fchoon zy duizendwerf

Door fnode ondankbaarheid zyne ogen
Tot wraak en gramfchap heeft bewogen ,v

Om haar te ftorten in 't verderf.

Daar mag zy eens haar hert ontfluiten,

En alles wat heur ruft ontroert

(Terwyl geen menfch haar doen beloert)

Voor 't Alziende Oog vrymoedig uiten, .

En melden Gode al hare elend.

Zy weet van veinzen noch verbloemen ;

Maar durft haar zonden zonden hoeménj

Schoon voor de waereld onbekend.

Daar durft zy om gehade fmeken,

En pleiten als een bondgenoot,

En op 't rantfoen , door Jezus dood

Verworven, om haar vryheid fpreken.

Daar kan een eenzame oefening,.

Door zielverrukkend overdenken ,

Haar vry meer vreugd en zoetheid fchenken¿

Dan zondedienft den waereldling.

Daar leert zy deugd en fchyndeugd wikken>

En toetfen aan 't noitvleiend Woord.

In 't eenzaam tracht zy , zo 't bchoort^

Haar
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Haar wil te leren onderfchikken

Aan 't onberifpelyk befluit

Eens wyzen Gods, die 't t'haren beite,

Hoe vreemd het fchynen mag, op 't lefte

In alles voert onfeilbaar uit. •

Zy leert zich zelf in 't eenzaam kennen,

Haar driften teuglen, en het hert,

Hoe diep in fchepfelsmin verwerd ,

Allenskens meer aan God gewennen.

Daar wakkert zy den zondenhaat,

En tracht haar dartel vleefch te kruifen,

Hoe zeer 't 'er tegen aan mag druifen :

Zy roept haars Loflers hulp te baat.

Ze is eenzaam, maar heeft nochtans vrinden.

Ja trouwer dan in ftads gedrang }

Want fchoon men daar zoek' jaren lang,

Hoe weinig trou zult gy'er vinden ?

Want (zyt gy wys) noem dat geen vriend,

Die u weet naar den mond te fpreken,

Mê doolt, uvleit en uw gebreken,

Tot zielsverderf van beiden dient.

Maar vrienden, die haar vergezellèn

In 't eenzaam, daar geen menfch haar ziet ,

Ontdekken wel , maar vleien niet,

En durven trou voor ogen ftellen,

Hoe dat men is en wezen moet.

Schynvriendèn mogen u bedriegen* •

Proreten noch Apoftels liegen,

En noemen 't quade nimmer goed.

X x 2 Maar
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Maar wenfchtze ook vrinden, die noch leven,

En vind zy zich noch niet te vreên

Met zulk een ftomme fprake alleen,

Ook dat zal eenzaamheid haar geven.

Vorft Jezus, 't voorbeeld van de deugd,

Spreekt door zyn Geeft niet flechts in boekenj

Maar ook in 't hert van die hem zocken,

En vult de ziel met reine vreugd. .

Met vreugd, die 't al kan doen vergeten,

Wat anders druk of blydfchap baart i

Wanneer 't verhemeld hert op aard

Met Jezus is ten difch gezeten .

In 't eenzaam bidvertrek , dat flus

Noch zuchten, maar nu galmen hoordej

Terwyl de ziel, met lieraekoorde

Gebonden, wiflelt kus om kus„

О zalig dat gezellig eenzaam !

Terwyl zy brand van heilig vuur, .

En, krank van liefde , menig uur

Verkeert met haren God gemeenzaam.

О zalig, die zo eenzaam leeft!

Was oit gezelfchap aangenamer,

Dan daar men Thabor * in zyn kamer,

En Jezus in zyn boezem heeft? .

LIEF-

• De Verheerlyking van Jezus op enen bogen tergy daar dok Mofis ел Elias, met

hem /pretende, gezien zyn t is , volgens't gevoeba veler Godsgeleerdtn t o¡ dt»

berg Jbahr voorgevalleu.
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LIEFDELIED

. . of

AANDACHT OP i JOHi vi: 16.

Cod is Liefde.

Toon : Als een uitgeftorte bàlfem.

Obeminlyk Opperwezen,

Vricndlyk God, die Liefde zyt,

Die u in en voor den tyd

Liefde toonde, 'k zag voordezen

Uwe vreeslykheid veelmeer

Dan uw liefde, o gunftryk Heen

Uwe lampe, die van binnen

Noch een fchemerfchynfel gaf,

Deed my u, als wreed en ftraf,

Vrezen , wyl ik hert en zinnen

Vond afkerig van uw wet,

En myn lyf en ziel befinet.

Horebs donder was my tegenj

'k Werd gedreigd door Ebals vloek,

Al 't verfchriklyke uit uw Boek,

Noachs zondvloed , Sodoms regen

Schenen ftraffen, te gering

Уooг zo fnoden doemeling.

X x 3 Vrees-
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Vreeslyk zal het zyn te vallen

In de handen van dien God,

Die het heilloos zondaarsrot

Zal verdelgen, en hen allen

Werpen in een eeuWgen gloed :

Klonk my fteeds in 't bang gemoed.

Maar die wolken, al dat onweêr

Zyn verdwenen : ganfch de lucht

Gallemt nu van 't heilgerucht}

Na dien donker fchynt de zon weer,

Als een lieflyk vredelicht

In 't noch pas betraand gezicht.

'k Zie nu by dat licht uw liefde,

Die het al te boven gaat,

Die geen palen kent noch maat,

Die ook my het herfdoorgriefde,

Opdat ik, naar waarheid, trou

Van die liefde tuigen zou.

'k Wil 't dan in uw kracht beginnen.

'k Voel, hoe liefde vrees verbant,

Wen zy zielen fteekt aan brand.

Zwygen gaat niet faam met minnen.

Als de liefde 't hert ontfluit,

Welt de taal ten lippen uit.

Gy bemint op 't hoogft uw wezen ,

Enig en Drieènig Heeri

Uw volmaaktheid, deugden, eer,

Noitgenoeg van ons geprezen>

Maar
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Maar gy deelt, in plaats van wee,

Zondaars ook uw liefde me.

Liefde deed u, Vader, geven

't Lieffte Pand, dat gy bezit#

Daar gy voor uw enig wit

In bedoelde 's zondaars leven,

Schoonge al 't menfchelyk geflacht

In zyn zonden zaagt verfmacht.

My zaagt gy ook als verloren,

Eer oit menfeh gefchapen was}

Maar eer de aarde ook om haar as]

Draide, was ik reeds verkoren

Door uw liefde, om in den tyd •

Van 't verderf te zyn bevryd.

Sint zaagt gy my, zondaar, dwalen

Zinneloos op 't zondenpad j

Maar uw hand heeft my gevat:

Uwe liefde fchoot haar itralen

Ter bekeering, gunftryk Heer»

Uit den hemel op my neêr.

Liefde ftelde my voor ogen

't Welgeordende verbond,

Daar ik alle heil in vond,

En ook ftraks myn hert gebogen l

Om daar willig in te treên ,

Met uw eifch en dienft te vreên.

Liefde deed my Jezus kennen,

Die,
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Die, als Borg, de fchuld en (lraf

Wendde uit hefde van my af,

En myn ziel, gewoon te rennen

Op de ruime zondebaan,

Eer 't te laat was, ftil deed ftaan.

Sint floeg my uw liefde gade>

Struikelde ik, gy hield my vaft.

Viel ik, door het vleefch verraft,

Uwe ontfermende genade

Was ftraks, als ik u myn leed

Klaagde, tot myn hulp gereed.

Somtyds ñaat gy met de roede }

Maaf't is Liefde, die het doet,

Uit een vaderlyk gemoed,

't Afgedwaalde kind ten goede.

Somtyds zwygtge in hefde weer.

Liefde doet het alles, Heer. *

Moet ik met de kracht der zonden

Worftlen, Liefde geeft my moed,

En gunt my, langs 't pad, door bloed

Afgetekend, indewonden.

Van myn Heiland veiligheid,

Door uw liefde my bereid.

Liefde teugelt alle bozen.

's Waerelds haat kan my niet fchaên.

Wil zy my met fpot belaên,

Aan die dorens groeien rozen.

'k Word dus Jezus meer gelyk,

' ' Smaad

л
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Smaad word my een liefdeblyk.

Mild Belover, trouwe Gever,

Liefdefpringbron, o hoe vol

Is de goddelyke Rol

Van beloften! ja ik leve'er

. Blyde op} wyl ik zeker wacht,

Dat het al zal zyn volbragt.

Want fchynt gy al eens te toeven,

Ja te wyken van het hert,

Gy geeft, na gelede fmert,

Uwe goedheid weer te proeven,

Als gy uit uw liefdevloed

Met één druptje al 't leed verzoet.

*

Tydelyke zegeningen

Schenkt de Liefde my al mê,

Veelmeer zelfs , dan oit myn bê

Van God fmeekte} maar de dingen,

Schoon noodzaaklyk, die men ziet,

Telle ik by myn fchatten niet/ '

Liefde fchenkt noch beter panden,

En veel wenfchelyker goed,

Godes vrede in 't ftil gemoed ,

Zuivre herten , reine handen ,

En den Geeft ten onderpand'

Van het hemelfch vaderland.

m •

Hoef ik raad, die Geeft is Rader,

Perf ik trooft , hy trooft my weer. ->

Y y Weet

s
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Weet ik niet , hoe 'k '$ hemels Heer

Aan zal fpreken, als myn Vader,

Ну leert, hoe 'k met ftillen zucht

Bidde en dring door wolk en lucht.

Doemt de Wet, de Geeft fpreekt vrede.

Bruit de helfche leeu om wraak,

Judaas Leeu ftaat voor myn zaak.

Liefde zit in gramfchaps ftedc.

Vader, Zoon en Heilge Geeft,

Yder toont zyn liefde op 't meeft. .

Niets of niemand kan my fcheiden

Van de liefde van myn God.

Zyne magt bewaart myn lot.

Zyne liefde zal my leiden

Tot den doodj want zyne trou

Heeft in 't lieven geen berou.

Liefde ontnam den dood en zonden

Zynen prikkel, hare magt.

't Zielsrantfoen is opgebragt.

Dood en helle zyn verflonden

Jezus heeft getriomfeerd ,

En de hel zelf overheerd.

't Zalig fterfrecht is verworven

In den dood van Godes Zoonj

Wyl de dood hen voert ten troon,

Die in Chriftus zyn geftorven, ^

Om te zien, van zonden vry,

God , die Liefde is , van naby.

Kon
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Kon ik recht uw liefde loven,

О vrywilliglicvend Heer!

Maar myn kracht is veel te tcèr-,

Want uw liefde gaat te boven

Wat oit menfen of englenfcháar

Uit kon denken met malkaêr.

Laat de waerekt my vry vleien

Met een aanbod van al, wat

Zy in haren fchoot bevat,

'k Wil niet van uw liefde fcheien :

'k Gun dé waereld al heur goed.

Uwe liefde is my te zoet.

Liefdegod, 'k wil u ook lieven,

In den tyd en eeuwigheid.

Maak myn herte maar bereid,

Wil het met uw liefde grieven:

Zo lieve u, o Liefde, dan

Al wat in my lieven kan.

у г BE.
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BESCHOUWING
van dc , ;•' - .

LIEF DE GODS

des

V A D E R S,

in hct werk der genade

ÜITBLINKENDE.

élílzo liefheeft God de waereldgehad> dot hy zynen enig-

gebor'en Zoon gegeben heeft , opdat eenygelyk, die in hem

felooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbel

oh. in: i 6.

Toon : Weg met wysheid van beneden. Neander.

Heilig God, bermhertig Vader,

Gun , dat ik u val te voet

Ьn in diep verwondren nader'

Om te ontiluiten 't bly gemoed,

Dat, in aandacht opgetogen,

Roept: vanwaar dit mededogen?

i ; Im-
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Immers kan u niets bchagen

' Van al, wat gy in my ziet:

De verdiene eer ftrenge ilagen,

Dan de gunfti die gy my bied.

Dadelyk- en érreffchuldig ,

Hoe draagt gy my zo- geduldig*

Zekerlyk uw Woord is waarheid

't Was uw loutre liefde alleen, •

Die myn ziele met de klaarheid

Van 't genadelicht befcheen,

En deed ftilftaan , daar ik rende

Op een doolpad vol elende. •

Had uw hand niet in 't ontfermen

My in mynen loop geftuit,

*k Was gewis in 't kort, och armen I

Helle en duivel tot een buit.

st Bittre grondzap van uw torea

Was onfeilbaar my befchoren.

't Was uw vryë en eeuwge liefpe ,

Daarge , o God , myn hert , vol haat ,

Zo mêdogend mê doorgriefde ,

En ten uitvoer' van uw raad,

Om my van 't vetderf te fparen, --

't Eeuwige beíluit liet baren.

Daar had gy, by al de namen

Van het uitgekeurd geilacht,

Ook myn naam geboekt, om famen

Ons uit fatans klauwe en magt, i : .• 'J

У y 3 Die
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Die ons eeuwiglyk moeft drukken,

Door uw fterke hand te rukken.

Waarom hebt gy my verkoren ?

Waarom was 't op my gemimt?

Daar'er duizend gaan verloren,

Die gy geen ontferming gunt»

Schoon gy ruim zo grote zonden

Hebt in my, als htm, gevooden.?

'k Weet geen reden uit te ípeuren,

Dan uw vryèn wil alleenj

Die g«en dcugden uit woud keuren,

(Trouwens, Heer, gy vond'er geen. )

Opdat niemand ok op aarde

Roemen zou op eige waarde.

Maar wat koftme uw liefde baten,

Zo ik uw reehtvaardigheid

Altyd onbetaald moeft laten }

Wyl gynoituw deugden fcheid?

Daarom.hebt gy voor myn zonden

Ook een zoenprys uitgevonden.

Zoenprys eindloos van gewigte,

Daar uw Zoon mê , toen hy leed

Als Godmenfch, in uw gerichte

Aan uw ftrengen eifch voldeed,

Die gchoorzaam in zyn lyden,

My van fchuld en ftraf kan vryden.

Uwen Zoon, uwEéngeboren,

Va-
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Vader , hebt gy niet gefpaard :

Ну droeg uwen eeuwgen toren,

En ik bleef'er voor bewaard.

Ну kreeg ftriemen voor myn zonden ,

Ik genezing door zyn wenden.

Maar myn hert, vereeld in 't quade,

Weigerde noch lang het oor

Aan die boodfchap van genade.

Schoon uw liefde my verkoor,

Had gy 't in myn hana gclaten ,

Niets zou my uw liefde baten.

Doch die vaderliefde en zorge,

En het recht van uwen Zoon ,

Die myn losgeld boette als Borge,

In verwachting van zyn loon,

Moeften hun voltoiing vinden,

En myn wederftand verflinden.

Daarom moeft uw Geeft my trekken,

Om de vryheid en de krache

Van uw liefde aan my te ontdekken ,

Daar ik, jammerlyk verfmacht,

Ongezuiverd , onverbonden ,

Lag te fterven aan myn wonden.

Eerft moeft my uw Geeft bewerken,

Om my , die was blind en doof,

Mynen wanftaat te doen merken,

En de heilmaar door 't geloof,

En het aangeboôn ontfermen

In
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In uw Zoon te doen omarmen.

Nu laat gy den vrê verkonden,

Dien ik eeuwig had verbeurd,

En het handfchrift myner zonden

Hebt gy aan het kruis gefcheurd,

En myn Borg zyn loon gegeven,

Hem ter heerlykheid verheven.

Liefde zondèr .wedergade !

De gchoonde Richter fpreekt

Zellef de eerfte van genade.

Wondre wysheid, die zich wreekt,

Op een allerftrengfte*wyze,

Gods rechtvaardigheid ten pryze!

Hoe zal ik die liefde noemen?

Sprak ik nu der englen taal!

Hoe zal ik die wysheyd roemen?

Hoe die deugden altemaal?

Doch naar waarde die te loven ,

Gaat zelfs englenkracht te boven.

Maar myn ziel , het hoogfte pryzen ,

Dat God van u eifcht, is ftil

Hem uw liefde te bewyzen ,

In het doen van zynen wil.

U ganfch aan hem op te dragen.

Kan hem boven al bchagen.

Zoek daar toe alleen de krachten »

In de volheid van zyn Zoon,

Die



GEDICHTEN.
l¿i

Die geen bcden te verachten

Van zyn kindren is gewoon, .

Die zal u bequaamheid geven,

Om tot eer van God te leven.

J E Z U S

BESCHOUD

als

het hoogílwaardige Liefdevoorwerp.

Al wat am hem is > is ganfch begeerlykl *>ulk een is mуп

btejjtebja zulk een is туп Vnendl Hoogl: v: 1 6.

Toon: О heilig zalig Bethlehem.

De fpil , daar^t liefderad op drait,

is by deÁvaereld ganfch verfcheiden:

Dees doelt alleen op lichaams frait',

En laat zyn oog door 't fchoon verleiden.

Die zoekt verftand, of hecht zyn min

Aanadel, ftaat, magt, moed, fchat, vrinden.

Maar waar toch is dat alles in

Een enigen perfoon te vinden?

Die was gewis de liefde waard

Van allen, die oit lieven konden }

Z z Maar
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Maar vruchtloos zoekt men dien op aardj

Daar word het niet byëen gevonden.

Vergeefs vermoeit gy dan het oog

Met zoeken in dit aardfch gewemel.

Wend eens uw aandacht naar omhoog,

O menfch, en zoek het in den hemel.

Daar treft men zulk een voorwerp aan,

Daar 't alles faam in is te vinden ,

En dat geen liefde oit af zal flaan

Van zulken , die oprecht beminden.

't Is Jezus , die , met eer gekroond ,

Nu is op 's Vaders troon gezeten,

In wien de volfte volheid woont,

Poor menfch noch englen af te meten.

Zyn fchoonheid wint het ver en wyd

Van al het fchoon der menfchenkindren :

Geen eeuwigheid, veelmin detyd,

Kan daar het minfte van vermindren.

AI wie hem ziet, roept vrolyk uit:

Hier praalt volmaakte fchoonheid heerlyk !

Elk ftemt volmondig met zyn Bruid :

#t Is al, wat aan hem is, begeerlykí

Ну is de hoogfte Wysheid, raad

Is by hem, het verftand is zyne,

Daar fchepfels wysheid dwaas by iraat,

Hoe groot nun wetenfehap ook fchyne.

Zoekt«
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Zoektge adeldom ? hy is Gods Zoon.

Eénswezens met zyn eeuwgen Vaderj

Van Moeders zyde is Davids kroon

Door wettig erfrecht niemand nader.

Zyn ftaat en magt zyn evengroot,

En onbcpaald: zyn alvermogen

Beftiert des aardryks ganfenen klootj

Ook geld zyn wet in *s hemels bogen.

Zyn dapperheid verbrak de magt

Der doemwetj toen hy zegepraalde,

Het uitverkorene geflacht

Verlofte en 't duur'rantfoen betaalde*

Daar hy des hofdraaks kop vertrad,

En door de Hoofdicheelbergs vidori

Zyn lievelingen 't veihg pad

Gebaand heeft tot hun eeuwge glori.

Zyn rykdom evenaart zyn ftaat.

't Zyn eeuwige algenoegzaamheden }

Beftendig goed, dat niet vergaat,

Schenkt hy zyn volk reeds hier benedcn.

't Ontbreekt ook deze fchoonheid niet

Aan Vrienden j één met zynen Vader

En met den Geeft des Vaders, ziet

Hy zieh bemind van bei te gader.

Al 't englendom voor Godes troon

Ziet zich van hem als vrienden groeten,

Z z 2 Meç
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Met al de zaalgen, die hun kroon

Eerbiedig werpen voor zyn voeten.

Maar 't geen hier alles overtreft

Is , dat hy zyne gunftgenoten

Ten top van heil en eer verheft,

En nimmer weder zal verftoten.

By hem is geen verandering :

Ну lieft hen, die hy lieft beftendigj

Maar liefde van een waereldling

Bezwykt te dikwyls veel te elendig.

En duurtze al , 't is ilechts voor den tyd }

Ook kanze ons niet gelukkig maken }

Maar die zyn hert aan Jezus wyd>

Zal eindloos Jezus liefde imaken.

Ну zoeke dan, dien 't luir , op aard*,

En hou zich met iet laags te vreden :

Niets ich at ik myne liefde waard

Van al , wat wenfchlyk is beneden.

Omhoog , omhoog, daar vind ik 't al ,

Staat, adel , fchoonheid, vrienden, fchatten,

Magt, wysheid, liefde i en wie toch zal ,

Wat Jezus heeft en geeft, bevatten?

Wie kent 't geen hy zyn volk bereid ?

Dat 's hier noch voor ons oog verborgen,

Te groot voor onze vatbaarheid ,

Tot na den allerjongften morgen -,

Als
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Als zyne bruid in 't vol genot

Van 's BruÄoms heerlykheid zal treden , .

En , met nem voor den troon van God ,

Volmaakt zyn in alle eeuwigheden.

JEZUS DOODMAAL.

О F

AANDACHT

op i Korinth: xi: 2 du

Zo dikwyls als gy dit brood zult eten en dezen drinkbeker

zult drinken, zo verkündigt den dood des Heren, totdat

hy komt.

w

Toon : Als een uitgeßorte balßm.

oud gy my ter maaltyd noden,

Dwaze waereld , op.uw fpys,

Toebereid op hooffche wys,

Aangebragt door vele boden,

Ryk en iierlyk opgedifcht?

Waereld, neen! gy zyt vergift.

't Moeft een betre maaltyd wezen

Dan gy my oit geven kont.

Al wat gy voor 00g of mond

Schaften kunt, hoe uitgelezen, .

Z z 3 Raar
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Raar of koftbaar alles zy ,

'tis noch te gering voor my.

Ahasveros, al de fchatten,

Die gy hebt aan 't maal befteed

Voor den Perziäan of Meed,

Schoon uw pracht fcheen uit te fpatten

Boven al, wat immer was,

Komen hier niet eens te pas.

't Godloos brasmaal noch veel minder

Van een Belfazar, die ftQut

Dorft ontheilgen 't heilig goud

Uit Gods tempely toen hy ginder

Zag het handfchrift aan den muur ,

Voorbô van zyn fterrefuur.

'JcZwyg van 't moordmaalvandenkoning,

Die den Doper van zyn hoofd

In den kerker heeft beroofd,

Geile danièn ter beloning.

Al die tafels zyn te fchraal:

'к Weet en kies een beter maal.

'tis een Doodmaal, ganfch niet prachtig

Voor het oog i wyl brood en wyn

Al de difchgerechteri zyn

Voor de gaften, die eendragtig

Denken aan des Gaftheers dood.

By 't genot van wyn en brood.

Maar hoc (ober ook mag fchynen

5 Zulk
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Zulk een difch } hy doet nochtans ,

By zyn ongemeten glans,

Alle tafelpracht verdwynen}'

Wyl hy in het waereldrond

Nimmermeer zyn weergâ vond.

О de Gaftheer is een Koning,

Die aan al, wat is en leeft,

't 'Wezen fchonk en voediel geeft

Vit zyn hoogverheve woningj

Doch dees maaltyd gaf hy maar

Aan een kleine vriendenfchaar.

Vrienden, daar hy ftraks zyn leven

Ten rantlben voor overeaf,

Toen hy in hun ftê de Hraf

Droeg en dood en hel deed beven}

Als hy hun op Golgotha

Werd een oorzaak van genâ.

Om die liefde te gedenken ,

Die toch nimmer weergâ had,

Wilde hy dien dierbren fchat,

Dit gezegend Doodmaal fchenken

Hun , dien zyn gedachtenis

Воven alles waardig is.

*t Brood wel van geringe waarde,

Hier het enige banket,

't Geen op iafel word gezet,

Overtreft al , wat oit de aarde

Ь haar ichoot gekoefterd heeft

En



568 STICHTELYKE

En tot 's menfchen voedfel geeft.

't Stelt hier 't üchaám van Gods Zone,

Zo als hy aan 't kruis den dood

Suerf voor yder gunftgenoot,

Ons op 't levendigft ten tones

Maar 't gelove kan alleen

In die heilgeheimen treên.

AI, die hier gelovig etcA,

Hebben waarlyk deel aan hem,'

Die den dood ontwrong zyn Idem,

En nu zeegryk is gezeren

Op den troon der heerlykheid,

Daar hy ook de zynen- beid.

Schoon het druivenbloed , gefchonken

Voor het oog, het hert verheugt,

Deze wyn verwekt een vreugd

In de ziel, die , heilig dronken,

Nu niet meer ter dood bedroefd,

't Bloed van Jezus daar in proeft.

't Bloed, gevloeid uit Jezus wonden,

Dat niet Hechts de ziel verblyd,

Maar ook reinigt en bevryd.

Van alle aanklagt over zondenj

Wyl de vrees, die haar voorheen

Prangde, voor dit bloed verdween.

*t Druivenbloed baart aardfche zangen,

Doörgaans ydel, laf of geil:

Op
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Op dit Doodmaal looft men 't heil

Van hem, die aan 't hout gehangen,

Als een trouwe borg, de ftraf

Wendde van zyn vrienden af.

Vreugd op dartele banketten

Eindigt met het fcheidensuur.

Deze is van een eeuwgen duur ,

Door geen tyd oit paal te zetten ¡

Wyï de Gaftheer eeuwig leeft,

Die haar ftaag nieu voedfel geeft.

Weg dan, waereld, met uw braíTen!

Al uw pracht is maar een laft.

Jezus noodde my te gaft :

Op die noding zal ik paflèn

En verkondigen zyn dood,

Die my 's levens weg ontíloot.

Noit zal my 't onthaal verdrieten ,

Dat my flrekt een onderpand

Van al, wat ik naderhand

Noch eens zal volop genieten ,

't Geen Gods Zoon, die grote Vriend,

Heeft door zynen dood verdiend.

'k Zal hem, tot dat hy zal komen,

Wachten, volgens zyngebod,

Om, door hem ten troon van God,

Zynen Vader, opgenomen,

Aan te zitten in de zaal

Van het hemelfch bruiloftsmaal.

A a a JE-
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JEZUS ZWYGEN IN LIEFDE,

volgens Zephan: ш: 17.

Hy zal xwygen in zyne liefde.

Ootmoedig zondaar, die uw fpys in tranen weckt,

En eenzaam om uw fchuld zielsangftig zit te klagen*

Omdat uw Heiland, wien gy u had opgedragen,

Op al uw kermen zwygt en u naar 't nert niet fpreekt.

Denk niet, dat hy 't verbond van zyne zyde breekt.

Ну zwygt , 't is waar -, maar in zyn liefde , om u te jagen

Van 't dwaalpad, daar gy u te roekloos op dorft wagen,

En opdatge u niet weer in die gevaren fleekt.

En zeker 't is u nut, dat hy in liefde zwyge ;

Opdat uw troubreuk haar verdiende ftraf niet kryge.

't Is zyne liefde , die uw zonden houd bedekt.

Kleefhem aan , fchoon hy zwygt : zyn liefde is niet geweken.

Hy zal op zynen tyd tot u van vrede fpreken }

Indien gy door 't geloof hem weer tot ipreken wekt.

JE-
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JEZUS ZWYGEN IN TOORN,

volgens PÍ; l: 11.

*Deze dingen doet gy , en ik zwyge.

AI ftraft de Godheid, die uwe euveldaden ziet,

Uw boosheid niet terftond, nadat zy is bedrevenj

Denkniet, vermetel menfch, 'k hoefvoor geen wraak te beven.

Was God zo ftreng, de ftraf was reeds aanmy gefchied.

Waan niet , dat God met u gelyk ftaat : hy verbied

De zonden. de uwe zyn ook in zyn boek gefchreven.

Ну zal, ter rechter tyd, u loon naar werken geven.

't Verwylen van de ftraf verftrekt uw vrybrief niet.

Ну zwygt i maar niet om u daar door gelyk te wezen.

Ну zal eens voor uw oor een vreeslyk vormis lezen,

О godvergeter, die tans zyn geduld befpot.

Wil dan het waar belang van uwe ziel noch leren ,

Eer u zyn wraak verfcheur, die niemand af kan keren.

Men fpot niet ftraffeloos met een getergden God,

A a a * JE-
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J Е Z U S

GETROUHEID.

Getrouwe Heiland ! die uw liefde en zorg doet blyken

Voor my, terwyl mynziel niet aan zich zelve dacht,

U uit het oog verloor, en bleef naar fchyngoed kykeh,

Te zorgeloos verftrikt door 's waerelds tovermagt.

Waart gy, als zy , gy zoud voor eeuwig van haar wyken:

't Was recht, alíloegtge ophaarenheurbchoudgeenachtj

Maar uw getrouheid, die toch nimmer kan bezwyken,

Word door geen ontrou van uwbondsvolk oit verkracht.

Gy houd, helaasî 't is waar, uw aanzichtwel verborgen,

En prangt myn angftig hert, om dat gemis, met zorgenj

Doch dat's een bittre drank, naar myne quaal gepaft.

Laat die maar u tot eer, my tot genezing ftrekken,

En in my waar berou en dankbaarheid verwekken ,

En kJinkme op nicus aan u in liefdeboeien vaft.

De
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De

BESTE VRIEND,
of

AANDACHT OP JOH: xv: 14.

Gy zyt myne vrienden, zogy doet wat ik ugebiede.

Wat word de vriendfchap hoog gefchat

Van menfchen , die tot ftaat verheven,

Aan andren voordeel konnen geven ;

Schoonze, op hun hoogheid dikwerf prat,

Den vriendfchapsnaam vry duur verkopen ,

En levren hem, die hen bemint,

Voor ware vriendfchap, rook en wind i

Terwyl zy hem wat groots doen hopen.

Of is de vriendfchap al eens echt,

Niet in het zand van eigen voordeel ,

Maar, met een welberaden oordeel,

In liefdes rein ciment gelegd ,

En zoekt men trou van wederzyën

Malkanders nut uit zuivren grond,

En fpreekt het hert gelyk de mond,

Afkerig van bedriegeryèn -,

Noch blyft de befte vriendfchapsband

Broofch , als van vüur verzengde draden.

Eén laftertong, misduide daden,

Die knagen met vergiften tand

Dien aangenamen band aan ftukken>

Of blyft de vriendfchap onverzeerd ,

Haaft kan de dood, dien niemand keert,

Den vriend van zynen vriend afrukken ,

A a a 3 En
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En werpen in het duiftre graf.

Maar is de vriendfchap niet geregeld

Naar 't Hcilwoord, of met 't merk verzegeld

Van deugd , zo ftrekt zy wis ten ftrafj

Als zulken, die zich vrienden wanen,

Elkandren ftyvende in het quaad ,

Met vriendenaam, maar vyandsdaad,

Den weg tot eeuwig jammer banen.

Wat groot gevaar ! wat hachlyk werk

Is 't dan, op aarde een vriend te vinden,

Ora ziel aan ziele te verbinden !

Terwyl geen band , hoe hecht, hoe fterk,

OnbrekelyK blyft onder menfchen.

Zo gy dan oit naar vriendfchap tracht,

Myn ziel, fla op uw keur toch acht,

Of boet met naberou uw wenfchen.

Eén Vriend bied noch zyn vriendfchap aan,

Aan wien gy u moogt veilig wagen :

Ну is gewoon zich trou tedragen,

Die noit misduiden zal uw daên,

Of naar geen laftermonden horen }

Ook breekt de dood zyn vriendfchap niet,

Noit word zy oorzaak van verdriet.

't Kanal, wat aan hem is, bekoren.

Het is de lieve Jezus zelf ,

Die, vol van innig mededogen,

Is tot uw eeuwig heil bewogen ;

Die van zyn heerlyk troongewelf

U bied zyn hert, zynmagt, zyn {chatten>

En wie kan tegen hem beftaan,

Die hel en duivel kon verílaan,

Wiens grootheid niemand kan bevateen?

Die
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Die veel belooft , maar noch meer geeft,

Zich zelf, de liefde van zyn Vader.

Geen trouwer Vriend , geen wyzer Rader

In hemel of op aarde leeft. '

Die by hem fchuilt is altyd veilig }

Dien hy befchermt, ervaart noit fchâj

Ook fchenkt hy alles uit genâ ,

En vordert enig, dat gy heilig

U onderwerpt aan zyn geboôn,

Die 't nut alleen van zyne vrienden ,

Die hem met hert en ziel oit diende» ,

Bedoelen} ja het grootfte loon,

Dat uw gchoorzaamheid mag beuren,

Is 't houden zelfs van zyn gebod ,

En, hoe hier ook een dwaas mê fpot,

Dat is voor zaligheid te keuren.

Dit wil, dit eifcht uw Vriend alleen:

„ Hoor naar myn Woord, doe myn bevelen^

„ Zo zult gy in myn vriendfchap delen

„ In eindeloze zaligheén.

„ Wie toonde oit groter liefdeblyken ,

„ Dan dat men 't leven voor zyn vrind ,

„ Verborgt? maar, zo men dat al vind,

„ Hier zal de vriendfchap wis bezwyken,

„ Diem' immer onder menfchen zocht,

„ Ik , die geen menfchen had van noden ,

„ Lief my tot heil myns vyands doden ,

„ En heb u met myn bloed gekocht,

i, Ik wil u noch myn vriendfchap fchenken;

„ Schoon gy niet naar my ommezaagt ,

„ Of om myn vriendfchap hebt gevraagdj.

n Maar my zocht in myne eer te krenken.

Dus
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Dus fpreckt uw Heiland, ziel} geef acht,

Om hem ook voor uw Vriend te erkennen ,

U aan zyn liefdedienft te wennen:

Zyn laft is licht, zyn jok is zacht.

Die vriendfchap is niet te verfmaden ,

Dan met een ecuwig zielsgevaar.

Een Vriend, zo goed, zo trou, zo raar

Is u en yder-aan te raden.

О troufte Jezus, 'k voel myn hert

Tot u in liefde teêr bewogen -,

Maar ook myn deerlyk onvermogen,

't Geen my tot in de ziele imert.

Ik ben onmagtig uw geboden,

Hoegoed, hoe heilig, zoet en licht,*

Te houden , volgens luft en plicht,

En wilt gy noch tot zulk een fnoden'

U wenden? neen! 'k heb niet verdiend,

Dat gy, na zulk een ftout onteren,

U tot my zoud in liefde keren ,

En my behandlen als uw vriend.

Maar trouwens, 'k weet het is genade.

Doe dan, zo 't u bchaagt, o Heer,

Uw almagt koom' myn onmagt weer,

О vriendelykfte Vriend, te Hade i

Opdatik, in uw mogendheid,

XJ vriendelyk beding aanvaarde,

En my, zo lang ik ben op aarde,

Bevlytige uwe Majefteit

Te dienen. 'k- zal in u dan roemen ;

Want 't grootfte voorrecht, dat ik ken¿

Is, dat ik vriend van Jezus ben,

En hy my weer zvn vriend wil noemen.

De



GEDICHTEN. 37;

.De

VRIENDSCHAP
der

WAERELD OPGEZEGD.

Weet gy niet , dat de vriendfchap der waereld ene vyand-

fchap Gods is ? sso wie dan een vriend der waereld wil

zyn, die word een vyand Gods gefield. Jak: iv: 4.

Neen, waereld, neen! ik ken uw tovertaal.

Gy kunt myn hert niet meer bekoren*

Gy zyt te licht bevonden op de fchaal.

'k wil u niet zien -, 'k wil u niet horen.

Die naar u ziet, 1yd door zyn oog gevaarj

Gevaarlyk is 't u 't oor te lenen.

Kryt vry den dienft van Jezus uit voor naar -f

'к Wil in dien dienft veel liever wenen,

Dan lagchen in de vreugd , die gy my bied.

Dat wenen zal in vreugd verkeren ,

Uw vreugdelach in eindeloos verdriet.

't Staat by my vaft, u af te zweren.

Jk Zeg u de. vriendfchap op , die 'k immer had

Met u gemaakt m vroeger dagen.

't Is beter half gekeerd , dan heel den ichat

Van 't zielenneil met u te wagen,

Door op uw doolpad zorgloos voort te gaan.

God haat u } zou hy my dan minnen ,

Zo ik zyn raad noch in den wind dorft ilaan,

En hechten aan uw dienft myn Zinnen^

Б b b 'k Hoor
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'k Hoor Jezus roept : (ik ken hem aan zyn Woord)

„ Menfch wilt gy met de waereld leven

v In vriendfchap ? heeft zy u het hert bekoord ?

„ Zo zal myn gramfchap u doen beven,

„En proeven, hoe ik mynen vyand zal

„ Myn wraak voor eeuwig doen bezuren.

„ Wie my verfmaad, de waereld ten geval,

„ Diens fmaad doe ik ook eeuwig duren -,

„ Maar die in mynen dienft zyn welluft vind,

„En willig, ommy, hoon wil dragen ,

„ Zal van my en myn Vader zyn bemind ,

„ En zich dier keure noit beklagen.

Weg waereld ! gy word walgelyk met al.

De dwazen , aie u noch beminnen.

't Geen honig fcheen, blykt nu maar enkel gal,

Van buiten fchoon, vol ftanks van binnen.

Veilt gy ons goud, gy fmeed'er boeieri van}

Verkoopt gy eer, gy levert zorgen}

'tVermaak, d!at men by u genieten kan,

Houd dodelyk vergif verborgen.

Hoe meer ik u befchouwe van naby,

Hoe meer ik moet uw dienft vervloeken.

Dank zy myn Koning, die my van u vry

Gemaakr heeft , en naar God deed zoeken.

Ach, konde ik elk, dien gy noch houd verbünd,

De fchellen van het oge afrukken .'

Hoe menig menfch, dien gy aan u noch binda

Brak dien verzengden draad aan ftukken.

Weg, waereld, weg! de keuze blyft gedaan.

't Is uit met u ! ik moet u haten.

Berokken my vrv allerhande quaên.

Myn Jezus zal my niet verlaten.

BES-
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BESTE VREUGD.

Gy hebt vreugd in mуп herte gegeven , meer dan ter tyd, als

hun koren en hunmofi vermenigvuldigd&yn, Pfalm iv: 8.

Toon: Heer, help my ik begin te zinken. Neander.

De vreugd, het zoetfte goeddermenfchen,

Is 't voorwerp, daar menydereen,

En ook met reden, om hoort wenfchen,

't Zy ryk of arm, 't zy groot of kleen:

Die drift, in yders hert gefchreven,

Zal duren tot in 't andre leven.

De zuigling, eer hy noch kan fpreken,

En eer men reden in hem ziet,

Geeft ftraks met zyn gelaat een teken ,

Waar in hy blydfchap fchept of niet*

Een lachje in vreugde, een traantje m fmerte

Zyn Homme tolkjes van zyn herte.

Dejeugd, deryperdag, de^rysheid,

't Zoekt al op zyne wys naar vreugd,

In lpel , in welluft , eer of wysheid.

Gelukkigft, die 't zoekt in de deugd :

Want zondenvreugd is onbeftendig,

En laat den menfch op 't lefte elendig.

Zeg toch, wat vreugde kan 't u geven,

Gy die in 't ydele u vermaakt,

В b b г Ter*
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Terwylge elk ogenblik moet beven ,

Zo ras 't geweten u ontwaakt ?

Hoe haaft word al de vreugd verilonden

Door 't naar gezichte van de zonden ?

Geen damp wykt fneller voor de ftralen

Der zon , dan zulk een valfche ruft ,

Die nergens voedfel weet te halen ,

Dan in van God gchaten luft ,

Voor 't fmertelyk gevoel der beten

En nepen van 't verkracht geweten.

*t Geweten , dat als wet , getuigen

En richter eifcht, verklaagt en doemt,

En , door geen giften te verbuigen ,

Pit fchuld bemantelt of verbloemt ,

Doet dien vergiften zondenbalfem

Veranderen in galle en alfem.

Voor blydfchap, luft en vergenoegen

In dans, inzang, inwyn, in fpel,

Ryft in de ziele een eindloos wroegen ,

Een rechte voorfmaak van de hel ¡

Wyl tandenknarflfen , laftren , brullen

In 't fterfuur hert en mond vervullen.

Dan zou de ziel wel driftig zoeken

Naar wiflêr ruft } maar laas ! te laat.

Dan zou zy 't tydverzuim wel vloeken,

*t Genadenuur, te lang verfmaad,

Herreepen , om de wraak te ontvluchten ,

Daarze eeuwiglyk zal onder zuchten.

Foei!
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Foei! fnode vreugd, die zo aanminnig

De zinnen ftreelt , de ziel vermoord.

Dat lagchen heet te recht uitzinnig,

En brengt te wrange vruchten voort.

Keer menlch, eer gy uw ydel malen

Zo duur voor eeuwig moet betalen.

Zoek, zytgy wys, in al 4 uitwendig

Uw vreugd dan niet, o arme meruch!

Dat zichtbaaris, is onbeftendig,

En flechts der dwazen deel en wenteR,

't Geen maar voor weinig ogenblikken

In fchyn uw ziele kan verquikken.

De geeft alleen kan zich verblyden -,

Zoek dan in 't geeiHyke ook alleen

Een vreugde, die den loop der tyden •

Verduren kan -, waar voor 't gewecn

En druk en rouwe moet verzwinden,

Gelyk een rookdamp voor de winden.

Stel God , den oorfprong aller geeften,

Ten voorwerp van uw Luft en vreugd r

En dool niet langer met de meeften

In 't ftof, de bron van ongeneugt.

Dat God, die vol is van genade,

Uw zielsbegeerte alleen verzade,

Maakt koorn en raoft de voeten vaardig

Tot dans, de keel tot ydlen zang,

Gods moft en koorn is vry meer waardig,

't Helpt maagd en jongling aan den gang,

В b b 3 'tDoctr
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't Doet fpreken, 't doet Gods lof opzingen^

En vrolyk in den Here opfpringen.

Gods lof zo ruim, zoongemeten,

Vervrolykt 't hert oneindig meer,

"Wanneer 't, in ftilte neérgezeten,

Zich daar in oefent, dan wanneer

In ydle zondenvreugd de dwazen,

2*4 aar hunne wyze, onbandig razen.

Mag 't hert bedaard Gods wonderdaden

In 't fcheppen uit een enkel Niet

Befchouwèn , of in boom en zaden

Gods wysheid nagaan, o wat ziet

Het juichftof, als 't, in 't werk te pryzen,

Des Werkers liefde in zieh voelt ryzen !

Befpiegelt het der dingen orden,

Naar 's Albeftierders wys beleid,.

Die niets, van al wat is geworden,

Zyn zorg tot hun beftaan ontzeit,

Dan zegt het: God zal my bewaren,

Die zelfs 't getal weet van de haren.

Dan zegt het: watme oit overkome,

С Die taal is zondenilaven vreemd)

Watkruis, watramp my overftrome,

Ik dank myn God, die geeft en neemt,

En blyf noch blyde en weite vredc. .

Gods wil ftrekt my de hoogfte rede.

Ga been, juieb gy ook cens in fmerten,
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О waereldling. roem eens in druk.

Dank, als uw dood naakt, God van herten.

Wat dank ! ja knau uw tong aan ftuk

Door wanhoop, want aan 's levens ende

Begint te recht cerft uwe elende.

Te roemen , als de fchepfels wyken ,

Te lyden met een bly gemoed,

Voor 't martelvuur niet te bezwyken ,

Maar 's Heren weg , fchoon hard , nochgped

Te konnen noemen , kan maar komen

In 4 hert Van godsgezinde vromen.

Maar ftellen zy 't Driee'nig Wezen,

God Vader, Zoon en Heilgen Geeft,

Zo als die in dat noit volprezen

Verloifingswerk zich op het meeft;

Aanbidlyk tonen; zieh voor ogen,

Dan word hun vreugd in top getogen.

Bcfchouwen zy de liefde en goedheid

Des Vaders, die zyn eengen Zoon

Voor zondaars fchonk, o welk een zoetheid

Genieten zy ! wat vreugdetoon,

Om 's Vaders liefde op 't hoogft te pryzen ,

Komt hun ter dankbre keel uitryzen?

Maar treên zy in 't geheim eens binnen

Van hem, die geen beginfel heeft^

Die , voor der bergen hoge tinnen

Geveihgd waren , was en leeft.

Gebeurt hun, daar cais in te dringen,.

Da»
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Dan konnen zy volvrolyk zingen:

Hoe die door eeuwige geboorte

Gods Zoon was, met zyn Vader Eén,

Eer oit het licht ter oofterpoorte

Met verfchgefchape glanfen fcheen,

Zich wilde als Middelaar verborgen,

Om voor hun eeuwig heil te zorgen.

Hun eeuwig heil , daarze als verloren

Voorquamen in den vrederaad,

Maar van den Vader uitverkoren :

Daar konnen zy het zondenquaad

Enjezus eeuwge liefde ontdekken.

Wat kan oit groter vreugd verwekken ?

Zienze in de volheid van de tyden

Dien trouwen Borg , het Vrouwerizaad ,

Voor hun den bittren kruisdood lyden,

Dan kent hun blydfchap paal noch maat}

Nu zy, daar Jezus is geftorven,

Den vrede voor zieh zien verworven.

Kan ons de redding uit gevaren,

Kan 't kort genot van tydlyk heil

In ons zo dikwyls vreugde baren,

Moet 's Goals liefde zonder peil ,

Die 't eeuwig zielsheil heeft verkregen ,

Ons tot geen groter vreugd bewegen ?

fclaar zal die vreugd het hert verfterken ,

De Geeft, die op het woefte rond

v.
Pes
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Des aardboôms zweefde , moet die werken l

Als Chriftus Geeft , die in 't verbond

't Heil toepaft aan Gods keurelingen,

En doet nun hert van vreugd opfpringen.

Dan zien zy dat volmaakte Wezen

Ganfeh werkzaam tot hun eeuwig nut.

Hoeft zulk een ziel oit druk te vrezen ,

Wiens ftaat, door God Drieëen geftut,

Geen wifTelbeurten heeft te duchten ,

Of dat haar vreugd oit kere in zuchten ?

Komt, zegtnu, dwaze waereldlingen ,

Wier vreugd u toch beftendigfl fchynt.

Zou 't die zyn, die in aardfche dingen

Noch pasgenoten, weer verdwynt?

Of zou 't de reine zielsvreugd winnen

In hun, die God oprecht beminnen?

Die reine vreugd, die hier beneden

Wel aanvangt en ten ftaf verftrekt,

Om door de doornen heen te treden,

Daar 't hemelpad mê is bedekt -,

Maar die in kracht word ondervonden ,

Als 't lyf ligt door den dood verflonden.

Wanneer de ziel , met God onmidlyk

Verenigd , op des Vaders troon

Haar Heer en Bruigom zo aanbidlyk

Befchout, en uit genâ ten loon

Geniet vol op in 't hemelfche Eden

Van eeuwge vreugde en lieflykheden.

С с с Gz
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Gavoortnu, waereldling, te fmalen

Op 't treurig leven van Gods volk.

Zeg vry, daar is geen vreugd te halen

In 's Heren dienft. helaas ! een wolk

Houd u 't begocheld oog betogen:

Uw eigen hert heeft u bedrogen.

Gods volk, 't is waar, gaat wel eens treureri

In 't diep gezicht van zonde en fchuld :

Hun druk fchynt wel eens 't hert te fcheuren,

Hun mond met naar geklag vervuld ,

Omdatze in hun gebrekkig leven

Aan God zo weinig ere geven.

Maar zulk een droefheid betert 't herte,

Ja heeft een bron van blydfchap in i

Maar ydle blydfchap eind in fmerte.

Haar uitgang fcheelt van heur begin.

Durft iemand zich daar op vertrouwen,

Ну duchte een eeuwig naberouwen.

Voor my , laat aardfche blydfchap wyken i

Mag ik maar vrolyk zyn in God ;

Dan zal ik voorgeen ramp bezwyken,

Maar heilig roemen in myn lot,

En, watme ook hier op aard mag treffen.

In God verheugd, myn hoofd opheffen.

LIEF-
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LIEFDE-

en

VREUGDETRANEN.

Wandelende en wenende zullen zy henengaanb en den Heer

hunnen God zoeken. Jerem: l: 4.

Toon: 'tEn isniet alle tyd van vreugde, dotmen zingt.

't Ts juift niet t' allertyd van droefheid, dat men fchreit:

JL't Oog traant wel een's van vreugdc en liefde, alsra'ingeleid

In 't heugelyk geheim der eeuwge liefde Gods,

Zyn ilaat onwaakelbaar geveft ziet op een rots.

Ну kent geen liefde , die geen LiefcLetranen kent.

Het oog van Jezus volk is aan dat vocht gewend,

't Geen dan het allermeeib längs hunne wangen leekt,

Als hun de vreugd in God de ganfehe ziel onriteekt.

Wanneer de Bruigom voert de ziel ten wynhuize in,

En haar doet fmaken 't zoet der zuivre hemelmin,

Ten voorfpel van 't geluk en 't onbegrepen goed,

Dat eens het deel zal zyn van 't godverloofd gemoed.

Als zy , wier laefde toch geen ander voorwerp kieft

Dan Jezus, zich in 't fchoon, datze in hem vind, verlieft,

Hem afmaalt, en dees fpreuk hecht aan zyn beeltenis:

[t Is ganfch begeerlyk al, wat aan myn Liefiten is !

С С С 2 ZoiK
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Zou, daar de Hefde dus in 't hert zit op den troon,

Daar vreugd de tong ontbind , om met een zuivren toon

Zyn lof te melden , 't oog niet fmelten ? zou geen traan ,

Schoon 't hert zyn blydfchap wou verbergen , 't hert verraên?

Gewenfchre tranenvloed, die uit dees' bron ontfpruît,

Geen paerlefnoer iiert zo den hals van ene bruid.

Als gy de wangen van een Chriften , die , in God

Verheugd , zich zegent in zyn onverwenfchlyk lot.

De waereld mag zich ook beroemen op haar vreugd,

Die vyandin van God , van Jezus en van deugd

Mag zich vermaken in een zinneloos gelach }

Zy heeft in 't lagchen fmert, haar vreugd eind in geklag:

Terwyl een godsgezind gemoed, fchoon 't lichaam quynt,

Door tegenfpoed bedwelmd , door fmerten afgepynd ,

Op 't eenzaam leger vaak zyn kruis en ramp vergeet,

En veelmeer tranen ftort van blydfchap dan van leed.

Ja droefheids tranen zyn 't godvruchtig hert zelfs zoet

En vreugdebronnen , als 't den Vader valt te voet ,

En om verzoening op het bloed van Jezus pleit,

En gunft vind in net oog der hoogfte Majefteit.

Gelukkig roemde ik my , indien dit vreugdevocht

Langs myne wangen meer uit liefde vlieten mogt,

En ik, in Jezus arm, vergetende alle fmert,

De tranen uit myn oog doen vloeien op zyn hert.

VER-



GEDICHTEN. 385)

VERSMADING

VAN

DÁRTELE VRE UGDE

Tot het lagchen zeide ?k3 gy zyt onzinnig ¡ en tot de vreug-

deb wat maakt deze? Predik: 11: 2.

Toon: О ließykbofchje^ßille wegen- of: Kersnackt.

Weg dartle vreugd in aardfche zaken ,

Die my voorhenen koft vermaken !

Uw tyd is uit. 'к ontzeg myn hert

Aan dwaas gelach en ydelheden.

Ik wil myn tyd niet meer befteden

Aan 't geen men namaals boet met fmert.

Ik vind , wanneer 't my mag gebeuren,

Nu myn vermaak in heilig treuren

Van wegens al de boze daên ,

Waarmede ik 's Heren rein gezichte

Zo menigmaal tot wraak verplichtte.

En om my op het ftrengft te flaan.

'k Heb in één uur meer zoet gevonden^

Als ik in eenzaamheid myn zonden

Met hete tranen heb befchreid

Voor God, dan ik oit vond voordezen^

Toen ik met ydle liên mogt wezen

Den ganfchen dag in vrolykheid*

С с с 3 Eéa
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Eén liefdeblik van Jczus ogen

Heeft op myn ziel nu meer vermogen ,

Droogt myne tranen op in druk

En doet myn leed in blydfchap keren

Meer , dan of ik my zag vereren ,

-Ten top van vreugde en fchyngeluk.

Want wat geluk of vreugd kan 't wezen,

Die niemand redden kan van vrezen?

Wyl 't blote denken aan den dood

Op 't brasmaal zelf de vreugd doet enden,

Door angft ontbind den band der lenden

En bei de knien famenftoot.

Weg dartle vreugd ! laat my dan ruften.

Noit moete uw lokaas my meer luften.

'k Laat u , ai laat my ook alleen !

Luft u het lagchen, luft u 't reien:

't Luft my myn zonden te befchreien.

'k Heb Jezus en ik ben te vreên.

BESTE

TYDBESTEDING.

Wat vrucht dan hadg y toen van.die dingen , daar overgу и пи

fchaamt ? want het einde da zelve is de dood. Rom: \r.H-

Arme dwaas 1 die in de zonden

• U vermaken kunt, en leeft,

En uw ziele dùizend wonden

Door
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Door uw boze luften geeft,

Wat vernoegen kan 't u geven ,

Datge in ydelheid den tyd

Van uw broos en vluchtig leven

Onbedachtzaam henen ílyt?

Kan 't uw geeft toch wel vermaken,

Alsge aan uw voorleden vreugd

Denkt, en konnen al de zaken,

Die u ftrekten tot geneucht,

let tot uw geluk toebrengen

In een nadrende eeuwigheid,

Of uw levensloop verlengen ,

Die den leften flag reeds beid ?

Waar zult gy verfchoning vinderi

Voor den Rechter van 't heel al,

Daar geen voorfpraak van uw vrinden,

Of gebed u redden zal ?

Hier is 't tyd, om weer te keren,

En te fmeken om genâ.

Dit hier na te willen leren

Blyft in eeuwigheid te fpâ.

Maar die zyn kortftondig leven

Hier tot eer van Goa befteed,

En zich zelven heeft begeven,

Om (daar tref hem lief of leed)

Enig naar Gods heilge wetten

Zich te fchikken -, die alleen

Tot zyn zielsvermaak te zetten ,

En al 't aardfeh te fchatten kleen ¿

Zonder immermeer te ruften

In het fchepfeli maar omhöog

Zoekt het voorwerp van zyn luften,.

Daai
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Daar 't geloof hem ftrekt ten oog ,

Om door 't wolkgefpan te dringen,

Schoon zyn lichaam blyve op aard,

Ter befchouwing van die dingen,

Die zyn min zyn eeuwig waard :

Daar hy Jezus ziet zo heerlyk,

Na 't volbragt genadewerk,

Voor de ziele zo begeerlyk,

Als het zeegryk Hoofci der Kerk§

Als zyn Leraar, die de herten

Branden doet, wanneer hypreekt,

En ontheft van alle fmerten,

Als hy vredewoorden fpreekt :

Als zyn Priefter, als zyn Koning

Op den troon vol majefteit,

Die zyn volk befchermt en woning

In zyn Vaders huis bereid,

En den Vader, eerft beledigd

Sint die doodlyke appelbeet,

Nu ziet door den Zoon bevredigd,

Die gewillig daar voor leed ,

En de kracht der reine plañen,

Van dat heilbloed door den Geeft

Voelt aan zyne ziel toepaflen,

Als zyn trooft het hert geneeft.

Wis , die zo zyn korte dagen

Wil befteden, vind noit reên, 1

Om door naberou te klagen,

Dat zyn tyd hem is ontgleên.

Neen , hy is daar toe gefchapen ,

Om zyn redelyken geeft

Niet aan 't zichtbre te vergapen,

Of
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Of te leven, als een beeft

By den draf, in 't flyk der zonden ,

Maar om vrolyk rteeds den lof

Van zyn Maker te verkonden ,

Die, fchoon hy hemfchiep uit ftofj

Nochtans enen geeft formeerde •

In zyn binnenft, dien.hy met

Licht en redenskracht vereerdei

Die zelfs, fintdat Adams fmet

Hem het Godsbeeld deed verliezen,

Nochtans ene lamp bewaart,

Die van Gods weeg' hem leert kiezen

't Goede of quade , naar zyn aartj

Die bequaam is te onderzoeken ,

Waar het pad des levens leit

In de goddelyke Boeken ,

Als hy vaak in eenzaamheid,

Afgezonderd van de menfchen •

En van aardfche bezigheên ,

Zyn oprechte zielewenfchen

Uit in vurige gebeên,

Om zich zelf ontdekt te wezen,

En de gro'otheid van zyn quaad

In zyn hert te mogen lezen ,

En noch tydig hulp en raad

In het Levenswoord te vragen,

En een heilbegeergen loop

Naar de vryftad toe te wagen

In geloof, fchoon flau in hoop,

Om lyfsberging daar te vinden

Voor het wraakzwaaard, dat hem dreigt

Wegens blocdfchuld te verilinden.

D d d O,
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О , die zo zyn hert geneigd

Voelt, die wete, dat alrede

De Opperpriefter ftierf en leeft,

Die zyn vryheid en den vrede

Door zyn bloed verworven heeft.

Hier op, hier op veel te denken,

Dit zyn ftage bezigheid

Te doen zyn , zal zeker fchenken

Betre vrucht, dan die'er leit

In de fchynfchone ydelheden,

Daar de waereld zich mê voed,

Die de kanker van de zeden

En de peft zyn voor 't gemoed.

Hier zyn hert .mê te vervullen

Maakt ons ryp voor hemelvreugd ,

Daar 't vermaak in aardfche prullen

Broeit een eindloze ongeneugt -,

Hier zyn zielsliefde aan te hangen

Is het rechte chriftenmerk}

Dit bedryf hier aan te vangen

•Is 't begin van hemelwerK.

Gy, ojezus, diemyn fterkte #

In myne onmagt zyt, och of

Dit uw goedheid in my werkte j

Opdat ik geftaag uw lof,

Als myn hoofdwerk, mogt verkondefl,

Opdat dus in alles bleek',

Dat'er iet in my gevónden

Wierd, dat naar uw beeld geleek.

U IT-
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UITGEKOCHTE TYD.

Ziet dan hoe gy voorzichtelyk wandelt ь niet als onwyzen ,

maar als wyzen, dentyduitkopende, dewyl de dagen boos

zyn. Efez: v: i f , 1 6.

Toon: Оgy dwaas onzinnig volk. Neandcr.

Gy, die in het drinkgelach

Of in wulpfche fameningen,

Uwen tyd ílyt alle dag

Onder fpelen, drinken, zingen,

О hoe duur

Wil elk uur

U ftaan, dat gy nu verquift!

Оси dat gy »t wiftí
gy

O de tyd dient uitgekocht,

Als een ding, dat alles waard is,

Niet om door te zyn gebrogt

In iet, dat van fnoden aart is.

Neen, ô neen!

Maar alleen

In den dienft van 's Hemels Heer

En tot zyn eer.

't Paft niet, dat men by malkaêr

Komt, om flechts wat nieus te rellen,

Als de Atheners} maar om daar

•fi Heren goedheid te vertellen

D d d 2 En
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En zyn lof.

Kies een ftof,

Daarge u faam mê bezig houd,

Befprengd' met zout.

t

Of ga eenzaam , daar geen menfch ¡

Maar alleen Gods oren merken

Öp der vromen reinen wenfch

En op 't doelwit van hun werken $

Daar de ziel,

Met gekniel

Voor Gods troon , al haren nood '

Legt in Gods fchoot.

Dietyd is eerft welbefteed

En verfchaft een ryken woekerj

Wyl de ziel , daar al haar leed

Voelt in vreugd verkeerd , en, kloçkët

Dan te voor,

't Deugdenfpoor

Achter Jezus leert betrcên,

Altóos te vreên. *

Of als zy in 't openbaar

Daaglyks zich fpoed naar den drempet»

Met de godgewyde fchaar,

Van Jchovaas reinen tempel,

En daar 't Woord

Vlytig hoort,

Dat haar, als een hemelfpys,

Voed en maakt wys.

í .*
Wis
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Wis die daar zyn tyd aan geeft,

Dien teltjezus by zynvrinden}

Die zal hier,- zo lang hy leeft,

's Heren zegen op zich vinden

Vroeg en fpâ,

En hierna

Zich by God zien ingeleid

In heerlykheid.

l'vXJÜiij '~.j'j'.. '.V.

К E U R

V AN

GEZELSCHAP.

My aangaande , het is my goed naby God te wessen. Pu

Lxxin: 28.

Toon: Verlaat gy dus uw eige ziel.

I ,•. t,

1 . -/
U .'. .1 , iT.>7"ji Ij 'j'jl"' i- '

Och kon ik met myn kamerdeur

Myn hert voor ydelheden fluiten !

Och ftond' het vry aan myne keur,,
•Wien ik daar in , ofwien ik buiten

Wou houden ! 'k vond my haaft in ftaat

Te kiezen, zopcler ¿ang beraad.

1

De helfche vyand van myn ruft,

Die my gedurig durft befpnngen ..."

Met alie foort van dwazen luft,

- '•" D d d 3- Met
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Met de allergruwelykfte dingen ;

Die oorzaak van myn druK en fmert

Bleef eeuwig uit myn huis en hert.

De zonde quam'er ook niet in ,

Die heeft my lang den dood gezworenu.

Ik bande alle ydle waereldsmin,

Die my voorhenen kon bekoren.

De zorg voor tydelyk beftaan

Zou mede buiten moeten gaan.

Geenvriend, hoevroom, hoewys, hoewaard,

Hoe nut of lief op andre tyden,

Kreeg toegangi ja geen menfch op aard'

Zou ik dan in myn byzyn lyden.

,Een enig voorwerp bleef net yry

Te komen in 't vertrek by my.

Dat zoud gy, o myn Jezus, zyn,

Om wien ik 't fcheplel gaarn wil derveili

Uw afzyn is myn grootfte pyn. ', :

'k Wil met u leven, met u fterven.

Voor u alleen ftaat, in myn keur, .

Myn hert op en myn kamerdeur.j

Be heb 't voorheen wel eens geproefd,

Hoe goed het wa$, met u te wezen*

Toen gy myn ziel, naar God bedroefd>

Van hare droefheid hebt genezen, .

En my, 'tgeen iku bad, gegondi

Zo is dan mync keur gegrond.

Maar
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Maar laas ! ik voel , tot myn verdriet ,

Dat duivel , waereldsliefdc en zonden

(Want flot noch grendel houd hen niet)

Een middel hebben uitgevonden ,

Om in myn kamer en myn hert • . .

Te dringen, tot myn bittre fmert.

'k Befta niet voor -hunne overmagt }

'k Moet in den ftryd gewis bezwyken :

Maar 'kweet, byu, o Heer, is kracht.

Gykont myn vyanden doen wyken,

En nemen van myn hert bezit,

't Geen ik ootmoedig van u bid.

Hoe koftlyk wil my dan de tyd,

Hoe zoet die ogenblikjes wezen ,

Als gy alleen maar by my zyt,

En myne zielswond wilt genezen 5

Terwyl myn hert gcheel oprecht

Zich nedng voor u openlegt !

Of daar gy my verlegen ziec

In liefdetranen voor u zwemmen,

My uwe wederliefde bied

Met kracht, om't bozeinmy te temmen> • •

Engunftig my'het hert verquikt,

Wanneer het van zieh zelven fchrikt.

Hpe zoet is zulk -ene eenzaamheid,

Daar 't ftil gemoed, in diepen vrede,

Zich op uw borft heeftneêrgeleid,

En, ruftende op uw prieftetbede,
ftGe-
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't Geloofsoog vrolyk op durft ilaan,

En met u tot uw Vader gaan .'

•

Uw Vader , die zich niet meer toont

Een grimmig Rechter, om te.wrekenj

Maar die als Vader my verfchoont,

Sint gy voor my by hem woud ípreken,

En maakt, dat al myn vrees verdwynt,

Wanneer hy my in gunft verfchynt.

Dan leert de ziel , door uwen Geeft

Verlicht , Mariaas deel verkiezen :

Dat weegt, van al wat weegt, dan 't meeft j

Daar wil zy 't al wel voor verliezen.

Te zitten aan uw voeten neêr

Is dan haar trooft, fchat, heil en eer.

Dan brand het hert wel eens in 't lyf,

Gelyk aan de Emmauswandelaren }

Toen gy hun , na uw kort verblyf

In 't graf, het graf en dood ontvaren,

Ontvoude, met uw, reinen mond,

Al wat van u gefchreven ftond.

Wel hem / die 11 als Leraar hoort

In zulk een heve ftilheid fpreken!

Die al zyn luft vin.d in uw .Woord ,

Als vroom en onvroom is geweken,

En 't hert vol lief4é uitroepen moet: •

Kaby myn Jezus'is 't my goed l ;

'k Laat elk, dien 't anders luft*, zyn keur^

Mögt

N
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Mogtik maar myne keur erlangen,

En in myn hert en karrierdeur

Mynjezus^henigmaal ontfangen}

lk íloot myn kamer blyde in flot.

Aan u heb ik genoeg, o God!

BESTE KEUR.
*De Heer is mуп deel> zegtmyne niel. Klaagl: ixx: 14.

Toon: Aimable Vainqueur•»

OMenfch, die'opaard

U fchatten vergaart

Met wroeten en flaven

En rufteloos dràven,

Zeg, zynze wel waard

Uw hert en zinnen?

Of wilt gy beminnen

Dat zielimerten baart?

Och mogt uw gemoed

Al 't aardfche verzaken

En in liefde blaken

Naar 't hemelfche goed ,

't Geen 't oog niet ziet !

Wel hem , die 't geniet !

• Wyl'tvoor zyn bezitter

Trekt zoetheid uit bitter

Eh vreugd uit verdriet.

Ai kies dan gcheel ,

Geen waereldfch gefchitter,

Maar God tot uw deel.

E e e GE«
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GELUKKIGSTE

S ТА А Т.

Bedenkt de dingen, die bwen zyn, niet die op de aarde zyn.

fiolofl! m. 2-

Heeft dan de waereld u niet lang genoeg bedrogen

En met wat fchyns gepaid ?

Ai open eens uw ogen •

En zie wat vrucht gy mait

Voor al 't gewoel en üommer,

Voor al de zorge en kommer,

Die gy , verdwaasde menfch , hejbt in haar dienft befteed

Wat oeft was ryker? die van lief, óf die van leed?

Hebt gy u vrienden door gedienftigheid verkregen -,

Zeg , warenze u getrou ? ....

Kon 't nut uw moeite opwegen?

Of hebt gy reeds berou,

Dat gy oit uwe zinrien

Afpynde om hen te winnen?

Of vondge'er één , van wien gy u verzekerd houd ,

't Blyft ílechts een fterveling, op wien gy uvertrout.

Hebt gy uw tyd befteed om fchatten te vergären 3

't is mooglyk u mislukt:

Of hebt gy van uw fparen

De gouden vrucht gepjukt?

.:: ï ' Of
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Of deden ryfcc magen

U 't blyde roukleed dragen ,

Als hunnen erfgenaam ? ai zeg , geeft u het goed

De ware ruft ? of iloop dc zorg in uw gemoed ?

Deed eer-of ftaatzucht u naar amt of hoogheid ftreven

In ftaat of ftad -, hoe vind

Gyu by zulk een leven,-

Nu 't gaat voor ftroom , voor wind ?

Kan 't ftatelyke kuften . -. . \

Ook al de wroeging fuñen,

Verwekt door 't geen gy deed en daaglyks noch verriebt,

Opdât een ander u den voet niet weder licht' ?

Maar fchoon dat alles wierd van u met ruft bezeten,

Indien 't gefchieden kan ,

Zelfsmet«en goed °jeweten}

Wat vruchten trektge'er van?

En toch hoe lang zal 't duren ?

Een leven, dat by uren

Word afgemeten en zo fchichtig hencnfiielt,

Laat immers u niet toe, dat gy op jaren tdt?

tf. .• --. •. . ; • -.n . i - '•'

En ondertuiTchen flyt gy 't befte van uw leven, •

Ja mooglyk al uw tyd ,

Om naar dat wit te ftreven:

Maar raakt gy dien eens quyt,

Eer u een beter oordeel

Doet fchâ zien in een voordeel,

Dat niet red van den dood, daar gy zo zeer voor fchrikt.

Wie weet of niet zyn pyl reeds op uw boezem mikt?

Ëeei En
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Enhebt gy dan geen vriend , geen fchat , geen amt hier bovcn

Gezocht , Qt geen fchaars gefehied

Van hun, die zich beroven

Van'tzoet, dat men genietr

Wanneer men , ganfch te vrede

Met Gods weg, hem geen rede

Vraagt i maar zyn hert in God en Godes dienft verheft. )

Wat lot verwacht gy toch, als u de dood eens treft?

Gelukkig, in myn keur, is zulk een menfeh te roemen,

Die Jezus zynen vrind,

f En zynen fchat mag noemen

't Geen mot noch roeft verilindj

Maar eindelooe zal duren, r¿

Ед die voor zyn befturen

Geen ander voorwerp dan zyn hert en driften heeft,

Doch willig van zich zelf 't beftuur aan Jezus geeft.

Gelukkig zulk een menfch, die alies kan verachten,.

Wat hem van God aftroont,.

En die met zyn gedachten

Reeds in den hemel woont.

Die kermt om geen lang leven,

Geen fterfuur doet hem beven,.

Zyn effenbaar gemoed, altyd in alles ftil,

Leeft blyde en fterft met vreugd, als't God zyn Vader wil

OP
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w. О P D E N

ONWANKELBAREN STAAT

-V A N

IEN CHRISTEN,

De tyd, die alles fchend , kon noitden band verbreken,

Die Jezus hert verbind aan zyrien gunftgenoot.

Zyn ongekreukte trou , veel fterker dan de dood,

Is zelfs voor de ontrqu van zyn erfvolk met bezweken,

Zo heuvels wankelden , zo hoge bergen weken

En zich ontwortelden uit 'saardryks diepen fchooty

Men hield het billyk voor een wonderdaad, zo groot,

Dat men verbaasd daàr noch vele eeuwen van zou Tpreken.

Maar of dat immer mogt gefchiên , het vrêverbond

In Jezus hefde en op zyn borgrantfoen gegrond ,

Worddoorgeen tyd , zelfs door geen eeuwigheid ontbonden.

Dat eifcht desVaders trou en *t recht van zynenZoon,.

Die noit zal dulden , dat zyn duurverworven loon

Hem miilè -, maar die zelf heeft tyd en dood verflonden-

Etc; ON*
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ONNÜTTE GROOTHEID

- •*. IN DIT LEVEN. . >

Schoon duizend koningen my him vermogen gaven,

En ik den fepter zwaide in 't ooft , weft , zuid ennoord ,

Schoon yder fterveling zich fchikte-ttaarmynwoord,

En vlogen op myn wenk, als myn lyfeige ílaven}

• . «i

Schoon nimmer koorts of pyn myn lyf mogtondergraven«,

Schoon nimmer weergâ van myn wysheid waar' gehoord,

En ik van welluft, vreugde, of wat oit 't hert bekoort,

Omringd, Methufalach in tyd voorby mogt draven:

Zo ik niet, by dat al, bezat een ftillen geeft,

Die Jezus door 't geloof omhelft en lieft en vreeft,

En dat myn naam niet ftonde in 't levensboek te lezen,'

'k Waar nutter noit geweeft, of met eeh molenfteen

Gefmoord in 't grondloos diep. gelukkig is alleen,

Ok Jezus eigendom, fchoon anders arm, mag wezen!

WEN-
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WENSCHELYKE

ONBEKENDHEID

AANDACHT OP KOLOS: ш: 3. .

Uw leven is met Chrißus verbergen in Code.

*t TToogfte doelwit van myn wenfchen

X. J-Is geen fchat of eer by menfchen,

Of lang leven hier op aard : '

AI dat is myn wenfch niet waard.

4t Trachte ook naar geen hoge ftateñj

*t Eeramt kan myn ziel niet baten.

'k Zoek niet, dat myn crote naam

Zweve op wieken van de faam.

Is dat goed? ik ken noch beter,

En zoek 't befte} want wat weet'er

De beroemde fterfling af,

Als zyn lichaam rot in 't graf,

Dat zyn naam, fchat, eer of ftaten

Duizend jaar een flof van praten

Blyft verftrekken voor de liên, .

Die hy nimmer heeftgezien?

Wat toen baat het Alexander,

Dat hy 't ene ryk na 't ander

Hechtte aan Griekens monarchy r

.En een ganlche vorftenry,-

Door
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Door hem overwonnen , telde,

Heel de waereld wetten ftelde -t

Daar het alles bukken moeft,

En zyn naam niet zy verroeft ?

Wyl hy als een dwaas moeft fneven

Op den middag van zyn leven,

En hy, die al de aard verwon,

Helnoch dood verwinnen kon>

Maar zich zag voor God verdoemen %

Schoon hy zich een God dorft noemeit

'k Wenfch dan liever onbekend

Af te wachten 's levens end,

En wil groten naam en ftaten -

Willig voor de waereld laten.

'k Hou 't voor wenfchelyker lot,

Maar gekend te zyn van God,

En te leven in 't verborgen , •

Veilig voor 't gevaar en zorgen,

Daar de grootheid hier op aard

Blyft onkheidbaar mê gepaard.

О 't verborgen godeleven

Kan myn ziel meer zoetheid geven ,

Als ik my in ftilheid mag

Oefenen den ganfchen dag

In Gods Woord of goede boeken ,' f1

En myn hert en doen doorzoeken ,

Dan of ik had in myn hand

't Hoog bewind in ftad of land.

Dat elk menfeh voor my moeft buigen,'

En zyn diep ontzag betuigen}

Ofdat op 't bevelwoord : knielJ

Yder voor my nederviel,

En
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En ikme op een Faroos wagen

Zag met Jofef omgedragen,

üaar 't fyn linnen praalgewaad

Srrekte 't kenmerk van myn ftaat.

Neen î noit is myn hert te vreden

Met.de dingen van benedenj

'k Wenfch in 's Heren dienft alleen

AI myn krachten te befteên.

Mag myn ziel maar zyn ontbonden

Van de banden van de zonden ,

• En, verlochend aan haar luft,

Vinden in Gods wil heur ruft i

Zo zal ik met vreugd verbeiden

't Heuglyk uur van myn verfcheiden ;

Wyl my dat eens ftellen moet

In 't bezit van 't heerlyk goed,

Dat in eeuwigheid zal wezen

't Zalig deel van die God vrezen -,

Schoon op aarde noit nun naam

Uitgebromd was door de faamj

Schoon zy zelfs in vele elenden

't Smertvol leven moeften enden ,

En, in hun rampfpoedig lot,

Strekken noch der bozen fpotj

Schoon men in hiftorieboeken

Vruchteloos hun lof zou zoeken.

AI dat geld niets na den dood.

Die God dient i¿ waarlyk groot.

F FÍ « NUT-
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NUTTELOZE BEZITTING,

OF.

AANDACHT

op Spreuk: xi: 4.

Çoed doet gèen nut ten dage der verbolgenheid,$ maar dege'

rechtighetd red van den dood.

w

Toon: Pf: 146. of/ Doet Maria zaligfpreken.

aereld , moet jk u beklagen ,

Of belagçhen, die uw tyd,

't Bloemtje van uw befte dagen,

Als in enen droom, verflyt

En, onkundig van het zyn,

XJ te vrede houd met fchyn?

Wis gy zyt het beide waardig:

't Lagchen -, wylge als molleri wioet

In het ftof, en noeft en vaardig

Arbeid om een handvol goed,

Dat noit uw begeerten ftÜt }

Wyl gy fteeds mcer hebben wilt»

Duizend en noch duizend wegen,

Rechte en kromme , ilaat gy in 5

Word daar langs maar goud verkregen:

De
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De edle finaak van dat gewin

Doet u alles overzienj

Kan 't maar ftraffeloos gefchiên.

'kLagche als gy , om amt of ftaten ,

Eerft wilt kruipen als een worm,

Alles doen of alles laten ,

En u wringen in dien vorm ,

Daar gy waant, dat helpervriend

't Befte mê zal zyn gediend.

Honderdmalen 't hoofd te ftoten ,

Narren naar het oog te zien,

Wat is dat ? by waereldgroten

Kan 't toch anders niet gefchiên.

Die verachting telt men niet,

Zo men flechts zyn wit beichtet.

Om een ryke vrou tetrouwen,

Schoon 't in kort, naar allen fehyn,

D'een en de andre zal berouwen ,

Waagt men alles- dat 's de myn,

Daar men fchatten uit vergaêrt,

Schoon het duizend rampen baart.

О belagchelykc daden !

Bleef 't by 't lagchen maar alleenj

Gy mogt in uw goud u baden :

Maar de ftoffe tot geween

Is te grooti fchoon gy 't verdriet>

Dat u treffen zal, niet zict.

F f f а Eef
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Eer by dwazeib koftbrc kleren,

Pracht van huis en huisfieraad ,

Daaglyks als een vorft te teren ,

Dikwyls boven beurs en ftaat,

Zyn net lokaas , dat u trekt -t

Maar den angel houd bedekt.

Of den naam van ryk te dragen,

Met een noit verzaad gemoed,

Doet u , tot uw lefte dagen,

Gierig fchrapen naar een goed,

Dat noit zon- of maanlicht zag,

Sint het in uw koffers lag.

En licht plukt een onbekende

't Zoet van uwen arrebeid,

Daartoe gy een zorg aanwendde,'

Die gy haaft te laat befchreit,

Alsge eens hooploos fcheiden zult

Van 't geen tans uw hert vervult.

Wat zal u dan alles baten,

Alsge, op 't nadren van den dood?

Al uw fchyngoed zult verlaten,

En uw ziel eens naakt en bloot

Voor een God verfchynen moet,

By wien goud geen voordeel doet ?

Als Gods toren raakt aan 't branden,

En 't gevoelen van zyn wraak

U zal in 't verderf aanranden ,

En al 't ingebeeld vermaak ;

Eens-
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Eensklaps wezen afgefiieên ,

En God doof voor uw gebeên.

Koft gy dan van nieus beginnenj

Al uw krachten, al uw tyd

Waren ras, om 't goed te winnen ,

Dat daar nut kan zyn, gewyd

Enig aan den dienft van God,.

Daar gy nu zo dwaas mê ipot.

'•.• О

Jezus roept noch : laat u raden !

Blinden, kobpt wat gy b'choeft:; ; '. '" \ \

Oogzalf, witte heilgewáden,

Zuiver goud, door 't vuur beproefd^

Blindheid, naaktheid, armoê vlied,

Zo gy u daar van voorziet.

Sterkheid en gerechtigheden L '.

Zyn hier by hem : grypt die aan.

Door aanhoudende gebeden

Is 't gevaar miflfchien te ontgaan^

't Geen, zo gy 't hier niet befeft,. -Л' . .

U gewis voor ee.uwig treft- ; ,;

Opent dan in tyds uwe ogert i > \

Morgen is 't miflchien te laatí -\--ууя -.

Zyt gy niet genoeg bedrogen?

Zoekt dan zulk een fchat en ftaat,-

Huis en fieraadv dat noch fland :

Houd na 's waerelds jongften brand..

Fffj ,T GROTE
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'T GROTE VOORRECHT

VAN

GODS VOLK,

OF

AANDACHT op г Korinth: vi: 18.

Ik zalutot eenVader zyn, eng/ zult my totzonenendocb-

ters zyn> zegt de Heer , de Almagtige.

Toon: Wießeet heugelyker dagerh

Ai verbat eèns 't droevig klagen,

Sions treurgen, heerlyk volk!

*£ Zal haaft op uw duifter dagen,

En de zon die dikke wolk,

Daar zy achter fchuilt, doorboren.

God, die alle uw tranen telt,

En uw treurftem eerft wou horen,

Heeft uw fmert een perk gefteld,

Zegt niet in uw haaftigheden;

Alle hoopgrond is vergaan,

Enwy zelfs zyn afgefneden.

Proeve zielen, laat u raên.,
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U ftaat toch geen quaad te vrezen.

Neen, gy kent uw heilftaat niet :

Daar kan wel een zonne wezen,

Schoon gy 4 zonlicbt juiû niet ziet.

Zo is 't ook met u gelegen,

Arme zielen , fatans lift

Houd uw hoop ten onrecht tegen,

En bezwalkt uw hert met mift.

Koftge eens door die nevds breken,

En met ogen van geloof

*t Uwe zien } hoe zoud gy fpreken :

'k Blyf niet langer fatans roof.

Gy zoud naar die ftemme horen,

Die u toeroept: zulke, als gy,

Zondaars r heeft God uitverkoren ,

Om door 's Heilands zoenbloed vry

Van hun fchuld en ftraf te maken,

Treurigen, diemetberou

Satans ryk en dienft verzaken,

En hun Schepper zweren trou.

Zulken wil God zelfeen Vader

Worden } zulken neemt hy aan,'

Om, als Jezus leden, nader

Met hem in verbond te ftaan*

Zulken kieft hy tot zyn zonen

• En zyn dochters, om aanhaai"

Zyne liefde te betonen,

En te redden van gevaat»

Heeft
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Heeft hy u nu luft gegeven ,

Droeve kermers , om voor hem

En zyn dienft alleen te leven?

Wenfcht gy maar om zyne ftem

Meer te kennen ? hem te minnen

Is dat al uw vreugd en luft ?

Wel verheugt uw droeve zinnen 5

Stelt u op Gods trou geruft.

's Hemels Koning heeft gezworen,

Dat hy wil uw Vader zyn.

Laat dan vry Üie juichftem horen:

Ik ben zyn , en hy is myn J

Uwe tranen zelfs zyn blyken ,

Dat gy 't immers met hem houd.

Liet hy u wel oit bezwyken ,

Alsge u hebt aan hem vertroud ?

* •

Bant de droefheid uit uw zinnen,

En gelooft hem op zyn Woord, '

Dat hy u zal eeuwig minnen,

Schoon gy noch geen trooftitem hoort.

't Zyn maar weinig ogenblikken ,

Dat hy zyn gezicht verfteekt.

Eeuwig zal hy u verquikken.

Wacht op hem, die zelf zo fpreekt.-

's Vaders rykdom, 's Vaders zegen,

's Vaders ma£t3 't is al uw goed.

Hebt gy 't juift noch niet verkregen ,

't Word voor u bewaard. houd moed !

'$ Vaders Geeft is uw Behoeder

En
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En uw Troofter : 's Vaders Zoon

Is uw Vriend en oudfte Broeder:

Vader zelf uw Schild en Loon.

Hoe moogt gy uw geeft dan quellen,

Sions treurgen, hèerlyk volk?

Hoe moogt gy nw ziel ontftellen ?

Schuilt by Vader, tot de wolk

Eens zal over zyn gedreven ,

En verwacht het vrolyk licht.

God heeft u zyn Woord gegeven:

Eifcht gy iet van meer gewicht ?

Kan 't u wel van 't hert, om langer

Te mistrouwen 's Vaders Woord ?

Staat dan af, eer 't u noch banger

Word, en gy zyïi Geeft verftoort.

Wilt dien Geeft toch niet bedroeven,

Met te morren uur op uur:

't Is maar om u te beproeven.

Goud word zuiver door het-vuur.

Draagt u vrolyker en kloeker.

Wilt den vyand weerftand biên.

Die geftadige Verzoeker ,

' 't Is beloofd, zal van u vliên.

't Licht zal maar te fchoner wezen,

Dat na duifterniiTen fchynt.

Hoopt op-God, en wilt met vrezen,

Totdat eens de nacht verdwynt.

G g g VOOR-
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VOORTREFFELYKE ROEMSTOF

eens Chriftens

in den dienft van

KONING JEZUS,

in tegenftelKnge van den dienft

van

AARDSCHE KONINGEN.

Jkfchame my des EvangeliumsvanChrißus niet. Rom: i: 16.

Toon: V Vermaak van и te zien.

Hoe vrolyk telt eenmenfch den reeks van eretittelen,

En kan zich daar mê kittelen ?

Hoe word zyn moed gewekt,'

Als iemand van zyn roem hem een getuige ftrekt?

Gebeurt het hem tot ftaat en eer te zyn verheven,

Hoe kan hydaar in leven ?

't Is even of zyn jeugd,

Wanneer by daar aan denkt,vernieud word door de vreugd.

Geniet hy vorftengunft, mag hy aan 't hof verkeren,

Wil hem zyn koning eren

Met
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Metenig amt, gewis,

Dat 's konings knecht te zyn, zyn hoogfte blydfchap is.

Mag hy in 't oorlog, daar 't zynsVorften ogen zagen,

Voor hem de wapens dragen ,

Of fchoon 't gevaar zy groot ,

Ну vreeft, door eer genoopt,noch vuur,noch ftaal, noch dood.

Voor 't koninglyk belang met tonge of pen* te waken,

• Doet hem zyn ruft verzaken :

Ну vergt vrywillig 't lyf

Meer dan.'tvermag i bchaagtdenvorftilechts zynbedryf.

Duszwoegt, dusflaafteenmenfch, fpytduizendengevaren,

En zie, in weinig jaren,

Hoe fchoon het alles fchynt,

Degunftlingdaaltin 't graf, enzelfs zyn naamverdwynt.

Vindzulkeen doenzynlof} wie zou het zich c&nfchamen,

Om tittelen en namen ,

Niet daar het vleefch op roemt,'

Тedragen , maar die zelfs zyn door Godsmond genoemd .*

Doorfnuffel, zo gy wilt 5 alle oude en nieuwe boeken,

Noch zult gy vruchtloos zoeken

Een naam , die fchoner luid , .

Dan Chriften, bondgenoot van God, en Jezus bruid.

Bekoort u zulk een naam, en hebfgy dien ontfañgén,

Richt dan ook alle uw gangen,

Gelyk het hem betaamt,

Die met zo fchonen naam zyt van uw Heer benaamd.

G g g 2 Dryft
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Dryft eer- of ftaatzucht u} wat ftaat of eer kan tegen

ben knecht van Tezus wegen,

Die , hoe men nem ook ichend' ,

Of hoon' , by God zélf voor een koning word erkend ?

Kan vorftengunft en- oor of- toegang u bekoren ,

Dat 's ook Gods volk belchoren.

De weg ten hemeltroon

Staat open , vferfch gewyd door 't vleefch van GodesZoon.

Daar mag Gods gunftgenoot, daar mogen al Gods vrinden

Zich alryd laten vinden ,

En met vrymoedijsheid

Mag hunne ganfche wenich voor God zyn uitgebreid.

Maar zoekt gy oorlogseer , en door uw brave daden

Een kroon van lauwerbladen,

Zie datge u in den ftryd,

Dien 't Vïpuwe- en flangenzaad noch oefent, moedig quyt.

Dat oorlog dudrt noch , en daar is geen vrê te wachten.

De wederzydfche magten

, Zyn dapper in de weer.

Apollyon ftryd noch met Jezus, uwen Heer.

De ftryd is fel : maar denk, uw Vorft trekt zelf ten ftrydc

En vccht aan uwe zyde:

Ну zwair de krygsbanier,

En voert zyn benden., vol van moed, in 't heetfte vier.

De vyanden zyn veel, veel zyn hunne oorlogslagenj

't Zyn vaak uw naafte magen^

Zy
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Zy toonen ook , in fchyn ,

Door hun gedrag , in dienft van 's hemels Heer te zyn.

Devyand momt zich met vertoog van waereldfchvoordeel,

En tracht 't begocheld oordeel

Te winnen op zyn zy',

En in uw eigen hert woont zelf uw hoofdparty.

Stry dapper voor uw Vorft. breng u geftaâg te binnen ,

'k Moet irerven of verwinnen :

Myn Koning ziet myn doen,

En (zoek dat elders vry•) hy zal my wis bchoên.

Des hemels ridderfchap moet voor de hel niet wyken,

Noch in den moed bezwyken.

't Waar fchande , zo zy vlood.

De vyand flaut niet, ichoon zyn loon maar zy de dood.

Ну durft, in 't midden van een fchaar van Jezus knechten

Alleen , veor zonden vechten ,

. En frout door ydelheên *

Hun ziel verwonden , en de deugd met voeten treên.

Waarom verdadigt gy ook 't recht niet van uw Koning 5

Uw doen 1yd geen verfchoning.

Gy hebt een goede zaak.

Spaar menfchen -, maar neem van de helle en zonde wraak.

Voeg u by 't broederfchap , die énen name voeren.

Laat u geen twiir beroeren. . •

De ryke ichaam' zich niet,

Als hy in Jezus heir een armen krygsknecht ziec

G g g J De
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De dapperheid kan hier met armoê wel gepaard gaan.

Die in dit heir gefchaard ftaan

Zyn , fchoon misdeeld van goed ,

Veeltyds voor 's Veldheers zaak gchart met dubblenmoed

Die weegt het goud niet, maar de deugd van zyn foldatenj

Die 't al om hem verlaten

Staan beft by hunnen Heer.

Toon hem uw deugd, en ga d'erfvyand ook te keer.

Beftook des fatans ryk. ontdek zyn fnoden handel.

Befchaam door'heilgen wandel

Zyn blinde ilaven. tracht •

Hun ziel te redden uit zyn boei in 's Heren kracht.

Staar daar toe dikwyls op de kroon: zy blinkt van verrc

Veel heller dan een fterre:

Ze is onverwelkelyk.

Den loon der dapperheid fchenkt hy in 't hemelryk.

•

Maar zoekt gy door uw penne of tonge een naam te maken

Door trou voor 't recht te waken •

Van vorft of onderdaan ?

't Zal groter glori zyn voor Jezus eer te ftaan.

Een zondendienaar durft de deugd naar 't herte fteken,

Voor ydelheden fpreken ,

En met zyn penne en mond

Verdedigen zyn met de hel gemaakt verbond.

Ну duíft Vorft Jezus zelf, hy durft zyn bondsvolk honen,

En, zonder te verfchonen,

In
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In een vuilaardig pleit,

Voor fchyndeugd doemen al hun zuivre heiligheid.

Gy , die *t met Jezus houd, zeg , kan het u van 't herte

Te dulden zulk een fmerte ?

Weer van u af die fchand.

Hebt gy voor Jezus eer of Naam dan tong noch hand ?

Denkt gy dat zulk gedrag een Chriften kan betamen ?

Foei ! fchaam u zulk een fchamen !

Is 't Evangelium

Niet herelyk genoeg? fpreek, waarom blyft gy itom?

Heeft nu dat heilig Woord verloren al zyn luifter,

Dat het alleen in 't duifter

Beleden worden mag ?

Of is 'tgeen kracht Gods meer, enwaardden vollen dag?

Mag Jezus niet meer zyn als Koning omgedragen

Op d'Evangeliwagen,

. En komt het hem niet toe,

Dat elk zyn Majefteit vereifchte hulde doe?

Vreeft gy voor fmaad en hoon? die moeft uwe cerkroon

ftrekken ,

Die moeft uw yver wekken.

Ontveins noit , wiensgyzyt}

Ofzoekt gy gunfte by Gods vyand in den ftryd ?

Ducht vry , dat Jezus noit by zyner knechten namcn

Uw naam fchreef, zöge u fchamen

Zoud, hier met hem befpot

Тс
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Te worden, om den dienft van uwen Here en God.

Weet, dat hy u noit voor zyn englen zou belyden,

Die anders zich verblydenj

Maar u, om zulk een daad,

Verlochenen , daar hy nu voor zyn Vader (bat.

Maar tracht gy hier beneên voor Jezus uit te komen,'

En , zonder iet te fchromen ,

Hem te belyden } fchoon

De waereld u het zwaard of brandftaak fchonk ten loon:

Dan zal hy uit genade u groter eer vergonnen ,

Dan gy zult denken konnen.

De kroon is weggelegd

Voor die in 't ftrydperk , als een dapper krygsman , vecht.

Dan zal de vyandfchap voor vrede plaatfe maken ,

De hel haar liften ftaken,

Geen bittre hoon of fmaad

Het hemelkeurlingdom meer treffen in dien ftaat. .

Uw triomferend Hoofd zal u met hem doen pralen j

Geen druk uw vreugd bepalen,

Geen boezemzonde uw ruft

Meer ftoren } maar in God vervuld zyn alle uw luft.

Weeg nu, eergierig hert, uw roem in rechte fchaleiii

Wiens roem zal 't overhalen ?

Die, aardfeh en kort van duur,

By velen zelfs niet reikt to.t aan hun ftervensuur?
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O nccn ! die klinke vry door duizenden ran jaren}

De ziel, her lyfontvaren,

Deelt daar door geen geluk}

Maar proeft vaak in Gods toorneeneeuwig wee endruk.

Doch die zyn hert alleen verheft in 's Heren wegen»

AI liep 't hcm alles tegen, • *

Al was hy aller ípot,

Beërft een eernaam , die niet met het lyf verrot.

Geen tyd, geen eeuwigheid kan zynen roem verdoven,

Of het geluk ontroven,

Dat God te fmaken geeft

Aan hem, die door 't gelove aan Koning Jezus kleeft.

A ANDACHT
• — -

op

i KQRINTH: xn: 17.

Gy lieden zyt hetlichaam van Chrißus , en leden in 't byzonder.

Hoe is 't, myn ziel? kent gy uw voorrecht niet?

Of fchat gy laag die allerzoetfte banden ,

Daar 't heilig volk zich door gebonden ziet,

Hoe wyd verftroid in andre lucht en landen i

De lieve knoop, die hen te iàmenhecht,

Is die uw laft, of wel uw luft en recht ?

Wat noem iJt 't band of knoop ? neen, 't is vry meer.

Ecn éénheid is 4, één lichaam met veel leden,

H h h Ver-

 

•

"
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Verheerlykt door een glansryk Hoofd , dat teêr

Zyn wyze zorg gedurig wil befteden

Ten beften en tot fierâad van de leên ,

Die met hurt Hoofd zyn een onfcheidbaar één.

Maar denk, dat 't Hoofd, 'tgeenfteeds zyn leên befchout,

En zynen invloed ftaag doet nedervloeien ,

Llk leedjen in zyn werkkracht onderhoudj

Opdat bet zieh tot 's lichaams nut zou fpoeien -,

Het zy 't de plaats van hand of voet bezitt' ,

Van oge of tonge of enig ander lid.

Wat is 't, myn ziel , een onbegryplyke eer,

Een lid van zulk een heerlyk lyf te wezen,

Dat heilig in Vorft Jezus, Hoofd en Heer,

Zyn fchoonheid deelt, een fchoonheid noit volprezen,

ben fchoonheid die 't minirfierelyke deel

Meer glans verleent, dan 't dierbaarfte juweel?

Wat dunkt u, als gy op dat voorrecht let,

Zoge anders tot dat lichaam meent te horen,

Beraamt u niet, de koninglyke Wet

Van 't heilryk Hoofd zorgvuldig na te fporen j

Opdat gy ook, met onvermoeide vlyt,

Dien plicht moogtdoen, waartoege aan 't lichaam zyt?

Op op ! met ernfl: dat voorrecht dan betracht.

Sla vlytig acht, waar gy tot nut kunt werken }

YVyl Jezus zulks van 't ganfche lichaam wacht.

Elk lid moet hier zyn medelid verflerken.

Geen werkkracht , geen vermogen fta hier Ifêg -,

Maar doe dien plicht, waartoe 't zyn magt verkreeg.

Dien
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Dien wysheid uit het Heilwoord viel te beurt,

Die moet weer andren tot beftiering ftrekken.

Word enig lid zwak in 't geloofbefpeurd,

Dat fterker is zie zulk een op te wekken,

Om welgegrond, voorzicntig, vry van waan,'

Schoon hard gefchud, noch vaft te blyven ftaan.

.

Ну troofte, die oit troofl: in druk genoot, *

Weer andren, die hy troofl: weet te behoeven,

Met zulk een trooft, als hem de Troofter bood,

Die noit Gods volk van herten wil bedroeven,

En nimmer lid, dat zich op hem verliet,

Zyn hulp onttrok in lyfs-or zielsverdriet.

Is enig lid door fatans lift verraft,

Of door het vleefch verlokt tot eenge zonde -,

Men denke, dat zachtmoedigheid hier paft

Tot zyn herftel j opdat de verfche wonde

Genezen worde, eer dat door ftraffe taal

't Verwonde lid kryge ene onheelbre quaal.

Geen lid zy van zyn medelid veracht}

Schoon 't mindren glans vertoon , dan andre leden.

De liefde, die geen hoog noch laag betracht,

Moet hare kracht aan 't ganfche lyf befteden:

Ook zy de twift, die alle banden fchend,

Voor eeuwig in dit lichaam onbekend. . .

Viel iemand hier een ruimer deel te beurt

Van tydlyk goed -, hy denk', dat van zyn have

Hem flechts 't bewind van God zy toegekeurd,

Opdat hy uit zyn fchat weer andren lave,

H h h 1 En
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Eh zich niet vrek gedrage, of blyve doof

Voor armen, die met hem ftaan m 't geloof.

Het heerlyk Hoofd eifcht een blymoedig hert

En open hand, om, vol van mededogen,

Nooddrufrigen te helpen, en hun imert

Te lenigen , mildadig naar vermogen.

Die boze taal is wisbyjezus quaad:

Ga heen in vrê, word warm en word verzaad.

m

Spant oit de vorft der duifterniflèn aan,

Оm enig deel van 't lichaam te belagen >

't Paft al de leên de handen faam' te flaan ,

Оm , in gebeên vereend , den nood te klagen

Van 't lichaam aan het Hoofd , dat alle ding

Ten befte keert, hoe hoog de nood ook ging'.

Schenkt God in gunft aan lid of lichaam vrê*

*t Part al de leên zich dankbaar faam' te paren,

Оm hem , die in den angft verhoort hun bê,

Ook vreugdevol, met herteentonge enfnaren,

Te loven en te pryzen voor al 't goed,

Dat hy, op voorlpraak van het Hoofd, hun doeC.

Dat 's recht de plicht en 't voorrecht van elkeen,

Die roemt tot Jezus lichaam te bchoren.

Onwerkzaam zyn word van hem niet gelcên

In hun , die hy heeft tot die eer verkoren.

Zie toe dan, ziel, waar in gy fchiet te kort* ?

Eerge, als onnut, van hem verworpen word.

Denk ook, hoe hoog die liefdeplichten ilaan

B7
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By hem , die daar geen fchâ door heeft of voordecl.

*t Genadeloon zal zulken niet ontgaan ,

Wen hy eens zelf als Rechter in het oordeel

Vergelden zal, als waar 't aan hem gefchied, "

't Geen in zyn Naam 't verachtfte lid geniet.

-

Gewis zulk werk, zo 't flechts uit liefde fpruit,

Schoon 't nimmer iet verdiende door zyn waarde,

Schrapt Jezus noit in zyn gedènkboek uit,

Maar zamelt al zyn leden van deze aarde ,

Tenhemelin, om, vry van zondèen pyn, •

Met hem, als *t Hoofd, volmaakt vereend te zyn.

AANDACHT

О P

2 Korinth. iv: 18.

Wy aamnerken niet de dingen , die men ziet j maar de din

gen , die men niet ziet -, want de dingen , die men ziet ,

zyn tydelyk i maar de dingen , die men niet ziet , zyn

eeuwig.

Gу pryft my dan het zoet van waereldgrootheid aan,

En 't dunkt u tegen reden,

Dat ik my niet wil laten raên }

Als of myn neigingen met myn belangen ftreden }

Omdat ik, vergenoegd met myn geringen ilaat^

Niet op wat hogers doele,

En, met de mecften vroeg en laat,

H h h 3 Niet
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Niet om bevordering tot ftaat en rykdom woele.

\ O eigenliefde , die, zo dwaas, zo ftekeblind,

U de ogen laat betoveren ,

Door 't geen men in de waereld vind,

Wat is 't , dan klatergoud en valfchveriierde loveren ?

De dingen, die men ziet, zyn tydlyk en vergaan,

Onwaardig al ons zwoegen>

Wyl zy ons hulploos laten ftaan

In nood en dood: en zou zulk goed myn zielvernoegen?

Zou ik,, die rufte zoek, nu God my rufte geeft,

Die ruft voor onruft fpillen?

Ну koop geen kaf, die koren heeft,

Оm zynen honger, is hy anders wys,4e ftillen.

't Is waar , Gods hand deelt zelve en fchat en hoogheid uit,

Maar minft aan die hem vrezen:

Ну geeft die dingen meeft ten buit

Aan hun , wier deel alleen moet in dit leven wezen.

De fteile hoogten zyn ook voor myn voet te glad,

От my daar op te wagen.

't Onzichtbre, 't eeuwige is myn fchat!

Daar dorft de fatan noit, als gever, roem op dragen,

Gelyk hy deed op 't zichtbre in Judaas woefteny -,

Want toen hy alles toonde

Aan 's waerelds Heer, voegt hy'er by:

Dat hy zyn dienaars, die 't hem lufte, daarmê loonde *

En och ! hoe menig vorft verlochent zyn geloof

En God voor krone of ftaten -,

Terwyl zich mindren weer ten roof

Van helle en duivel voor een mindre handgift laten.

Maar fchoon ten betren pryze ik kronen krygen kon ;

Wat hield ik by тyn fterven?

• By

* Luk: iv:6.
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By 't dalen van myn levenszon

Zou ik myn fchyngebied voor eeuwig moeten derven.

Dan 'twas, al waagde ik't al, zo hoog nieteensgewed:

Ik zag geen kroon te winnen.

'k Zie my in lager ftand gezet.

*tWaar dwaasheid , ftreelde ik met die herfeníchim myn

zinnen.

Een amt, een handvol goeds , maar wagens volverdriet,

Zou 't hoogfte loon al wezen :

Doch 't een of 't andre zoek ik niet.

*kZie in die winft veel min te wenfchen dan te vrezen.

Nyd volgt het amt en zorg, gelykeenfchaduw, 4goed:

En wien toch zou dat luften?

'k Zwyg van de fchipbreuk van 't gemoed , .

Die nau van duizend één ontkomt op 's waerelds kuften.

Godvruchte vorften en rechtfchapene overheên,

(Zo fchaars in onze dagen}

Verdienen zeker van 't gemeen ,

Als Gods ftêhouders , met veel liefde in 't hert gedragen :

Maar zulken voelen beft, hoe zwaar en moeilyk 't zy,*

't Regeringsroer te fturen }

Daar ondeugd zeilt voor wind en ty ,

En zulken wrevlig tracht haar haat te doen bezuren.

Te mager is voor zulk een flaaffchen dienft dat loon }

Dan dat ik het zou kiezen!

My word een betren ftaat geboôn,

Waar niemand nood heeft oit zyn ziel by te verliezen.

Een Koning, dochwiens ryk niet aardfcn,maar hemelfch is,

Met hemelfche onderdanen,

Roept my tot zynen dienft : gewis

Ik weet geen korter weg tot myn geluk te banen ,

Dan aat ik my gcheel oprecht aan hem verbind j.

Zo heb jk niets te vrezen : Wyl
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Wyl niemand zich bedrogen vind,

Daar 't loon veel groter dan de grootfte hoop zal wezen :

Want fchoon'er voor den Vorft vaak veel te ftryden vail',

Ja fomtyds zelfs ten bloede,

De vorftengunft verzoet het al }

Terwyl hy alle ding zyn krygsliên fchikt ten goede,

En hun verzekering van overwinning geefti

Naardien hun zwaard, befchreven

Met 's Konings naam, 't vermogen heeft,

Dat's vyands magt daar door word op de vlucht gedrevenj

Terwyl de Vorft, recht edelmoedig in zyn aart,

Niet karig in 4 belonen,

Zyn gunft met ryke giften paart,

En vrpme ftryders zelfs vereert met koningskrpnen.

De keur van dezen dienft ftond reeds lang by my vaft,

En 'k wenfeh'er by te blyven.

Zyn jukis zacht en licht zyn laft,

Ook kan zyn oog al'tleed, hoe hooghetgaat, verdryvefl.

In zyn ryk heeiVer plaats noch zuchten noch geween*

Menkent'er geen verdrukken,

Als hier : maar recht en billikheên.

Geen kleiner moet'er voor 't geweld van groter bukken.

Geen vuile kuipery , geen ichendige eigenbaat

Of fnoodverdichte logen

Werpt hem, die eens in gunfte ftaat,

In ongunft by den Vorft, die nimmer word bedrogen}

Wyl waarheid, die noit tot by de aardfche tronen komti

Een grondílag van den zynen

Verftrekti daar lift, hoe zeer vermomd,

Straks word ontdekt en voort met fchaamte moet verdwynen ;

En, 't geen 't geluk volmaakt, dat ryk is aan geen tyd

In duurzaamheid verbünden ;

Ook
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Ook is elk onderdaan bevryd

Van ftervenj want de dood is door den Vorft verflonden.

Maar mooglyk vraagt gy , welk de naara zy van dienHeld}

'tis Jezus, die verheven

Tot Vorft en Heer, al 't aardfch geweld

Met al, die 't pleegden, zal voor zyne wraak doen bevenj

Maar hin, die zulken hier verftrekten tot een roof,

Eens tot zich overhalen,

Om, naar een leven van geloof,

Met hem op tronen in alle eeuwigneid te pralen.

Weg, weg dan aardfch enveel te duur gekocht bewind!

Gy zult my niet betoveren.

Al houdge'er duizenden verblind,

Noit moeteuw fchyngoed my'truftzoekendhert veroveren.

De dienftvan mynen God en Jezus weegt my meer,

Dan al wat gy kunt geven.

'k Lach met uw aanzien , fchat en eer :

Gy baart den dood in 't eindj maar Jezus fchenkt het leven.

OP DER

GODLOZEN VOORSPOED

E N D E R

VROMEN TEGENSPOED/

IN D I T LEVEN

Вerisp Gods wegen niet, wanneer hy 't aardfche goed

Zyn kinderen onthoud , die vaak van armoê klagen -y

Terwyl de waereldling in welluft zyne dagen

Mag flyten, in 't genot van allen overvloed}

I i i . Als
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Als gy Gods vrienden ziet, met cen beklemd gemoed,

In 't argematte lyf een zwerm van qualen dragen -,

Schoon 'tonvroom volk noit leed in hunnen leeftyd zagen t

Noit ziekt'hun lichaam trof,noit breuk hun hand: noch voet:

Verdenk Gods liefde tot hen niet. 't moet aï ten lefte,

Naar 't goddelyk beleid, gedyën hun ten befte.

Dc voorfpoed duurt maar kort , en fchaft der ziel geen baat.

Der vromen tegenfpoed fmaakt wel op aarde-als alfem^

Doch ftrekt weer voor 't gemoed een gadeloze balfem :

Maar niemand leert dit, die in't heiligdom * niet gaat.

* Pfalm LXXin: 16, 17.

Op de

BESCHOUWING
van des

HEREN WYSHEID ea GOEDHEID

in het

bedeelen van voorfpoed aan Godlozen , en tegen-

ípoed aan Vromeñ.

Myne gedachten zyn niet ulieder gedachten , en uwe wegen

zyn niet myne wegen. Jefaïa lv: 8.

Toon : Heer help my ¡ ik begin te zinken* Neander.

oe onberisplyk zyn Gods gangen

Voor hem , die met een nedrig oogH
Niet
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Niet aan *t uitwendi'ge blyft hangen }

Maar die bedaard zyn hert omhoog

Heft, om 't betaamlyke te merken

In 's Albeftierders wyze werken.

God is een Rotsfteen , en volkomen'

Zyn al zyn daden, recht en goed

AI zyne wegen met devromen,

In voorfpoed en in tegenipoedi

Ja in hun allergrootflre naarheid

Blykt noch zyn liefde en eeuwge waarheid.

De nyd mag eens het hert doen zwellen

Van Azaf, om der dwazen vrê,

't Verdriet den geeft van Job ontftellen ,

Een Jeremias 't hert vol wee

Gevoelen , als godloze menfchen

Het alles krygen naar hun wenfchen.

Hun tong mag , eens den toom ontweken

Der heilige bedachtzaamheid ,

Een onbezonnen oordeel fpreken ,

En, door hun zielefmert misleid,

Mismoedig , midden onder 't klagen ,

God reden van zyn daden vragen.

Als zy de bozen tot hun ende

Zien frifch van kracht en vry van leedj

En dat hen ramp treft noch elende -,

Ja dat de vloek, om brood met zweet

Te moeten winnen om te leven,

Voor hun fchynt op te zyn gcheven,

I i i 2 £>a£
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Dat zy, vol trots en hovaardyë,

De vromen ftellen tot hun fpot

En'tvoorwerp hunner tyrannyë,

Als onafhangkelyk van Goa,

En wrevlig fpreken uit den hogen ,

En nochtans groeien in vermogen:

Terwyl zy, die hun Scheppereren

En dienen met hun ganfche hert,

Hun vreugd in droefheid zien verkeren ,

En kommerlyk hun brood met fmert ,

Als in Gods ongunft , moeten winnen -,

Hoewel zy hem oprecht beminnen.

Dit mag hun voet aan 't wanklen brengen y

Zo dat hun treên fchier fchieten uit -,

Zy mogen , onder Gods gchengen ,

Eens flaan een onbedacht gemid -,

God is en blyft , in kruis en fmerten ,

Goed en getrou voor reine herten.

Ну doet hen op zyn tyd befchouwen,'

Hoe wyfelyk hy alles wrocht,

En hoe hy hun dat moeft onthouën ,

Het geen hun hier zo wenfchlyk docht-*

Wyl 't toch hun ziel niet kon verzaden,

Maar wel aan ziele en lichaam fchaden;

Zy zien , hoe dikwyls aardfche fchatten

Hem zelfs bezitten, dieze heeft,

Of overdadig uit doen fpatten

In welluft, of hoe vaak men kleeft,

Als
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Als of 't God zelf ware , aan de fchyven ,

Die hier beneên toch moeten blyven.

Schenkt Jezus, naar zyn nedrig voorbeeld,

Geen eerftaat aan zyn gunftgenoot ,

Licht dat hy, die naar waarheid oordeelt,

Hem wil bevryden voor den dood,

Dien hem zyn hoogmoed zou verwekkeny

Zo hy zich zag tot hoogheid' trekken.

Doet Jezus hier zyn vrienden zwemmen

In tranen , afgemat door pyn

Of ziekten ; 't is om 't vleelcn te temmen,

't Geen mooglyk zou te dartel zyn.

Een krankbed kan meer nutheid geven,

Dan, naar zyn luft, gezond te leven.

Doet hun de waereld fmaadheid dragen,

Zyn zy veracht, verdrukt, befpot}

Zy voelen 't kniis door Jezus fchragen.

Spot, druk en fmaad leid hen naar Godî

Ja kan hun ziel op 't hoogft verblyden,

Als zy 't om Jezus Name lyden.

Duld God, dat wrede dwingelanden

Hier boeten hunnen euvelmoed

Aan Jezus bruid, en hunne handen

Moorddadig verwen met haar bloedj

Vind zy op aard' geen mededogen -,

Haar dood word koftlyk in Gods ogen:

tWat dan Gods volk mag wedervaren,-

I i i 3 Hoe
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Hoe hoog de waereldgolven gaaa,

Wat ftorm, wat nood hen op de baren

Ook treffen van dien oeeaan -,

Het vind (want alles werkt ten befte)

De haven van Gods ruft ten leile.

Terwyl de waereldling , verzopen

In ere en welluft , met zyn goed

'£ Verderf onmooglyk af kan kopen %

Wyl goud by God geen voordeel doet.

Zyn deel genoot hy in dit leven ,

Dat hem op 't fchielykft kan begcven.

Maar die God vreeft , hoeft niet te vrezen

Voor 't vreefelyke ftervensuur.

Kort is der bozen vreugd -, maar dezen

Verwacht een vreugd van eeuwgen duur.

Na zondenvreugd volgt eeuwge helpyn ,

Na heilgen druk een eeuwig welzyn.

Myn ziel, trê eens met Azaf binnen

In dit gewyde heiligdom.

Befchou eens, met bedaarde zinnen,

Gods goedheid voor zyn volk , die om

Hun zielen voor 't verderf te fparen,

Hun laat dat bittre wedervaren.

Hun pad is wel omruind met doornenj

Maar dat doet hen voorzichtig gaan,

Om God, hun Heer, niet te veríoornen*

Terwyl op 's waerelds gladde baan

Verwoeftingen de bozen wachten i

Wan
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Wanneer God zal hun beeld verachten.

Der vromen zonden eiichen flagen :

Zy zyn hun Vader veel te waard

Dan dat hy 't quade in hun zou dragen.

De liefde nimmer roede fpaart.

God tuchtigt hier op aard' zyn Zonen ,

Maar wil die gunft geen baftaards tonen.

Myn ziel , geef God dan voortaan de ere.

Roem al zyn doen , als wys en goed.

Twift nimmermeer met uwen Here,

't Zy hy door voor-of tegenfpoed

U wil door deze waereld leiden,

En tot zyn heerlykheid bereiden.

Schrik voor het kruis nieti 't is gcheiligd:

Uw Koning heeft elk gunftgenoot

Van hem voor 't eeuwig kruis geveiligd,

Op Golgotha door zynen dood.

't Kruis is geen blyk van Godes toren

Voor hem , dien God heeft uitverkoren.

*t Kruis ftrekt om zyn geloof te proeven.

't Kruis maakt hem los van 'e waerelds band:

't Mag hier een korten tyd bedroeven,

Zo lang op hem ruft 's Heren hand*

God zal , na duiftere ogenblikken ,

Hem met een eeuwig heil verquikken.

Men fla dan 't oog op Jezus voorbeeld*,

Die is door lydcn ingegaan. i

Die
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Die Jezus vriend wil zyn geoordeeld,

Moet, wil God, 't zelfde pad inflaan:

Die fchenkt de kroon na dapper ftryden»

De heerlykheid na moedig lyden.

E E.N S

CHRISTENS

TROOST IN DROEFHEID

over

гупе afgeftorvene gelovige Vrienden ,

of

AANDACHT OP i THESSAL: iv: 13, 14;

Broeders, ik wil niet , dat gy onwetende zyt van de genen ,

die ontßapenzyn-, opdat gy niet bedroefd zyt , gelyk als

de anderen, die geen hoop hebben; want, indien wy geh-

ven, dat Jezus geßorven is en opgeftaan, alza zal 00k

Cod de genen, die ontßapen zyn in Jezus, wederbrengen

met hem.

foe droevig is 't, zyn vriend te derven

Dooreen ontydig fterven,

Het zy de man fchei van zyn vrou,

Of dat een vader voel' zyn ingewand verfcheuren ,

H
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Wen hy moet op het lyk van zyne kindren treuren ,

Of dat om 's vaders dood het krooft verfmagr/ van rou ?

't Zy 't licfdryk moederhert van wenen

Noch kermen zich kan fpenen,

Als zy den zuigling op haar fchoot,

Dien zy noch korts zo teêr had onder 't hert gedragen,

Te vroeg ziet fneven, en, tot in de ziel verflagen,

By 4 kinderlyk, doorfmert, fchier vind haar eigen dood.

Wat bars gemoed kon immer wraken,

By zulker lyk te maken

Een klaagtoon , om het droef gemis

Van vriend of vrienden, en dat men by hun verfcheien

Het bange hert ontlaft en lucht geeft door het fchreien?

Dat wraakt noit enig menfch, in wien 'tnatuurlicht is.

Zyn vrienden dierbare gefchenken

Van God } wie kan dan denken ,

Dat God de droefheid zou verbiên ,

Wen hy ons door den dood doet misien zulke vrinden ,

Die in nun leven ons, en die wy teer beminden?

Neen, neen! het treuren kan , het treuren mag gefchiôn.

God doemt het niet 'k hoor Rachel kermen,

Daarze uit heur fchoot en armen

Haar kinders ziet ter dood gerukt.

Het word haar als geen fmet of misdaad aangefchreven,

Datze ongetrooft , daar zy het heilloos kinderfneven

Moet zien, door droefheid gaat ter aarde neêrgebukt.

Kan Jezus by de graffél wenen

К k k Van
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Van Lazarus, voorhenen

Zyn vriend , maar ook zyn vriend in 't graf-,

't Is dan georeloofd , zyn zielefmerte te uiten.

Men hoert hier liefde noch natuur gcheel te ftuiten ;

Wyl Jezus voorbeeld ons tot treuren vryheid gaf.

Maar zalm' op Jezus voorbeeld treuren i

't Is zeker af te keuren ,

Bedroefd te zyn, als 't heidendom,

Wiens droefheid dikwyls ging ver buken maat en palen -,

Wyl elk, die zynen vriend in 't duiftre graf zag dalen,

De hoop verloor van oit zyn vriend te zien weerom..

Zo niet ! zo moet geen Chriften wenen.

Gaan onze vrienden henen,

Zy gaan ons flechts een wyl vooruit,

Om , zalig aangeland op 's hemels blyde kuften ,

Het lichaam voor een tyd in 't Hof te laten ruften ;

Totdat het eens verryze op 't fchel bazuingeluid.

Wanneer de Aartsengel eens zal dagen

De doden, die daar lagen

In 't graf, en zyne ftem met magt

Door zark en rotfen, ja tot in den afgrond dringen,

En flot en grendels doen van alle graven fpringen -,

Als eens de morgen volgt op d'allerjongften nacht.

Dan, dan zal een godvruchtig vader,

De heerlykheid nu nader,

4 Onfterflyk , geeftlyk oge flaan

Op 't onverderflyk lyf van vrome vrou en zonen ,

En die weer aan malkaêr him man en vader tonen,

En
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En famen onbevreesd voor 's waerelds Rechter ftaan:

Om uit zyn heilgen mond te horen

Een vonnis , al te voren

Aan hun tot hunne vreugd bekend ;

Wyl hunne zielen reeds by voorraad mogten zweven

In 't glansryk Godspaleis, daar 't heerlyk eeuwig leven

Word aangevangen , om te duren zonder end.

Dat 's hier de hoop- dit zyn geen dromen.

Gewis, gewis 't zal komen,

Zo zeker, als wy door 't geloof

Het daar voor houden, dat de Heiland is geftorven,

't Verbeurde leven door zyn dood ons heert verworven,

En , ryzende uit het graf, der helle ontvoerd haar roof.

Geen menfch door 's Heren Geeft herfchapen,

En hier in hope ontflapen

Injezus, zal oit zyn befchaamd:

Dat zal Gods almagt , dat Gods goedheid niet gchengen ;

Ну zal de ziel en 't iyf verenigd wederbrengen

Van elk, die hier met recht naar Chriftus was genaamd.

Laat, laat dan waereldlingen beven,

Die in 't onheilig leven

Zich luttcl kreunden aan dien dag.

Laat hen , als heidenen , om hunne doden treuren ;

'Wyl hun 't rampzalig lot der heidenen ook zal beuren ,

Door 's Rechters ftem gedoemd tot eeuwig wee en ach.

Terwyl een Chriften zonder zorgen

Zieh rekent ydren morgen

К k k г Eén



444 STICHTELYKE

Eén dagjen nader aan 't geluk

En 't eeuwig heil, dat reeds zyn afgeftorven vrinden

Genieten, die hy eens voor 's Heren troon zal vinden}

Schoon hunne dood hem hier verftrekteeenftofvandruk.

Dat dan een vrome in zynen rouwe,

Gegrond op 's Heren trouwe,

Nochjuichein hope, zo 't bchoort:

Dat zy , wier dood hem kon op aard tot droefheid ftrekken,

Zich , naar Gods raad , met hem weer zullen op zien wekken

Tot heerlykheid. vertrooft malkandren met dit woord.

О P D E

К О О R T S.
Klein koortsje, dat my 't lyf allenskens ondermynt,

En door eenftilgewelddenzwakken romp doet beven,

Hoe welkom zyt gy? want, terwyl het lichaam quynt,

Voel ik myn doffen geeft weer hemelwaarts gedreven.

Gy geeftme eennutteles, wantfchoon gy't lichaam pynt

En afmat, roept gy : waak! 't zal u eerlang begeven.

Bezorg, dat als de hut, die gy bewoont, verdwynt,

By 't hemelburgerfchap uw naam zy aangefchreven.

'Wat raad daar toe ? myn ziel , neem tot Gods Zoon de wyk,

Ну is toch heengegaan , om in zyn koningryk ,

Voor hun, die hy bemint, een woning te bereiden.

Ai doe dat ook voor my , o Jezus ! fchenkme uw min

En lei my als uw vriend by u ten hemel in }

Dan zal ik noit te vroeg uit deze waereld fcheiden.

AL-
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ALLEENSPRAAK

eens

GELOVIGEN

over

het verlangen naar den tydelyken dood.

Het leven is my Chrißus , en het ßeruen is my gewîn*

Filipp: i: 2 1.

Waartoe, mynziel, dat driftig woelen?

Is hier myn hoop? is hier myn fchat?

Kan alies, wat deze aarde omvat,

My ware blydfchap doen gevoelen ?

Is hier myn vaderland beneden ,

Dat gy u hier zo naarftig quyt ?

Of denkt gy hier noch langen tyd

Aan 't ondermaanfche te befteden ?

О neen ! myn fchat is immers boven.

Daar is myn hoop , myn vaderland ,

Die ftad, dat kunftwerk van Gods hand,

Dat eeuwig waardig is te loven.

Daar is myn maagfchap, daar myn vrinden,

Wier vreemdlingfchap hun hier verdrootj

Tot dat een blyde en zaalge dood

Hen deed hun Vaders woning vinden.

К k k 3 Dat
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Dat zal my mooglyk ook haaft beuren j

Myn eind en heil zyn licht naby:

Wel ftel dan al uw zorg ter zy' $

De ziels-en lyfsband moet toch fcheuren.

Het ftof moet haaft dees romp bedekken ,

Wanneer de dood myne ogen fluit -,

Totdat , op 't fchel bazuingeluid ,

Ik weer dit vleefch zal op zien wekken

Van God , dien ik hier in dit leven

Wenfch, met een ganfch oprecht gemoed,

Te dienen, en, als 't hoogfte Goed,

Myn liefde aan hem alleen te geven.

'k Weet wel , ik val in duizend zonden ;

Myn befte werk is onvolmaakt ,

En dat Gods toorn my wis genaakt,

Zo ik worde in my zelf gevonden.

Maar wat ook in my mag ontbreken ,

Dat vinde ik weer in Godes Zoon ,

Die my zich zelf heeft aangeboôn ,

Om, op zyn recht, voor my te fpreken.

Zyn heiligheid, zyn liefde en lyden

Werd myne door een waar geloof,

Als Jezus my, des fatans roof,

Wilde uit zyn helfchen klau bevryden j

Als Jezus my zyn erfdeel maakte ,

En door zyn Geeft zyn beeld herfchiep

In my, daar ik in zonden fliep,

En in de waereldsliefde blaakte.

Toen werd myn Chriftus my het leven :

Ну brak den prikkel van den doodi

Wanneer hy, in zyn jongften nood,

Aan 't kruis deed dood en helle beven.

Wat
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Wat vrecs ik dan noch , zo ik 't fterven

Myn hoop, myn trooft, myn winfte fchat,

Dan dat ik van die bovenftad

Miflchien noch lang de vreugd moet derven ?

Wat vrees ik noch , dan dat de zonden

In my ook oefnen haar geweld,

Die, als dit lyf zal zyn geveld,

Voor eeuwig zullen zyn verflonden ?

Wat wenfch ik niet veeleer , om fpoedig

Verlort te worden uit den irryd}

Daar lyf en ziel vaak onder 1yd ,

Die my zo zwaar valt en zo bloedig ?

Wat wenfch ik niet , dat haaft myn Koning

My redde, en wegneme alle quaad,

Pyn, ziekten en al wat my fchaad,

En opvoere in zyn Vaders woning}

Daar ik, ontdaan van 'r. onvolmaakte,

Voor God zal worden toebereid

Met een volmaakte heiligheid>

Daar ik zo zeer op aard' naar haakte.

Maar ftil! myn ziel, hebt gy al vryheid,

Te wenfchen om dien groten dag,

Die al uw zuchten en geklag

Verandren zal in zang en blyheid ?

Neen , 't paft u lydzaam in te wachten

Dat uur, van eeuwigheid bepaald,

Om, vanuw ftandplaats afgchaald,

Te zien het eind van uwe klagten.

Hier moet de ftryd u niet verdrieten:

MiíTchien heeft God voor u noch werk..

Houd hy u noch in 't worftelperk -,

Volhard ! gy zult de kroon genieten.

Dat
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Dat is geen moed , voor 't quaad tc wyken 5

Maar lafheid , die geen Chriftenheld

Betaamt in 't geeftlyke oorlogsveld :

Daar moet men ftryden , niet bezwyken.

Is Chriftus hier alleen uw leven -,

Geen nood , al loopt het noch wat aan.

Die moedig en getrou blyft ftaan,

Hem zal de fterfwinft noit begeven.

De tyd zal, vroeg of laat, eens komen,

Dat gy , met glori van uw poft

Door uwen Veldheer afgeloft,

Gedrenkt uit voile liefdeftromen ,

Zult den Drieënen God aanfchouwen,

Myn ziel, en eens uw heerlyk lyf

Weer krygen tot een vaft verblyf,

En eeuwig boven bruiloft houèn.

OVERDENKING

der

STERFLYKHEID.

Leer ons alzo onze dagent eilen , dat wy een ivys hert beb-

men. Pfalmxc:i2.

Hoe ydel meet de menfch

Aan 't meetfnoer van zyn wenfch

De lengte van zyn leven ,

En
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En fchynt, vervoerd door dwaze vreugd,

Zich zelf bykans een ecuwge jeugd

Tc'hebben toegefchreven ?

,-- •. ---• ' :<

Het lacht al, wat hyziet,

Hem toe i hy kent verdriet v

Noch zorgen, die hem quellen,

En fchoon hy zie, dat deze en geen

In hunne jeugd zyn afgefneên,

Paar wil hy niet op tellen. . . j -: . ,

• г

Die waren ondermynd ,-- ,

En zwak of afgepynd,

't Geen hen in 't graf deed dalen}

Maar hy is fterk, gezond en frifch,

En weet noch niet, wat ziek zyn is:

Ну leeft bevryd van qualen.

Dus fpreekt de jongeling,

Dien noch geen zorg beving :

Maar merktm' op ryper jaren j-

Daar week de dwaze vreugd veelmeer

Voor zucht, om amt of fchat of eer

Met alle vlyt te garen ,

Dan voor het onderzoek

In Gods en 't zieleboek ,

Hoe 't eenmaal af zal lopen -,

Wen eens de onzekre levenstyd ,

Die ongemerkt daarhenen glyd,

Het lichaam zal zien llopen.

L 1 1 \^at
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Wat denkt zulk een noch werk

Te doen , eer hem de zérk

Zal mogen overdekken!

Zyn bezigheid is veel te groot,

Om tot het denken aan den dood

Zich zelven op te wekken.

Hier is zelfs grysheid blind ;

Want fchoon die zich bevind

Omringd van duizend boden,

Die hier het waggelende lyf

Opeifchen, om, na kort verblyf,

Te ruften by de doden.

't Is toch vergeefs : hetfchyne,

Schoon al 't vermaak verdwynt,

Zy kan noch niet geloven ,

Dat, na zo lang een dag, de nacht

Zal volgen , en zo onverwacht

Haar 't lieve licht beroven.

Zy ftelt den quaden dag

Zo ver zy immer mag.

De ziel , ganfch onbedreven

In 't onderhandelen met God ,

Durft noit bedaard aan 't nakend lot

Eén uurtje denkens geven.

Zo fpreekt, zo leeft elk een,

Totdat hy afgefneên

't Nutfte ongedaan moet laten }

En fchoon'er daaglyks hier en daar ,

Zo
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Zo jong als oud, raakt op de baar,

Dat alles kan niet baten -,

Totdat het quaad hem treft,

En hy te laat befeft,

Hoe zorgloos hy zyn uren

In 't ydle fleet, vervreemd van God,

Die nem nu 't dwaze fchyngenot

Zo wrang zal doen bezuren.

Mogt ik, die uit Gods Woord -

Heb beter raad gehoord,

De mate myner dagen

En myn vergangkelyk geftel

Recht kennen, eer, op 't hoog bevel,

Men my zal grafwaarts dragen.

Myn leeftyd, naubepaald,

Maar pas één handbreed haalt,

En fnelt gezwind naar 't ende.

*k Ben licht den paalfteen al naby. •

't Word tyd, dat ik ootmoedig my

Van 't ydle tot God wende.

Niet opdat Amos zoon

Zich voor myn bed vertoon,

Om my de weet te brengen ,

Dat God ook aan my heeft gedacht,

Om 't leven , op myn bittre klagt,

Noch vyftien jaar te lengen.

Dat waar vergeefs gebeên.

L 1 1 г VfU
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Wil God , ik ben te vreên ,

Op d'eerften wenk te fcheidenj

Maar dat hy my door zyn genâ

Bequaam make , om my niet te fpâ

Ten aftogt te bereiden.

Leer my dan , Heer , hoe 'k zal

't Geringe en klein getal

Van myne dagen tellen }

Opdat myn hert niet zy ontbloot

Van ware wysheid , als de dood

Myn lyf zal nederrellen.

Trek my van 't zondige af -,

Want in het duiftre graf

Komt alle zorg te fpade

Voor 't eeuwige belang der ziel.

De boom blyrt liggen, daar hy viel.

Hier, hier biedge uw genade.

Ach! open my dan'toor,

Opdat ik u gehoor,

Terwyl gy roept, mag gevenr

En t' aller uren vaardig ftaan ,

Om 't pad van alle vleefch te gaan ;

Zo hoef ik niet te beven.

De dood koom dan, wanneer

Het u bchaagt, o Heer.

Ik zal myn liefile panden

Uw zorg opdragen, en myn geeft

U. als myn Bondsgod, onbevreesd

;" * " Be
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Bevclen in de handen.

Bewuft, dat, na dien ftond,

Waar in dit ganfche rond

Zal zien de doden ryzen,

Ik uit dit lyf, fchoon lang in de aard.

Tot ftof gekeerd , maar naubewaard ,

Gods Naam zal eeuwig pryzen.

Eens

CHRISTENS

S TER К TE in ZWAKHEia

Mynegenade is ugenoeg; want myne kracht word m zwak-

heiavolbragt. г Korinth: xii: p.

Нoe nu , myn ziel , dus moedloos neêrgezeten ?

Valtu de ftryd tc zwaar?

Of vreeft gy voor gevaar ?

ïs u 't verftand bedwelmd? hebt gy vergeten,

Wie u zyn hulp belooft?

Hebt gy geen kracht, zoek die by uw onwinbaar Hoofd.

't Is waar , myn ziel , by u is geen vermogen

Tot zulk een wigtig werk.

Uw vyanden zyn fterk

En vele in tal ten oorlog uitgetogeri ,

Op 't ftryden afgericht.

Schepnochtansmoedj daar dient geftreden, nietgezwicht.

L 1 1 3 'k Weet
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'k Weet wcl, de fatan, 't hoofd der helfche benden,

Die met u oorlog voert,

Uw zwakheid kent, en loert

Op uw bederf, zal lift en kracht aanwenden>

Оm, waar hy kan of mag,

U neêr te vellen met een dodelyken flag.

Ну ziet, hoe 't by u is gefteld van binnen.

Uw hert vliegt van zyn hand.

Ну houd gcheim verftand

Met die verraders , uw bedroge zinnen.

Ну merkt uw luft en voed

Door ore en oge en tong de zonde in uw gemoed.

Maar denk, nochleefthy, die, in voorge tyden,

In d'allerhoogften nood,

U zynen byftand bood,

U ftaande hield , en ftrekte een fchild in 't ftryden.

Gewis noch leeft die Held,

Voor wien geen vyand oit beftond in 't oorlogsveld. '

Die bied u noch zyn rykdom van genade :

Die zy u toen genoeg,

Het zy hy laat of vroeg

U daar mê kome in uwen nood te ftade.

Sla 't oog op hem alleen,

Voor wien al 's vyands magt en uw gevaar verdween.

Wie zich vermeet in eige kracht te wagen

Dien ftryd, bezwykt gewis

Voor 't ryk der duifternis :

Maar die de zege onfeilbaar weg wil dragen,

Zie
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Zie af van eige magt -,

Wyl Jczus kracht alleen in zwakheid word volbragt.

Hem moet geheel de lof der zege komen.

Van u word beft geftreên

Met tranen en gebeên.

Dat word by hem voor vorftlyk werk genomen }

Terwyl zyn fterke hand

Brengt 's vyands magt en lift, in uwe plaats, te fchand.

In ftil vertrouwen moet uw fterkte wezen.

Draag uwen roem alleen

Op uwe magtloosheên.

Sta en zie 't heil des Heren , zonder vrezen ,

Dat gy door 't groot geweld

Van uwen vyand oit zult neder zyn geveld.

Maar roem dan ook dien Vorft van 't heir des Heren,

Dieu, myn ziel, bevryd

In dien verwoeden ftryd.

Tracht hem als uw Verlofier te vereren,

En fchep, hoe hoog de nood

Ook gaan mag, moed in dien Verwinnaar van den dood.

Zo leertge 't nut van uwe zwakheid merken ,

Zo proeftge 's Heren kracht,

Die toch niets van u wacht,

Dan dat gy hem zoud loven in zyn werken,

En zeggenj 'tis genu,

Dat ik tot op dit uur noch onbezweken fta.

Zo leertge recht een welgevallen trekken

Uit
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Uit zwakheid, fmaad en nood.

Vervolgd, benaaud ter dood

Om Chriftus wil , zal dit uw roem verftrekken >

Dat hy zelf in u woont,

Die 's duivels magt breekt, en zyn kracht in u betoont.

EENS CHRISTENS

VRYGELEIDE,

О F

Aandacht op Job: xviii: 8.

Indien g y dan my zoekt, zo laat deze henengaan.

Laat deze, indien gy my zoekt, henengaan,

Sprak eens Gods Zoonj wanneer hy, opgeftaan

Uit bloedig ftof en van zyn vriend verraên,

Zieh van een bende

Van krygsíiéii en van rakkers zag bezet ;

Daar 't priefterfchap , met leraars van de wet

En ouderlingen , met verhaaften tred

Ook henen rende.

In zulkeen ftaat, omiingeld in het rond

Van drieft geweld, dat alszins vaardig ftond,

Bond hy, eer men zyn heilge handen bond,

Hun aller handen.

Eén vraag, wien zoekt gy ? wierp al 't rot ter neêr,

En deed hen zien, dat zwaard en ftok en fpeer

On
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Onmagtigzyn, om, ondanks 's hcmels Heer,

Hem aan te randen.

Maar 't was nu 't uur der duifternis. de Held,

Die met één woord hen allen had geveld ,

Duld, dat zy ryzen, om hun helfen geweld

Aan hem te plegen.

Ontbloot van hulp, durft hy hen regentreên-;

Want hulploos moeft zyn borgftryd zyn geftreên,

Dien bittren kelk moeft hy , en hy alleen ,

Ten gronde lêgen.

Geen zwaard van Petrus quam hier tans te pas.

Steek op het ftaal , was 's Heilands woord , zo ras

't Ontbloot werdj ja zyn liefdehand genas

Zyn vyands wonde.

Maar weigert hy voor zich de hulp } hy doet

Der hel verbod , dat zy haar euvlen moed

Aan niemand uit zyn lerelingen boet',

Die, nu in 't ronde

Omfloten van deze opgeprefte fchaar,

Onmagtig waren om 't gedreigd gevaar

Te ontvheden -, daar en heilloze ofteraar

En fchriftgeleerde

Den troep aanhitften : maar hun razerny

Moeft duiken voor 's Gevangens heerfchappy ,

Die hier niet fmeekt} maar even fpreekt, or hy

Verwinnaar keerde.

„ Laat deze gaan ! 't was juift als of hy zei :

„ Dit 's myn volk. 'k geef hun, eer ik van hun fchei,

„ Myn veilig en onfchendbaar vrygelei.

„ Aile uwe woede

„ Leg ik aan band met al de magt der hel ,

„ Die luiftren moet naar myn geducht bevel ,

M m m „ Die
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„ Die ik dies wet voor nu en eeuwig ftel,

„ Myn volk ten goede.

Meer hoeft'er niet. de wrevel is geftuit.

't'Geweld verlaat een deel van zynen buk,

En voert zyn woede alleen aan Jezus nit.

't Moeft ook zo wezen.

Zelf Petrus, die aanvanger van 't gevecht,

Wiens zwaard noch pas des hogenpriefters knecht

Verwondde, had voor 't waereldlyk gerecht

Niet eens te vrezen.

Ga heen nu. grim en raas en briefch en brul.

't Is uit met u, vervloekte belzebul,

Dat nyd en fpyt 't wraakgierig hert vervul.

Uw knarfetanden

Is vruchteloos. daar geld nu geen verraad.

Geen huichelpaap , wetweter noch foldaat,

Of wat uw magt noch meer ten dienfte ftaat,

Kan ons aanranden.

't Is 't Elleftal niet flechts, 't geen Jezus vryd>

Maar elk, die, tot op 's waerelds leften tyd,

Zich m 't gelove aan dees Gevangen wyd,

Is hier door zeker.

En taftge al (zo 't God duld) het lichaam aan }

Wat nood ? 't moet toch in 't kort tot ftof vergaan -y

Maar aan de ziel kunt gy uw klau niet flaan.

Neen, onze Wreker

Zal, fchoon gy hem nu bind, haaft uwen nek

Vertreên } uw kop vermorzlen in den drek .

Dees vrybrief wrong \ gebit u in den bek

Slechts met drie woordenj

Maar woorden van een eeuwge kracht verzeld,

Die u en al het Joodiche en Roornfch geweld,

En
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En wat zich nu noch aan uw zyde ftelt,

Нet hert doorboorden.

Vergeet, myn ziel, vergeet die woorden niet.

Вrout fatan of zyn aanhang u verdriet •,

Toon in Jt geloof dit vrygelei. gy ziet

U daadlyk veilig.

Wat eer, wat dank, myn Heiland, koomt u toe?

Dat, daar gy zelf zo angftig waart te moê

Om myne icnuldi terwyl gy 's Vaders roe

Zo ftil , zo heilig

Verdroegt, gy noch aan my gedacht, ô God!

En 't allernaarfte in 't herelykfte lot

Verkeerde , en my in 't heugelyk genot

Der vryheid ftelde,

De hel bedwongt, en leed, dat men u bond

Voor my. ontfluit nu eens voor u myn mond,

Opdat hy, die te lang gefloten ftond,

Uw glori melde.

V E I L I G E

SCHUILPLAATS,

of

AANDACHT

op

Pfalm cXLiir.p. Byufchuileik.

as een menfch oit bly te moede,

Die dc woede

M m m 2 Van

w
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Van zyn vyand by zyn vrind

Mogt ontfchuilen , of ae baren ,

Na een ftorrawind, zien bedaren,

Daar hy zich zelf veilig vind?

Hoe veelmeer heb ik dan reden,

Om my heden

Te verheugen in myn lot i

Nu 't geloof my heeft doen vinden

Schuiling by myn Zielsbeminden ,

Jezus , Menlch en eeuwig God -,

Laat nu vry dc waereld razen

En verbazen

Blode zielen: 'k vrees haar niet.

'k Lach met haar geweld en vonden y

En fchuil in myn Heilands wonden ,

Daar de waereld my niet ziet.

En fchoon zy my kreeg in 't oge,

'k Sta te hoge :

Lift noch magt kan daar niet by.

Dat vry duizenden tyrannen

AI hun krachten famenfpannen }

In die Schuilplaats ben ik vry.

Wil de helfche draak my jagen

In zyn lagen,

'k Schuil by myn gezegend Hoofd\

Voor wien drakedwang geen werk is -3

Maar die 't helfch gedrocht te fterk is y

En hem ftraks zyn roof ontrooft.

Sthiet
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Schiet de helfche vyand pylen -,

*k Mag ftraks ylen

Naar myn Jezus, die my dekt,

En die pylen af zal weren ,

Zo dat zy niet konnen deren ;

Wyl hy my ten fchild verftrekt.

Maakt myn zondig vleefch 't my bange,

'k Wacht niet lange }

Maar vlucht naar myn Schuilplaats heenj

Daar men my noit ingang weigert}

Schoon de nood ten toppunt fteigert.

't Slot fpringt open voor gebeên.

Of heb ik door boze zonden

't Recht gefchonden.

Van Gods hoogheid} 'k loop terftond,

Langs het allernaafte bypad

Van belydnis, naar de Vryftad,

Jezus } eer men my verwond.

Stormt het eens op 's levenspaden»

Treifen quaden,

En fchynt my noch meer bereidj

Schoon'er twee paar winden huilen,

Mag ik maar by Jezus fchuilen ,

'k Vind ftraks kalmte en veiligheid.

Schoon'er zware waterftromen

Mogten komen,

Plagen over 't zondig land,

Jezus volk hoeft niet te vrezen*

M m m 3 Ну
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Ну zal hun Bchoudark wezen,

Die de Heer Huit met zyn hand

Zal Gods hemelvuur vernielen

Snode zielen,

Jezus zal het Soar zyn,

En zyn volk daar binnen leiden j

Ja den vuurgloed doen verbeiden ,

Tot zyn ficht hen daar befchyn'.

Preft Gods wraak zyn hemelboden

Om te doden,

Is God om de zonden gram *

Íezus ftrekt hun binnenkamer,

In zyn bloed befprengt bequamer

Poft en deur , dan Mofes lam.

Laat vervolgings zon haar ftralen

Nederdalen

Op het hoofd van Jezus braid j

Ну zal haar met vleuglen dekken ,

Of een koele fchaduw ftrekken,

Die de felfte hitte ftuit.

Ofhy leidze in een woeftyne,

Als de zyne ,

In een plaats door God bereid ,

En verbergt haar voor het woeden

Van den draak, en doet haar voeden,

Zo lang als zy daar verbeid.

Ja hy wil zyn gunftelingen

Zclf
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Zelf omringen

En nun zyn een vuurge muur,

Die hen vryftelt van rondomme -,

Of ftrekt hun een wolkkolomme,

Die hen veiligt traller uur.

Zalig hy, die, dus verborgen,

Al zyn zorgen

Leggen mag in Jezus fchoot !

Zalig ny, die, vry en veilig,

Vrolyk, zorgeloos en heilig,

Vrees gevoelt voor noodnoch dood!

Zalig ik, die ook voor dezcn

Plag te vrezen.

Op het ritslen van een blad >

Toen ik Jezus had ten vyand

Оm myn zonden, en geen byftand,

Veelmin zulk een Schuilplaats had Í

Maar laat al, wat wil, nu komen,

'k Zal niet fchromen.

Nu ik Jezus heb ten Borgt,

Rotsfteen, Vryftad, fterke Toren,

Zal geen quaad mуn ruft oit ftoren.

'к Schuil by Jezus onbçzorgd.

GODS
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GODS

ALWETENDHEID

den Vromen trooíllyk.

Trooft u , kleinmoedige } des Heren alziende ogen

Doorlopen tot uw heil des aardryks ganfche rond.

Een godsgezinde ziel vond nimmer zich bedrogen ,

Als zy haar hoop op God gelovig hield gegrond.

't Is waar, fomtyds fchynt hy den wrevel te gedogen

Van bozen tot verdriet der vromen : maar 't verbond ,

Geftaafd met dubblen eed, ftaat vaft. zyn alvermogen

Zal 't al vervullen , wat oit ging uit zynen mond.

Ну kent het zuchten der oprechten , daarze in hoeken

En holen veiligheid voor hun vervolgers zoeken.

Ну zal hun vyanden eens dagen voor 't gericht.

Dan zult gy juichen, maar de goddelozen beveh}

Als hy u 't loon van 't geen gy voor hem hebt bedreven

Zal fchenken uit genade in 't eeuwig zalig licht.

GODS
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GODS

AL WE TENDHEID

den godlozen verichriklyk.

Vergeefs verbergt men zich voor Godes alziende ogen,

Die met één opflag ziet al , wat op 's aardryks rond

Gebeurt} die, door geen lift of huichelwerk bedrogen,

't Argliftig menfchenhert doorkent tot op den grond -,

Wiens zuivre heiligheid geen fnoodheid kan gedogen -,

Maar wiens rechtvaardigheid de wrake van 't verbond

Wil wrekenj wien het ook niet mangelt aan 't vermogen

Ter uitvoer van het recht, naar'tvonnis van zyn mond.

Vergeefs dan , zondaar , tracht gy in verborgen hoeken

Een veilge fchuilplaats voor uw zondenluft te zoeken:

Dat 's goed voor 't menfchlyk,niet voor 't goddelyk gericht.

Doet Gods alwetendheid hier uw geweten beven ,

Om 't geenge in duifternis hebt heimelyk bedreven ;

Wat zal 't dan zyn , wen God eens alles brengt voor 't licht?

N n n GODS
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GODS BEWARING.

*De Heer bewaart alle de genen , die hem Uefhebbcn* Pf:

cxlv: 10.

Toon: Op> op, Hebreenl zingt op den Here !

Ik weet, myn God, dat al myn zorgen .

My niet bewaren zal i indien niet uwe hand

My , van den avond tot den morgen ,

Bedekt, en alle quaad van myne tente bant.

Al bleef ik flaaploos halve nachten ,

Al ftond ik 's uchtends op voor 't krieken van het licht -,

'k Zou vruchtloos veiligheid verwachten

Van alies, wat ik had in eige kracht verrieht.

Myn zorg kan niet één vonkje uitbluflchen ,

Indien 't, verwareloosd , blyft fmeulen hier of daar.

De flaap mag eens den kommer fuflen,

Als zy het oog vermaft > maar noch blyft het gevaar.

Geen dief, geen moorder laat zich binden ,

Geen krankheid gaat myndeur, ommynen angft, voorby.

Myn huis en dak blyft van de winden,

Myn land van watervloed, door myn beleid, niet vry.

* Gy, gyalleen, die ftorm en baren

Koft temmen met één woord , of't vuur ontbloot van krachtr

Kunt my voor allen ramp bewaren.

Myn veiligheid beftaat in uw getrouwe wacht.

Gy
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Gy geeft den flaap uw gunftelingen,

Bewaakt nun huis, bcwaart om hunnentwil de ftad,

En doet hen blyde uw lof opzingen ;

Terwyl de boosheid trilt op 't ritslen van een blad.

'k Beveel my dan aan uwe hoede,

En draag ik zorg, 't gefchied alleen op uw bevel ;

Maar al den zegen , al het goede

Verbeide ik enig van uw vaderlyk beftel.

DE VERGENOEGDHEID.

*De goäzaJigheid is een groot gewin, met vergeweginge*

1 Timoth: vi: 6.

Toon : Myne hoop zal nimmer wyken. Neander.

Ongenoegen mag bekruipen

'tHert van hem, die 't ware goed

Mili, en in zyn ziel laat iluipen

Luft total, wat hem ontmoeti

Wyl hy niet

Al 't verdriet,

Dat zyn luft zal volgen, ziet.

Van het oude een walg te krygen,

Noit met 't geen men heeft vernoegd,

Telkens naar wat andess hygen

En daar driftig om gezwoegd,

Tot die luft

Zy geblufcb^

Maar noch vind de ziel geen ruft.

N n n г Dat
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Dat 's 't bedryf van zulke dwazen,

Die , als 't redenloos gediert ,

Enig op het zichtbarc azen ,

Door geen rcdentoom beftierd ,

Tot die dag

Hun gelach

Einden zal in wee en ach.

Gy, myn ziel, zoek zulke zaken,

Wier genot u noit verdriet.

Noit kan u gelukkig maken

... 't Geen men hier benedenziet.

Neen gewis.

Ну taft mis ,

Die met ftof te vreden is.

Zoekt gy vergenoegd te leven ,

Shut voor 't zichtbre hert en oog :

9t Geen u ware ruft kan geven

Woont op aard niet -, maar ornhoog.

God Drieëen

Stelle alleen

Met zich zelven u te vreên.

Die zich kan in God vernoegen

Heeft het heerlykfte gewin -,

Die zich naar zyn wil каn voegen*.

Kan, in ramp en druk «elfe , in

Zynen ftaat,

Hoe 't ook gaat,

Yrolyk ruften in Gods raad.

DE
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DE ZACHTMOEDIGHEID,

OF

AANDACHT op Matth; v: ?.

Zaligzynde zachtmoedigen , want zy zullen het aardryk

be'érven.

Toon: Witte zwaan, die van te voren.

Dolle en tomeloze driften ,

Die geen reên verbeidr

En geen tyd geeft, om te fchiftenr

Waar gy word geleid -,

Die tot wrevel en tot toren

U vervoeren laat,

Zonder eens bedaard te horen r

Wat de plicht u raad.

Leed, in waan of daad geledenr

Helpt u aan den gang >

Voorbeeld , plicht of heiige reden

Heeft op u geen dwangi

't Recht is altyd aan uw zyde,

Zo men u gelooft}

Schoon gy, ver ten meeften tyder

Redenloos opftooft.

Driften houd eens op van dokn-

Voor cen korten tyd :

N n n J Komt
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Komt cens by de deugd ter" fcholen:

Leert eens wie gy zyt :

Leert eens wat übet zou pailèn,

Als zo ongezind

Elk op fchyngrond aan te bailen,

* Als gy dien maar vind.

Wettig voordeel, goedename

Eifcht wel , dat men trou

Middlen naar het recht berame,

Op dat men die hou'

Ongekreukt en onbeledigd ,

Met een ftil gemoecU

Maar de naam word flecht verdedigd ,

Als de gramfchap wocd.

Word des Heren eer gefchonden,

Dat uw toorn dan rys'*

Maar uw toorn zy zonder zonden,

Naar des Heilands wys\

't Paft dan ernftig, maar zachtzinnig,

Voor dc zaak van God

Vit te komen, als die vinnig

Ergens wordbefpot.

Driften zytgyniet gegeven,

Om alleen de deugd

Voor te ftaan en na te ftreven,

En uw leên met vreugd

Vaardig tot al 't werk te preflen,

't Geen de deugd gebied?

Waarom paft gy op de leflèn

Van
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Van de deugd dan niet?

Deed gy dat-, hoe zou de wrevel

Voor zachtmoedigheid,

Als voor 't zonnelicht de nevel

Wyken! 'kbidu, leid

U de fchoonheid eens te voren

Van die heilge deugd,

Die (kan dit u niet bekoren?}

Strekt een bron van vreugd.

Kan de gramfchap vreugde fchenken,

Die zelfs 't lichaam pyntj

Ja voor welker bloot bedenken

Alle vreugd verdwy-nt ?

Maar de ziel, die zacht en ftille

Toeft al wat haar fmert,

Vind, dat 't buigen van heur wille

Haar tot blydfchap werd.

Ga, myn ziel, ga dan zachtmocdig

AI uw drift te keer.

Merk op God , die zelf zo goedig

Üverfchoont, wanneer

Ну met recht uw wrevlig woelen ,

Ja uw befte daad,

Straffen kon, en doen gevoelen

Zynen zondenhaat.

Let op Jezus heilig voorbeeld ,

Die in 't zacht gemoed

Noit, fchoon fchuldeloos veroordeeld,

Wraak-
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Wraakzucht heeft gevoed-

Schold men hem , hy fchold niet weder,

Leed hy leed, hy droeg 't.

Leg dan ook de gramfchap neder,

Zo 't zyn volgers voegt.

Weet, dat gy de liefdeblyken

Van al 't fchepfel, door 't

Trouloos van uw God te wyken,

Reeds voorlang verloort.

Ziet gy , als men u beledigt,

Daar in Gods hand niet,

Die zyn heilig recht verdedigt,

Naar wiens raad 't gefchied?

Moet uw broeder 't dan betalen,

Dien gy fchuldig zyt

Zeventigmaal zevenmalen

Schuld te fchelden quyt?

Ach! laat af van u te wreken,

Als u leed weervaart.

Die 'tmy doet, dus moeft gy fpreken,

Is ontferming waard.

Zeker handelde eens uw naaften,

Als gy hem misdeed,

Ook altyd met u ten quaadften ;

Zogt hy van al 't leed,

Dat hy wel van u moet dragen,

Telkens zynewraak}

Hoe zou u zyn doen mishagen^

Ovcrdenk die zaak.

Wreekt
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Wreekt gy u, de <k>d der wraken,

Yvrig voor zyn recht,

Zal ook voor het zyne waken.

Heeft hy niet gezegt:

Ik de Heer vergelde 't quade,

't Wreken komt my toe?

Beef dan voor zyn ongenade.

Vrees voor zyne roê.

Moet gy ongelyk verdragen,

Ну, die alles ziet,

Zal uw recht wel op doen dagen,

AI wreekt gy u niet.

Leer uw belgziek hert beftryden.

Jezus gaat u voor,

Die, zachtmoedig in zyn lyden,

Roept: kom, volg myn fpoor i

Zalig is hy , die zachtmoedig

Zich alom ftelt aan ,

En wiens driften niet te fpoedig

Aan het hollen flaan !

Daar de hertstogt naar de reden

Luiftert, zo 't bchoort,

Die weer, eer zy voort durft treden,

Raad vraagt aan Gods Woord.

Zalig hy , die zacht en ftille

Liefde fchenkt voor haat,

En, gelaten in Gods wille,

Noit naar wrake ftaat !

't Aardryk zal hy hier beërvenj

О o o God
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God fchenkt hem dat recht.

Hemelvreugd is na zyn fterven

Voor hem weggelegd.

DE MEDEDEELZAAMHEID.

't Is zaliger tegeven dan te ontfangen, Handel: xx : jf.

. Toon: Luftig! Inßigí kommt fy.

Heilge Mededeelzaamheid,

Waardig, datm' uw lof verbreid',

Als een deugd , die ons geflacht

Tot den hoogften eertop bragt.

Door u word het zondig ilyk

Enigzins zyn God gelyk*

Wyl een menfch, die mildlyk geeft ;

God daar in ten voorbeeld heeft.

God geeft, maar ontfangt noit iet.

Die op geen vergelding ziet

En veel liever geeft, dan neemt,

Daarin naar zyn Maker zweemt.

Maar fchoon men niet hebbe in 't oog

*t Loon i hy, die van 's hemels boog

'tHert des gevers kent, betoont,.

Dat hy niets laat ongeloond.

Die
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Die een beker waters fchenkt

In 't gelove, en daarmê drenkt

't Matte hert van Jezus knecht,

Ziet zich noit zyn loon ontzegd.

Zalig dan, die zoveel heeft,

Dat ny geven kan en geeft

Van zyn aanbetroude goed ,

Met geen vrek , maar bly gemoed.

God lieft zulk een menfch, en zal

Eens voor 't oog van 't ganfch heelal

Hem, naar de uitfpraak van zyn Zoon,

By zich plaatfen voor zyn troon.

BEMOEDIGING
I N

VERSMAADHEID

о M

CHRISTUS WILLE.

Indien и de waereid haaty zo weetb dat zy my eer dan я

gehaat heeft. Joh: xv: 18.

Toon : O Leven шп mуп ziel, hfterke Sebaöth.

en

Te vreden , o ziele , te vreden , hoe 't gaat. Neander.

DE ZIEL.

Hoe komt het , Jezus , dat de waereld zo veel fmaad

Werpt op het volk, dat zichalleen op u verlaat?

О o o 2 Ну,
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Ну, dien elk vleide om 't zeerft, worddadelyk een fpot,

Zo ras zy merkt , dat hy verkieft den dienft. van God.

J E Z U S.

De waereld, die fteeds in het duifter verkeert,

Het duifter bemint en het licht niet begeert y

Kan 't licht niet verdragen in hem, die God eert.

D E Z I E L.

Maar word niet menig menfch , o Heiland , in 't befluit

Van in uw zaalgen dienft te treên , hier door geftuit ,

En bloeide uw- ryk niet meer -, indien gy door uw magt

Uw vyand hier ten val, uw volk ter ere bragt?

J E Z U S.

Ik zelf heb gewandeld door fmaadheid en hoon.

Na ftryden en lyden verkrygt men de kroon ,.

En haat men Gods erfvolk, men haatte eerft zyn Zoon.

DE- ZI EL.

'kBen, lievejezus, niet meer waard, dan gy, mynHeer.

'kOmhels met vreugde uw kruis en reken 't my tot eer,

Dat ik uw beeld , zo wel in lyden en verdriet,

Gelyk worde, als in 't heil, dat gy nu reeds geniet.

JEZUS.

Die zalige keuze noit icmand bedroog ;

Want fchoon ik de boosheid der waereld gedoog,

'k Berei haar de ftraf, u de glori omhoog.

NOOD-
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NOODZAKELYKE KEUR,

aan

JONGKVROUWE * * *.

Kies и hedenb wiengy dienen wilt. Joz. xxiv: 17;

Toon: Verheug и пи , o Engeland.

Is 't ernft by u , Vriendin , voor God

Te willen leven ? vreeft gy 't lot

Niet, dat u zeker zal ontmoeten?

Zit neêr, eer gy uw keur bepaalt.

Die alte haaftig kieft, licht dwaalt,

En moet te laat zyn dwaasheid boeten.

Denk eens, in wat gevaar ge u fteekt,

Indien gy met de waereld breekt

Een vriendfchap, zo lang onderhouën,

En Jezus kieft voor uwen Heer.

Noch eens zit toch bedachtzaam neêr,

Opdat uw keur u noit mag rouwen Í

ê

Hoor eens> wat u de waereld bied-,

Goed, vrienden, eer, enwatalnietî

Daer duizenden zich mê vernoegeii.

Is 't dan geen loutre onzinnigheid,

Dat gy u van de waereld fcheid,

0m u by 4 fyne volk te voegen ?

Ooo j Wat
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Wat eer is aan die naarheid vaft ?

Zich zelf en andren wordmf een laft.

Men moet al 't zoet van 't leven derven.

Het zuchten paft niet aan de jeugd,

Die is gefchapen tot de vreugd -,

Maar fyn te zyn is levend fterven.

Weg met al '-t vrolyk tydverdryf

Van kaairt of dans i werp fluks van *t lyf

Het weidfe kleed met uw' juwelen !

Die fyn wil zyn moet ftemmig gaan }

Daar zal dat volk het meeft op ftaan:

Dat fieraad zou hun oog vervelen.

Stel vry ook 't trouwen uit uw zin.

De godsdienft voegt niet by de miru

De mans zyn fchuw van fyne jufters.

Of zo gy oit ten echte treed,

>5o troutge een eeuwig kruis en leed :

Dat 's 't huwlyksgoed van zulke fuffers.

Befpotting ftaat'er voor de deur

Op zulk een zinneloze keur.

Uw vrienden zullen u verachten ,

En , van dat laf gefymel moê ,

Keert yder u den nek haaft toe:

Dat 's 't voordeel, 't geen u ftaat te wachten.

't Zal by geen fpotten blyven, neen !

Men zal aile uw godsdienftighcên

Slechts enkele geveinsdheid noemen,

En laftren wat gy doet of laat -,

J»
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Ja rokkenen u alle quaad ,

En u als een fchynheilge doemen.

Wat dunkt u ? grilt het hert u niet ,

Als gy uw nakend lot beziet ?

Kieft gy niet liever weer te keren ?

Want raakt gy eenmaal op de tong,

Gy word een fpot van oud en jong:

Dat zult gy, als 't te laat is, leren.

Vrees God. dat word u niet ontraên -,

Maar laat die naugezetheid ftaarr.

*t Uitwendige maakt niemand heilig.

Als 't hert ílechts goed is, is 't al wel.

't Is nutióos, dat raen zich zo quell' 5

Dan blyft men voor befpotting veilig.

Maar komt de laftige ouderdom,

Dan zal 't eerir. recht de tyd zyn , ora

t Vermaaklyke te laten varen.

Stel dan in godsdienftplichten eer^

De blyde jeugd keert nimmer wcer.

De godsdienft paft aan gryze haren.

Zo fpreekt de waereld, myn Vriendin:

Maar Jezus doemt de waereldmin}

Die moet men om zyn dienft verlaten^

God en de waereld te gelyk

Te willen dienen, geeft een Ыуk

Van zielen, die haar Schepper haten.

Laat, zegt hy, in uw jongen tyd

tXw
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Uw krachten Gode zyn gewyd -,

Eer noch de quade jaren naderen,

Die, aan ontelbre qualen vaft,

Den menfch zich zelf doen zyn een laft,

Als 't bloed bevrieft in ftervende aderen.

'k Biede u myn bloed, den grootften fchat.

Die op het enge levenspad,

En nergens anders , is te vinden.

Daar kunt gy mê voor God beftaan,

Hoe zeer met zonde en fchuld belaên.

Laat u door welluft niet verblinden.

Men hoeft geen ydel tydverdryf,

Wanneer men God met ziele en lyf

Ootmoedig dient- men kan zyne uren

Met vry meer nut voor God befteên

In famenkomften of alleen ,

Daar noit de tyd te lang zal duren.

Verzaakt men hier in zyne jeugd

Zich zelf en 't wuft vermaak} de vreugd,

Die God geeft in zyn dienft te imaken -,

Word van de waereld niet gekend i

Maar, die zich hier aan God gewend,

Zal dartle vreugd vanzelfs haaft wraken.

't Gewaad doet niets tot ons gelukj

Of 't weids of ftemmig zy. de druk

Wykt daarom niet van 't bange herte.

Geen paerlefnoer, geen halskarkant

Of borilíieraad van diamant

Ver-
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Vermindren koorts of lichaamsfmerte.

Maar, die een nedrig Koning dient,

Moet, wil hy blyven 's Konings vriend,

Alszins de nedrigheid vertonen.

Het witte heilkleed fiert hem meer,

Dien God verwaardigt tot die eer,

Dan praalgewaad of vorftekronen.

Men derft ook veilig, wil het God,

De onzekre vreugd van 't huwlykslot ,

Daar zoet en bitter faamvergâren.

Men mift noch veiliger de trou

Van zulk een echt, daar man of vrou

Zich tegen 's Heren dienft verklaren.

Maar 't onbevlekte huwlyksbed

Stryd niet met Jezus liefdewet.

Het ftrekt een print der zuivre liefde ,

Die Chriftus aan zyn kerkbruid bind,

Die haren Bruigom wedermint,

Die eerft haar ziel zo teder griefde,

Gelukkig! die, op vaften grond,

Mag roemen in dat echtverbond

Van Godes Zoon, des hemels Here,

Die 't bitter noit mengt onder 't zoet,

Maar fteeds de ziele in liefde ontmoet.

O alleronbegryplykfte ere !

't Is waar, die hier den dienft van God

Verkieft, ftelt zich ten fchimp en fpot

P p p Der
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Der waereld } maar hier fpot te dragen

Om Jezus Naam, verftrekt een kroon

Van ere voor Gods volk, wiens loon ,

Uit gunfte, in 't einde eens op zal dagen.

Geen laftertong kan vromen fchaên,

Is maar hun werk in God gedaen -,

Zyn oog doorziet het al met klaarheid.

Geen nood dan , of 't de waereld doemt

En fchyndeugd of geveinsdheid noemt -,

Gods oordeel blyft altyd naar waarheid.

De vrede Gods in *t ftil gemoed

Verftrekt het heugelykfte goed>

Dat alle kennis gaat te boven.

De waereld kent dien vrede niet,

Omdatze uit vleefchlyke ogen zietj

Ook kan geen lafteraar dien roven.

Maar die zyn jeugd , zyn tyd en kracht

In ydelheia heeft doorgebragt,

Dien zal God op zyn beurt verachten ,

Die 't kranke en kreupele oñer haat.

Bekeering komt doorgaans te laat,

Als 't quaaddoen ophoud met de krachten,

Noem dat te recht een quaden dag,

Gevolgd van jammer , wee en ach !

Hoe naar valt die den waereldlingen !

Terwyl een ziel, aan God gewend,

Kan , midden m haar grootfte elend ,

Voor God noch dankbre pfalmen zingeo.

Ну
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Ну vrees den dood, die hier zyn tyd

In 't ydle buiten God verilytj

Gods volk telt dien by hunne goedren :

En wie meld, wat her. wezen zal,

Wanneer God eens zyn kinders al

In 's Vaders huis brengt by hun broedren.

Zie daar , dat alles pleit voor God

En zynen dienft. dat heerlyk lot

Is 't eigen deel van die hem vrezen.

Zie daar, Vriendin, weeg nu bedaard,

Eer gy uw grote keur verklaart ,

Wiens eigendom gy wenfcht te wezen.

Kies wien 't u luft } maar kies oprecht.

Of hebt gy God reeds toegezegd ,

Datge in zyn kracht voor hem wilt leven ->

Hink op geen twee gedachten meer :

Ну is nayvrig van zyn eer,

Die gy hem onverdeeld moet geven.

Zo zal hy u ter hulpe ftaan s

En briefcht de waereld u oit aan ,

Ну kan en zal haar wocde teuglen.

Die met u is, is zeker meer,

Dan die u tegen zyn. de Heer

Bedekt zyn volk met liefdevleuglen.

P p p 2 GE.
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GEWENSCHTE TYDING.

Ну , de genade Gods ziende , werd verblyd, en vermaande

hen alien , dat zy met een voornemen des herten by den

Heer zouden blyven. Hand- xi: 23.

Is 't waar, myn Vriend? mag ik myn oor

Geloven, dat gy 's lcvens fpoor,

Door Gods ontferming,,,hebt verkoren?

Wat zaagtge in God? wat zaagtge in u?

Dat gy, tans van u zelven fchuw,

U buiten God acht ganfch verloren.

Gy ziet dan uwen jammerftaat,

En by u zelven hulp noch raad,

En 't gantfche fchepiels onvermogen.

De deugdwaan, die uw hert bedroog,^

Word blinkende ondeugd in uw oog.'

Gy zyt haar toverkracht onttogen.

Gy ziet, dat al uw godsdienftplicht,

Schoon zedelyk oprecht verricht ,

En al uw kennis van de waarheid

Maar letterkennis , zonder Geeft,

Was, en gy Chriftus minil, u meeft

In alles zogt : dat krygt nu klaarheid.

Gods Geeft, die u u zelf ontdekt,,

Vertoont u, als gcheel bevlekt,

En doet u uit u zelven vluchten.

Nu klaagt uw mond , nu kermt uw hert :

't Strekt buiten God u al tot fmert -,

Nu
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Nu leert gy 't ongekende zuchten.

Nu voelt gy, wat Gods Geeft al doetj

Wanneer hy 't noit ontruft gemoed

Inwendig door zyn kracht komt wekken.

't Zoetvoerig zeker zyn houd op.

*t Onnodig bywerk krygt den fchop.

Gy ziet uw beften plicht vol vlekken.

Dit dryft u naar den Heiland toe ,

Voor wienge u, als bclaft en moê,

Vernedert , om van hem het leven ,

Het welk hy uit genade bied ,

Tekopen, zondergeld, omnieti

Wyl hy het tot dien prys wil geven.

Nu weet gy, wat het in zieh heefr

Gelyk een kindje, dat íIraks beert

Voor d'opflag van zyn vaders ogen ,

En niet veel van zich zelven denkt,

Tot God te komen , die ons fchenkt

Genade uit louter mededogen.

Nu leert gy pleiten voor den troon

Op 't bloed van 's Vaders eigen Zoon.

Hoe dierbaar zyn u nu die plaflèn !

En, wylge u vind ontblöot van magt,

Zietge in dat bloed tot alles krachty

Ja ora uw tranen zelfs te walTchen.

Eerft waart gy groot, nu word gy kleen}

Terwyl Gods zuivre liefde alleen
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Uw wenfch en blydfchap is geworden -,

Die, eerft maar door 't verftand gekend,

Nu zaaklyk word in 't hert gqxent}

Om tot Gods dienft u aan te gorden.

Nu word het enge pad u ruim :

Nu treurtge om 't lange tydsverzuim,

Tot hier toe zonder vrucht verloren i

En fchoon de waereld u met fpot

Vervolgen mogt, gy volgt uw God}

Wyl 's waerclds fchimp u ftrekt tot iporen.

En zoud gy niet , daar reeds dat roet

Betaald is met dat dierbaar zoet,

By u in zynen dienft genoten -,

Toen 'r hygende en beklemde hert

In vreugd zag wisflen al zyn fmert,

Met liefdeftromen overgoten ?

Tracht, door *t befpieglen van uw heil,

Uw hefde zonder maat of peil

Tot uwen Koning te doen groeien.

Zyttrou, bedachtzaam, dankbaar, bly,

En hou het toch aan Tezus zy,

Die u verloft uit fatans boeieflu

Loof eeuwiglyk met berte en mond

Dien God, aan wien gy in 't verbond

U onberoulyk hebt gegeven.

Roem zynen Naam. waak voor zyne eer.

Zo zal hy u, hoc langs hoe meer,

Verfterken in uw geeftlyk leven. •

OF»
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OPWEKKING

A A N

E U S E В I Ay

in haar langdurig

ZIELS- EN LIGHAAMSLYDEN.

Het keil der rechtvaardigen is van den Here , hunne ßerkte

ten tyde van benaudheid, en de Heer zalze helpen en zal

ze bevryden van de godlozen en zalze behouden-, want zy

betrowwen op hem. Pf: xxxvn: 39, 4,0.

'T7r Heb lang, Eufebia, myn poëzy gewyd

JX.Aan God en zynen dienft en om zyn volk te ftichten:

Ik acht, geluktmydat, niet nutteloos den tyd

Verfpild, dien ik beftede aan 't opftel myner dichten.

En waarom toch ontveinsd iet, daar ik mynen God

Meermaal met vrolykheid in't eenzaam voormoet danken?

Vermids hy myn gedicht gunt zulk een heilryk lot,

Dat Jezus volk wcl eens geifticht word door mynklanken.

Ontveinzen paft my minft , Eufebia , by u ,

Die, daar ik u vond aan uw legerftê gebonden,

My met uw mond, dien 'k hou van laífe vleitaal fchuw,

Betuigde , dat gy 't zelv' meermaal had ondervonden.

Het zyge u, op myn zang, hebt in de hoop verblyd-

Des naderenden heils van 's Heren keurelingen,

Het
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Het zyge aanvangklyk leerde, in 't midden van den ftryd,

Den toon van 't zegelied , dat al de zaalgen zingen.

Maar gaf ik immer u genoegen met myn dicht,

Ik deed veel groter winft, Vriendinne, met uw fpreken,

Dat enig was tot lof van uwen God gericht.

Hoe.dikwyls heb ik u van 't krankbed horen preken?

(Gun dat ik, en met recht, dus uwe reden noem)

Daar gy, in 't midden van een kruis van zo veel jaren,

Gedrukt door 's Heren hand, des Allerhoogften roem

Uitgalmde, en yder noodde , om zich met u te paren

In Gods verheerlyking. met welk een drang van reên

Hoorde ik u's Heren volk op't krachtigft daartoe dringen?

Terwyl gy zondaars zocht, die 't zondenpad betreên,

Door voorftel van 't gevaar,'tgeenzulkennaalct, tedwingen

Om Jezus nodiging niet langer te verimaên ,

Die , door uw woorden ftem , hun noch klopte aanbet herte.

't Scheen dat het yvren voor hun heil uw zwak beftaan

U deed vergeten , met alle uw hooggaande fmerte.

't Scheen elkeen wonder (ja, zo was 'took) van Godsmagt

En boven het bereik van uwe lichaams krachten.

Maar wat vermag men niet, als men Gods eer betrachte

En alles door 't geloof mag van zyn Bondsgod wachten ?

Hoe vaak heb ik u , in de wapenrufting Gods,

Den vyand , die u fei beftreed , zien weerftand bieden ?

Terwylge op Jezus, die onwankelbare Rots,

Geveft en in zyn kracht den helfchen draak zaagt vlieden.

Hoc vruchtbaar was uw tong in reden zonder tal,

Om 't heilge van Gods weg, door hembetwift, te ftaven?

Hoe moedig ftond gy in uw hope op Jezus pal ,

Als hy die met geweldof lift zocht te ondergraven?

Hoedapper wift gy hem ten ftrydperke uit te ilaan,

Of deed dien lafteraar befchaamd te rugge wykenj

Als
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Als gy recht tydig voerde een heir beloften aan ,

En, door uw God gefterkt , gingt met de zege ftryken ?

Maar 't is 't, Euiebia, niet a\-, gy leert my meer:

(Och konde ik t, op zyn tyd, zo wel als gy betrachten!}

Dat heilig ruften in den wil van uwen Heer,

En dat gelaten op zyn hulp en redding wachten.

Geen tyd , hoe lang hy valt , geen nood , hoe hoog hy gaat,

Geen pyn, hoe hard zy nypt, ontzenuwt uw vertrouwen,

Geen morrendwoorclontfliptuwtong, geen trek'tgelaat:

Gy blyft u in 't geloof vaft aan uw Heiland houën.

Zyn weg te pryzen is uw hoofdwenfch. gy erkent

Zyn hand voor Vaders hand, zyn roê voor liefdeilagen ,

En wilt (daartoe hebt gy u reeds voorlang gewend)

Al wat God wil, omdat hy'twil, ootmoedig dragen.

Zyn vrymagt, die gy u voor 't oog gedurig fielt,

Leert u, geen reden van zyn handel na te fpeuren,

En wint daartoe de luft in 't allerminfte veld,

Gy toont dien daadlyk met verfoeiïng af te keuren.

Maar hoe verheugd viert gy fomtyds uw hert den toom ,

Om 't goede, zo gy iet hebt van uw God genoten,

Te melden ? ô dan vloeit uw mond gelyk een ftroom ,

Om 's Heren goedheid by uw vrienden te vergroten.

Dan welt de dankbaarheid u uit het hert, dat, week

Geworden, langs dien weg voor zich trachtluchttekrygen.

'kWeet, en elk, dieukent, weet, datikwaarheidipreek.

Maar 'k zie, uw nedrig oog gebied my ftil te zwygen.

Ik zwyg: alleen volhard ! wil, fchoon gy'teindnietziet

Van alle uw fmerte, uw zaak in Gods hand overgeven,

En hou het daar voor, dat hy al uw zielsverdriet

Gewis zal einden met het einde van uw leven }

Dat al de blyken, die gy daaglyks noch ontfangt,

Vian zyne liefde, tot uw trooft en uw verquikking,

Q.qq и
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U zyn een onderpand der glorikroon , die hangt

Aan't eind der loopbane, en u wacht, naar Gods voor-

fchikking i

Dat, fchoon aan vleefch en bloed die fmeltkroes niet bc»

haagt,

't Goud des geloofs daar flechts verlieft zyn vuiligheden -,

Want dat zyn liefdryk hert getrouwe zorge draagt

Voor 't eeuwig welzyn van 't geringfte zyner ledert}

Dat alles medewerkt ten goede van zyn volk ;

Dat niets hen van zyn liefde oit hier beneên zal fcheiden,

En dat de Heilzon, als zy breekt door lydenswolk.

Te herelyker glans zal in de ziel verfpreiden.

Hoop dan, Eufebia, volftandig op dat heil -,

Maar geef ook noch den moed niet t'enemaal verloren

Van uw herftelling -, want Gods magt kent maat noch peil :

Ну kan, bchaagt het hem, uw ftil gebed verhoren.

Uw krankheid duurde noch geen achtendertig jaar ,

En noch leeft hy , die zulk een krankheid kon genezen.

Geen qualen zyn voorhemtegroot, geen fmerttezwaar.

Als hymaar één woord fpreekt, zultgybchouden wezen.

Zyne eeuwige armen zyn uw fteunlels in den ftryd -,

Ook is uw vyand door uw Heirvorft reeds verwonnen.

Uw hert zy vaft in God. licht dat hy in dees tyd

U noch de zegepraal eens zal volkomen gonnen.

Licht wykt uw treurftem noch eens voor een vreugdegalm.

Licht dat wy noch met u door guile liefdeklanken ,

Voor uw herftel, zyn Naam, met een verloflingspfalm,

(En wie toch. weet hoe haall?) eens hier beneden danken.

Aan
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Aan het

ZANGLIEVENDE GEZELSCHAP

op het

MIDDENHOF.

Leert en vermaant malkanderen met pfalmen en lofrangen en

geeßelyke liedekens , dingende den Here met aangenaam-

heid in uw herte. KoloiT: in: i6.

Toon: Zoet gezelfchap , dat met my.

Zoetgezelfchap, dat met vrcugd

U in 's Heren lof verheugt ,

En met keur van heilge Zangen

't Hert omhoog beurt , 'k voel , uw toon

Houd myn oor en ziel gevangen ,

Zulk een zoetheid ongewoon.

Liefiyk bosje, door natuur

Rykverfierd, de groene muur

En de blauwe zolderingen ,

Die uw fchutting zyn en dak,

Nopen 't pluimgediert tot zingen ,

Daar het fpringt van tak op tak.

Maar u Maker roept veelmeer

Ons, om, zynen Naam ter eer,

Q.q q 2 Hert
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Hert en ftertimen faanV te paren,

Aan geen ftoflyk fchoon verknogt ;

Maar te dringen door uw blâren

Tot hem , die uw fchoonheid wrocht.

Gy, die dit geen plicht flechts noemtj

JMaar als op uw voorrecht roemt,

Zoet gezelfchap , bat uw kelen

Galmen van uw Scheppers lof.

Laat dat nimmer ons vervelen,

Daar 't ons niet ontbreekt aan ftof.

rt Minfte kruidje, dat men ziet,

Geeft ons ttoffe tot een lied }

Wyl 't zich zelf niet deed ontfpruiten.

't Minfte windje, dat zich roert,

Kan ons haaft den mond ontfluiten}

Als 't ons naar zyne Oorzaak voert-

Oorzaak wel van wind en kruid,

Maar ook van dat vrêbeíluit ,

Daar ons heil in is gelegen.

Wekt hier uwen zangluft op.

Dit vooral dient niet yerzwegen.

Hier ryze onze vreugd in top.

't Minfte miertje of wormtje in de aard

Is meer, dan wy menfchen, waard:

tKruipt, en'twas'er toe gefchapenj

Maar de menfch , tot eer van God

Voortgebragt , durft zich vergapen

Aan de zonde> God ten ipat~

- . s

Blin-
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Blinde mol , die fchyn voor zyn

En voor honig kieft venyn,

Hoe zult gy de wraak ontvlieden?

Hoe Goas heiligheid voldoen ?

Hopeloos is't, iet tebieden

Voor uw ziele tot rantfoen.

God C't was niet in 's menfchen magt)

Heeft nochtans een vond bedacht,

Om aan zondaars door zyn Zone

Weer te worden tot een vriendj

Opdat hy genâ betone ,

Voor den dood, door ons verdiend.

Zoet gezelfchap , laat die Zoon

't Voorwerp zyn van onzen toon.

Jezus, die voor ons geftorven

Is, en met zyn dierbaar bloed

'C Eeuwig heil ons heeft verworven r

Hert çn tong ontvonken moet.

Looft en pryft den eeuwgen raad„

Die onwankelbaar beftaat,

Door geen liften te verkrachten.

Zalig zy , die in die hoop . . .

't Leven na den dood verwachten>

En de heilkroon na den loop l

Liefelyke bezigheid , *

Die alom een glans veripreid,

't Middenhof, door uw gezangen .

Schoner, leert ons meer en meer

Q,q q £ Naar



4P* S T I С HT EL Y KE

Naar het Opperhof verlangen,

Om te wezen by den Heer.

't Zingen is hier onvolmaakt,

't Zingen word hier veel geftaakt :

Daar zal 't zyn volmaaktheid krygenj

Daar zal 't nimmer zyn geftoord.

Laar ons ftreven , zonder zwygen,

Zingende naar 's hemels poort.

Op een aangenaam

VELDGEZICHT,
te

OUWERKERKE in DUIVELAND.

Ну drenkt de bergen uit zyne opperxalen. de aarde word

•verzadigd van de vrucht wwer werken. Ну doet het gras

uitfpruiten voor de beeßeny en het kruid tot dienfl des

menfchen , doende het brood uit de aarde voortkotnen.

Pf: civ: 13, 14.

OOuwerkerkfche grond , die met uw kruid en bloemen

Myn 00g zo lieflyk ftreelt,

Gy trekt myn hert omhoog, om mynen God te roemen,

Die u dat fchoon toedeelt.

Dit groene veldtapyt doet my Gods goedheid pryzen ,

Die uitblinkt t' allen kant,

En zyne wysheid, die op duizend duizend wyzen

Te zien is hier op 't land*

De
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De fchoonheid en het nut gaan op het veld te famen.

Het verfche en malie groen

Weet 's Scheppers milde hand tot vruchten te bequamen,

Om menfch en beeft te voên.

De zon, die eerft het zaad doet uit het aardryk fpruiten,

Dat dor en dodig ftond,

Dekt met een nieu gewaad, in liê van zwarte kluiten,

Op Gods bevel den grond.

De regendroppels , die uit zwangre wolken vloeien,

Bevochtigen het veld,

En doen het nieuwe kruid allengskens opwaarts groeien»

Van God daartoe befteld.

'k Zie tedre halmtjes van gezegend koren ryzen,

Om t lichaam hier te voên}

Maar 't ware Hemelbrood moet myne ziele fpyzen:

Dat kan de tarw niet doen.

'k Zie haver, bonen, gerft de vruchtbare akkers dekken>

De weiden ftaan vol gras.

Ik voel myn aandaeht door het goudgeel koolzaad trekken ,

De hoop van 't vet gewas.

Die blyde goudkleur brengt de goudzucht my te binnen ,

De ziekte van de ftad s

Daar yder zwoegt, om maar een handvolgouds te winnen.

Men kent geen betren ich at.

Het nedrig vlas doet my aan myne naaktheid denken -r

Maar aan Gods gunft meteen ,

Die't aardryk zelf't gewaad doet aan den menfchen fchenken,

Om 't zondig lyf te kleên.

Pe trage meekiem * kan haar planter ryk betalen:

Heur

* Kiemen -worden de ftruitjes gemmmd, die van de oude meeplanten -morden afge-

piukt, om geplant te worden, en moeten doorraans drie jaren in de aarde ftaan ,

terze mogen gedolve* worden i zodatzj te recht den naam van trage verdienen.
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Heur rykdom is bedekt.

Zy fchenkt haar wortel , die, gezuiverd en gemalen^

Een vafte verwftof ftrekt }

Maar de allervaftfte verw, die 't zielenvuil kan dekken,

Isjezus dierbaar bloed:

Dat onwaardeerlyk rood myn kleed, vol zondenvlekkcn,

Alleen wit maken moet.

Het moeskruid , dat elkaar vervangt op juifte tyden,

Vermaakt ons aan den diich ,

En noopt ons ydren dag , ora vrolyk te belyden ,

Hoe goed de Schepper is.

't Bekorelyk geboomt, verfierd met duizend bloemen

Van velerhande kleur,

Veel fchoner, dan daar oit kon menfchenkunftop roemen,

Verfchaft ons namaals keur

Van lekkre vruchten, die het bloemgemis vergoeden,

Met puik van geurig ooft,

Dat in den wintertyd ons noch kan fmaaklyk voeden -,

Als 't veld reeds is beroofd.

De weiden zie ik vol van mellekryké koeien,

Een zegen in het land,

Met oflen vet en glad , die roepen met hun loeien ,

Merk op Gods goede hand.

De fchaapjes, die ons fpys, drank en kledyë geven,

Bedekken fchor en dyk.

Gezegend veld ! gy fchenkt ons alies om te leven *

Gods zegen maakt u ryk.

Gezegend veld! gy kunt ook al het fchoon ontberen,

't Geen word door kunft gewrocht.

De Hemel iiert u zelf: gy zoud dat fchoon onteren ,

Zoge andre fchoonheid zocht.

Hetfrinche ftroomgezicht van 't wydeen fcheepryk Schelde ,

Ver-
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Vermaakt myn oog al mê.

Maar 'k zong my buken aêm, zo 'k al de fchoonheên telde

Van akker, weide of zee.

'k Mag echter, Ouwerkerk , het fchoonfte niet vergeten ,

Dat ik oit by u vond -,

Een fchoon, daar 's Heren gunft meer is by af te meten,

Dan by een vruchtbren grond.

Ik zie de godsvrucht noch by vrome landliên wonen i

О allerraarfte fchat !

In eigen voorbeeld wyft de vader aan zyn Zonen

Hier 't rechte hemelpad.

'k Zie moeders hier met woord en daad haar dochtersleren ,

Hoe eerbaarheid en deugd

Een maagd verlieren , meer dan koftelyke kleren

De dartle ftedejeugd.

'k Hoor hier in dorp en veld 't gezang van Davids pfalmen

Opgaan tot eer van GodT

Men mag hier onbefchroomd zyn heilge vreugd uitgalmen.

Deugd word hier niet befpot.

De lieve eenvoudigheid , fchoon elders lang verdreven,

Woont hier noch op het veld.

'k Zie de oude oprechtheid noch in veler zeden leven.

Lang zy 't hier zo gefteld !

О wyze Majefteit, wie looft niet uwe goedheid,

Die al dees wondren ziet !

.Wie roemt niet uwen Naam, die deel in deze zoetheid

Op 't eenzaam veld geniet !

Noit dunkt my zag ik van uw wysheid heller ftralen

Weerftuiten van het land.

't Vernifte ftedefchoon kan by het fchoon niet halen

Van vee, van veld en plant.

'k Leer by uw wysheidhier der menfchendwaasheidmerken

Rrr 'tis
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*t Is bloei, maar nimmer vrucht}

*t Is bloci, die haaft verwelkt, waarom de menfchen werken j

Hun oogft is maar gezucht.

Gelukkig, die op 't land met u zyn tyd mag flyten,

Van uwe gunft bewuft !

Gelukkig, wiens gemoed hem nimmer kan verwyten

Een averechtfchen luft!

Die vrolyk op het land, fchoon eenzaam, kan verkeren,

Te vreden met het geen

Hem vee en veld geeft, en al 't andre kan ontberen,

Bchalven God alleen.

TER

GELEGE NHEID

van het

NIEUWE J A AR.

Ikhebgedwaald, als een verloren fchaap : zoek uwen knecht,

want uwe gebodenheb ik niet vergeten. Pfalm cxix: 176.

Zo is dit jaar , gelyk de vorige , verdwenen ,

En uw langkmoedigheid vergunt my noch het licht -,

Daar duizend anderen het licht heeft uitgefchenen ,

Die 4 ftof, hun moeder, nu bedekt voox ons gczicht.

Gy



GEDICHTEN. 45>5

Gy hebt, o God, my noch den adem niet ontnomen>

Maar my met zegeninge op zcgening ontmoet,

En t'mywaarts uwe gvmu doen met gchelc ftromen

Neêrvlieten uit de bron van 't algenoegzaam Goed.

'k Begon 't voorlcden jaar , gelyk myn voorge jaren ,

Afkerig van uw liefde, aan 's waerelds min gepaard,

En , fchoon ik fomtyds in uw tempel met de fcharen

Van uwe kindren quam , daar 't Heilwoord werd verklaard,

't Was niet uit luft , om u , myn Schepper , daar te ontmoeten }

'tWas niet met opzet, om, in nederig geween ,

My, als een doemcling, te werpen voor uw voeten,

Om, waar het mogelyk, met kermen en gebeên

U om genâ voor een rampzaligen te fmeken ,

Die, ledig by zich zelr, tot u, de volheids Bron,

Zyn toevlucht nam , om van zyn zonden en gebreken

Gcheeld te zyn ; o neen ! gewoonte en fchaamte kon ,

Meer dan uw liefde of dienft, my in uw bêhuis trekkenj

Gewoonte bragt het lyf ten bondsdifch met uw volk.

En fchoon ik fomtyds wel 't geweten voelde wekken

Door kracht van heilge reên, noch hield een dikkewolk

Van waercldeliefde \ hert te fchrikkelyk verduifterd.

De helfche dwingeland, op zielenmoorden zoet,

Hield my met ketens der begeerlykheid gekluifterd ,

En paide met wat fchyns 't begochelde gemoed :

Totdatgy, groteGod, uit loutre menfchenliefde ,

Naar my zaagt, daar ik 't hoofd had van u afgekeerd,

My vafthield in myn loop , en met uw pyl doorgriefde

Dat hert, dat u zo vaak te fchendig had onteerd.

Gy waart het, Jezus, die myne onmagt en elenden

My door uw Geeft deed zien, en dat ik 's Heren zwaard,

Totmynverderfgewet , onmooglyk af kon wenden j

Maar dat gy magtig en gewilhg daartoe waart,

R r r 2 Dat
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Dat gy in 't heilverbond u zelf had aangeboden,

Om zondaars van 't verderf te kopen mec uw blocd -,

Te weten, zulken die verlegen tot u vloden,

Om uit genâ hun fchuld door u te zien geboet.

Gy deed-my horen, dat gy door uw bitter lyden

Den uitgeloofden prys , 't rantfoen reeds had voldaan.

Gy riept, belade ziel, kom herwaarts: 'к zal u vryden.

Ik zal uw Borg zyn } laat vry alles op my ftaan.

Zink , ziele , zink hier in een diep verwondren neder !

Aanbid de goedheid van die heilge Majefteit ,

Die met de banden van zyn liefde uw hert zo teder

Trok , en u liefelyk heeft tot zyn dienft bereid.

Zink, ziele, zink, verlies u zelve in het befchouwen

Van 'theil aan u, maar ftil ! was dat aan u gewrogt,

Gy zoud u tederder aan de geboden houën

Van hem, die u had met zo duren prys gekogt;

Gy zoud de waercld en haar fchyngoed minder achten ;

Gy waart de waereld min gelyk ш al uw doen ;

Gy zoud naukeuriger u voor het ftruiklen wachten.

Bedachtzaamheid zal hem, die wysheid mint, behoên.

Gy daarentegen dwaalt geftaâg van 's levens paden,

Myn ziel, en haakt noch al naar 't waereldfche genot.

Uw liefde is klein- gy toetft uw denken, woorden, daden

Te zelden aan uw plicht en Jt goddelyk gebod.

Was God uw Koning , gy zoud voor zyne ere waken :

De waereld blyft haar vorft getrou, en gy , gy zwygt,

Wanneer een ftoute tong uw Scheppers eer durft naken.

In 't zwichten vind gy ruft, als u het vleefch bekrygt.

De waereld roert den trom ten dienfte van haar koning j

Gy kreunt u weinig aan den bloei van Chriftus ryk ,

En evenwel gy vleit u zelf, dat hy daar woning

Voor u bereiden zaL fla af -, vermede , wykJ

Ну
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Ну heeft zich zelf een volle, dat yvrig is, verkoren.

. Ну mint geen lauwen, maar fpuwt zulken uit zynmond..

'kBeken, mynGod, 'k beken, 'k was eeuwiglyk verloren -,

Indien ik op my zelf oit voor uw richtbank ftond.

Myn Goël, hoop ik, zal voor my de fchuld betalen:

Ну heeft dat vaft beloofd aan allen , die oprecht

Hem kiezen tot hun Borg, en fchoonzynfchapen dwaleny

Ну zoekt 't verlorene, dat heeft hy zelf gezegd.

'k Ben niet bewuft , dat ik trouloos met u wil handelen ,

Of dat ik flechts in fchyn my in uw dienft verbond:

'k Ben noch bereid, oprecht voor u, mynGod, tewandelen^

Alleen beftuur gy door uw Geeft myn hert en mond.

Peil gy, o God, en ken en toets myn ziel en zinnen,

En zie, of in my ook zy enig fchaadlyk pad.

Verleen 't vermogen , om u hertlyker te minnen.

Verfterk 't geen fterven zou. geef 't kleine vonkje vat,

En laat het tot een vuur van zuivre liefde ontbranden,

Niet blusbaar door geweld of wateren van fmaad.

Delg uit de onreinheid van myn herte en monden handenr.

En eigen u een ziel, die zich op u verlaat.

Wil aan de fchulden van het oude jaar niet denken:

Geef nieuwen luft en kracht in 't nieubegonnen jaar,

En wil uw goeden Geeft my tot een leidsman fchenken >-.

Opdat hy mynen voet op 's levens pad bewaar.

Na zulk een hulpbeding beloof ik u myn trouwe:

'k Biede u gchoorzaamheid. ontdek 't my, als ik fHL

Gelei my door uw raad , totdat ik u aanfchouwc

In heerlykheid. myn ziel verlangt vaft naar dat heil !

H г r 3; MOR-
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MORGENGEDACHTE.

Het isgoed, dot men den Heer love, en uwenKaamffalm-

zinge , o Allerhoogße ! dat men in den morgenfiona uwe

goedertierenheid verkondige. Pfalm xcn: г , j,

XjLllang genoeg in 't duiftcr

Gelegen, zielj aanfchou den morgenftond.

De dag breekt aan: 't is tyd, dat hert en mond

Hem loven, die de zon bekleedde met haar luifter.

De zon, die uit de kimmen

Haar ftralen beurt, nood u om op te ftaan.

Heeft God u weer bewaard en welgedaan ,

Volg ruftig'tfpoorderzonne, in ftraks omhoog te klimmen,

Zy ryft tot nut van 't leven

Vanmenfche en veei klim gv, om, volgens plicht,

Den hogen God, het ongeíehapen Licht,

Den.dankbren eerikling van uwen dag te geven.

Erken de vaderzorgen

Van hem, die u het leven heeft gefpaard,

En u en uw gezin zo trou bewaard

Voor ramp , tot hcden toe van 'slevens eerften morgen.

Geen quaad is u bejegendj

Hoewel gy weerloos laagt op 't logge bed.

Zyn goedheid heeft al 't boze een perk gezet,

En 't matte üchaam weer met nieuwe kracht gezegend.

Die
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Die moetgc nu beftcden

In zynen dienft. men leeft alleen dien tyd ,

Dien ?t dankbrc hert aan God , zyn Schepper wyd :

Dat paft elk een, dien God begaaft met 't licht der reden.

Maar wien her ook mag paflen ,

't Paft zulken meeft , die oit in 't hert de Idem

Gevoelden van die goddelyke ftem :

*' Ontwaak, eer 't quade u koom op 't luftenbed verraflen»

„ Rys uit den flaap der zonden.

„ Laat Chriftus , 's levens Zon , in uw gemoed

„ Zyn ftralen fchieten. laat zyn liefdegloed

„ Den band verzengen , die u zorgloos houd gebondeiw

Heeft oit die ftem geklonken

In 't hert, zo datge uit uwen flaap ontfchoot^

Ei denk, myn ziel, de weldaad is te groot,

Dan dat gy andermaal op 't zondenbed zoud ronken.

Die nacht zy eens verdwenen ,

En met dien nacht alle averechtfe luft

Tot waereldsliefde of dodelyke ruft.

Toon, dat de Heilzon u niet vruchtloos heeft bcfchenem

Verlaat de boze werken

Der duifternis } terwyl de blyde dag

Van 't aangeboden heil u beuren mag.

Men kan by Jezus licht bell Jezus fchoonheid merken.

Doe aan het fchootvry wapen

Des lichts , om vroeg ten ftryd bereid te ihan.

Gy
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Gy moet den vyand, ofhy u verflaan.

Een krygsman moet den tyd van winnen niet verflapen.

;
-

Bcgecfuvroeg naar buiten,

En zie hoe damp en nevel voor den glans

Der zonne al zacht verdwynt van 's hemels trans ,

Om 't fchoon van't lieflyk veld voor het gezicht teontfluiten.

Zo moeten ook verzwinden

De zondenevels voor het godlyk licht.

Geen damp zo dik, die uit het hert niet zwicht

Voor JezuSi zo men komtj daar Jezus is te vinden.

Merk 's uchtens , hoe de ftralen

Der zonne nаи bereiken bloem of kruid,

Of dat zich kruid en bloem ftraks blyde ontfluit,

En 't pluimgediert het hert in wildzang op wil halen.

Juift of het God wou pryzen

Op zyne wys voor 't verfchgerezen licht:

En zoud gy , dien de Heilzon 't aangezicht

JBeftraalt, uw lofzang niet alvroeg tot God doen ryzen?

Zoud gy geen reine pfalmen

Opzingen hem ter eer, die 't hemelhof

In eeuwigheid hoort fchatren tot zyn lof,

En 't driemaal Heilig! fleeds voor zynentroon uitgalmen?

Zoud gy één uur vertragen

Met u tot zynen dienft , naar ziel en lyf,

Eer gy de hand aan tydelyk bedryf

Noch ílaat, vrywiüig hem ten offer op te dragen?

Nood
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Nood Jezus op die bloemen

En kruiden , zoet van geur , door zyne hand

In u, myn ziel, als in -zyn hof geplant y

Opdat hy ftof hebbe , om op uwe vrucht te roemen.

Beveel u dan der hoede

Van hem , die u tot hier toe gadefloeg ,

Zo licfderyk , als op zyne armen , droeg ,

En ydren morgenftond. uit zyne volheid voeddc.

Hoe luftig zullen de uren

Voortrollen op zo heuglyk een begin!

't Vernoegen zal 't beroep , om rein gewin

Betracht, verlichten, en Gods gunft de hand beftuxen.

Geen luiheid vlekke uw zeden ,

Geen ondaad het gemoed. de lieve ruft

Verquikt hetmeeft, wanneermen, onbewuft

Van ílinksheid in 't bedryf, den dag ziet doorgegleden.

Hoe vrolyk, hoe blymoedig

Buigt zulk een menfch des avonds zich voor God,

En toetft zyn doen aan 't heilige gebod -,

Terwyl het licht voor hem noch ryft nochdaaltte fpoedig!

Ну vreeft geen lange nachten,

Noch trilt van angft op 't eenzaam Iedekant)

Maar flaapt geruft, gedekt met 's Heren hand,

Of kan, fchoon ilaaploos, noch vernoegd den daagraad

wachten.

Wel hem! die zo mag leven,

S s s Die
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Die tot Gods eer befteed het eerfte licht,

Den ganfchen dag zieh vlytig varç zyn plicht

Kan quyten, ea met God zich- weer te ruft begeyep,

AVONDGEDÄCHTE.

In den nacht orvttleide ik in mуп hertet en. щущ geefi qnder-

zocht. Pf. lxxyii: /.

NU't grote hemellicht zich duikt beneên de kirameri ,

is'ttydvopiu, mynziçl, omeensomhoog te klimmen

Tot hem , dif't zonlicht fç^içp en zelf een zon yerftcekt,

Als 'f akdig duiiler de aa.rd vppr ^eç gezielt bedekt.

't Is tyd, in eenzaamheid en met geüote deuren,

Gode verfchbeproefde trou en gpçdheid na te fpeuren ,

Met al den zegen, dien hy, fint $en leften nachç,.

Uit onverdiende gunfte , aan u beeft toegehrage.

Verquikc door uwen ilaap liçt hy u wreer verryzeot

Met onbedwelmd veriland, bequaam om hem te pryzen,

Die 't Heve morgenlicht liet ichynen in uw oog.

Was toçn uw cçrftç werk, myn ziel» terftond omhoog

Te Steigeren met hexte en monc^j om hem te roemen,

Di^engç uw Bewaaider en geojouwea Go4 koft noeme^j,

Die alle quaad van u en uwe tent had-af

Geweerd, en u den flaap, als zyn beminden, gaf -,

Ja die zieh a&npppd a,ls uvy MaJter, oт u pfaimen

Te geven m, den nacfyt, oт Ipem, met Щи* gajimm

Т[e toyçnjj w,çn de ilaap. ц eças yan de ogen week ?

Maar wat hebtge in den dag vetwht, waar aan het bleek,

Dat de indruk van uw plicht u fteeds is bygebleven

En 't heilige opzet om ajyiçea voor God te liewn^

Hebe
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Hebt gy daàr töe alvroëg gezocht by élk bedrVf

let nuts te denken -, als, by 't reinigen van 't lyf,

Dat gy zo nödlg had, om in de reme plaflen

Vah Jezus heilbloed û uw zielsvuil af te waiíchen?

Of aisgê uw kleêd aah'toögt, hebt gy wél ëeris gedacht,

Dat Adams fchüld u tot die noodzaak had gebragt,

Om uwe naaktheid met een kleed te moeten dekken ?

Of kon de pfonkzucht u van die gedachte aftrekkeñ,

En waart gy meer bezorgd , hoe prachtig gy uw Icên

Zoud fieren , dan waar mêgé uw arme ziel zoud kleên ?

Ofwas 't uw zucht , terwyl gy naakt Gods beeld moeft derven,

't Kleed der gerechtigheid van Jezus te verwerven?

Wat was uw bezigheid by 't verfchgerezen licht?

Naar welk een regel hebtge uw daden ingericht,

'tZyhuis-of amtszorg u onledig hecft gehouën ?

Bleef dan Gods eer uw wit, zyn hulp al uw vërtrouwen?

Of had gy eigezin aain 't hertenroer gezet?

Gaf welluft , dartelheid of gierighcid de wet

Aan uw gemoed ? of hield gy alszins God voor ogén ,

Eft heeft uw plient U meér dan luft of goud gewogen ?

Hebtge, als een Chrlfteft en een váder, uw gezin

Met woord en daad getöond , dat gy het grootir. géwin

Stelde in godzaltgheïd, gepaard met vërgenoegen,

En datm' oт 't hetttelfch goed meer dan om 't aardfch moet

Zwoégen ?

Hebt gy Zorgvuldig, met een nederig gemoed,

Gods wegen nagegáan en hem voôr al het goed,

Dat h'y u fchonk , gedankt -, dién Gód , die vroeg en fpade

U zó gétíott floeg in uw uit-en ingaan gade,

Voor rampén vrydde , of dat géén onvéfwachte dood

U onbereíd tíóf, en oftfydig oe ógen floot ?

*Werd Ы de bezighércí van 't bùrgêrlyke fetén'

S s s г In
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In ftille zuchtingen uw hert tot God gedreven ?

Of zworf het om en om in dingen van den tyd }

Zo datge uw zwervend hert raakte onbedachtzaam quyt ?

Hoe was 't met u , wanneer gy aan uwdifch zoud treden?

Was 't fleur- of hertenwerk , wanneer gy uw gebeden

Om 's Heren zegen liet opklimmen naar omhoog ?

Hield gy de matigheid gedurig in het oog ,

En dat de, fpys u flechts moeft ftrekken om te leven,

En niet om keel of buik een gulzig zat te geven :

Ja dat het voedzaam brood zelfs voedzaamheid ontbeert,

Zo God den zegen in zyn ongunft daar van weert ?

Of als uw Iichaam weer verfterkt was door de fpyzen,

Kon dan uw dankbaar hert verheugd naar boven ryzen ,

Om uw vernieude kracht oprecht hem aan te biên ,

Wiens weldoend oog zo mild op u had neêrgezien?

Zochtge in den dag uw tyd zorgvuldig uit te kopen ,

En kunt gy reekning doen , waar in die zy verlopen ?

Of hebtge in ydelheid dien onbedacht verquift,

En dus de vrucfit van dien onfchatbren fchat gemift ?

Hoe hebtge uw tong befteed? in'tgoede of in het quade?

In vuile redenen ? of gaf uw woora genade

Aan elk, die 't hoorde, wyl 't tot ftichting was gericht?

Hebtge u voorwetens noit onttrokken aan uw plicht -,

't Zy armen onderftand of andren hulp bchoefden ?

Waart gy met blyden blyde en droevig met bedroefden ?

Vond gy uw luft en trooft in 's Heren dienft en Woord,

Het zy gy 4 laaft , of had in 't openbaar gchoord ?

Wat woeker decdge'ermê? viel't zaad'in vruchtbareaarde?

Ofis 't verftikt, zo dat het bloei noch vruchten baarde?

Vondge ook den toegang vry tot Gods genadetroon,

En koft gy pleiten op het bloed van zynen Zoon?

Hebt gy de fochten van uw woelend hert bedwongen?

Of
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Of moeft gy dulden, datze uit band en teugel fprongen?

Woeg u Gods eer op 't hert, en hebtee'er voor gewaakt ?

Of heeft u menfchenvrees , die zielpeft, ftom gemaaktj

Wanneer een ftoute tong, aan 't hellevuur ontfteken,

Tot hoon van 's Heren naam, eer, dienft of volk dorft fpreken?

Was uw uitfpanning, die gy ter verquikking naamt

Voor uw vermoeiden geeft, geregeld zo 't betaamt,.

En niet in ydelhcid of dwaze tydverdryven ,.

Die *t hert in zorgloosheid doen op zyn hef verftyven,

En ganfoh vervreemdenvanal, wat naar godsdienft fmaakt >

Totdat het , maar te laat , in 't ftervensuur ontwaakt ?

Zie daar, myn ziel, wat gy in 't'eenzame alle dagen,

Eerge u ter ruft begeeft , u ernftig af moet vragen.

Bedek de feilen , die gy zeker vinden zult ,

Niet voor uw God ; maar doe belydnis van uw fchuld

En teffens van al 't goede en d'onverdienden zegen,

Dien gy zo mild hebt van Gods vaderhand verkregen.

Wel aan! 't is avond, ziel- kom, íluit uw deur in't flot.

Begin de rekening van uwen dag met God,

En fmeek hem , dat zyn hand u in den nacht weerdekke.

Van onheil vryd#, u tot een vuurgen muur verftrekkc*

U door den ílaap verquikke, en dat zyn trooftryk licht,

Hoe duifter '£ zy op aard, noit wyke uit uw gczicht.

 

Ses 3, Op
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Op ene

AANGENAMÈ WARMTÊ

en

LIEFLYKEN REGEN'.

na

langdurige koude en droogte in't voorjaar

des jaars 173 1.

Laat ons nu den Heer , onzen God , vrezen , die den tégen

get'ft', zo vroegen regen als fpaden tegen , in zynen t)d;

'die ons deweken, de gèzette tyden des oogfls bewdaft.

Jerem: v: 24.

DE Printer heeft een end, het gurë wéër houd op.

Een aangettattlê regén,

Daar't al om zuchtte, is néêrgezegen.

De zwoele warmte lokt de bloemtjes uit hun knop.

Het dorre en dorftig veld, door 'sHemels gunft gedrenkt,

Krygt een ganfch ander wezen.

Het blyde groen, uit de aard gerezen,

Nood yder tot den lof van God, die't alles fchenkt.
•tGe-

• J3t%t герн ¡s van körten dm ¿eweefi , en toeAr van ene grote en ¡avgJarige

àtoegtt gtvo/¿d.
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't Gevogelt gaat ons voo? met onbedwongen toon,

En içhynt in veld en hoven

Zyn Scheppers milde gunft te loven,

Als dankbaar voor .% gezicht van al dat nieuwe fchoon.

Het vee, dat in den ftal dus lang gekerkerd was,

Word in het groen gedreven,

Schept in het veld een ande* leven,

En gçeft uit dankbaarheid verfeh zuivel voor mais gras>

En zou de menfch, daar't al zyn vreugd en dankbaarheid

By 't nieu faizoen bat hlyken,

Alleen in zynen plicht bezwyken }

Daar 't fçhepfel hem als met 4e hand naar boven leid?

Zou 't redeloze dier den redelyken menfçh

In de2en tyd beiehamen,

Dien 't boven allen zou betamen ,

Te k>ven 's Heren Naam, die hem verleent zyn wenfch?

Zou God van hem, die korts. met angft om regen bad,

En züchten moeft om water,

Nu 't neêrdaalt met een bly geklater,

Geen dankftem hören voor dien verfchgefchonke» fcháí?

Of zou nu yder menfch niet fpreken tot zya vriemb

Laat ons den Heer nu vrezen ,

Die ons zyn goedheid heeft bewezen ,

En ons gunt vruchtbaaj: weêr, fèhooametbyonsverdiend.*

Die ons het water, 't geen one. quam op prys tç ftaa»

Door fchaarsheidj nukatdalen
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Zo mildlyk uit zyne opperzalen ,

Tot drank voor menfch en vee , ten groei vankruid en graan.

Dan waar 't te duchten , dat hy haaft zyn milde hand

Zou íluiten , of den zegen

Wegfpoelen, en in toorn zyn regen

Doen ftrekken tot verderf der vruchten op het land.

Het paft dan yder menfch , en 't paft ook u, myn ziel,

Met ongeveinsde klanken,

Uw Heer en Schepper bly te danken

Voor warmte en regen, die op 't dorftige aardryk viel :

Wyl God ons noch doet zien , dat hy aan 't zondig zaad

Zich niet op 't ftrengft wü wrcken>

Maar ons de tyden en de weken

Des oogfts bewaart, en ons niet t'enemaal verlaat.

Maar zal myn ziel, o God, uw goedheid, zo 't u meeft

Bchaagt, blymoedig loven}

Myn yskoud hert moet eerft van boven

Verwarmd zyn en bedaud door *wen goeden Gecft.

'tHceft lang genoeg gewaid een barre noordenwind,

Om 't ongediert te weren.

Mogt eens de wind naar 't zuiden keren,

En wajen in myn ziel, die zich onvruchtbaar vind.

Dan zult gy daar wel haaft de bloemtjes van uw lof

Zien t'allen kant ontluiken :

Dan zal myn nardus lieflyk ruiken,

Met cyprus en iaftraan en kaímus in myn hof.

Dan
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Dan zal ik u, o Heer, ook noden op de vrucht,

Die 'k in uw kracht zal dragen.

Myn tong zal van uw roem gewagen,

Als gy my gunt dees bê, daar myne ziel om zuchr,

Op caige grote

REGENDRUPPELS,

by

warm zomerweder nedervallende.

Uwe weldadigheid is als ene morgenwolk, en ais een vroeg-

komende dau, die henengaat. Hozea vi:'4. *

Zo fchiclyk als by zomerdagen,

Wen 't aardryk hard is als een fteen,

Somtyds wel korte regenvlagen ,

Met grote druppels naar beneên

Gezegen, fchynen hoop te geven,

Dat zy den opgefpleten grond

Week maken zullen^cn het leven t

Aan 't fchierverzengde kruid vergond

Zou worden} maar die ftraks verdwynen,'

Zo dat'er 't kruid geen nut van trekt} ч

Terwyl het brandend zonnefchynen

•* De korft verhard, die 't aardryk dekt:

Zo is 't ook met een menfch gelegen,

Die wel eens, overtuigd door 't Woord,

T * « Een
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¿en onverwachten tranenregen,

Alsgrote druppels, brengt hervoort,

Die hem langs wang en boezem vlieten ,

En hope geven, dat het zaad,

In 't hert geworpen, op zal íchietenj

Maar ydel is die hoop- nau laat

De welluftzon haar hete ftralen

Op 't overtuigd , maar hard , gemoed ,

Gelyk tevoren, nederdalen,

f Of daadlyk likt zy met haar gloed

De tranen op , en maakt het herte

Noch harder, dan het immer was'}

Wyl 't, wars van treuren, al zyn fmerte

Door nieuwe zondenvreugd genas,

Dat nu gerufter dan te voren ,

En, van God aan zich zelftot ftraf

Gelaten , nergens naar wil horen -,

Maar wrevlig weert de midien af-,

Totdat de ziel , verhard in 't quade ,

Op 't onverwachtft ter helle daalt -,

Daar God haar 't fmaden der genade

Zet met een eeuwig vuur betaald.

TER
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TER GELEGENHEID

* van een

VREESLYK ONWEDER.

Hoe vreeslyk loeit en kraakt en dreunt de donderflag ?

'tis of 't gefchapen rond gefchud wierd en bewogen.

Hoe fchriklyk ftraalt de fchicht der blikiemen in de ogen ?

't Is oft een voorfpel was van's waerelds jongften dag.

Wie hoort, wieziethet, die nietflxaksmet diepontzag

Zyn fchuld belyd, en fchriktvoorGodsgetergd vermogen!

*Wie komt niet om genâ naar Jezus bloed gevlogen ,

En werpt zich voor hem neêr met tranen en geklag !

Bedenk eens, zondaar, kan dit hier uw hertdoen beven,

Daar zyn langkmoedigheid u noch duld in het leven ,

Wat zal het zyn, als u zyn eeuwge wraak eens vind?

Val dan in tyds hem door bekeering in de roedej «

Of hy noch mogelyk aan u gedacht ten goede.

Draal, draalniet, opdat u zyn blikfem niet verflind' !

T t t г Op
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Ophet

BYSCHRIFT»

ftaandc onder den

ZONNEWYZER

voor het

RAADHUIS,

te

MIDDELBURG inZEELAND.

<P RzJETEREUNT & IMPUTANTUR.

dat is :

Zy gaan voorby , en worden toegerekend.

Maar dit jseg iky broederSy dat detyd voortskort is. i Кoп

vu: 2£.

»

JL/ees zonnewyzer, dien ik zie omhoog geftcld,

Om de uren van den dag naukeurig aan tc wyzen ,

Doet door dees gouden les, die 't kortebyfchriftmeld,

Myne achteloze ziel befchaamd naar boven ryzen

Tot hem , die eeuwig was voor tyd , voor licht , voor zon ,

En zyn volmaakt beftaan by jaar noch eeuwen rekent,

Die
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Die nimmer zelf, maar door wien al , wat is begon ,

Die 't duren van elk ding bepaald heeft afgetekend ,

En ook myn levenstyd in enge palen íloot,

Die 't my onmooglyk is flechts één uur te overfchryden }

Waar in zyn goedheid my het grootfte werk gebood ,

't Geen, zo lk 't wel verriebt, een eindeloos verblydenj

Maar my , zo ik 't verzuim , een vreeslyk wee bereid ,

Dat, door geen tyd beperkt, in eeuwigheid zal duren ,

En van ontelbren reeds word in 't verderf befchreid,

Die hier in de ydelheid verbeuzelden hunne uren.

Dit byfchrift roept my toe : de tyd loopt fnel voorby,

En keert , noch ftaat oit ftil , in fpyt van al uw fmeken ,

Gelyk de fchaduw , die ééns 's daags der uren ry

Doorloopt, noit weder deinft , wenze eenmaalis geweken.

Dat 's ééns voor Judaas Vorft gefchiedj naar 't woord

van God J

Maar zulk een wonderdaad ftaat nimmer weer te kerem

Dc zon zal ook voor u , op Jozuäas gebod ,

Door haren ftilleftand geen dubblen dag formeren.

Misreken u toch niet ! op uur noch ogenblik

Kunt gy met zekerheid , als noch toekomend , tellen.

Licht, eer de klok ilaat, geeft gy reeds den leften ihik.

'tis raadzaam 't grote werk niet langer uit te ftellen.

Doe, 't geen u ftaat te doen, met al uw vlyt en magt.

De reedsverfpilde tyd is niet meer weer te kopen,

En dien Gods goedheid u miflchien heeft toegedacht»

Zal u veel rafter, dan gy wel vermoed, ontlopen:

En echter yder uur, hoe fnel het henen glyd,

Staat op uw rekening in Gods boek aangefchreven ,

Aan wien gy van 't gebruik van uwen dierbren tyd

Naukeurig rekenfchap op 't eind zult moeten geven r

En boeten al 't verzuim met enen eeuwgen aood*.

T t t 3 " Wan
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Wanneer gy vruchtloos om één uurtje van genadc

Zoud kennen- waakdanop, mynziel, 'tgevaarisgroot.

Hou toch uw dierbren tyd wel , als een fchat , te rade :

Ja koop dien vlytig uit, gelyk 't een wyzen paft,

Voorzichtig lettende op de boosheid van de dagen.

Die wel zyne uren flyt , word noit te vroeg verraft -,

Schoon hy, gelyk een bloem, wierdinzynjeugd verílagen.

't Is lang genoeg geleefd, indien gy maar 'tverbond

Met God in waarheid in uw leeftyd hebt gefloten ,

En uwe hoop op 't bloed van Chriftus ftaat gegrond ;

Zo dat gy wachten moogt 't lot van Gods gunftgenoten.

Onthou dan deze fpreuk en les voor alle ding :

De ttd verloopt, maar staat op yders rekening.

Op de

W О О R D È N
van

M: T: С I С E R O,

Cum fruges Cererem , vinum Liberum dieimus ^ genere

quidem iermonis nos utimur ufitato -, fed die , ecquem tam

amentem eflè putas, qui illud, quo vefcatur, Deum

credat efle? Lib: in: de Natur: Deorum.

dat is :

Wanneerwy de veldgewaffen Ceres , denwyn Bacchus noemen ,

gebruiken wy welene gemene wys vanfpreken-, maar zeg

toch, wien acht gy zo onzinnig te zyn, dat hy geloven

zoude het zelfde, dat hy opeet , God te zyn?

Geen zaak, fprak Cicero, der redenaren vader,

Vertoont inenig menfeh zyn grote dwaasheid nader,

Dan
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Dan dat hy, 't geen hy eet, ook aanbid voor zyn God.

Romeinen , hoe Лаk niet die Heiden zelf den fpot

Met uw onzinnigheid -, wanneer hy door uw papen

Op duizend plaatfen god zag uit wat meels gefchapen,

Die nu een rattefpys , dan wormenvoedfel word ?

Maar ongetwyffeld fchoot hier 's mans ge'duld te kort -,

Indien hy immermeer die dolheid quam te weten ,

Dat Rome duizendmaal zyn broodgod op durft eten ,

En zyne tanden ílaat in 't geen het daaglyks eertj

Zo dat zyn fpys in god, zyn god in fpys verkeert.

Op het

GEWOONLYKE VIEREN

der

GEBOORTEDAGEN.

Gy viert in yder jaar den dag van uw verjaren,

Quanfuis uit dankbaarheid voor 't lieve levenslicht>

Waaringe u door Gods gunft tot heden zaagt bewaren,

Van 't uur, dat u de zon fcheen eerHmaal in 't gezicht.

Maar zou ook God uw doen voor dankbaarheid verklaren ?

Daar gy aan 't brasmaal zitj maar, tegen uwen plient,

Niet eens herdenkt wat goed u al is wedervaren

Door zyn beiftel, en wat gy hebt op aard verriebt.

Daar
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Daar men geen woord door u noch uwe difchgenoten

Hoort fpreken tot zyn eer, die dan fchynt uitgeflotenj

Want dwaze vreugd noemt daar ontydig zulk een taaL

Hou liever reekning van uw doen op zulke dagen

Met God. tracht tot zyn dienft u aan hem op te dragen.

Spreek tot zyn eer, en vier dus uw geboortemaal.

О P

MYN GEBOORTEDAG.

О Heer , wat is de menfchb dot gy hem kent? het kind des

menfchen, datgy het acht ? de menfch is de ydelheid ge-

lyk : zyne dagen zyn ais ene voorbygaande fchaduw. rC

cxliv: 3, 4.

z

Toon : О heilig zalig Bethlehem.

o fpoed myn levensloop al voort :

_iTk kome allenskens de eindpaal nader.

L)e kortfte weg my beft bekoort :

Aan 't eind is 't huis toch van myn Vader.

'tZyn, federt ik myn reis begon,

Nu reeds al driemaal negen jaren.

Gelukkig ! zo 'k met vreugde kon

Herdenken al myn wedervaren.

Maar 'k heb, helaas, den meeften tyd

Gewandeld op verkeerde wegen,

J»
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Ja raakte ook 't overfchot wel quyt,

Hield niet een fterker hand my tegen.

'k Verkoor een weg wel ruim en breed,

Ну fcheen vermaaklyk in myne ogen :

't Scheen altóos vreugd en nimmer leed.

Maar , arme dwaas ! ik werd bedrogen.

'k Liep op de heirbaan van de hel ,

Daar eigenluft voor gids verftrekte -,

Terwyl het ièherm van jok en ípel

't Geflikker. van de vlam bedekte.

't Geweten werd gepaid met waan , ;

Of met geweld geperft te zwichten -,

Wanneer 't my wou ten beftc raên ,

Of eens tot ftilleftaan verplichten,

Gods dienft was my een laft. myn luft

Beftond alleen in ydelheden.

In 't rufteloze zocht ik ruft. u:I .*«

Zo is myn meefte tydme ontgleden.

Jk Ben ook vanzelfs niet weergekeerd.

О neen ! 'k had daartoe luft noch krachten.

De zondc had my ganfch bcheerd,

En ftuurde daden en gedachten.

Uwgoedheid, Koningjezus, was 't,

Die, daar ik naar 't verderf toe rende,

My met uw fterke hand hield vaft,

En my deed zien op myne elende.

V v v 'tGe-
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't Gemoed , van onmagt overreed ,

Werd krachtig uit zich zelf gedreven i

Toen gy , mêdogend in myn leed ,

U aanbood als een Bron van leven.

't Afkerig hert, door Geeft en Woord

Bewrogt, wierp fluks de wapens neder,

En quam, door vrees en hoop gefpoord,

Van 't oude dwaalpad willig weder.

Straks werd uw dienft myn luft en vreugd.

О Heer, 'k heb, in uw kracht, verkoren

Te wandlen op den weg der deugd ,

Om enig naar uw ftem te horen.

Bied mу, o God, hier toc de hand,

Opdat ik nimmermeer bezwyke.

Stuur wil en werkkracht en verfland ,

Opdat ik noit meer van u wyke.

Myn leven zy dan lang of kort,. I.

Mag ik maar tot uwe ere leven } - .

'k Zal, als het afgefneden word,

Myn ziel blymoedig aan u geven.

Dan , dan verwacht ik eerft .de ruft ,

Die 'khier beneên toch noit zal vinden ;

Totdat uw liefde al andren luft

Volmaakt voor eeuWig zal verflinden.

1721.

.¡.

OP
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OP

НЕТ LXXIVfle JAARGETYDE

.

VAN

Myne Grootmoeder,

Metuffrouwe

ANNA WILHELMI>

Weduwe van wylen den Here

JOHANNES RADIUS.

Gedoog, dat een, die korts 't geluk genoot

Van ene telg, gefproten uit uw fchoot,

Tot ene bruid door 's Heren gunft te ontfangen,

Eerwaarde Vrou, zyn wenfch op dezen dag,

Daar u de zon voornenen 't eerft op zag,

Moge offeren in nedrige gezangen.

. (

't Apoftelpaar, op dezen dag gevierd *

Door 't bygeloof, doch zonder grond verzierd,

Doet dezen dag op Romes daglyft tekenen.

Wy vieren dien, maar op een wifler grond,

V v v 2 : Als

^jSirnon en Judas;
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Als'tjuifte ftip, daarwe uw geboorteftond,

Sint feventig en noch vier jaar, op rekenen.

Een jarenreeks van weinigen beleefd ,

Veelmin in zulk een ftaat, als God u geeft>

Gezond, vernoegd, en overgrotemoeder.

De Schenker van zo zeldzaam een geluk

Doe u noch lang bevryd van allen druk

Zyn, en verftrekke uw hoogfte Goed en Hoeder.

Ну geve u , dat , gelyk uw jaartal groeit

En zich al zacht naar zynen eindpaal fpoeit,

In ouderdom uw vreugd ook noch mag groeien ,

En, 't geen u noch te leven overfchiet,

Zy vrygemaakt van lyfs- en zielsverdriet,

En gy, noch frifch gelyk een boom , moogt bloeien :

Gelyk een boom, die noch zyn vruchten draagt,

Schoon de ouderdom reeds aan den wortel knaagt ;

Maar echter zich verheugt in zyne loten.

Ну doe u in de onwankelbare hoop

Van't eeuwig heil voleinden uwen loop,

En voere u dan by al zyn gunftgenoten,

In't eindloos fchoon , daar God en't heerlyk Lam

Van de englenfchaar, aartsvader Abraham

En allen , die op Abrams voetfpoor treden,

Verheerlykt word , Gods groten naam ten prys.,.

Met hallelujahs , naar de hemelwys,

In 't zalig ryk van eindloze eeuwigheden.

Dit is de wenfch , dien u eerbiedig doet
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Ну, dieu als zyn Grotemoeder groet,

Gevoegt met haar, die, door de liente banden

Van zuivre minne aan zyne ziel gehecht,

Ook haren wenfch aan uwe voeten legt.

Ontfang gy dien in gunfte uit onze handen.

1722.

AAN.

MYNE ZEERGEEERDE MoEIE,

JoNKVROUWE

MARIA V.ERPOORTEN,

op hären vyftigiten Verjaardag.

'k ТУ En voorlang van jaargedichten ,

_D Bruiloftszangen , en wat meer

Hoort tot zulke vriendeplichten,

Afgefcheiden -, maer hoezeer

Ik dat opzet niet laat dryven,

'tSchynt , dat deze blyde ftond

My dwingt om een vaars te fchryvenj;

Wyl't u heden is gegond

Juift een halve eeu te volleven,

Sint uw levens dageraad -,

Daar God u in heeft gegeven

Zeker een gewenfchten ftaat¿

Vry van drukkend leed en rampen¿ ....-.'

У v v 3, Daai
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Daar zelfs veel van Jezus leên

Dagelyks mê moeten kampen

In net ftrydperk hier beneên.

ííeen, Gods gunft heeft u bejegend

Met een wenfchelyker lot,

Mild met tydlyk goed gezegend,

En zich zelven u ten God

Reeds in uwe jeugd gegeven.

En u op dien weg geïeid,

Aan wiens einde 'teeuwig leven

Vrome wandelaars verbeid.

'Zalig elk , die dus zyn dagen

Slyten mag in zulk een hoop,

En met vlugge fchreden jagen

Naar de meetpaal van zyn loopj

- f Die geen flerfuur heeft te vrezen ,

Schoon zyn jaartal zichtbaar groeitj

*Wyl de dood de deur moet wezen,

Waar door hy ten leven fpoeit.

Die elk dagjc één dagje nader

Rekent aan zyn heil en ruft

En aan't huis van zynen Vader, '

De eeuwge -Bron van liefde en luft.

Vyftig jaren zyn verlopenj

Maar wenfcht gyze wel weerom,

Schoon gy die koft wederkopen, ♦ -

Zelfs voor een geringe fom?

'kDenk, datlaat gy voor de dwazen^

Die , van't betere onbewuft,

Enig op het ziehtbare azen ,

Als het voorwerp van hun luft,

En , met aardfeh vermaak te vreden¿

. : г .- v *' От
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Om't bedrieglyk fchyngenot

Van hun voorfpoed, hier beneden

Eeuwig bleven , wilde 't God.

Laat het zoet zyn hier te leven,

Meeft als't in Gods gunft gefchied,«

Zoudge'er wel één myt voorgeven?'

Neen ! al wat men hier geniet

Kan niet by dat leven halen,

Dat geen jaar noch eeuwen kent,.

Noch, beperkt in enge palen,

Ongevoelig loopt ten end.

'tWare en wezentlyk genoegen

Vind men hier ook niet op aard.

'tZichtbaar goed is al ons zwoegen,.

Onze zorg noch liefde waard,: -.">

Zo nochtans, dat, is't Gods wille,

Dat een Chriften hier noch blyft,

Vaardig toont hy , dat hy ftille

Gods bevelen ondetfchry.fi: ,

En met dankbaarheid Gods zegen

Hier ontfangt uit 'sVaders# hand,

Zolanghy, op aardfcfre-wegen,-

Omzwerft buiten 't vaderland.

Maar hoe dwalen myn gedachten?

Daar gy Зekeг van my tans

Zult een gullen heilwenfch wachten,.

En te recht j maar vvyl de glans. .'

Van die hoop myn hert beftraalde, :

Staroogde ik op dat gezicht,. . . . ' .

'tGeen voorlang myn keur bepaaldej

Maar nu keer ik tot myn plichtj •

Dien my vergt uw jaargetyde¿o -.cv и c'. - -- •-

C'tVrien*-



$л% STICH TELYKE

ftVriendental ftcmt in myn bê. )

God wil u vernoegd en blyde,

Met hem in onftoorbren vrê,

'tOverfchot van uwe jaren,

Die hy u heeft toegedacht,

In dien wenfchbren. ftaat bewaren, .

Daar u zyne gunft inbragt.

Ну volharde in u te zegenen,

En maak, dat noit drukkend kruis ;

U mag op uw pad bejegenen}

Maar bevryde uw hoora en huis.

Lang doe hy u 'tgoede aanichouwen

Van het Land en Jezus Kerk,

Tot gy't eeuwig feeft zult houën

By uw Bondsgod boven't zwerk.

j737- ; ,.:'** ]i-., .
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op haren LXXVIft€\ Verjaardag.

ZO teltge alweer één jaartje meer

By't hoge jaartal, dat de Heer

U hier op aarde gunt te leven,

En ziet reikhalzend, maar geruft

In 's Heren wil , de hemelkuft,

Vaft nadrende, u voor ogen zweven.

Dé
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De zondaar, die geen hope heeft ,

Maar buiten God daar henen leeft,

Denkt aan den dood noit zonder fchrikken:

Hoe oud hy word, 'tis niet genoegi

De dood fchynt hem altóos te vcoeg

Op't zorgeloze hert te mikken.

Maar zo is't niet met u , vriendin,

Die in uw jeugd uw hert en zin

Reeds aan uw Jezus hebt gefchonken -,

Toen gy den dienft opzeggen dorft

Aan zonde cn waereld , en uw borft

Door hemelvlammen voelde ontvonken.

Gy fchrikt niet voor den doodj maartracht,

Terwylge uws Bruigoms komft verwacht,

Gelovig wakende in gebeden ,

Met olie in uw lamp te ftaan,

Om vrolyk naar hem uit te gaan,

En in de bruiloftszaal te treden.

Laat ondertuuchen toe, dat wy

(MhTchien voor 't lefte) uw jaargety

Van feventig en noch zes jaren ,

Een tyd aan weinigen gegond,

Gedenken en met hert en mond

Ons liefdewenfchen famenparen.

God , die u heeft getrou gemaakt

In zynen dienft en fteeds gewaakt,

Om u in licht en duifterniflen

Te leiden op het enge pad,

X x x 'tGcea
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't Gcen uitloopt op de hemelftad,

Late u zyn Geeft en trooft noit miflen.

Ну, die u met zyne eige hand

In zynen voorhof heeft geplant,

Geve u noch vele vrucht te dragen,.

En vet en groen te blyven ftaan,

Totdat hy u in vrê laat gaan,

Naar zyn beloftc en welbchagen.

Ну geve u ondertuiïchen licht,

Om met een onbedwelmd gezicht

Des Konings heerlykheid te aanfchouwen -,

Daar hy u haaft inbrengen zal,

Om, met hem en al 't zaligtal,

Het ecuwig bruiloftsfeeft te houën.

NAS M A A К
op het

lezen van het zalige afilaren

v a N.

JONKVROUWE

CORNELIA CONSTANTIA WINKELMAN.

Let op den women , en ziet naar den opt echten , tuant het

étude van dien man zal vredezyn. rfalm xxxvir. 37.

ie daar 't klein boeksken uitgelezen:

Mynziel, nu dient uw God geprezen,

En

Z
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En hoog gerocmd zyn Wunderwerken ,

In 't zwak gelove te verfterken.

Constantia, die hier beneden

Standvaftig heeft den ftryd volftreden,

Die wel in duifterniiTen dwaalde,

Maar hoopte op hem, die nimmer faalde,

Zag zich verloft door haren Here,

En zingt nu Gode en 't Lam ter ere.

О heerlyk licht, dat haar beftraalde,

Wanneer heur Bruidegom haar haalde !

O íchoon en triomfant verfcheien .'

Hoe ging myn ziele fpelemeien

In 't lezen van haar heilryk ende.

Waar zich myn ziele keerde of wendde,

't Was even dierbaar, even heerlyk.

Odood, zowenfchlyk, zobegeerlyk!

De wysheid, die op hoge fcholen

Geleerdword, mag ons laten dolen:

Hier hoor ik wyze Teilen geven ,

Waar door een arme ziel leert leven.

Ik leer van deze dode ftçrven,

Om beter leven te verwerven.

My dunkt, 'k voel reeds eenfterk verlangen, 5¡

Оm, was 't Gods wil, die zelfde gangen,

Op Jezus roepen , na te treden.

Weg aardfche draf ! die hier beneden

< ' Myn ziele nimmer kan verzaden, '*

. 'Uw fchynfchoon kan ik nu verfmaden. ¡ • ' , л -

Is 'ternit, mynz'iel? wet volghaaritappen^

Оm Jezus moedig na te trappen.

Volg , volg haar voorbeeld in dit leven ,

От daaglyka u aan God te geverf>*' •'i -j - • H • *—•*

\i t" X x x 2 От
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Om nedrig u onwaardig tc achten,

En ailes uit genâ te wachten

Voor niet, uit 's Konings milde handen.

Ontfla, ontfla u van de banden,

Die u noch aan het zichtbre hechten.

Verkies het lot van 's Heren knechten.

Pas op zyn wenken en zyn woorden.

Of kent gy niet die liefdekoorden,

Daar hy uw aardsgezinde zinnen

Mê trok en neigde, от hem te minnen ,

En in uw geeft wrocht onder 't lezen

Dien luft, om ook by hem te wezen,

Оm met de zaalge fenaar hier boven

Jchova eens volmaakt te loven*

En Vader, Zoon en Geeft te pryzen ft

Кom Jezus, leer mу toch de wyzen

Van hallelujahs, englezangen.

Myn nieren in myn fchoot verlangen!.

OP НЕТ AFSTERVEN

van den

R.ECHTEERW A ARDIGEN, GELEERDEN EN

GODVRUCHTIGEÑ HERE,

JAC OBUS BREÜKELAND ,

getrou Dienaar van Tezus Chriftus, in deGemeente te

Middelburg in Zeeland.

Zo valt u dan het fterflot ook te beurt¿

О Breukel /m в* die waar't Gods welbehagen ,

.r.-.O ^ a v 7. Wd
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Wel waardig waart, om langer hier te fchragen

Gods Ark, waartoe hy u had uitgekeurd!

Gy valt voor ons, maar niet voor u, te vroeg-,

Voor ons, die, in dees kommerlyke tyden ,

U moedig voor de waarheid- zagen ftryden,

Die u zo duur, zo zwaar op 't herte woeg.

Gy /terft} maar om, de fterflykheid ontrukt,

Eens rekenfchap van uwen dienft te geven,

En krygt uit gunu ten loon het eeuwig leven }

Terwyl uw dood, o waarde Man , ons drukt.

: ' . i i.

•-.ni .,

>(•: .

ri il •.
Zy drukt ons, en gewis niet zonder grond.

Wie godsvrucht zocht en vaftbeproefde waarheid,

Diege uit Gods Woord met onbetwiftbre klaarheid-

Betoogde, mift nu zulk een gulden mond.

. >\ ,iv!;.Grr¡ Y 'u i // ,:iviii r.-л ч <

Die mond, noit moê van in des Heren dienft

Zo yverig te leren en te ftichten,

En 't juift verband der waarheid met de plichten

Te tonen, zwygt voor ons op 't onvoorzienft'.
*•!.: '

Dat wyze hoofd , verfierd met alies, wat

Geleerdheids naam oit waardig was te dragen,

Noch korts Zo werkzaam, ligt nu neêrgeflagen,

En, met dat hoofd, die koftelyke: fchat.
. l •/..•.'. '• •'АЛО .Li':: u .U , :ПО". rj'Jl ' ! .

OMiddelburg, begreept gy recht uw fchi, 1(

Hoe zou de treurgalm zich atom doen horen .'

Hoe zou de finert u 't zorgloos hert doorboren! '

Maar ach gy flaapti ontwaak maar niet té fpâ!

X x x 3 Hcugc
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Heugt u niet, hoe hy, wys tot matigheid,

Den rechten zin des Geefts zocht na te fpeuren ,

En 't Woord aan 't Woord te toetien en te keuren ,

Door menichenlcer of namen niet misleid?

Heugt u niet meer, hoe hy, des hoons getrooft,

Met mond en pen voor 1ere en godsdienft waakte,

En voor uw heil in heilgen yver blaakte }

Schoon hem de nyd begrimmen mogt op 't booft' ?

Heugt u niet, hoe hy de ongodiftery,

Die fnode peft , uit d' afgrond opgebroken ,

Manmoedig in haar fchuilhoek dorft beftoken,

En fteken naar het hert dier helharpy ?

Herdenkt gy niet, hoe yvrig hy voor 't Land

En Sions welftand plag tot God te fmçken,

En u het hert, waar 't mooglyk, zocht te breken,

Eer 's Heren wraak uitbarftte aan allen kant?

О Middelburg ! ging u dees fchade aan 't hert ,

Gy zoud . •. . . maar ftil ! daar zyn'er, die 't beklagen»

En 's Mans waardy en al zyn gaven zagen,

Dien 't kerkvcrUes tot in de ziele fmert

Daar blyft noch j fchoon maar een gering getal ,

Dat Вики к el and, gelyk hy waard was, eerde,

*t Zy hy met tong , of hand , of leven leerde ,

Daar noit zyn naam en lof by fterven zal.

De nyd mogt, ook, vol fchampren imaad en hoon ,

?5 Mans yver , om haar vuil gedrag te ontdckken,

Met
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Met giftig addrcnfpog uit fpyt bevlekken,

En geven hem 't gehaat profetenloon.

Dat kon in 't minft den reinen liefdegloed

Van allen , die hem kenden , niet verdoven :

Zy bleven God, in zynen dienftknecht , loven,

Rechtdankbaar voor 't in hem gelegde goed.

Zywiften, dat het ondier, fteeds gewoon

Aan deugd en al wat loflyk is , te knagen ,

In 't wroegende gemoed zyn ftraf zou dragen.

Nyd ftrekt dc deugd een paerel aan haar kroon.

Ook kon dat hem , die nu in heerlykheid

't Gelove voor 't aanfchouwen ziet geweken,

Niet ftuiten, als hy mogt voor Jezus foreeken,

Of van 't geluk, dat daar Gods voht verbeid.

Ну wift, dat was voorheen zyn Meefters lot,

Die, ookveracht, dat alles droeg geduldig.

't Onzinnig volk verkiaarde een Paulus * iermldig,

Als Ну hun waarheid fprak, uit naam van God!

Maar, grote Ziel, waartoe dit al lierdacht?

Gy zyt niet meer. uw mond zal niet meer fpreken.

Geen honigvloed meer van uw lippen leken.

Gy ftaat niet meer, als eertyds, op de wacht.

De zielenzorg in eenzaam onderwys,

Of trou bezoek der u betroudc fchapen ,

Houd op, wyl 't vleefch in rufte ligt te ilapen,

Vaft

*~GaI: iv : 16.
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Vaft wachtende op die engleftem : v e r. r. y s !

U paft het, die zyn gaven hier genoot

En achtte , God te danken , niet te klagen.

Heeft u zyn hand uwBkeukel-and ontdragen ,

Looft God , dat hy dien mond niet vroeger íloot.

Gy houd de Bron en vollen Occaan ,

Leert dan het beeksken , als het God wil , derven.

Ну was een menfch , dien 't was gezet te fterven :

Houd hem niet vaft, als God hem wil ontllaan.

Maar bid zyn Heer, die u voorheen Ъem fchonk,

Den trouwen leraars, die u zyn geblcven,

Een dubbel deel van zynen Geeft te geven,

Die met veel glans in uwen Breuklan-d blonk.

Smeekt hem , dat hy dees grote kerkwond heel',

En in zyn plaats een wachter op uw muren

Weer ftelle, die, uIsBreukland, t'aller uren

Trouhertig wake, en geve aan elk zyn deel.

Leeft hy met meer in 't zwakke vleefch beneên ,

Ну leeft noch in zyn voorbeeld en zyn fchriften,

Daar hy het echt van 't onecht wift te fchiften.

Hoort hem daar noch-, daar fpreekt hy als voorheen.

Ik kere my tot u, bedrukte vrou

En kinders , die dien groten Man betrcuren ,

Wien 't bange hert van droefheid fchynt te fcheuren :

'k Bcken, 'k beken rechtyaardig is uw rou.'

Gy
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Gy derft, als wy, uw leraarj maar noch meer,

Gy derft uw man , gy derft uw dierbren vader.

Gewis die flag treft u noch zo veel nader,

Als nauwer band u bond aan uwen heer.

Gy mift by al, dat yder miflen moet,

Zyn liefde, die ten toppunt was gerczenj

Hylaatuweeu, u, kinders, laathywezen:

Voorwaar een flag onmogelyk gcboet.

Maar denkt, dat, 'rchoon die lamp is uitgedoofd,

God, wien hy u zo vaak heeft opgedragen,

U met zyn hand is magtig te onderichragen -,

Ja zyne hulp aan wecu en wees belooft.

Betrout daar op, en kuft Gods flaande hand,

Zo zal zyn gonft u nimmermeer begeven.

Uw Breukeland praalt nu in 't ecuwig leven.

Strecft door 't gelove ook naar zyn vaderland.

CIOIDCCXXIV.

I.

XIX.

Yyy PLICHT-
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PLICHTSERINNERING,

By het affterven myner dierbarc

HUISVROUWE,

MARIA CONSTANTIA

RADIUS,

overleden den гр van Hoimaand оэюссхххг,

en van hare Zufter ,

MEVROUWE

ANNA ELIZABETH

RADIUS,

Weduwe van wylen den HERE,

JAKOBUS VAN SANTEN,

in zyn leven,

schepen en raad der stad mlddelburg

in Zeel and,

overleden den 6 van Oogftmaand ciaiaccxxxi.

Zwyg, zondig vleefch, het paft u nict te fpreken.

Gods weg is onberisplyk goed:

•'.'*" ' . Denk
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Denkook niet, dat de tranenvloed,

Dienge uit myn oog ziet leken,

De tolk zy van een wrevlig hert,

Dat, door het derven van zyn luft, of door zyn fmert,

Tot morren word gedreven.

О neen! de tranen, die gy op myn wangen ziet,

Mishagen (ik vertrou zulks vaft) myn Maker niet.

Bedroefd zyn fcheelt van wederftreven.

'k Verlies een Heve vrou ,

Die 'k altyd hield voor een van 's Heren befte gaven.

God duld het, en myn liefde vordert rou.

Ik heb de menfchlykheid niet met haar lyf begraven.

Ik treur, om 't geen ik mis} maar dank ook teffens God,

Die, voor een tydlyk, haar verleent een eeuwig lot,

En, voor een rampvol leven

En onvolmaakten echt, die haar aan my verbond,

Een leven, vol van heil, bepaald door tyd noch ftond,

Daar zy zich ziet ten echt van Godes Zoon verheven.

Zou ik dan liefdloos haar misgunnen dat geluk?

^k Treur welommyngemisi maariuich omhaarvolmaking.

Myn oog is noch niet ganfch verduifterd door den druk :

Ik oog haar vrolyk na, langs 't pad van hare ontilaking,

En voel myn ziel bereid

Tot ene oprechte dankbaarheid,

Voor 't heuglyke eind, dat heur VerloflTer haar verleende.

Zy juichte, daar elk weende,

Die by haar wenfchlyk krankbed ftond.

Haar blydfchap , ichier ten top gerezen ,

Was haar uit oge en mond te lezen,

Geruft op 't eensgemaakte en vaakvernieud verbond.

'k Benaude met myn fchreien

Haar ziel, die nu reeds fcheen den- toon der zaaJge reien

Y y y 2 Te
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Тe horen- fchoon de verw des doods haar leden dekt,

Kuft zy met vegen mond noch myn bekrete wangen ;

Daar ik de jongfte maal aan haren hals blyfhangen :

't Was of zy tot my fprak : „Laatlos! myn Jezus trekt.

„ 'k Heb u bemind , zo lang wy famen leefden ,

„ Met ene oprechte en ongekreukte min }

„ Zo deedge ook my} terwylwy beide aan Jezus klcefden,

„ En in een zaalgen dood bei ftelden ons gewin.

„ Nu is de tyd gekomen ,

„ Dat ik u voor zal gaan ,

„ Om in Gods liefdeftromen

„ Van onbegrepen heil my eindeloos te baên.

„ Ai wil om my niet treuren ,

„ Nu 't aan my word vergond

„ De hemelerfenis by mynen God te beuren.

„ Verbei ook in 't geloof den u beftemden ftond.

3, Jk Laat aan Gods gunfte en uwe zorg bevolen

„ Öns dierbaar huwîykspand.

J, Myn en uw God is magtig met zyn hand

„ Dat tedre hert te ^eden voor het dolen

„ In 'z ydele. vertrou uw zaken Gode toe,-

„ Aan wien ik nu myn ziel zal willig overgeven.

„ Trooft u in myn gemis, en kus uw Vaders roê.

„ Vaar eeuwig wel. ik fterf; maar om met God te leven.

Dit fcheen zy met haar oog, dit fcheen zy met haar mond,

Met ftomme taal, die't hert der forften zelfs zou breken,

Tot my te willen fpreken ,

Eer God den nauwcn band, die ons vereende, ontbond.

Ai my , hoe bitter viel dat fcheiden

Voor m'y! hoe wenfchelyk voor haar!

Die op 't rantfoen, betaald door haren. Middelaar^

Zieh ftraks ter heerlykheid zag leiden,

Daar
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Daar onvrymoedigheid niet meer haar ftillen geeft

Verhindert God te lovenr

Maar daar zy nu volmaakt hier boven

Haar hallelujahs mengt met die van 't hemelfeeft.

Wie zon den welluft van zyn oog niet willig derven,

Die haar dus in triomf zag fterven ?.

Geluk ! myn wederhelft met dat gezegend lot.

Geluk! CoNSTANTiA. 'k wil 't heil u niet benyden.

Ik wacht die zelfde kroon na een volftandig ftrydenj

En gingt gy heen , gy liet my God ,

Die my zyn wil leert heilig keuren,

En pryzen wat hy doet,.

Of 't bitter zy or zoet,

Die my leert iril zyn onder 't trcuren,

En blindling volgen , daar zyn goede hand my leid.

Maar ach ! ik voel voor my een nieuwen flag bereid.

God legt de zufter van myn zaalge wedergade,

Op welke ik nu licht had te veel vertroud,

Op 't doodbed neêr} daar zy zich vaft aan Jezus houd,

En krygt de heerlykheid voor 't leven der genade.

Helaas J hoc word myn ziel gedrukt door al dien rou !

Myn dierbre zufter volgt ('twas ook haar wenfch) myn vrou;

„ Ach (riep zy uit voor vier paar dagen)

„ Myn zufter, mogt ik met u grafwaarts zyn gedragen!

„ Mogt ik met u ten hemel gaan !

„ Maar ftil ! 'k wil God in zynen raad verbeideny

„ Die zalmyop zyn tyd, en licht in 't kort, doenfeheiden,

j} Om met u vlekl^os in 't volmaakte licht te iban.

Die hoop befchaamt haar niet zy wiflelt heurverdrieten,

Haar ftryd en ftruiklen met het zalige genot

Der ecuwge liefde van een allertrouften God»

Die zieh aan haar geeft in zyn volheid te genietenj

У y y 3 Ter*
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Terwyl haar ziel in heerlykheid

't Verryzen van haar vleefch verbeid ,

't Geen God in vrede deed ontflapen ,

Om voor het quaad haar weg te rapen ;

Eer over 't zondig Land

Zyn hete grimmigheid noch lichter lage ontbrand.

Dus was het 's Heren wil, die deze Godsgezinde,

Die liefelyke, die beminde,

Vereend in 't leven , niet wou fcheiden in den dood.

Maar, fchoon haar henegaan myn druk en laft vergroot,

My paft het dezen wil te aanhidden,

En goed te keuren , in het midden

Van al myn diepe fmert.

't Paft my te zwygen en den mond in *t ftof te fteken.
*k Wil ook niet twiften met myn Maker. st wederfprekcn

Zy, in des Heren kracht, gebannen uit myn hert.

'k Bedong, toen ikme aan God hebin 't verbond gegeven,

Voor my noch voor de mynen 't leven

Hier op deze aarde , of dat myn huis

Bevryd zou blyven van het kruis:

'k Wil in Gods mogendheid dan ook gewillig dragen

De vaderlyke ílagen,

Die hy my toezend. zou ik 't goed

Ontfangen van Gods hand, en weigeren

Hem in den weg van tegenfpoed

Te volgen ? neen ! fchoon 't kruis noch hoger quaam te

fteigeren ,

Noch zwygt myn ziele ftil.

'k Wenfch een gebogen wil

Te houden, en zyn dorn al* majefteit te roemen.

Ну gafme eerft, 't geenhy nam, en heeft zyn godlykrecht,

Om 't weer te vorderen, ook nimmer afgelegd.

Waar
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Waarom zou ik zyn doen dan hard of bitter noemen ?

Wyl hy, tot op dit uur, my niet verlief}

Maar onderfteunt en helpt myn laft en droetheid dragert,'

Ja balfem in myn wonden giet,

En my geen reden laat, om van zyn weg te klagen.

'kVoel, dat myn plicht my toeroept : zwyg,

Opdat uw Vader de ere kryg.

Uw fchuld weegt zwaarder dan zyn roede.

't Is uit getrouheid, dat Jchova u verdrukt.

De laft word lichter, daar men willig onderbukt.

Zytgy zyn kind, 't werkt al, wat uweervaart, tengoede:

En fchoon hy u nu ftof tot treuren geeft,

't Moet al betaamlyk zyn, daar hy de hand in heeft.

Let maar bedachtzaam op zyn wegen.

In 't heilig tuchtfchool is een bron van vreugd,

Een fcherpe prikkel tot de deugd,

En een beproeving van uw trou tot God gelegen.

De kruisboom , die door tranen groeit,

En opwaft onder 't zuchten,

Schynt onbevallig, als hy bloeit^

Maar levertopzyn tyd de koftelyke vruchten,-

Die 'k, alszy ryp zyn, door Gods gunft ook trekkenzal,

Aan 't einde van dit tranendal.

GRAF-
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GRAFSCHRIFT
It' '-.i"-iJ '.'•-«" i

voor

den zeereïrwaarden, en nu zaligek

Here,

PETRUS IMMENS,

Leraar in de Gemeente van Jezus Chriftus te

Middelburg in Zeelaad.

Dit graf bewaart het lyk van IMMENS, die getrou

Zyn Heer ten dienfte ftond in Sions tempelbou,

Die de ongodiftery en 't zorgloos waereldsleven

Dorft, alseen Chriflenheld, vrymoedig wcderftreven.

Zyn yver, vredeliefde en deugd, alom bekend,

Heeft zyn gedacbtnis in der vromen hert geprent.

Nu ruft hy van zyn werk , en leeft , niet door geloven ,

Maar door aanfchouwen, in'tvolmaakte licht hier boven.

С1Э1ЭССХХ.

XI.

XVIII.

GRAF-
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GRAFSCHRIFT

Voor. den Here,

CAMPEGIÜS VITRINGA,

Hoogleraar in de H: Godsgeleerdheid en Ker-

kelyke Gefchiedeniííen in de Hoge Schob >

van Friefland te Franeker, enz.

«

Dees klcne grafzerk dekt den groten VITRINGA,

Of lient zyn overfchot. by zelf is opgevaren,

Om, na een trouwen dienft van meer dan veertig jaren,

Zyn onvergangklyk bon te ontfangen uit genà.

Nu ziet hy in het licht den heerlyken Meiliäs,

En kent de godipraak en den zin van Jefaïas, *

En van 't gezicht, dat eens Johannes t viel te beurt:

Nu leeft hy, maar volmaakt, het geeftelyke leven, ф

Door hem reeds hier beneèn betracht, geleerd, befchreven, '

En juicht, terwyl Gods Kerk den groten Man betreurt.

ci^idccxxii.

m.

XXXI.

* Commentariut in Jefaiam.

f Commewtarius in Apöcalypfin Johanns,

\ Korte Sehets van yt Geeftelyke ¡even.

Z z z GRAF-
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GR A F SCHRIFT

voor
 

ï U F F R О U W E,

SARA PETRONELLA

JACOBE

Dit 's 't graf van Sara , die op 'tdeugdenfpoordergade

Van vader Abraham , haar grote genannin ,

De heirbaan des geloofs betrad , en vroeg en fpade

Tot Jczus werkzaam was in ongeveinsde min.

Die was haar Bruidegom, dien had zy zich gegeven,

Dien zocht zy in zyn Woord met onvermoeide vlyt,

Dien vond zy in haar hert: zyn byzyn was heur leven,

Voorhem was harejeugd, haar werk, haartong, haartyd.

Zy ftierf , gelyk zy leefde, en, bezig God te loven,

Verliet de ziel het lyf, en vond de ruft hier boven.

CIDIDCCXXVII.

ni.

VXII.

GRAF-
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GRAF SCHRIFT

voor

JUFFROUWE,

ANNA VERPOORTE,

Weduwe van В ENS UM.

D'it is de ruftplaats voor het fterfelyke deel

Van Ann a , die noch jong zich had aan God gegeven.

De morgen van haar jeugd , de middag van heur leven

En laten avondftond , 't was al voor God gcheel.

Een fchat van wysheid , uitzynWoordmet vlytgegaêrd.

Verfierde zy , tot roem haars Gods , met heilge zeden.

In voor- en tegenfpoed , in 't licht of fel beftreden ,

Heeft zy haar liefde en trou voor hem altyd bewaard.

Haar hert en mond was fteeds vervuld met 's Heren lof,

Noit moede, om andren ook den levensweg te wyzen,

En 't welgeordende verbond hun aan te pryzen j

Totdat het zwakke lyf neêrzonk ter rufte in 't ftof.

Nu ziet zy eindelyk haar uitgeftrekt verlangen

Vcrviild, en beert de kroon der heerlykheid ontfangen.

CIDIDCCXXVII.

IV.

xr.
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GR AP SCHRIFT

voor

V R О ü W E,

ANNA RETHAAN,

Weduwe van den Here,

JOHANNES RADIUS,

in zyn leven ,

KlESHERE DER STAD MlDDELBURG EN GrIFFIER VAN

den Raad ter Admiraliteit in Zeeland.

Zo 't goddelyke Woord in zyn verband te kennen^

De godsgeleerdheid te verftaan tot in den grond,

Te leven, zomenípreekt, enzichmethertenmond

In zelfsverlocheninge aan God alleen te wennen ,

En Jezus door 't geloof te ílellen tot zyn kift ,•

En tot den leften fnik aan hem getrou te blyven,

EenChriften maakt,dan magm' opAnna's zerk vry fchryvenr

Zvwas EEN Christen, die indezegrafstbrust.

С1Э1ЭССХХ1Х.

X.

XXX.

GRAF-
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GRAFSCHRIFT

voor

deît eerwaardigen en godvruchtigen

Va der in Christus,

NIKOLAAS SIMONS VAN

LEEUWAARDEN.

overleden in het Lxxxiifte jaar zyns ouderdomsk

Hierruft vanLEEUWAARDEN, die, alseenLibansceder,

In gryzen ouderdom noch groende in Godes kerk,

Die y vol van heilig vuur, zich zelf in'sHereibwerk

Verteerde, en Neêrland heert geifticht met tonge en veder.

De lof van Jojada moete op 's Mans grafzerk Haan:

Dees heeft vf.el goeds voor. God en ааы

Gods huis gedaan.

С1Э1ЭССХХХ.

IV.

X.
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OP DEN

Roem des Geloofs in Jezus Christus,

doorlyden volmaaki en verheerlïkt,

van he jteledele juffrouwe

FRANSINA JAKOBA VAN

WESTREM,

Huisvrouwe van den zeereerwaarden en geleer-

den Here .

FREDERIK CHRISTIÂAN COETS.

Verlieft de dichtkunft al haar luifter,

Gelyk zy wis en zeker doet,

Wanneerze in dartle zangftof wroet,

Niet waardig 't licht, maar 't eeuwig duifter,

Zy wint weer dubblen glans en lof,

Als heilige befpiegelingen

Van God of goddclykc dingen

Haar ftrekken tot een bîyde ftof,

Om vrolyk in den roem des Heren

Te weiden met verheven toon:

Dan blinkt zy door natuurlyk fchoon,

Dat al 't blanketfel kan ontberen

En al 't erbarmelyk fieraad,

Daar dwaze dichtkunft op durft roemenj

Het zyze langverlepte bloemen ,

Of fabelkunde neemt te baat.

" :: :: : . Dus
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Dus vonnisde voorlang uw oordecl \

Eerwaarde Vrou, dus moeft uw kunft,

Beftraald van 's Allerhoogften gunft ,

Gedyën 's Heren volk ten voordeel ,

En God , de Schepper van dit rond ,

Zyn roem en heerlykheid ontfangen

Door uw zielftrelende gezangen>

Die gy het licht reeds hebt gegond :

Gezangen, die de ziel opwekken

Tot ware deugd en vrolykheid,

't Zyge ons tot lof- en fmeekftof leid ,

Oft veldeezicht uw hert kan trekken,

Om 's Makers wysheid, goedheid, magt,-

Die zich in zonne, in mane, in hemel,

Or in het ondermaanfch gewemel

Vertoont, te loven dag en nacht.

Schoon onderwerp van poëzyë !

Maar hoger noch ryft tans uw toon ,

Nu gy der Chriftnen Roem , GodsZoon ,

Als Borg en Heiland in zyn lyën,

Verfmaad, gedoemd, gekruift onsmaalt,.

Of hem , ter heerlykheid verheven ,

Befchout als oorzaak van het leven,

Nu 't zielsrantfoen is afbetaald:

Of als gy met verheugde Zangen

Door lucht en wolken henen dringt,

En 't onwaardeerbaar voorrecht zingr

Van die in 't heiligdom Gods gangen

Verwaardigd worden na te gaan,

En op dat dierbaar fchoon te Letten

Der zuiverc Evangeliwetten ,

Gelyk die nu in 't daglicht fban.

Wie
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Wie voelt zich door uw zang niet nopen,

О Leraars Vrou, 6 Lerares,

Om, naar die Evangeliles,

Op 't Evangelipad te lopen ?

Uw zangkunft vind geen hoger ftof,

Een Chriften geen volmaakter regel :

Men hechte dan ook billyk 't zegel

Aan uwe keur, die 's Heren lof

Steh tot een voorwerp van uw fnaren ,

En lerende vermaakt en fticht,

En, onder 't kleed van vrolyk dicht,

Recht weet het nut aan 't zoet te paren.

Heb dank voor't koftlyk kunftkleinood,

't Geen , zowe onzydig vierfchaar fpannen ,

Niet wykt voor 't befte werk der mannen,

О roem des ftams , waar uit gy fproot.

O eer van 't vrouwelyk geflachte ,

Uw naam , door deugd en kunft vermaard,

Blyfdankbaar in het hert bewaard,

Zo lang men kunft of deugd zal achten.

Lang moet gy met uw cuerbren Coets,

OWestrem, God ter ere leven ,

Den vromen ftof tot blydfchap geven.

Ну wys noch lang, vol vuurs en moeds,

Den heilweg aan des Heren fchapen

Als herder, gy als herderin,

Uw Man getrou in werk en min,

Doe ons noch vele vruçhten rapen

Van uwe, . aan Godgewyde, kunft,

Totdat uwe onvolmaakte zangen

't Volmaakt genadeloon ontfangen

In 't hemelkoor door 's Heren gunft- -

AAN
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A A N DEN

WELEDELEN, GESTRENGEN H £ R E ,

M". PIETER DE LA RUE»

Rekenmeefter in deGraaflykheidsRekenkamer

van Zeeland , wegens de ftad Middelburg ,

uitgevende zyne

Vertaling der Christelyke Klinkdichten

van den Here Drelincourt.

Zo gunt gy eindelyk het moeilyk werk het licht,

Daar niemand immermeer de handen aan dorrt: fteken ?

De Franfche drelincourt leert zuiver Neêrduitfch

fpreken ,

En 't ftichtlyk kunftjuweel verfcliynt in Ncêrlandfch dicht.

Dus maaktge uwlandgenootaan u op't hoogft verplichf,

Die van uw dichtmin , hem voorlange reeds geblckcn ,

't Min nutte nu voor het meer nutre ziet geweken ,

En de edle kunfr bcfteed aan't geen vermaakt en fticht.

Zo geeft gy rekenfchap van uwe fnipperuren,

Door werk, dat uwen naam en roem zo lang doet duren,

Als godsvrucht ímaak vindш al wat haarGodwaarts troont.

Maar krygt uw kunft haar lof in 't loffelyk vertalen,

Wat lof, wat dankbaarheid zult gy, mynHeer, bchalen,

Alsge eens aan Nederland uw ftichtlyk dichtwerk toont?

A a a a AAN
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AAN DEN Z EL F DEN HERE,

uitgevende fcyne Uitbreidingen over de

CHRISTELYKE GELOOFSBELYDENIS,

en het

GEBED DES HEREN.

i

Zo gunt gy dan aan Nederland

Een nieu gefchenk van uwe hand ,

О Rekenmeefter, die uwe uren,

Recht overrekent , en uw tyd

Niet werk- en nutteloos verilyt -,

Maar werk en nut doet eeuwig duren.

Noch onlangs werden wy gedicht

Door 't overdeftig Klinkgedicht

Van Drelincourt, op Duitfche klanken

Zo iierelyk door u gefteld ,

Datelk, die billyk vonnis velt,

En hem en u gelyk moet danken^

Hem nochtans bleef de vindingseer^

Dies riep ik u toen toe: myn Heer*

Schenk ons uw eige kunftjuwelen.

Strekte een vertaling u tot lof,

Uw dicht, zo fchoon door kunft als ftof,

Zal 't keurige oor niet minder ftrelen.

Nu
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Nu volgtge in 't eind myn wenfch en raad,

En toont aan yder met de daad ,

Hoe veel vertaalde kunft moet wyken

Voor eigen werk- de poëzy,

Praalt fchoonft , alsze, onbedwongen, vry,

Haar kracht in eige keur laat blyken.

Inzonderheid , wen zy zich hecht

Aan zulk een ftoffe , die , te recht

Der dichtkunft waardig en haar fchoonheid,

Geen lerares der ydelheên

Strekt J maar elks hert trekt van beneên

Omhoog, als zy de deugd ten toon fpreid.

4

Of als zy 't godsgezind gemoed

Met reine zielefpyze voed

Door heilige befpiegelingen ,

't Gebot, in voorwerp, kracht en aart,

Ontdekt, of biddende opwaarts vaart,

En tot in 't heiligdora durft dringen.

Uw dichtkunft is van zulk een foort :

Lang heeft die my ook 't hert bekoord ,

My , dien 't met weinigen mogt beuren ,

Veel van dien dierbren fchat te zien ,

Waarvange een kleine proef komt biên,

Het licht wel dubbelwaard te keuren.

't Verheven voorwerp van uw toon

Is 't geen van Vader en van Zoon

En Heilgen Geeft ftaat te geloven

Aan elk, die langs het levenspad

А а а а г Wii
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Wil'fpoeden naar de hemelftad,

Het nieu Jerufalem hier boven.

't Hoogftnuttig voorwerp van uw dicht

Is, hoe'tgebed dient ingericht,

Naar 's groten Bidders les en voorbeeld.

Wat dichter koor oit nutter ftof?

Wat keur mogt immer groter lof,

Dan dezc, waardig zyn geoordeeld?

't Aanminnig kleed der poëzy

Zet aan de waarheid luifter byv

En printze diep in 's menfchen zinnen:

Ja, door een heimelyk geweld,

Wint waarheid door de dichtkunft veld,

En doet zich , eer men 't merkt , beminnen.

WilMozcs, door Gods Geeft gefpoord,

Aan Ifraèl het godlyk Woord¡

Infcherpen, om 4 altóos te onthouën,

Ну neemt de poëzy te baat,

En dicht een lied voor Jakobs zaad, *

Om hun hun nakend lot te ontvouwen.

Zo deed de Vorftnit Judaas ftam,

Die Saûls rerbeurden troon.bequam,.

Daar in gevolgd van zynen Zone,.

Groot door zyn uitgebreid gebied,

Maar groter veel door 't godlyk Lied .f*

Dan door zyn magt oí Ifrêls krone.

* Deuter: xxxii»

t Het Hocglied

Gy
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Gy drukt, metmannelyke fchreên,.

Het heilig fpoor, by hen betreên,

En, fchoon hun zangen nimmer dwalen,

Als hoogftvolmaakt in kunft en ftof,

Noch echter mag uw poging lof

By 't godsgezinde volk bchalen.

Schoon geen onfeilbaarheid uw dicht

Bezielt, het blyft nochtans gericht

Om tot hoogachting op te weïcken

Het hert van yder, die hetleeft,

Voor 't heilig Woord , en onzcn geeft

Van ydelheden af te trekken:

Gcwis geen fchoner bezigheid,

Dan die de zielen opwaarts leid,

Of toont de dierbaarheid dier dingen,

Daar 't Chriftelyk geloof op bout»-

En yder veilig op betrout -,

Schoon hel en dwaling die befprmgen.

De waarheid, die haar grondflag heeft

In 't Woord, voor hel noch dwaling beefï,

Noch zal oit hare kracht verliezen ,

Noch 't heerlyk licht, dat van haar liraalt.

Met recht word hundan lof betaald,

Die waarheid tot hun zangftof kiezen.

Ook zal die nimmer u ontftaan,.

La Rue, zo lang deze blaên

In Neêrland zullen zyn gelezen:

Zo langm'in Neêrland ftichting mint

A a a a 3 En
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En bidders in Gods Kerke vind ,

Zal 't werk uw naam tot ere wezen.

Ga voort, myn Heer, op zulk een toon,

Tot lof van God en Godes Zoon

En onze ftichting, optezingen,

En fchenk ons uit den ryken fchat,

Dien 't eenzaam kabinet bevat,

Keur van dichtkundige œfeningen.

Toon аад her hedendaagfch geflacht,

Dat , door zyn dartle taal , verkracht

De kuilche maagd , de Poëzyë ,

Dat die noit meer haar glans verfpreid,

Dan wenze in heilge zangftof weid,

Een ftof van godlyke waardyé*.

Toon aan 't geflacht, dat komen rnoet,

Dat Zeeland dichtere heeft gevoed ,

Wier Zeeland zich niet hoeft te fchamen -,

Wyi vaft, met onuîtwischbren int,

Uw naam voor altóos ftaat geprint

By Neèrlands edle dichters namen.

OP
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О P D E

STICHTELYKE GEDICHTEN

van den zelfden Нeге.
«- ' ' ■ .' ".. '. . г, Л п!>Ь помоги i - - *

Misbruiktedichtkunft, die doordartleftofilechtsde oren

Vermaakt, en de ydelheid des hertenvoedfelgeeft,

Verdient, dat yder menfch , dieweet, waartoehyleeft.

Den tyd , daar aan befteed , hou voor gcheel verloren.

De dichtkunft , die het hert eens Chriftens mag bekoren ,'

Moet ftrekken tot Gode eer } die zulk een doelwit heeft r

Den naaften fticht, en daar het nut aan 't zoete kleeft,

Verdient een lof, dien tyd noch afgunft oit zat ftoren»

Van 't lefte foort, La Ruej isdezepoezy,

Daar ik met luit op aas, om, als een nyvre by,

Uit zulke bloemen my een honigfchat te gadren*

*t Zy boet- of dankftofmy doe luiltren naar uw toon,.

Of 't veldgezang my ftrecl met zyn bekoorlyk fchoon.

Dus fchryft men voor altóos zyn lof op gouden bladren.

AAN
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s A A N DEN

weledelen , geftrengen Here ,

MR- WILLEM SWANKE,

j til

Raadshere ia den Edelmogenden Rade en Leen-

hove van Vlaanderen te Middelburg in

Zeeland, enz, enz.

UITGEVENDE ZYNE

STICHTELYKE RYMOEFENINGEN,

Neen , Raadshëer , 'k mag u niet ontraden

Dees bondel ftichtelyke bladen

Te brengen in het licht:

Voldoe 't verlangen zulker menfchen,

Die vurig naar uw dichten wenfchen,

Reeds door uw pen gefticht.

En toch , wat zou dees uitgaaf hinderen ?

'tGerelvan уdie waereldskinderen,. .

Ofvrezevoor hun ipot?

Gy zyt dat immers reeds te boven.

Wie ftichtirfg mint,- zal 't werk weer loven^

't Geen yder wyft naar God.

Kan bron en ftof een werk doen ryzen

In waardc, wie zal dan niet pryzen

Uw dichtwerk, 'tgeengewis

Дал Gods en uwes naaftens lierdc,

Die
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Die u voorlang het hert doorgriefde,

Zyn oorfprong fchuldig is ?

Uw dichtwerk, dat aan alie kanten

Gods vrees tracht in het hert te planten,

En toont den weg der deugdj

Die door Gods kindren hier beneden,

In licht of duifter, word betreden,

In droefheid of in vreugd ;

Of zorgeloze waereldlingen

Tracht in 't geruft gemoed te dringen ,

Het zyze goddeloos

Het aangeboden heil verfmaden,

En 's Heren gramfchap op zich laden ,

Of dat zy, minder boos,

Zoetvoerig op hun droggrond ruften ;

Terwyl hun hert, met aardfche lüften

Vervuld, aan godsdienftfchyn

En mondbelydnis zich vergapenj

Wyl 't hert liefft ongemoeid wil flapen,

En vreeft ontdekt te zyn.

Maar 't is Jt niet al. gy toont de merken

Van 't waar gelove , om 't hert te fterken

Vanzulken, die noch zwak,

Gefchud door narc twyfelingen,

Met hunne zuchten Godwaarts dringen ,

Om, van het zondenpak

Ontheven, zich in Jezus armen

Bevryd te zien van angft en kermen,

Of laat een zoeten toon

Van , blydfchap met den blyden horen,

Die 't eeuwig heil, hun reeds befchoren,

' Erkennen voor Gods troon.

В b b b Hoc
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Hoc dankbaar klinken uwe klanken,

Als gy, beluftuw God tc danken,

Door lucht en wolken ftreeft,

Enlooft Gods heiligheiden goedheids

Terwyi gy in den fmaak dier zoetheid
D Als buken tlichaam zweeft?

't Is waar, gy fíert met trotfe bloemen,

Daar ydle dich'tkunft op durft roemen,

Uw ftichtlyk dichtwerk niet*

Maar meergepafte dichtfieraden

Vertonen zich op uwe bladen,-

Diem'elders zelden ziet.

•t Ernfthaftig dicht ontleent zyn luifter

Niet van een Maro , die in 't duifter

Met zyns gelyken ligt :

De fabelkunde wykt voor waarheid ,

Hoogdravendheid voor heldre klaarheid*

Eenvoudig toegerieht.

Zouzulk een werk niet nuttig wezen?

Ach! wilde 't vroom en onvroom lezen,

Gelyk gewis verdient

Een werk alszins vérvuld met yver.

Voor God, à ftichtelyke Schryver.

Maar'kweet, myn waarde Vriend,-

Gy zoekt geen ydlen lof te gâren

In 't fchenken van dees bondel blâren.

't Is Itichting, die gy mint:

Dat loflyk wit doet uniet fchromen,

Vrymoedig voor het lieht te komen,

Wat lot uw werk ook vind'

By 't fpottersrot van onze dagen :

Mag 't maar God en Gods volk behagen»

'tis
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't Is loons , 't is eers genoeg :

En zeker, dat heeft elk te wachten,

Die voor God ziels-en lichaamskrachten

Ten beft heeft laat en vroeg.

Ga voort , ô Raadsheer, elk te tonen,

Dat godsvrucht kan by amtszorg wonen,

Ja 't eeramt luifter geeft.

Zo moete uw voorbeeld andren nopen ,

Om in dat renperk ook te lopen,

Daar 't nutte aan 't zoete kleeft.

God wil daar toe uw jaren rekken,

О Swanke, en u een licht doen ftrekken

In Jezus lauwe Kerk,

Totdat gy met volmaakter klanken ,

Hem eeuwig voor zyn troon zuk danken,

Ver boven 't zichtbaar zwerk.

Bbbbt AAN
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A A N DEN

EERWAÀRDEN EN HOOGGELEERDEN HERE

ALBERTUS VÓGET,

Bedienaar des H. Evangeliums in de gemeente

te Middelburg in Zeeland,

op deszelfs inwyding ten Hoogleraar in de H. Godgeleerd-

heid in de doarluchtige Schole aldaar.

In 's aardryks ingewand naar 't rode goud te graven

Paft zulken, dien, als flaven

Van dwazen hebluft, 't goud verftrekt het hoogfte goed».

Dat hunnen wenfch voldoet.

Heerfchzuchtig naar 't bewindvan land of fteên te dingen

Is 't werk van waereldlingen,

Die, fchoonze een handvol volks gebieden in den fcliyn,

Juift niet gelukkig zyn.

Laat, die met hogers Kent, naar zulke dingen trachten,

Die wyzen weinig achten -,

Wyl fchat en ftaat, hoe groot van 't blinde volk gekeurd,.

Vaak dwazen valt te beurt.

En of wel overvloed , langs erelyke wegen ,

Door naarftigheid verkregen

En welbefteed , zyn nut en vergenoegen geeft,

Zo lang de bruiker leeftj

En
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En zich , door wys beleid , het ftaatsroer waard te maken ,

Van niemand zy te wraken }

Als eigen voordeel minft, maar meeft 't gemeen belang '

Die zucht hebt aan den gang }

Noch moet de ryke in 't eind ,.noch moet de heerfcher vallen r

En 't baat hun nîet met allen ,

Te hebben koffers met een ongemeten fchat,

Of groot bewind gchadj

Indien men in zyn fchat of groot bewind kon ruften,

Als 't toppunt van zyn luften,

En ondertuflehen 't hert ontzeide aan zynen God t

Om zulk een fchyngenot

Veel beter is de keur van zulken , die hun dageny

Hun Schepper opgedraeen,

Alleen verílyten in een naarftig onderzoek

Van 't goddelyke Boek,

En ruffloos in dat werk, van's levens vroegen morgen,

Befteên hun kracht en zorgen ,

Om, met een ftil gemoed, de wysheid na tc gaan

In die gewydeBlaên:

Die voor zich zelven daar een duurzaam goed vergären >.

Dat, voor 't geweld der jaren

Beftendig, by hun blyft en zyn volmaking vind,

Als 't grafden romp verllind,

En die, terwyl zy dus voor eigen welzyn wakenr

Ook andren beter maken,

En woekren met den fchat, aan hunne zorgbetroud,

En winnen honderdvoud.

Die wyze keur kort u, oVóget, ook bchagen }

Wanneerjge, in vroeger dagen,

U zelven reeds ten dienft des Heren hebt gewyd,

l£w koftelyken tyd

B. b b b 3, Mr
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Alleen beftedende aan 't geen waar en zeker voordeei

Kon geven , naar uw oordeel ;

Terwyl gy taal-gefchicht- en oudheidskundigheên

Bragt onvermoeid byeen,

En naarftig zoekende by Grieken en Hebreeuwen

En volk van latere eeuwen ,

Uw ryken letteroogft alleen deed dienftbaar zyn

Aan 't geen gy uit de myn

Van 't ene en 't andere Verbondsboek vhrtig graafde

En daarom zwoegde en flaarae,

Om u en anderen een zucht naar 't hoogfte gocd

Te ontfteken in 't gemoed.

Maar heeft rechtaarte vlyt oit naren loon verloren?

Neen! die was u befchorenj

Wyl u de Aartsherder ook alvroeg den herderftaf

In uwe handen gaf,

En een en andermaal u in zyn dienft verplaatfte, *

Totdat u op het laatfte

De herderplicht ook werd in Middelburg vertroud,

Tot vreugd van jone en oud,

Die, 't zyge uit Mozes of de roUen der Profeten

Hun 't heilgcheim doet weten

En de vervulling toont in 't betere Verbond,

Steeds hangen aan uw mond :

Terwylge-, uit'sMeefters naam, den vromen ípreekt naar

't herte,

Oflenigt zyné fmerte,

Of ondeugd moedig in 't verftokt geweten taft,

Getrou aan uwen lait.

Dus blinkt uw yver voor de fchapen als een herder ;

Maar wis uw loon gaat verder,

» En

* Eerft te Brvjfd en daarna te Heemßedt.
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En voegt by \ predikamt een andren eretrap,

Het hogeleraarfchap $

Om, op het loflyk fpoor van veel doorluchte mannen y

Uw Krachten inte ipannen,

Om jonge Nazireên, bequaam tot 's Heren werk,

Te queken voor de Kerk.

Gedoog nu, Vóget, dat ik u een wyl mag ftoren

En mynen wenfch doen horen \

Terwylge uw amt aanvaard op dees bcftemden tyd ,

En, plegtig ingewyd,

tjGcheim doorzoekt , waarom geen viflchen in de vlammen,

Ten zoen van zes paar (rammen ,

In 't voorbeeld zyn gebragt ten offer op 't altaar

Door Levis priefterichaar.

Jchova, die zo vroeg u tot zyn dienft bereidde,

En u tot hier toe leidde ,

Zy in uw wigtig werk met uwen mond en hand i '

Maak' vruchtbaar, 't geen gy plant,

't Zyge als hoogleraar , of als herder, uw talenten

Voor Jezus legt op renten ,

En, daar gy anderen tot deugd en kennis wckt,

U zelven niet onttrektj

Maar by uw kennis voegt een heilige betrachting.

Ну geve u uw verwachting

En wenfch, een ryken oeft van zielen voor uw Hcer

Te zaamlen, en zyne eer,

Met mond, met pen, met al uw ziels-enlichaamskrachten,

Blymoedig te betrachten ;

Totdatge, op zyn bevel, van uw betrouden poil

Zult worden afgeloft>.

Als 't onvolmaakte van uw kennen en geloven

Ecus- in volmaaktheid zal veranderen hier boven.

A AN
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A AN D EN

Zeereer.waar.den en Godsgeleerden Here

ALBERTUS ROYAARDS,

oudften Leraar in Jezus Gemeente te

N Y M E G E N,

üitgevende zyne Verklaring over dea Negea-

tiendea Pfalm.

Gy acht het dan, ôRoyaards, niet genoeg,

Om in den dienft uws Heren laat en vroeg

Zyn volk, viens heil'u zwaar op 't herte woeg,

Door woord en wandel

Te leren en te ílichten } neen , gy flyt

Het overfchot van uwen dierbren tyd

Niet vruchtelooS} maar hebt ook dat gewyd,

Als al uw handel,

Aan Jezus en ten nutte van zyn Kerk.

Het predikamt, hoe uitgebreid in werk,

Is yoor uw vlyt noch veel te nau een perk :

Gy treed alverder,

En tracht, hoe meer uw leven komt te fpoên

Naar 't eind, in 't eind noch 't meefte werk te doen,

In Qudcrdom noch altyd vet en groen,

O wakkre herder.

Nu

-,
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Nu fchenkt gy aan 't weetgierig Nederland

Een heerlyk blyk van godsvrucht en verftand ,

En opent ons, door uw geleerde hand,

Uit Davids Pfalmcn

Der hemlen taal , en wat ons die vermeld ,

Hoe 't luchttapyt Gods handenwerk vertele,

En dag en nacht by beurt , hun elk gefteld,

.. j . Zyne eer uitgalmen ,

Met ene ftemme , aan allen kant gchoord ,

Zover men weet van taal of Гргаак of woord,

Wiens richtfnoer gaat langs al net aardryk voort ,

Tot 's waerelds ende -,

En hoe de zon uit 's hemels tente treed,

Als bruidegom in 't heerlyk ftaatfikleed ,

Ofalscen held, op overwinning heet,

Ter heirbaan rende.

Gy opent niet den letterzin alleen }

Maar tracht voorzichtig in 't gcheim te trcên

Van 't zinnebeeld, daar 's Heren Geeft voorheen

In wilde malen ,

Door Davids pen , 't heil van Meilias dag ,

Daar 't Evangelium eens met gezag

Een ruimer loop zou krygen, dan het plag

In Kanaans palen :

Wyl nu heel de aard geworden is Gods troon ,

En 't bodenheir de blymaar van zyn Zoon

Verkondigen aan Joden en Onjoôn.

Geen offerwolken

Belemren nu der Heidenen gezicht;

Zon, maan, gefternt, 't geeft alles nu zyn licht:

Alom word nu 't Verzoeningswoord gericht

Tot alle volken.

С с с с Dit
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Dit wyftge op 't fpoor des groten Kruishelds aan,

Die zelf u hier in eerft is voorgegaan, "f*

En heilgen weetluft wyft de rechte baan

Om na te fpeuren

Het recht verftand van 't koninglyke Lied,

Dat zeker op die betretyden ziet,

Waar in 't geloof aanvangklyk vind gefchied r

't Geen noch moeft beuren.

Dus noopt gy ons , om in dees ruime ftof

Des Schcppers en Herfcheppers groten lof

En wysheid, met het ganfche hemelhof,

Voortaan te loven.

Maar hoger ftof trekt uw befpiegling heên :

De heerlykhcid van 't fchepfel is maar kleer*

By 's Heren Wet, die al wat heerlyk fcheen

Ver gaat te boven.

Gy toont ons, hoedie wet, alszins volmaakt,

Met fchoner glans dan 't goud van Ofir blaakt *-.

Wen 't heilgraag hert naar ware wysheid haakt.

Geen honigfmaken,

Hoe zoet, zyn zoet by 't zoet van deze Wet

Voor hem, die op zich zelf aandachtig let,

En nederig zich voor dien fpiegel zet,

Niet wars van 't waken

Op eigen hert, dat toch, altyd gereed

Te dwalen, al zyn dwalingen niet weetj

Maar, wetende en onwetende, overtreed

Gods heilge wetten.

Dit en wat meer vorft Davids Harpgedicht

Bevat j ftelt gy , ôRoyaards, in het lichtj

En doet ons op het goddelyk gewigt

Met

t Rom: z: iS.

.
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Met eerbied leiten.

Ook leert gy ons, wat kracht de waarheid doet

Op 't boetvol hert en overtuigd gemoed,

Dat radeloos den Heiland valt te voet -,

Als 's Heren zegen

Het Woord bezielt en geeft zyn rechte fnê,

De logge ruft en zorgelozen vrê

Verftoort en maakt den trotfen menfeh gedwee

En ganfch verlegen:

Maar tefFens wyft gy 't enig middel aan,

Om met die fchuld, daar 't hert mê is belaên,

Naarjezus, om verloiTmg, heên te gaan

En trooft te ontfangen.

Wie dankt u dan voor zulk een kleinood niet,

О Royaards, dien geen arbeid oit verdriet

In 's Heren dienft, als gy maar voordeel ziet

ч Daar door te erlangen.

Een voordeel, dat gy billyk ook verwacht,

En noit ontftaat aan zulk een, die needs tracht

In nedrigheid, maar niet in eige kracht,

Getrou te blyven,

En woekeren ten dienfte van zyn Heer,

Die mildelyk zyn knechten loont ; wanneer

Zy 's naaftens heil betrachten, tot zyne eer

In hun bedryven.

Maar dat 'suw luft: dat tuige de eerfte Stad

Van Gelderland , die nu zo lang een fchat

Van wysheid uit het heilig Bybelblad

Door u mogt gaderen.

Dat tuige nu ook 't dankbaar Nederland,

Door dit gefchenk van uw geleerde hand

Aan u verplicht, door zulk een dierbaar pand,

С с с с г Recht
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Recht goudeni bladeren.

Gods zcgen daal , ôRoyaards, op uw werk

In ryke maat. ftrek lang in Jezus Kerk

Een glansryk licht , tot dat gy 1 worftelperk

Hebt doorgeftreden ,

En 't zalig loon eens uit genade ontfangt,

Daer yder trou Gods dienaar naar verlangt,

De kroon , die aan het cind der loopbaan hange

Voor Jezus. ledert. ¡

AAN DEN ZELFDEN

HER E>

ayne doorwrochte Verklaringe over den Brief

van den Apoftel Paulus

AAN DE

E F E Z E R S

het licht gunnende.

Een ander vull' Gods huis met damp

Van twiftvuur door zyn tonge of fchriften,.

En ftell' zyn liefdeloze driften

In waarheids ftê, tot Sions ramp,

Dat, treurig om zulkdoen, moet zuchten:

Terwyl 't den broedervré ziet vluchten.
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Gy , door een zuivrer Zucht geraakt,

Stelt u een beter doel voor ogen }

En, door partyfchар niet bedrogén,

Toont, dat een reiner vuur u blaakt,

О Royaards, die uw kracht en leven

Vi

. h\

Gcheel aan Jezus hebt gegeven.

Dat kon Gods Kerk, voor fangen tycf

Van u geflicht door woord en wander

En vredeliefde in at'tiw handele

Getuigeni daterkent de nyd,

Die vruchteloos zyn tong bleef fcherpen>

Om op uw naam een vlak te werpen.

Dat zullen aan het nageflacht

Noch uw godvruchte fchriften cuigen, ' *

Wanneer het noch zal honig zuigen'

Uit werken van u voortgebragtj

't Zy David u de ftof verfchafte , *

't Zy gy 's Lands gruwelftaat beftrafte. t

En, fchoon de klimmende ouderdom

U raad tot ruft, gy legt de veder,

Alleen aan God gewyd, niet nederj

Maar fehenkt zyn Kerk nu wederom

Een vrucht van afgeblokte nachten-

En uitgeputte lichaamskrachten.
;!'•)'/' ?-j ' ./ :' im 'ioo и í: -' •: .•

De Brief des groten Tarzers aan

С с e с 3 . De

* In de Verklaringe over den xix Pfalm.

%/* & *>dige en tjdige JTaar/thottwinu teptt de ¿emcenßap мп Sodomi
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De Efezeren vqorheèn gcfchreven,

Toen hy , door 's Heren Geeft gedreven,

Hen deed Gods heilgcheim verftaan,

Noopte u, om met godvruchte fchreden

Píen Kruisheld ruftig na te treden.

Dewysheid, die zo godlyk ftraalt

In 't Kerkkleinood kon u bekoren,

Оm die eerbiedig na te fporen.

Hoe mild vondge ook uw vlyt betaald,

Alsu, in uw befpiegelingen,

Vergund werd diep daar in te dringen?

Hoe heuglyk ging uw ziel te gaft,

Wen zy zich met verborgentheden

Mogt voeden , daar het Rcht der reden ,

Als in 't ftikdonkere, naar taftj

Terwyl 't geloof, op 's Heren waarheid

Gegrond, die alle zag in klaarheid?

Wat aanwas kreeg uw liefde en luft

Tot heiligheid en Chriftenplichten ,

Daarge u dien fakkel voor zaagt lichten?

Hoe wis, hoeveilig, hoe geruft

Dorftgy, door zulke reine wetten

Beftierd, uw koers naar boven zetten?

Niets kon u ook in 't wigtig werk

Doen ftil ftaan, niets uw luft vertragen}

Zclfs niet die zwaarfte flag der flagen,

Die u in 's levens worftelperk

Oit
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Oit trof, toenge uw Katryn * zaagt fterven

En 's hemels glorikroon verwerven.

i

Katryne, rein van naam en deugd,

Die 't voorbeeld van haar vromenvader¿

Dien braven Bifcop, altyd nader,

Haar Scheppere dienft reeds in haar jeugd

Verkoor, en tint haar ftichtlyk leven

Weer elk ten voorbeeld had gegeven,

't Verlies van zulk een dierbaar pand ,

't Geen andren zou den moed doen zinken,

Deed maar uw deugd te heller blinken j

Terwyl gy bleeft hert, pen en hand

Toewyden met een dubblen yver

Aan 't opnen van uw heilgen Schryver.

Nu gunt gy 't weldoorwrochte werk,

Dat u Ш druk tot trooft verftrekte

En tot een heilge vreugd verwekte ,

In 't eind ter ftichtinge aan Gods Kerkr.

En wacht den zegen van uw Koning

Tot een genadige beloning.

Die volge u ook, dit is myn bê'.

God doe uw oogmerk u erlangen

En zielen met uw arbeid vangen,.

Totdat hy u laat gaan in vrê,

Om in 't voimaakte licht hierboven

Met uw Katryne God te loven.

ÁAN
...

' "
. .

* Katarina Bifcop , dochttr Van den Here Is.aak Bifcop , ;'* zyn Jevtnt retro»

eu godzalig kraar in de gemeemte van Cbrißus ter Vert in Zetland.
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А А N DEN

Zeereerwaarden en Godsgeleerden Here,'

JOHANNES PLEVIER,

Bedienaar des H. Evangeliums in de gemeente

te Middelburg in Zeeland ,

op zyne Ontleding en Vcrklaring van dc

HANDELINGEN der APOSTELEN.

Het deftig werk heeft dan in 't eind zyn vol beílag, -.

En Neêrlands Kerk erkent,wat ey haar hebt gefchonken.

Het Kruisgezantendom , dat in den vrpegen dag

Van 't Evangelium als ftarren heeft geblonken,

Blinkt met dien zelfden glans en goddelyk gezag,

Nu gy dc wysheid toont, die, met de pinícftervonken

Van boven neêrgedaald , in hunne reden lag,

Schoon't drieftige onbefcheid henrazendnoemtofdronken.'

'k Leer hier, hoe Peters tong door 'tKruiswoord herten

breekt ,

Of moedig voor den Raad metJezus Schootyriend fpreekt.

*k Hoor Steven , Barnabas en Paulus in hun yvei{.

De geeft dier helden ftraalt in uwe fchriften door ,

Heb dank , Ple v ier , die hen zo ruftig volgde op 't fpoor.

Jchova Ipareu lang, ô godsgeleerde Schryver.

AAN
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A A N D E N

Zeereerwaarden en Geleerden Here,'

jti<" r¡,¡ • -уц.-ч;, :.. , v ¡ц • •, t::,-j ;.-.•.• ¡;;; jr4 <•,.- г."

ARNOLDUS HENRIKÜS

WER ü MEÜS,

getrou Leraar in Jezns Gemeente te Zoidlaren.

uitgevende,

НЕТ BESCHEIDEN DEEL

V A N'T

HEDENDAAGSCHE CHRISTENDOM.

OWerumeus, dien ík niet van aanzicht kcn ,

Maar door veel vafter trekkenj

Terwylge uw yver voor Gods zaak met uwc pen

Komt op het klaarfte ontdekken

In 't fchrift, my toegefchikt door ene vriendchand,

Uit Gronings verre luchten.

Daar zie ik, wie gy zyt. ik fchatte,. ô Godsgezant, i

De bonlen naar de vruchten.

Uw werk zag 't licht noch niet , toenik zyn licht reeds zag

Aan alle zyden blaken,

ik dacht, ditboek, hoekleen't in omflag wczen mag,

Verhandelt grote zaken.
D d d d .:•;.': ft Ont-
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'tOntdekt den droggrond, daar zo menigdwaas op bout,

Die niet gemoeid wil wezenj

Maar zorgeloos zyn ziel op lippenwerk vertrout:

/ Dien tracht gy ce genezen,

En toont uit welk een bron zyn grote dwaasheid fpruit,

Schoon die hem moeft doen beven &

Maar, wyl vooroordeel hem verblind en de ogen fluit,

Durft hy Gods weg weerftreven,

En lafteren zyn volle, dat nedrig, naar Gods Woord»

Hun pad tracht in te richten, ; .

En , fchoon Gods liefde en dienft hem nimmer heeft bekoord r

Ruft op zyn dode plichten.

Dochge acht, hoe trou gy ook te werk gaat, niet genoeg

О Leraar , hem te ontdekken ;

Maar tracht door zielenzorg, die u op 't herte woeg, : . -

Hem tydig op te wekken,

En roept met vollen monde, als Sacharías Zoon} *

Ja als de Zoon uws Heren, •{•

Sta ftil, onzinnig menfch} hoor wat u word geboôrh

Wil u tot God bekeeren !

't Zy u geen werk van keur of onverfchilligheid }

Want in dit ftuk te dralen

Word reeds van duizenden , maar bas te laat ! befchreid,

Die duur 't verzuim betalen.

Ruft op geen fchyngeloof , hoe na 't ook komen mag,

Gy zoud u zelf bedricgen.

Naby en binnen zyn fcheelt noch als nacht en dag.

't Schaad eeuwig hier te liegen.

Maar 't paft een Donderzoon , daar God zyn werk ontdekt,

Een Barnabas te ftrekken,

с . En

• Matt: ш: *.'

* \: Mtt't: iv: 17.
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En 't kommervol gemoed, dat God in aanvang trekt,

Voorzichtig op te wekken ,

Om toch den rechten weg bedachtzaam in te ilaan,

Of 's Heren volk te tonen ,

Hoe heerlyk die in 't Woord van God getekend ftaan|

Paar Gods Geeft in wil wonen.

Wat volheid van genade een ziel , die zieh verlaat

Op Jezus, kan genieten -,

Of 't heilbegerig hert , wanneer 't gebogen gaat

Door nare zielsverdrieten ,

Тe fterken met het Woord, dat recht een balfem ftrekt»

Voor diepverwonde herten ,

En wyzen hun het pad, door Jezus zelf ontdekt,

Tot heling hunner fmerten }

Of 't ongemeten heil , dat 's Heren volk verbeid

En zy reeds hier beneden

Aanvangklyk fmaken ; maar dat eerft in de eeuwigheid

Verkrygt zyn voile leden,

Te ílellen in zyn dag, om langs dien weg 't geloof

In wasdom te doen groeien ,

En 't hemelkeurlingdom, voor aardfchen welluft doof,

Ten hemel te doen fpoeien.

OWerumeus, 'k vind dat alles in uW boek

Zo trou , naar 't Woord , bchandeld :

Maar ducht gy 't waangeloof, dat in een duiftren hock

Liefft onbekeken wandelt,

Nu dat zich ziet ontdekt, met om zyn bittren haat,

Dien gy niet zult ontkomen ?

Doch zytge dien getrooft, om, wylge als wachter ftaat,

Geen vyanden te fchromen ,

Daar 't dierbre zielen geld : uw loon blyft dan gewis.

De lailer mag u quellen ;

D d d d 2 Maar
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Maar fchaden kan hy niet. die recht met Jezus is,

Zal hy wel veilig ftelleri.

Ga in uw yver voort ! Gods Kerk zal hier beneên

U fterken met gebeden ,

En Jezus, als gy trou hebt in çyn dienft geftreên,

Voere u in 't eeuwig heden.

*t Mishage u niet, dat zich een vreemde hand verûout,.

l)w yver op tewekkenj

Uw liefde zal, gelyk zy zekerlyk vertraut,

Beftaan en feilen dekken.
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