
Over dit boek

Dit is een digitale kopie van een boek dat al generaties lang op bibliotheekplanken heeft gestaan, maar nu zorgvuldig is gescand door Google. Dat
doen we omdat we alle boeken ter wereld online beschikbaar willen maken.

Dit boek is zo oud dat het auteursrecht erop is verlopen, zodat het boek nu deel uitmaakt van het publieke domein. Een boek dat tot het publieke
domein behoort, is een boek dat nooit onder het auteursrecht is gevallen, of waarvan de wettelijke auteursrechttermijn is verlopen. Het kan per land
verschillen of een boek tot het publieke domein behoort. Boeken in het publieke domein zijn een stem uit het verleden. Ze vormen een bron van
geschiedenis, cultuur en kennis die anders moeilijk te verkrijgen zou zijn.

Aantekeningen, opmerkingen en andere kanttekeningen die in het origineel stonden, worden weergegeven in dit bestand, als herinnering aan de
lange reis die het boek heeft gemaakt van uitgever naar bibliotheek, en uiteindelijk naar u.

Richtlijnen voor gebruik

Google werkt samen met bibliotheken om materiaal uit het publieke domein te digitaliseren, zodat het voor iedereen beschikbaar wordt. Boeken
uit het publieke domein behoren toe aan het publiek; wij bewaren ze alleen. Dit is echter een kostbaar proces. Om deze dienst te kunnen blijven
leveren, hebben we maatregelen genomen om misbruik door commerciële partijen te voorkomen, zoals het plaatsen van technische beperkingen op
automatisch zoeken.

Verder vragen we u het volgende:

+ Gebruik de bestanden alleen voor niet-commerciële doeleindenWe hebben Zoeken naar boeken met Google ontworpen voor gebruik door
individuen. We vragen u deze bestanden alleen te gebruiken voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden.

+ Voer geen geautomatiseerde zoekopdrachten uitStuur geen geautomatiseerde zoekopdrachten naar het systeem van Google. Als u onderzoek
doet naar computervertalingen, optische tekenherkenning of andere wetenschapsgebieden waarbij u toegang nodig heeft tot grote hoeveelhe-
den tekst, kunt u contact met ons opnemen. We raden u aan hiervoor materiaal uit het publieke domein te gebruiken, en kunnen u misschien
hiermee van dienst zijn.

+ Laat de eigendomsverklaring staanHet “watermerk” van Google dat u onder aan elk bestand ziet, dient om mensen informatie over het
project te geven, en ze te helpen extra materiaal te vinden met Zoeken naar boeken met Google. Verwijder dit watermerk niet.

+ Houd u aan de wetWat u ook doet, houd er rekening mee dat u er zelf verantwoordelijk voor bent dat alles wat u doet legaal is. U kunt er
niet van uitgaan dat wanneer een werk beschikbaar lijkt te zijn voor het publieke domein in de Verenigde Staten, het ook publiek domein is
voor gebruikers in andere landen. Of er nog auteursrecht op een boek rust, verschilt per land. We kunnen u niet vertellen wat u in uw geval
met een bepaald boek mag doen. Neem niet zomaar aan dat u een boek overal ter wereld op allerlei manieren kunt gebruiken, wanneer het
eenmaal in Zoeken naar boeken met Google staat. De wettelijke aansprakelijkheid voor auteursrechten is behoorlijk streng.

Informatie over Zoeken naar boeken met Google

Het doel van Google is om alle informatie wereldwijd toegankelijk en bruikbaar te maken. Zoeken naar boeken met Google helpt lezers boeken uit
allerlei landen te ontdekken, en helpt auteurs en uitgevers om een nieuw leespubliek te bereiken. U kunt de volledige tekst van dit boek doorzoeken
op het web viahttp://books.google.com
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https://books.google.nl/books?id=SkX4kgfaYBoC&hl=nl
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DEZUGT I GE GEESTELY KE| OFTE EENbehoºr:#"

GEZANGEN
* -

y

BEHE LZEN DE

# . DE wERKSAEMHEDEN

| | v A N E EN E

GOD-ZOEKENDE ZIELE

º In verſcheyde geſtaltens en gelegenheden. -

» j Tot Opwekkinge van des Heeren e

l -r Gunſtgenoten. Door "

" ) | GE L E IN ROE LS,
. : zyn Eerw. Leven Predikant tot Dirkslandt,

en andere L 1 E F HE B B ER S,

- De N DE RD EN DR Uk.

! Vermeerdert. | | |

, zº .

, zº

Bv JAN VAN KAMEN en ZooN, Papier en

'gekverkoopers, woonende in den Ouden Pa

pier-moolen, by de Nieuwe Kerkſtraat, 1756.

G ED I GT EN,
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- Uitgegeven na voorgaende Ap
e *

robatie van de Eerwaerde

Claſſis van Voorne en Putten.

Den Drukker erkent geen ex > .

plaren voor Fgt, als die d

onderteekent zyn.
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A A N D EN

B E sc H E ID EN

ZANGER EN LEZER.
-

#Oor zeker zullen veele in de ſtof

# fe der Digtmaat van dit Boekje

# weynig ſmaak vinden, andre het

3S&#ë zelve ondienſtig keuren, nadien

een groot aantal van dergelyke Boekjes reets

ſ

in 't ligt zyn, dog wie zal thans de knibbel

º
(

zugt van de Werelt ontgaan, zoo'er maar

weynige van Godts Volk door geſtigt mogen

worden ben ik tevreden, ook zoude nooit

dit Werkje van myn zyn uitgegeven, ten wa

re het zelve door andere buyten myn kennis

ter Drukperſe was geſchikt geweeſt, want

de meeſte Liederen zyn vrugten van myn

eerſte Jeugt, over meer dan twaalfjaren, eer

ik nog tot het werk der Bedieninge geſchikt

was, opgeſtelt met geen andereynden als om

myne eygene Ziele, bekommert wegens haar

Eeuwig Heyl, te ſtigten en op te wekken.

Van het Werkje zelve zal ik niets zeggen,

latende zulks andere beoordeelen, alleen

met weynig woorden UL, onderrigten, dat

een * 2 de

*



Aan den beſcheiden Zanger en Lezer.

dezen Tweden Druk in 't zakelyke met den

eerſten overeen komt, dog'er verſcheydene

Gezangen en Gedigten zyn by gekomen,

eenige wat meer na 't geen ik daar nog van

hadde uytgebreyt, ſommige die met myn

handtſchrift niet overeen kwamen veran

dert en volgens het zelve gedrukt, de Liede

ren die voorkomen na de Bladwyzer en in

't Werkje zelve pag: 178. 18o. 184 en el

ders zyn de myne niet, maer van andere

opgeſtelt; Nog meer had men daer by konne

voegen, maar dan was het Boekje veel te dik

en kosbaar voor onmogende geworden, al

waarom wy deze Voorreden ook willen be

korten, met te bidden dat de Heere het har

te zyner Gunſtgenoten gelieve op te wekken

en te verlevendigen tot zingen, en onder 't

zingen de zoete verkwikkingen van zynen

Geeſt, tot roem van de Heere Jeſus, trooſt

en blydſchap van hare Zielen doet genieten,

tot zy voor den Throon op hoogen toonen

juychen zullen. -

Vaer wel,

G. G. R.

l op

l



O P DE -

STIGTELYKE EN GODVRUGTIGE

GE ZAN GEN,
G E N A A M T -

DE ZUGT DER OPREGTEN;

Door myn Waarde Vriend

G. R.

'T PAa Jeſus vrygekogte Scharen,

Om hert en ſtemme ſaam te paren,

Tot roem van hunnen Opperheer;

Qn van hun Koning hun Gedigten

Te uyten, en malkaar, te Stigten

Door Liederen, tot Jeſus eer.

\"

Myn Vriend, dit heeft U aangedreven,

Dit Boekje in het ligt te geven,

Dat in zig levendig bevat

De Zugt van alle waar' Opregten;

Het hoog, en laag, van Jeſus Knegten;

Haar ſukklen op het enge Pat.

Na Jeſus u het hert Doorgriefde,

Met ſchigten van zyn zuyvre Liefde,

En gy Mariaas deel verkoos;

Zoo wiert Uw zugt, met al de vromen,

Voor hem en zyn zaak uyt te komen,

h! 't midden van een Werelt boos.”
»k 3 't Be



't Betaamt my niet U op te vyſen,

En in het Aangezigt te pryſen,

O ! dat's de regte Vriendſchap niet;

Om door verheffen, en door vlyen,

Malkanderen een net te ſpryen,

Van agteren, tot Ziels- verdriet. -

O Neen! 'k wil lieve 's Heeren zegen,

U toewenſchen, in al Uw wegen,

En in 't byzonder, dat hy dit

U werk, met Heyl en Zegen kroone,

En met Genade Uw” beloone

Zoo krygt g'U voorgeſtelde WIT.

En gy opregt', en ware Vrome,

Voor wie dit Boekje is uytgekomen;

Hier vint gy ſpys, na uwen ſmaak.

Hier vint gy ſtof om door Gezangen

Uwe Begeerte, en Verlangen

Te uyten, 't ſpyt den Helſchen Draak.

Luſt het U, Jeſus Dierbaarheden

Te melden, O ! Hier vint gy reden

En ſtoffen, om hem als de bron

Van alle Zaligheit te roemen;

En hoe gy regt hebt hem te noemen

Uw Heyl, uw Levenskragt en Zon.

Indien gy vint uw Hert genegen,

Hem in zyn vry' Genade wegen

- t'Aanbidden ? ook hier hebt gy ſtof,

Om met verwondering te vragen,

Hebt gy Uw oog op my geſlagen?

Geeft kragt te uyten uwen Lof!

* Of
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Of moet gy aan uw Jeſus Voeten,

' U wangedrag met tranen Boeten?

En om een onverbroken Hert,

Met ſprakeloze zugten klagen?

Hier vint gy ſtof om voor te dragen,

Aan Jeſus zingende, Uw ſmert.

Ja moet gy in het Duyſter treden?

Omringen U de tegenheden,

Na 's Heeren Souveraine wil ?

Hier ziet gy hoe in dat benouwen

Gods Volk in ſtilheyt en vertrouwen,

Hun. Hert gebogen wint en ſtil.

Wel aan dan Jeſus keurelingen,

Verheft uw Hert veel om te zingen,

En ſtigt malkaar (na Pauli raat)

Met Pſalmen, Liederen, en Gezangen,

Tot dat gy zalig wort ontfangen,

Daar 't eeuwig Haleluja ſlaat.
-

* 4 ZU GT



ZUGT roT JESUS.

Koning Jeſus Zegepraal,

Over al myn Boezem zonden,

Stel myn Luſten perk en paal,

Laat myn togten zyn gebonden.

(Door uw' Arm van mogentheit)

Aan uw'. Eer en Glori-wagen,

Zoo zal ik met Bleidſchap dragen.

't Jok van U my opgeleid.

Ja met uwe Bondelingen,

Onbekommert vry en bly,

Van uw Overwinning zingen,

In een zoete Slaverny.

En ſchiet ik te kort aan galmen,

'k Zal hier na op hoger Toon,

Zingen ander ſoort van Pſalmen,

Tot uw' Eere voor den Throon.

BLAD



BLAD-WYZER
V A N DE

GEZAN GEN *N GE DIG TEN.

t

º A.

v Aendagt op Hoogl. IV: 16.

l Ach, hoe heugelyk is my 't lommer. Pag. 34

Vaerwel aen de Weereld.

Aen Jeſus is myn Ziel verbonden. y4

Op Joh. VI: 68. -

Aen wie zal ik myn klagten uiten. IC9

Klagte van een bekommert zondaar.

Ach ! Center van myn Ruſt. II 2

º Werels ſchoon is niet. -

Ach! wat kan de werelt geven. 198

. Op Hoogl. III: 11. - -

-

BEE# Ziel de luyſterykſte Koning. 1

Een Chriſten bedugt voor dreigent kruis.

Barmhertig Godt in Goedheit ryk, 178

Het weergaloos geluk van Godts Volk.

Bleek 's Hemels gunſt aan Izrael byzonder, 188

/ Zugt tot Jezus.

Bron van Algemerging de 196

\\ -
D - Op Joh. I: 18. -

Rie-eenig Eeuwig Godt. - 4

Op Pſalm LXXXIX: 2.

De Groote Jeſus was bewogen. 68

Opwekking om te gaen aen 's Heeren Tafel.

Dewyl my dan den Koning nood. 2 16

Op Adams Val. * . *

Den Menſch die was geſchapen, '#

5



Blad - wyzer van de

E.

Eenige Benamingen voor-, en Zinnebeelden van

den Heeren Jezus Chriſtus door 't

E Gel00tje omhelſt.

En'ge Toevlugt van de Oude. Pag. 174

Bezef van Gods Liefde,

Eeuwig Algenoegſaam Weſen. 137

G Zielzugt tot feſus Chriſtus.

\C Rootmagtig Koning van mvn Hert, 66

Ernſtige Bede van een overtuigt zondaer.

Gedugte Majeſteit. 1 O3

Hertelyke begeerte van een zondaer.

Godt die 't magteloos hert wil geven. 1o6

Op Pſalm XLV: 4.

Gedugte Heylvorſt vol van Majeſteit. 1 24

Bede om waere ootmoed,

Gedugte Godt wiens woonplaats is in 't hoge. 135

Op Jer. V: 22.

Glansryke Majeſteit en hoog verheven Ko

ning. I68

Op Hand. IV: 16.

Geeſt van Goddelyke Klaerheit. 18o

Een Chriſten in Geeſteloosheit.

Godt vol medogentheit. - 184

Op Jer. X: 7.

Gedugte God na waarde nooit beleden, 25 2

Godt alleen genoegſaen.

Genoegſaem Godt vervuller van myn wens. 208

Een bekommerde Ziele. -

Groote Jeſus ſlaat de oogen. 2o8

Zugt om jeſus Lief te hebben. -

GoeddoendeJeſus gy zyt Eeuwig weerdig. Pag,#
- 16/j.



Gezangen en Gedigten.

-,

w

Ziels Worſteling in Bekommering.
Op Pſalm LXXV ll.

Grooten Heylant die behagen. .

H.

Op Colloſ. III: 11.

Hoof, der Uytverkorelingen.

Op Joh. Ill: 3o.

Heer Jeſus die als d'onnaekbare Koning.

Op Ronn. VII: 24.

Helaes dat ik den ouden mens.

Op Job XXXVI: 22,

Heer Jeſus Leydſter van de Blinden.

Op Pſalm CXIX: 3o.

Het Enge Pad de Weg der Waerheit.

Op Pſalm LXVI: 16.

Hoort toe ô 's Heeren Lievelingen,

Een Biddent Chriſten in tegenſpoet.

Hoort vader hoort en wilt dog iſ

Billyke klagte.

Hoe lange zal ik nog moete ſwerven.

Begeerte na de komſte van Jeſus čtriſtus.
'k Heb de Ziel verpant gegeven,

Op Hoogl. V: 4.

Hoe wort'er myn Ziele ſoo verre gedreven.

Het beruſten in Godts Weg en Raet.

Hoe Veylig en hoe vrolyk leeft hy niet,

Op Pſ. CXIX: 3o.

'k Heb om t'ontvlugten 's Heeren tOren,

De nietigheit dezer werelt.

Helaes wat is de werelt.

Hoe dus myn Vriendin! zoo vaak den ſtryd. 22:

I Stryt tuſſchen Vlees en Geeſt.

K voel een tweegevegt van binnen,

iet ontſeggen.

22

37

48

5O

61

76

86

IO I

1 17

169

143

2C2

e

O1



Blad-wyzer van de

Op Pſalm CXLVII: 9. Pag.

Jehovah 'k moet vertrouwen. 4G

Jehovaa's Zoon, ik daege voor uw. 46

Op Hoogl. II: 16.

Ik moet uw goetheit weergaloos 132

Zugt tot de Heere Jeſus.

Jeſus lief ey wilt my leeren. I95

Begeerte om jeſus alleen te beminnen.

Jeſus die ik heb verkoren. 2. I 2.

Gebed tot jeſum.

Jeſus Waarheit, Ligt# Leven. 248

K Op Pſalm IV: 8.

*k An tot roem van Godts Genaden. 115

Ziels opwekking in ongeſtalten.

Kom aen myn Geeſt, geboeyt aan 't nietig

Niet. I 19

L.

Ziels klagte.

Lier&# Heer ik #ord beſchaemt, 74

Op Jer. XXXI: 3.

'kMo# &#weergaloos. 43

Op Ezechiel XVIII: 23,

Menslievent Godt die nimmer kont begeren. 104

Op Matth. VI: 9.

Myn Vader ! die verheven zyt. 198

-
N.

Een Chriſten"# van Godts. Trouwe

en Waerbeit. w

U kan ik ſteunen op Jehova mynen Va

der. 94

Op 2 Cor. Ill. 18.

Niets kan het oog het geeſt'lyk oog verhind'ren, 'ö,

-

p



Gezangen en Gedigten.

Op 2 Cor. III: 18.

Nu mogen al Jehova's Gunſtelingen I 29

Avond Lied. -

Nu ſchynt de Zon des Werels Lampgebluſt. 163

Het Volk Gods beſtraelt met des Heeren

- - , glansryke Heerlykbeit.
-

Niets ſtremt het oog van Jeſus Lievelingen. Pag. 131

- O.

O Bede om jeſus Herderlyke Leydinge.
-

Zielen# hoort myn Bee. Pag. 57

Op Pſalm CXIX: 18.
O Hoorder van Gebeden. 8o

Verbondtr - Handel. -

O Aengename ſtond. - 82

Op de dood der Opregten.

O Dood! Schoon ieder voor u beeft. 88

Gods Goedbeit in Chriſto.

O Eerſte, Hoogſte, Eeuw'ge Opperheer. 9o

De eerſte zuigt den Heere opgedragen.

O Groot geluk dat 'k in myn jonge dagen. 171

Gebet tot de Heere Jeſus. -

O Jeſu neemt myn Herte in. 2.CO

De Gezegende Eenzaemheit.
Overzoete Eenzaemheit.

2O

Zugt tot Koning Jeſus. 4

O Koning Jeſus zeer genadig ! 14 I

Ziels - Geklag.
O Plage van myn hert!

w
228

Ziels - opwekking in tegenſpoeden.

O Vader,####ssen 194

O Jeſus lief! beheerſt myn hert. 2 24

Den Aanklevenden. Zoeker,

Op Pſalm CIII.
Ontferment Heer, ô Oorſpronk van myn

Leven. - 246

Raadt



Blad-wyzer van de Gez. en Gedigten.

Raadt en Moetgevinge voor een arm verleegen
Zondaar. -

Op myn neergebooge #e. 250

R Op het gezelſchap der Godtzaligen.

Eysgenoten, Herig Zaat. 97

-, Op Klaagl. III: 39.

Sing vry een treurig Lied. 27

Op het verval van Zion.

Schryt Heyl-Zaet, weer zien Lievelingen. 126

Op Pſalm LXXif: I 3.

Vone Heylbron van Genaden. Pag. 24

Op Philipp. IV: 4.

Verblyt u gunſtgenoot van Godt. 29

Op de Geboorte van Chriſtus.

Verlaet dan Godt den Zoon. 58

Op Zeph. III: 17. -

Vrymagtig Godt en ººk zyn u wegen. 148

jeſus op Golgotha. t

't Wort tyd dat ik ºverg. 18

Wat onheil heb ik nu te dugten. 118

Beſpiegeling der Goddelyke Eygenſchappen.'

Waekt op myn Geeſt om door de Hennelkrin

gen. I 5 I

Op Pſalm LIII: 2, , zº

Wyk vry alle donk're Schimmen. 16o

De Geloovige Ziele beklaegt baer ongeſtalten.

Waer is 't gevoel dier #galoze liefde, 165

-

Genezer ſtaet ſny toe. 232

op Exod XV: 26.
Z Iel -

l
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Pag. I

w

G E E S T E L Y K

L O F L I E D

VREEJ GDE GALM,
i Op de Krooning van den

HEMELSC H EN SALOM O N.

H o O GL: I lI: 1 1.

Gaet uyt, endeaenſchouwt, gy dochteren Zions,

den Koning Salomo, met de kroone daer mede

hem fijne moeder kroonde op den dag ſijner bruy

loft, ende op den dag der vreugde ſijnes herten, .

&tem: O Schoone Nimph aenziet, &c.

Gºſcijoum"## De 3lupſterrijkſte fige

IIIll -g

#ſlâet febet 2-ionníet/ p

#tniel/25ibt hem aen/teruJijl ijſ bp 3ijn

it?oning/

2lenbaert het ſiphg-gebiebt; - -

Geen 3Laum'renhaang/en bupſeut3egen?al'menſ

19ereeren geſug / TBabiörg Zoon/

«Beſtegen op 3ijng 1Baberg (GLb2opn)

', jl2et van: «bal'men.

3.|BS)GS

3)

Zijn ſlºgajeſtijb beglanſt be 49ppermoning/ -

i

is

1

12an 't ongenaelibaer Hligt/

ziPe fup'bge Göeeſten eeren Ziotig ſtoning/

jl?et een bebeht €5e3igt/

dſjaet tot hem upt o ! alle 450btgge3inben/

-, #toom ſtart een beeſt'lijft oog om hoog/

, &#n leert ban haar um bleeſlijſt oog/

- - &#erbiedig#" 1 II



2 Geeſtelyke Gezangen en Gedigten.

I II.

3Peg Htoningg Iſlàoeber blegt be252uplofghaanſen)

&peelnootjeguan be 25aupt / '- --

3Pie Hitoningin met ºpberg 450ub beglanſcijen /

49p 't ſierlijfig ruſten upt /

Jſlâet pupfi nan beugben/ tot benºsoninglepben/

ga ſtellen aen 3ijn regter 5ep/

JBegioningg&Lhtoonunagt/ſlaaegbentep/

teaet raan#bijval.

zijn 45ob'lijft hooft/bat@Ibabo, fag met ſtralen/

49mſchijnt een 2，onneglang 7

3TBaet bp geen glo03 bal! Salomon Han halen/

- -- * Ziet Eacobg #eerſcher tijang/

Glen 't millig bolſt / De erfeniſſe beelen /

#ſlàennig ?lfgeſant / en liepr Hiberout/

ſtoept upt/ op 't bu002t begitoninggſtout/

GPntfangt #aal.

ehobaij heeft het #200ntegt opgebaagen/geh jaeſſíag 3ijnen Zoon/ ge02ag

dPe lºel geboept aen #efug glori magen/

&chaft peerlen aen 3pn itgoon/

«Een ſchaer ban 2，onbaerg / alle 45obg bpamben

- ZSmijten / met mp / be 3IPapeng neer/

dººrhennen hem boog 1Bogſt en lºgeer/

&Poen erg jamm.

5maapthpbeſtephr ſtaf/feber ſtaetberboombert/

3Peg 1Baberg #12ajeſtept /

&traelt dan hem af / termijlſijn ſtemmebombert/

Hººp op De HPol'hen#
Smelt ſonbaer/ ſmelt/ fijn dogen3ijn algholen/

###k#'E#"e Keatan upt De erijlip

19liet na ſijn holen. V
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T

V II.

#lap bunft een 1Poſh gegaert upt alie Scharen/

&Poen bulbe beeſen l#eet/

3Pe?llerbe ſchub/ alg 3p baet ſtemmen paeren/

&Pm hem berſcijulbe eer

(Le brengen toe : ja 3iel en ſin te geben/

GEmmanuel be 192ebe Bo2ſt /

JPie op hem b'H#eerſchapppe to2ſt/

3|2Get "##rum. .

HIlbo (Lhgoono G5obt! moet ſelfg. Detijbberbuilren/

, 1Berhoogt ber âl)eeſen bee/

3Boet tegt uun iPoift / bebpligt 2，iong mttttten/

ga heerſt ban Zee / tot zee/ -

&oo lang bezonſtraelt, moet nu naeme blijven/

illuj 12oet op '# #Ppambtg halfen fct /

(Lot bie um boſ! / en Repl'ge muet/

Zal onen: een
-

«Baet op / berheft um #oofben ſterke Peuren!

G5aet open andermael! -

&Pereerenſ@oºſt/buieng unagtboetſiotſenſcheuren/

KIreht aen in 2egenp2ael/ *

#toom in G5eloof booz &#efug u beráſáren/ .

1D:aegt niet buie bogbert beeſe eer ?

H2oſanna hp bic Homt ig #eer

3Per una: aan

&pant aen ben 25oog/ ſaet utme 43plen treffen/

42 / bpſ 12ogſt bie u tert/

3ſſaoet alPoort en 45eeft ootmoebig boen beſeffen/

aBe plagen ban 3ijn bert / .

H#p obermonnen om genabe ſmeeken/

- 2 a ballen u ſog lang te boet/

(Zot 'g #toningg uuoont 3ijn b2uſt berfget /

#em b?p 3al fpgeſien, ?t 2 X 1.



4 Geeſtelyke Gezangen en Gedigten.

X I.

ilu'itgijgg25a3upnmoet boo: bei?erelthlinken/

un' ſiepr-&udaert eten bleeg/

G5p alg HPertminnaer upt be 25eehe b2inſtenſ

1Berboehhen ſch2tſt en ugeeg/

«Ber Hºepbºnen beiër berſtreht tt tot beloning/

't 45eſſagte Chamig foo iang gebloeht /

#lºet 5Iſraël ſtomt tot / en ſocht

ill / bum:#aming -

Tactuwenhneutbooftmootteghoningsbeben
1Bergunt hem b2p-geip | t

3gig bp 3Poob-ſchulbig/ laet 3ijn Ziele leben/

25eheerſt lºgeer 3iefu mp / -

gft 3al op um 25ebel / en menſen letten/

G5eburig u ten bienſte ſtaen/

3 a leben alg een onberbaen/

52a 't regt bet metten.

G O D T S

Onbegrypelykheid, Verheerlykt in

- C H R I S T U S.

Op Joh. I: vers 18.

Niemant en heeft oyt Godt geſien : de eenig

eboren Sone, die in den ſchoot des Vaders

is, die heeft [hem ons] verklaert.

&tem: Waer is Fortuyn nu ras,

&Pf: Wat is de Liefde blind.

D# eenig &#eumig ºbobt /

3Pie in um ſelfg genob /

25eruſten hon eer tijd of Schepſel maer /

2#lg D'alleen zaal'ge «Eeubuge âPe5enaer/ #et
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toet ig mijn fugt en pligt /

liuj 52aam te lobben/

&choon gp moont in 't 3Ligt/

staat 2onne 45lanſen gaet te booben/

32oop mp ſcijfer ellt bing /

(Lot Hul zºw: nu

de libeer um enb'loog 3ijn/

25egrijpt geen epmbtg 2.52ijn/

apte ſjobfg beſchou te barrel onbermiubt!

abott boot be #on ber gºeumigheit oerbliubt/

19erheerbe 33ijiloſoof/

&teelt upt b'oogen/
ipier berepſt Göeloof/ vº-----

Ipoogt faal'ge Beeſte epu;ig 3Looben / .

l#et ongenaehbaer Hligt /

dſl2et een taat #igt ºg

Iboe Piſtº GE beſtaen in g: E 32/

qin bupten of «E #2 ig GB &# # #? /

Boe b'dºeumge of obj ig Babet Zoon en G5eeſt /

#Bat CEeuunig blijft / en «Eeulmig ig geupreſt/

25ib ik eerbiebig aen/

iſlāet 45obtggeſimben/

3Laet be @Pceaen/

32an 4Pnbegrijplijhheit berfſinben/

(2et ongeijpligt 252pn/

3Dp millen o:in 3ijn.

dP 2llgenoegfaam ?! HL/

23ſt berf boo? 2lbang bal/

TIum H#eerlijkheit meleer mp megebeelt/

3Panneer ik p2aelbe met um &#benbeelt/

###p botch Doen ſinhell s

2 3 #n
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#n mijn 3?ietigbeit/

«En ban um Blangrijk toe en blinken/

#Pooit fag men um ºbeſigt/

Pan bp uun tegen 3ligt.

#n 't eeuunig ſtaetgbelijb/

#oo bol mebnogentbeit / . -

25eſloot uuo alPijgijeit om een 3ombig HPiet /

(Le rebben upt het epnbloog Zielg berotiet/

&#n jupg / 0 uuonoer ! biel

illup gunſtig ooge/

dPp mijn arme Ziel/ - -

2ºp umag een ſlBeeg dan geen bermoge/.

ilhanneer gp ſjaer berHoog/

?tig boop- en #doos.

dOp ben 25eſtemben tijb/

25leek ubu HPelbabígijeit /

illuj 19oetſterling uur gºeum'ge Een ge zoon/

1Berlaet boo? mp um fcbogt en 3ijnen (Lb2oen/

H#p u002t beragt / pergrupſt/

13002 mijne 2 onben/

"Ha 500 m2eeb 45eh?upſt/

d? Zee ! ban 45oebijeit niet te gronben/

49 ontlptbenhlijft bepl/

illuj biepte ºny #n pepl.

L)et ?Illeg moet ontbloobt /

3Peg 3Lebeng. Borſt gebopbt / -

aPeg 12aberg Zoon 5ijng Baberg gunſt ontſepb/

dPin 't gronbloog Jàiet te 3ijn tot faligheit;

“HIk leef boo? 24efug boob / ,

ilàag 4'5obt aenſchoumen / -

ſlPijl bp b'oogen ſloob /

«En op bie «Eeuwige riotgſteen 25oumen;

- --

*.
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t

alBijl bp mp heeft beb2fjb/

&Poo? 3ijne#

&P 5upl ban 't Hºeplberbombt/

Op 3Ppamant gegronbt!

de ſteuuuge ſlBelbion ban bermonbering!

dEen peſſemigt moet hier een lºemeling:

op 45oebijeit meetgal00#!

GP G#eumig 3Lieben/

gefug bie mp hoog

(Lot 3ijn genot! Haet hem booggrieben/

#Poo: mp / boo? mp het libert/

iſlaet libellen ang en ſmert.

't I#ept bat in #efug lijn/

3Paert 45obtg geregtigheit/

#act 3ijn mebooge gunt me b2p gelep/

#eregtigheit ſpreekt ſelfg be & onbaet bap/

45 epnbloog mijg beltjb/
«Bob epſt be ſchulden/ x

ziPaer 45oo ſelfg boog plijb;

gehobai) han geen ſomben bulben/

qºn nietgig bat bie boet/

2lig ſpoblijft b: bloebt.

Ipier ſtroomt een lºemelg 3oet/

#ier grijpt be #onnaer moet / r

3jºech gietig ſchijnfcboon upt het oogberbuijn/

obob uit het bepl ooh ban een 2onbaet 3ijn;

2lch eeumig ºboeb ! ach meeſt

3Pe ſtof ban 192eugben/

2Illler 45eeſten 45eeſt.

25eſtrael/ omſcbijn mp met uud Beugben/

illup €5lang mp mebeDeelt /

an p2ael iſt met uun 25eelt.&Pan p? ?l 4 - 2Seelt. X I.

-- --



8 Geeſtelyke Gezangen en Gedigten.
t X I. - .
- 1.

«Blangrijke Haibbelaer/

19erligt een blin8e &chaer/

app 3ijt de zegen €un ban 't Chriſtenbom/

?lcp mueeft mijn ligt/nlijn HPuur en ſlºoifidºoiom/

«Een uupfire Ziel onſchijn/

JI?et ſtºemel- firaten/ .

HBilt mijn ſtºep15on 3ijn/

Zoo mijät be breeg ban te berbunalen/

zit 3ag tft ſlegg ban bet/

dPe uDaere m:#r.

25lijft IBemelg 192onhjunueel/

jl?ijn algenoeg3aem & Peel / -

'H Heerfaeh be ſlBeerelt en 25egeerelijäijeit/

&PIn upt te b?ijben uube | 2eerlijäljett;

gËrhen u aengeſp002t /

&Boog ligt ban boben/

Boo: 't &#eumig ſlà 42 49 ſi (@L/ | |

ga boil u Hleben / moet u 3Loben/

, iſ)abien gp felbe 3ijt /

&Peg Baberg#ajat

@Lot iſt onmibbelbaer/

aae 5atige ſlBegenaer/

ſlâet ſupble 45eeſten ſien 3al ban nabp/

#lap eeuuuiglijſt in eeumfg 3Ligt berbip /

?llupaer geen bupſtre nagt /

dPoit ig te b?ee5en/

JBaer Der &#nglen magt /

?Iltijd beſchoub geboba'g ſlPc3cm /

#Babien nooit bonh2e ſDolft/

23enebelt Igemelg Bolh. -

, " Strijt
," ze

4
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Stryt tuſſchen : ,

VL E E S en GE E ST.

Op Gal. V: vers 17. - - -

Want het vleeſch begeert tegen den geeſt, ende

de geeſt tegen het vleeſch : ende deſe ſtaen

tegen malkanderen, alſoo dat gy niet en doet

het gene gy wildet. ' ,

&tem: Helaes wat ramp ach wat ellende.

&Pf: O Kersnagt ſchoonder, &c.

I', boel een twee genegt ban binnen/ .

3Pan ſchijnt het Bleeg ban 45eeſt te minnen/

. @P ! mat een momber baere ſtrijbt/ -

#In eenen ſlâeng 3ijn nog tmee iſ Benſchen/

âPie nooit na b?eeo' maer ooglog meuſcijen/
#p ſegenp2aelt Die m: het w

b'«Een topamb bliet boo2 be b'anber/

G#n nogtang 3ijn ſe aen malhamber / * * *

23a begten hebig QPag en jaagt/

&chijnt 19leeg ben 2egen te behalen / .

3Pen 45eeſt toont nog te Zegenp;alen /

% upſt ball omgoºt ": boger ſlaagt.

3Pie bpbe H2ijgen bupſent buonben/

libet 1Bleeg boo? beugt ben 45eeft boog 3onben/

't 45een HBleeg berfumaht berfterſt ben geeſt/

b'&#en partp aengo2t het uJapen / -

alBanneer be auble ſchijnt te ſlapen / | |

dPie 't minſte ſtrijd w: het meeſt.
2

jlàen boil hier na geen b?eebe hooren / .

JIaen heeft aanen: geſmooren/ -

5 pre
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3Peg moet men begten of bergaen;

aBe HPieume meng Han niet herleben/

o@f b'ſ)ube moet De SP00ûſuiſt geben/,

3JBant 19leeg en dan een nooit beſtaen.

maar wat is nooifach van die blijven! -
Haan 12leeg en beeſt en ban baer ſtrijben/

't 5pzupt upt beg tºeeren bepige unet/

apen ozoome in het berte gefcbzeeben/

#p boºt be upannſchap berleenen/

#li broeg in 't pata: geſet.

gh wil ban Beeſt en bleef gelijnen/

#n 't monſtelpech / en boeien ſtrijden /

äbat íg 'ä mil Heeren tot mijn bert/

diën hooren baer be unapeng rafen/

aBe ſtrijd boog #toning #efug blafen/

dj ſ mogb geheert / W# tot mijn ſmert.

aPaer hoomen ganſche bep'er benben/

#p poogen Etonings beelt te ſchenbelt

#e Haſeume ſlàengracht op be been,

Hen muſt be belſche magt beuegten -

#ebint het meeſte upt te regten / | | | |

aPoo? 25ibben / alariſ ºn gemeen.

45obtg eeuun'ge maerbeid moet beſtreeben
#boo: bartel b?ijn men twiſt met reeben/

aleog veebeloog en tegen gligt

#at bijeogſte uijgheid heeft geſchreenen/
apaer moet men flumet geloof aan gebelt /

ziPeg loop het bleeg #k" be ligt.

ape geeſt beſtraelt met hemel Hlaerheib /

#mbelſi in ootmoeb b'eeuw'ge maetheid/ &it
l

-4
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&it aen beboeten ban €5obtg zoon;

12an hem te leeren ig het poogen/

3 Pil. Dat be reeben niet gebongen / s

Zoo ſchopt 65eloof ba: ban ben @IIjzoon,

#et 1Pleeg tragt 4e5ug te berfahen /

SPen beeſt hem eeuunig groot te maäen/

&Pie bp De Hampen boet voor boet; -

b'gfen of anbre upil niet mijhen/ - - -

GPf een ban bpbe 5al befmijhen/ !

&Peg boub men poſt ":#un illen in Oebt... , ,

geen ban beg 1Bleeſcheg troumſte ánegten/

45enegen eerſt en meeſt te begten/

# # 't hemel tergent ongeloof:

lºet lijn en ſpirijn berbolge ſtriähen/

#Ben «Beeſt pleegt allermeeſt te ſchrikken.

3Boog bien unieaan: alsof

geeg 45eefteg luſt/ ruſt / bijl en leben/

25eſtart in #esug, aen te Hieben/

&#n '# mereſog boog deel te berfinaen/

ilàaer bug fig felben te berfahen/

&#n ban. De merelt log te mahen/

JBaer mil het elite:#or betſtaen.

3Pen «Beeſt b?aagt altijt ettermonbeu/

32an ongeboobe 25oe5em ſonben/

#at diroetelquart ig niet tºontgaen/

2Danneer het ſchijnt in mp te ſneben/

25egint het meberom te lenen/

«En Homt ben 45eeft#, bitur te ſtaen.

# Bleeg berhſaert "## #toning / *

latt# boben ſterren ótroen en moning/ 23e
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25etmiſt €5ootg onbepaelt gebfebt;

JBe 45eeft ontroont fig baer en tegen /

liep ſchat het boo? De grootſte Zegen

(@Le ſinfien / in 3ijn# niet.

#et 25pgeloof / be eiberloogheib/

3Be 3?ijd en ongetoombe 25oogijeib/

GEen maga5ijn dan eib'le maen;

aBe ſugt en trek tot aeroſche bingen/

(GLoegebentheib aen mereltlingen/

#Boet 65eeft al arvººr namaan

5àóg 3ijn 'et bupſent meer te melben/

& Bie altijd broome 2iele queſben)

GEu eben binnig 3ijn getalin;

eBelijk alg een ontelbare menigt/ -

jl?et bel en boob ſeer naaum bereenigt/

alBant 't booſe »ag ##th bemanÜt.

âBat 3al 't herboore & Peel beginnen/

3Paer ſchijnt geen hanſt ban obecubinnen/

33et HBleeg te ſterſ, ſº be 43eeſt te ſmah/

JIBoet noo? be #iel-bpamben beben/

gºn Beſt en OBoet gemonnen geben/

H#p ſtrijde nooit blºg## ſp?afi.

H#eer boilt u ober mp ontfermen/

32e ſjeeſt / boot 4,5eeſt en ſBoozt beſchermen/

3JBeeſt mp een 25urg / een 25eufielaet/

zoo 3al ift in uun iſlâogentheeben/

Hièanmoedig tot het ſtrijdperk treeben/

H#2elp gp / ih bgee5e #tuart

apapeut um hmegt/ en ſchoeit zijn botten)

#Laet Dan be #el hem fel ontmoeten/
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«Been noot / 45obt ig 3ijn ſcherm en ſchilt;

Zijn Göeeſt 3al belſclje mallen ſlegten/ -

#ijn beeſt 5al boog en #ne begten/

(@Leruuijl De Satan pijlen ſpilt. *

Op Coll: III: vers 11.

Waer in niet en is Grieck ende Jode , Beſnijde

niſſe en de Voorhuyt, Barbare Lende] Scytha,

dienſtknecht Lendel vrije : maer Chriſtus is

alles, ende in allen.

&tem; Aguſtinus ging eens ſiften,

&Pf: O ! Jehova Ligt en Leven.

H# ber llptberhorelingen/

«Eenig / «Eeubuig / Zalig ?! II/

'lt il?oet ban uude ſchoonheid fingen/

&choon ik niet. Dan ſtamelen 3al;

3Pat be bpſbeloften melden/

âBat boog 3Leuf ig boogbeelt/

GPf ooit mannen 45obtg noo?ſpelben/

lgeeft op u alleen grººt

CEer be Zee bdag perk beſchooten/

qPfaenboeſig eenig bing / .

&#g het ligt upt ligt gebooten/ -

'g Baberg eeum'ge Boeſierling; - '

't ſ9mberbeeſbaer Göobiijſt uue3enſ : : :

HIBiert ben #oone negedeelt/ . . . -

alPant in Sile;ug ig te ie5en/

3Baberg perſoonele *# ...

b'«feum'ge HBijgheib uan ben reaber/ - -

dP20eg in b &#eumigijeib al ſogg -

12oo? be #onbaerg. Hlebeng-2ſbet .

25leef boog Ziel en Leben boºg; 5telt
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&telt geregtigheid te b?eeben/

32nbermijnt de Poob en #el /

2Zou Der &langen Hop bertreeben/

2lig gebopa'g men:

. 2lch hoe heuglijk boo2 be 1Bab'ren!

H#p / mieng #Paem genoemt moat RAET,

eÉn aig 2502g tot € 5obt mou nab'ren/ *

3Boat belooft alg 't B2ouuoen-Zaet; w

&Pee5e Arke heeft be 4Puben/ -

aPoo! 't berloofbe 45oblijft bloeb/
3Ban te gronden gaen bebouben / l

%jn beg heeren toe: weet

ge5ug 3oub een ſhoach me5en/

#bgamg ontnaerbeerbaer 3Lot/

hem foub Babet #faalt u?eegen/

žijn en blijnen gaſtobg Bobt;

dPng. De meg ten Hºemel mij5en/
gig in gangang #onger#-noot; A

#Bee3e & Joſeph 3al ong, ſpij3en 2

jl 2et gemab. Dat ban: 25goobt. -

Zal ong fellen ſtrijd bejegenen ?

Zal ong treffen 2ielg gebgeh?

aPee3en #plbo?ſt 3al ong 3eeg'nen/ -

2lig buel eer ilàelehi5ebech. |

ga mp Hlimmen boog geloben/ i

3ïangg Beeg 3Labber #emelmaertg/

ſtoomen HBijb en Strijb te boben/

3Laten b'aerbeling bº,#s.

3Peeze iſlaoſeg 3al ong: 3Leeren/

Gilg be grootſte zielg #92opbeet/

braëeum'ge ſtaat en mij beg meeren/ G#
## - - - Il
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g#n uuat nog «Boog ſchoot -bginb meet/

#Sp2euhen / bol berbo2gentheeben/

13et berſtant te booben gaen/

gËgter 3pn gegront op teeben/

Zal Den UPuJa3e feit #an

#oo een buut / 30o'n 3Bolft-baken/

#oeb ben 45eeſt boog hiip eu ſtranb/

itan / in maat'ren boegen maken/

3àg het lºgemelg Babetlanbt: ,

gahobg #Sterre fal ong Iepben/

GEn berûlijben in gebaar /

2lbaamg 3aet 3al feifg een lºepben/

312eſen tot een eutigate

#p moeſt 3ijn alg glan#'ge moſhen/

3Lupſterrijſt en JBajeſtepb/ -

#ſa berligten beele bolhen/

2lig be Zon ber faligheid ,

't HPolft geſeten in ben Bonher/

ilàoeten 3ien. Dat g?oote HLigt/

gºn ben blang ban 3ijn gefionher/

3TBij5en ſonbaerg tot ": pligt.

32o02 een 32olft upt alle ſcharen/

2ou beg H#eeren epgen iſlaonb/

«Bpenbaten en berfilaren/

b'ºnhoub ban 't bena - berbomb;

Zelfg be blínbe 3al gelooben/

# Dit ſelfſtanbig Woort,

n be ſtomme aen ben booben/

&pgeeſten / p?eehen "Er hoogt.

2e3ug 3af ben GEpijobt blagen/

#00gepgieſterlijft geboatt/

'w JPool
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'Poot be iſlur- en Lummim u!agen/

&cboon geen ſp?upt upt ?linramg 3aet/

&onder 32aber / ſomber iſlaoeber/

b'GEmmanuël Iſlaeng en Boot/

"Een upt nupſenn / 'g menſchen Hoeber/
G#euunig blijft 3ijnE - lobt.

32a 25eloft' ban 't oud gerahel/

ilaoeft ſl2eſſiag / arm en nacht/

3Boonen in een @Labernahel/

#2iet upt joubt / maer 1Bleeg gelnacht;

#ijn.De 25ond- en goude lºtoffer/

«Bulbe itrupſt / ?larong Staf/

#ieſter / ?lItaer / bloedig effer/ - -

?Illeg mat ooit *d:# gaf. – *

“He3ug moeſt ben #oen uermerpen/

lºoo? 't boemſchulbig & Iſraël/

2llg een Slagt- latn unillig ſterben/

3Pant upt beeſe 3Lebeng- mel/

ilàoeſten eeuunig Zegen ſtroomen/

25eter alg ooit ſiotgſteen gaf/

2öerſten upt tot gpl ber bioomen/

"Ha boog altijd via:#

alèſl bie Boogſp?ach #jobg bepipten/

JPeg berupeegnen ſonbaerg 3aef,7

HPiemanb Han be fcbult bermpten/

3Ban beg #emelg bloeh en mraeit,

#al bp 24ſtaël berfcboomen/

'# 1Babet# gramſchap mogb geboeb/

#egu# fian ben 42eptbrief toonen/

&Pnberſchgeben boog #lon • ,

apeesen pauſb 1 &iongitoning/

3Pablog #Zoon / en Pablog #eer. kieſt
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#tieſt ben Heemel tot ſijn montng /

'g Babeug Zetel tot 3ijn (Lij?oon;

b'ding'Ien-ſchaer en bupſent #ielen/

25atbaer/ ſlàoog / GIptier / #abeët/

zullen/ millenſ moeten finielen/

1Boog ben braithat:#t.

#n 3al be ſºllenb'ge rigten /

bºltmen 3ijn een zegen-b?oll/

'g ieeeren dienſt / en ſtempel fiigtell/

#tilg een amb'ren &alomon; . . .

»

't Håuur ban tuniſt en onluſt bluſſcljen/

b'?Itme 4Deeg moet niets ontfepb/

3B:ccbe 3al be ſlBaerijett Hufſcijen/

GP00? 3ijn overwijs:

2lig een Simſon fal bp b?agen/

b'gelſche-poogt/ bermerben bepl/

Hitlimmen op de Zegen magen !

Hiptgeboft met 2öoog en pepl;

dBm beg ſonbaerg hart te treffen /

alBomben eeng en auber mael/

dºeum'ge beuren haer berheffen /

1Boog jl 2eſſiag eig",

ſBie heeft ooit alg bp gefiteeben?

@Legeng b'belſchen ?imaleh ?

ambie heeft ooit alg bp getreeben?

zonben/ 3Poobſ en Bupbelg 32eh /

#p beklimt be Ziele-malſen/

#atan/ bel / moet bang en bloo/

'R ieoo! berijtg be muuren ballen/

3Ban het tupeebe 3:# .

45,oote leeraer milt mp lieten/

't ienberwijgban 45eeſten iſ)oogt/

na

/

- - -

25 ſtan
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ſtan of mag ik niet ontbeeren/

apmael/ en gae in Dubaelen boogt;

#an um ligt um 312et niet# berben

ºf beſchoume SC HY N boog ZYN,

zal be epge mijfheit ſterben/

geſug gp moet aan:3ijn.

zijt mijn iBoogſprach bp ben #2abet/

35ijft mijn boig mijn zielg rantſoen 1

2lig ik tot je joba naber l -

#oet um bioet het bert beſpioen;

âBoo! gelooee / met geheeben,

#een ſh ume gunſt te battl -

#atan/ hel/ heeft regt nog ſteeben/

&pgeeft gp ſiegt; a:#sten,

#toning gefug 'à 3ag oermalen !

dEn nergrupſen bleeg en bloeb/

2lig gp ſiegtg moub Zegempzalen/

gn mp ouer mijn gemoet,
5 ſpel met haer gefpup# berpletten/

2Elle Zielg bpamben fiaen/

'# #Leefbe na uun mil en metten /

#cbleef / en bleef uum Onderdaen.

w - Den \

H E ER E J E Z U S

beſchoud op

G O LG O TH A.

getem: Treurt Edel Huys Naſſouw.

't WT/422t tijb## / -

* Wº.E## tg 19alt
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#Ban 45olgotha / te ſtijgen; .
ilton # #hermae #tſ
dBm onber 't# te #2ijgen

«Een boonber "# t gebotſt.

ch! wie heeft Babing zoon
## # ##t

#n 't ººgpshaun opgehangen/

'#Ple been ben't ſalafiſme 5meet

1#bleelien fijne mangen?

te ig ſog boºfſ, ſoo mºest.

# Dat bien beloonb/

at men hem finettelijk Hjoonbl
diliger# ban boo?'nen?

&#fſchdon ber #eſb'men njenſtij/

# # #eineliuptuerino: nen!

aantal inititiaï.

#ie ik niet hanni en voet/
# 3 en## w

#2et nagelg paſt geſlagen;

# mat heeft hij mijbaen.

#leng ſtraffe moet hij nagen? .

was en mºtºr unbergaen.

aboo: mieng miere bupſt

# mijnen ##l
#emartelt eiſ abeſchonden?

ie# 2#rt/

"aarin tºtE"

B! ###n geen 25noſ, Joon,

#####v ...
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Jil)act 'g Baberg uJelbehagen/

SPat macht [jet ljeul benoub/

GEn heeft hem baſt geſlagen/ .

2llen. Dit van: ij.0u0.

geie beet boot b'tºelſchen Path/
't Duur ban ſijn billie bu?ach /

g'n fijnen boeſem blahen;

âBijſ bp geen fonûe bult /

jBoeff Zombaerg 25onge ſmaehen/

& Beg zomaat: en fcbult.

65obg #Zoon in b'eeuunige ſtaco /

l)ab ruſtig al be finaeb / .

apeg Zonbaerg upillen b?agen ;

aPie bab be 12el berbieubt / ,

tºpieg h!eeg bp bee5e ſlagen/

#n 't Heupg v#nen baienb.

dºp bat 't gehooren bollt :

#n b'eeum'ge Hammer-Holk/

#iet heilloog ſoum berſinhen;

âDou ijp in plaet# ban clft l

apie bp beminbe / b?inhen/
3Peeg bittten z#n ftelli.

dºp moogt b?p aen uur bart /

aſpe oogſaeh ban fijn ſmart /

jlaet regt / en reben baagen;

#ſant dat heeft hem berg?upft /

3Peragt / beſpot / geſlagen / .

qEn / met een#ºl geh2upſt.

aoeg httpugmans ſcherpe &vert/

of anuit nooit geweest #ton
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Hiton hem foo biep niet monben /

32og quetſen aen het hert/

2llig bp boog ume 3onben/ .

45emonù / ge:#t toert.

aſPemijl um H#eiland leib /

3Boog mebebogentheib / - * *

QEn# 3onbaerg liefde; | | |

JPie hem be band / en boet/ -

«Beboeliger bootg?iefbe/ L -

2lig een bettº: bOet.

&ie hoe 't geboogen hooft /

Zijn bolh nog heil belooft / .

#ſa bat ſchijnt toe te finihhen; . . .

&ſh b?oeg in ſpeſt ban b'ſtºel )

Beo? u / ber 3ielen fcb2ſhhen/

?Ilg ben em:#

Terwijl een puruit bloeb/ -
12an teber herte bloeb/ - - - - - -

- #omt upt ſijn 5ijbe lehen/

âDaer boo: 't onrepnſie bert / .

12an ſomben / en gebzeelien / .

Crbert gewººnt - - - - - - -

42 bierbaer 4Pffer Ham !

3Laet ilt u aen ben ſtaln/ -

12an 't geplloog hout beſchouunen;

GÉn in een heug gemoeb/

jl het een geg?onb bertroubuen/ ---

(Loe-epg'uen#" 25loeb.

##8 8 an mp Göeligupſt/ .

25 3 Lºeb



inch hit ben hilä gaſthalihen/ .
#an zielg-angſt : 't ig mijn menſch/

2ten 't Hagupg te fien gekloºien / .

RPos? ti/ ben 4Puben Hilàtriſch.

Z I E L S - Z U GT,

om zig zelfs te verkleynen, en JESUS

te vergrooten.

Op Joh: III. vers 30.

Hy moet waſſen, maer ick minder worden.

&tem: Ik hoorde dees dagen, &c. .

&Pf: Wie hangt daer ſoodeerlyk getyſtert, &c.

Heit gesug/ bit alg. De onnaelibare honing/

&telt boben de ſtarren uto möning/

#h fugte om Niet te 5ijn/ embe begere/

3Pat Grootſte, u#aatbat etmtere.

3lcb gesug5eomagtig/3op haagtig/ ontgeeſter!

ieet eygen, en moºi bat bog meeſter/

dPnthett 'er mijn berte mijn herte/ te eerbet/

boogb 'k minber/# munitſ gp tneêrbet.

#làp bumht 'er ift# im hinberg begeeren

1 Ibn Grootheid, moet# bermeeren;

alPp milben/ ſoo geern/ ons ſelve berucn/

Leeft ge3ug/ lefºons, bnp ſterven.

alBeeſt ge3ug het boeltmit bat herten/ en3innen/

25eboelen7 beoogen/ beminnen; .

Op bat ik betupgen ber boomen beloning/

25eſtaet måer ini bienſt gen battnemen,
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apat uoogſtnack baneeuw'geureligbekangeben/

#g met u bcreenigt te lenen,

ilm #eelt'nig in handel en manbel te letje.nl
dPeume/ be uu0eW # bueeyell,

2ich goebſie/ achſoetſtel beſluert mijn gebagten/

#zoo 5ai ift u lieben/ en agten,
HTaijn ziele 5al aen uur #iele hleeben/

1|I bienell / ll loor,'# lcebell.

gh menſie ſoo geern u tebat te bgee3en/

iſ bienſtbaer/ u bienſtbaet/ te mee5en;
3Peet mp maer het eygen, beteygen, geen tjinder /

âBier ik minder#n" alg minder.

25eſitaelt mp/omſchijnt mp/olgepl30nbollupſiet,

#Berligt imp / met uun ligt 'h upo?n bupſier /

«En gunt mp het ooge ban beſnel# geſinnen/

zoo 3al ik al ſienne mp blinden,
IX. (machtheit

3Polmach mp bolmaek mp/ en toont mijn inige

demthleeb mp/ en beſit mijne machtbeit/

«En leert mp/ en leert mp/bet leven betueruen/
&Poo? 't eygen, tºetsen, te ſterben.

e (ben

3eerſcheurt/ en berbreehoog/mijnboeijen en#
eën hitipſtert bip bertel en ballbein/

ſenboet mphanhommer/berbuitmp met u gegen/

«En leert mp / boog niet te zijn, wee5en,
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Op Pſalm LXXII, vers I3

Hy ſalden armenende nootdruftigen verſchoonen:

ende de zielen der nootdruftigen verloſſen. -

Stem: Geeft een aelmoes aen een blinden.

Olle beplbron ball ſbenaben/

JE)ag een 2-iel ubm iſ2aem tot boon/

&#n met bloeh ) en ſchuld belabell/

iſionien / tot ubu 45loti (Lb2oon;

&Bm met een geboelig Hlagen/

2lſ ijaer nooben boot te bzagen/

?Ilg boo2 eeuuu'ge ſtraf bebugt;

dºlſlag na booben / in gelooben/

SulH een ſenben / tus ºp ſugt.

SHImmerg hoort gp 't ſmartlijſt Harmen/

1Dan een hert dat om u ſch?ept /

g#n beuJijft gp aen ben ?lItinen

&#euunige 25arimbertigt)eit.

Soub gn bem ban hoop ontblooten

G5antg / en alleſing betſtooten?

j)een/ bat bult llup 45oebijeit niet;

3]Bijl uuo ooge / uol mebooge/

43p een trooftloog "Er 3iet.

gimmerg uilt ge hem beſchaemen/ -

jft het 3ijn ſchult te ſchelden qupt /

#zijn en ujo:ben #ſa en 21men / - -

dBob ban ljepl en faligheit; -

2len bie u ootmoebig fineehen/

zal nooit trooſt of hoop ontb?eehen/

ASchoon gehuuelt# bal op bal/

#ijn de ſchulden niet te bulben/

45p Ilogtang betſoentſe al. , -

-/ - -- ſi0nm
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IV. - -

Iſtom'Ien nog be ºngemahben /

JPie ſBemabe baagten boogt / - j; - - - - -

gËn be fonbaerg obermanben/ . * . .

#g'et nog een bepſfaem moogt / ... .

1Boog een hulp en trooſtelooſen?

Zoo boet mp ban ſchaernte blooſen / ! -

âPegeng um 25atmbertigtjeſb/. . . . . .

gÉn beſchoumen/ en bertroumen / . . .

't H#epl bat'er in 3a: Iepb. . . . . . .

'# 25en uur gunſt/ en 45eeſt onulaerbig/

ſlPegeng ſchult/ en Erref ſmer, "

3la gp mag / en bleef regtbeerbig / | | | |

#choon foo'n &chenber uan uur âBet/

Haimlnet mogt bit ljepl gebeuren/ "

ſlBaer gp bergt geen booploog treuren/ - ,

&Pieg ik u boſſtanbig foeh/ ,

@Lot 'ſt be foetheib) uuver 45oebbeſo/

Sölnaäen mag/ in rlºº ban bioelt. . . . . .

&oo een ſhelmigt ooit berſchoning | | | |

#n um ljep!'ge oogen bond / . -

&#n met De gebugfte ſtonin

&taen mogtſ in een baſt Berbonb;

&oo upilt mp ook niet berfinaben /

JIBaer met gunſte oberlaben / . - -

3Stelp / ach! ſtelp mpm #ielg berbziet /

'ſ: 452pp ben boore/ Daer 't berſtore/ -

eEn Hºplbo?ſtenb. vol", blieb. * . -

3Poetge boobe ſonbaerg leben ?

JBaeſitge b2oef'ge 3ielen blp ?

HBilt ge u ſelfg ben ?lrmen geben?

âDiert ook ffaef ber ſomben b?p ? --

25 5 #liſte
*- --

)
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zultge ooit benabe ſchenhen/

lgaer bie ume ette hyenhen/

&Legeng u ſig hanten aen?

Zoo laet 'lt ſinhen/ en berbrinken

#n uur entoureus ºm

2lch! milt bog ban 19geebe ſpreehen/

qEet ik onbet 't ſombe-juk/

23en ten eenemael bejubehen;

«Bun een boog in het ggoet geluk

3Ban uur uptuerhoore Hſno'ren,

3Pog uJat Han ſnp nog berijinb'ten/

illumen 200n te grijpen aen/

3JBijl ijp 't Hartmen/ ban ben armen/

#au nog nituitlet 5al #man.

45goote gle3ug mag het meſen /

JPat een feer gebmollt gentloet /

3Bolt berbomben / en geneſen

aPoo2 be 25alſem ban uur 25loed?

2Zoo ſaet ubo genab' inp 110open /

GPm op b?p gelp' te h0open/

«Eenig inibbel boog napn fimert /

gh boel geneſen/ 3ie begreeſen

#Ban ben boob / 't tot waarin ijert.

gLiefbe 3ultge openbaeren / .

aBoog een ſtraeltje ban um ligt / .

#ſlap be grootſte eer ſenbaten.

#ch ik ſmelt! een helle-migt /

alBilt gp bie ſoo obe?rotnp'len/

jnaet um getbheib / falig bomp'len

gu een volle zee ban bepl;

#Laet beun leeben / nannaclg 3uneben/

Beste bomen het hoogſte ſtepl.
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*

Op Klaegl. III: vers 39.

Wat klaegt [dan] een levendig menſcher een
Yeder [klage] van wegen fijne ſonden.

&tem: Treurt Edel huys Naſſauw.

S##n treurig #Lieb/

#n,n ziel/. Det b2oonleil

# DeE# - -

#ſchijnt 't oberſ toonden/
3a jammerlijk#ſlips

&#p mepnt/ be datgenſpoeb/
25eneemt um ſjert en ringet/

#aer umeepje boogheid -

## oogſaeh ban be finatf/

#mept um tangº: loogheid/
39an ljet 9Illjellig art. ,

#out gp ben dan #henſcij/ .
3200it ginnen 3ijllen toeliſch? -

Chemig de tegen geben/ .

#enaauuutheid) #elg gegupn / .

#ſa Hºeſ en &atang moeten / "

&ou uoog in oºg: ſijk 3ijn. 1

# hoogtmoet biatft te hooi
&#n boö2 een batteſ oog/ en/

lu elfjeib in 'f bette /

ilàet ij ephig tegenſtaut7

#a ſomber Deplºgeſnertt/

iPerfi?epgſe b'obertjanbt.

V.

't «Bifban b' eſſche &lang/

«Pat macht# u foo bang/

/

j
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«En heeft u alg betoobert /

dBm bat be epbelheib/

H#eeft hart en ſin berobert/

2 3Dogt u eens,## ontſept. . \

3Pe looſe / booſe Hel,

HIBeet ober 't Boſſe bel

«Een Schapen bagt te trekken;

gÉn foo (ach Dat ift loog)

lgaer angel te bebehhen/

3Boog nuvan: 00g.

ga gp moet onberboagt /

3Ban pbeltjeſb berh?agt /

jl2oet epge bunaegheib b?agen/

(@Lot inge 2-iele-ſmart;

jl)aer al te laet behlagen ".

JPc plagen vay# hart.

gaat puur van bartle luſt/

iſ 2oet monben, uptgebluſt /

aPoo2 gamtſche tranen behen/

1Berſelt met meen'ge fugt;

(Lot batge alg be5ubehen /

&Pm hulp na# blugt.

319ieng 19aberlijke tugt /

ill billijk ineen'ge ſugt /

JPoet upt ben boeſem bzingen;

(@Lot u het zielg-berb?iet/

gleert op een hlaegtoon fingen/

«Een beplig m:tie.

#a gp boot b'opperheet/

ill buht ootmoedig neer/ -

met
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ſlàet angſt en ſmart belaben;

ijlptroept / boet uuben Hºnegt/

dP ! ?lfg?onb der gemaben/

&Benabe / aan: trut.

(Lot gp be ſlPerelt moe/ - - - - - - -

Ipem baſt alg in de Roe,

25etupg u te behagen;

&P 1Babet ! ig mpn fitgt /

gEn uube felle ſlagen/

Žpn een gewas#at

gft p2pg het mpg belepb)

12an um 1300?ſienigheid/

QEn leere in het mibben/

1Ban ſtamp en Ziele ſmert/

1Im megen aen te bibben/

jl 2et een van: ljett.

Lºet joh ban (Legenheid/

3200? u mp opgelept/

3Pil ſh gemillig b2agen:

GÈn 3ai eeng bap ban b2uft /

&#n 't 4,5lori-rijft 3ien bagen/

SUPe 2-on ban uuaer geluh.

Opwekkinge tot Geeſtelyke en Hey

lige Blydſchap. -

Op Philip. IV: vers 4.

Verblijdt u in den Heere alle tijt: wederom ſegge

ick, Verblijdt u. -

&tem: O! Holland ſchoon, &c. . (

V# u 45unſtgenoot ban 4.500t/

?lI fou ben #emel Hraften/

- &cij00ſt



ge Geeſtelyke Gezangen en Gedigten.

#choon b'?lerbe heeft/ De 3Perelt ſpot/

&#5empgt um lºep te m?athcli:

oſten 45oeb / een 42nmaerbeethaer goeb/

3Bermoymen boog boog eggen bloeb/

illpt nije gunſt gegeben/

#Poop u in b2eugt teEn

# b'ſPube &lang ben JBenſch berlijb/

iet alg begberf ge5upoten/

@Lot epnbelooſe Haeetlpätjeſb/ .

#eeft nogtang bobt gefioren;

't Beloonig-oolh/ en hiepne ſchaer/
3Pie alſoo ſmoot of ſnoober uiaet / vr

Gilg bie in ſomben fmooren/

ga eeuwuig gaen unie:

«Bobg «Eeum'ge 5ehoot-#00u heeft alg 250 g/

illu 50mben onderſcij#eutil /

Haam op en ober alle ſoºg/

#Boo! bit / en 't eeiſmig #Leuen; ,,

32a 5'inboub ban ben#/
#pzah bn/ 45ebugte #aber/ laet

ſpact niet ter bellen halen/

gipſt ſtraf ih 5al waait,

aane miert bn ziel 2ºotgl heer/ en lºooft /
3Ban 't Palá dat bp ſou gapºreill
2EI bloeg bit legoumen 5at belooft f

#en en en biet-baer ben #Ban ren:
&p epnbigben baat iebengloop /

#et oie àermagting/ en bie Hãoop/

«Eerlang tot @Irooſt ber 192omen/ | | | |

&ou Pogſt mesſias". : : : * *

waren in een wat een "aal
G5oog .

s
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«Bobg Zoon een Zoon beg: 'Benſchen/

«Bntfangen upt ben lºepligen Göeeſt/

4Been ggooter gepl te menſcheu:

1Berbult) en boef/ Cobg metten/ bgaegt

3Peg 1Baberg biläe gramſchap, idaegt/

1Berbaijfelt boben matten/-

HI?ijn 45ob heeft mp #en.

#zoo miert herbient bermo?ben gepl/

1Bgo? 1Bolh upt alle Schaeren/

3IBaet op ijp boben 't hoogſte ſtepl/

(@Len Heemel ig-gebaren; .

«Behgoont met ſiegt en ſlaajeſtept/

dBm b'aengebaagte zaligheid/

lgenſ boo? 3ijn 25loet gemaſſeu/

itgagtbabig toe te ve:

I#eeft 'g 3Lebeng 1Boºſt be &Boob geboob/

#ijn ſlaagt baet ſtijk boen beuen;

&ou 'g H#emelg gunſt- en heur-genoot

#Piet boog en boog hem #Leben?

gn 't oefenen ban unaere beugt/

dBeſchaert aen 3Beſentlijhe bneugt;

&Pm #2upg (Iriumph te ſingen / -

#Bet He3ug auwaey#,

gig 't Gºeumig ſiegt teetg aengebgagt? *

dſbeſtelt in baſte banben? : : :

qPnttroont be l#elſche (ILoobermagt 4

3TBamboopen Zielg 1Bpamben? -

JBe 132eugben-GBlp van ben Cheeft/ -

ſieetg iiptgeſtort op 't Hºeilig feeſt / . . . .

JBoet bert/ en tong berbl#ben/ | | | |

«En tot 45gbg lof oplíjbeu.

.'' 4. - - IX
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SPe #Zoon aen 'g 1Paberg ſiegterbanb/

H#eeft ſiegt en ill)agt berh?egen/

2len becſe/ en aen gene Hant /

12an b'&#euunigheib/ ben Zegen

(Le gunnen/ ja te ſchenHen upt/

Het ig en blijft 3ijn baſt beſlupt /

3Pe i3cl/ en 't Bleeg te temmen/

3Die 5al uuu 132eugt be: ſttemlnell?

#et ligt ban 132eugt iá reetg ge5aept/

Håoor alle buaer opregtenſ

3Pogſt gejug ſelfg be Schepter 3maept

3Bie fou niet moedig begfell/ -

1Boo? 't Htoningrijli ber maere (Peugt /

G#n 't falig goed ban lºemel b2eugt;

3Bie ſtijgiſtug naem buil noemen /

jlâoet in 3ijn Glory tº:n.

op! Dolf van Bobt uur Proefheid ſpaert)

TIBilt u u:p eer berblijben/

alBant nietg in l#emel of op 2lerb/

#al 11 ban 4Lij?iſtug ſchepben;

3Dijl b'onberanberlijſten ſtaet/

JBe fouben felf / en alle quaet /

25epaelt heeft/ 3al beperhen/

#a boen ten goede boerhen.

XII.

zoo H?ijgt be Ziel genoegfaem ſtof/ . *

qEn g?ont om 4.5ob te looben/

Zoo baert het hert boo? 'g H#eeren lof/

jl het 2Breng-ſPlugt na booben;

domhelſt benºemen/ meeſt geen bloeh/ .
ElBaer bient ſijn naem in 'g 3Lebeng 250eſt/

ſlBant bie na 45ob gelijhent/

#eeft ge;ng bloed getephent.

A XIII.

ſ
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X Il I.

ſlBanneer boogt meeſt ljet Vlees getemt /

iſtan minſt be IlBereſt ſchaben/

## 't niet al# 't igert bol bleugbe 5ument/
#n ſtroomen ban Genaden?

d?! Dan bergaet be epb'le luſt/

«Beniet De Ziel eerſt trooſt/ en ruſtt

Sale 'g l9eeren gunſt unil finahen/

jl2oet ſteetg na ving:janin. -

2II mat be Wereltling verblijb/

2 al baeren eeumig ſjiiplen/

#aer bepl'ge brengt berbeurt de tijb/

&taet paſt op eeuun'ge Zuylen;

gPeg #eeren raet/ en ſtijgiſti ſoen,

3ſlaat heeft een ſtijgiſten meer te Doen/

2lig maer na beugt te ſtrepen/

GÈn Hommerſoog te #. -

got bat top in het volgenot -

32an eeuuu'ge bleugbe baden/ *,

#2et hoogſte goed, gehona ſhob/

#al ſelfº be Ziel berfaben *,

iſlàet b?eugt / met epubeloofe b?eugt/

't “bebolg ban ongebungbe beugt/

&P ! H#epl gang onupaerbeerlijft/

&P ! 122eugt onepnbig heerlijft.

Op Hoogl: IV: vers t6.

Ontwaeckt Noordenwint,ende komtgy Zuyden

wint, doorwaeyt mijnenhof, dat fijne ſpecerijen

uytvloeijen; O dat mijn Liefſte tot ſijnen hof

quame, ende ate van fijne edele vruchten,"

&tem: O! Jehova Ligt en Leven.

“Pf: Auguſtinus ging eens fiften.

- 4L 2Ich
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Cij hoe jeug'lijſt ig inp 't ſlommer/

&ctJabuub bau Deg 3leneng 25oorn/

53u be 45eeſt ſig b:p ban Hommer/

2Baet in een genaüe ſitooml;

2 a boe li)eimelg tg mp 't «Eenfaem/

«Een uuaetanbe ban 45eloof/

't JRaeh de 2-iel met 45oo gemeenſaem /

3Poo: be ſlPereſt omº# Duof.

25laeff ontmacht nu beniel-minben/

#toomt lºgeer He5ug tot uur Hºof/

'H Zal met alle 45obtg-geſinben

iſ ºp berieeb'gen tot uur ſlof;

&tuuren fugten/ 300 beel 2500ben/

&Blu u ttoonubaerg boo: be lugt /

Jſlap berftouten u te mooben/

3àiet ban op um tra: nut.

Zugten en geloobig ſcijzeijen/

#g een boerH ban uube lºanb /

Zaben ban bie &peetcereijen /

#eeft um gunſt um beeſt geplanb;

2Zal be 3Peugt be 45oûgb2ugt g?oeijen/

aton bloeijen alg een roog/ -

emelg baauun moet Zegen ſp?oeijen /

&#pge boerft ig vºluit:

45eeſt berblijft be bupſtre molhen/
3Ban 't ſtihoonhcr ongeloof/

b'Hºpl3on 't ligt ban urele bolf'ren/

&chiet geen ſtraelen) ſchijnt 300 boof/

?lch boe aaklig ig bat bupſter!

'h «Bae maer met beſch2oomtheit boogt /

&Blang'ge 3e;ug toont uuo lupſter/

UP002 be tralien ban ubu booogt.

-

V.
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V.

2uan mp 't eeumig ligt beſtralen/

't &alig G5cegbom megebeeſt/

dº?! hoe lupfi'tijk ſoub ik pialen/

# niet @Boog Guenbeelt;

erf en gang ten lºemel rigten/

iPano'Ien alg op álaten iBag/

gPoen en laten / moogt ſou ſtigten/

Siä berligten buien my au.

'# Soli ban boog geſigt beſchouuwen/

300 beglanſt met ſlâajeſteit/

192olijk bottumen en bertrouwden

dºp. De ſtot# Der Zaligheit;

2lſ het blinkend ſchijnſchoon bu?aäen/

G2berreet 3ijn ban mijn pligt/

3Perelg eet / mijn felfg berfahen/

&Peugt en b2eugt "E, bit ligt.
Z

@Loeft niet ſchoonſte aller Jhenſchen/

#omt tot um berloofde 23 upt/

d?! 5p kan geen ſchoonber ubenſchen/

't I#ert gaet om / en tot u uut;

Göp 3ijt meer ban gang#/
'fi &eg tot alle schepſelg Neeh,

#ſe3lig íg te oberheerlijft/

#em/ mijn ſjert/ en# getil.

#laaer be liefſte ſchijnt te 23pben/

2lch bp openbaert ſi niet! -

Selfg ooh baer 5ijn#s bijüell /

SPeg iH ſing een treurig 3Liet;

JPo?ſt te onbebagfaem tergen/

&P002 be ſomben 3ijn gebult/

3Paerom moet bp ſig berbergen/ r

&oeftgp2Hejug/'tig mijn ſcijuit, & 2 IX
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- I X.

Noordenwind, ach ! upilt ontmahen/

ſlâacht het mp b?p eng en bang/

2ll foub alleg beben / Haahen/

&P ! nu paſt een treurgeſang;

'H Lºeb geſonbigt boben maten/

JPat Hoſt Hlagen en geupeen/

3luft en zin heeft mp berlaten /

«En uuaer ig mijn en" been?

2tch! ik marge aan be ſoogbrio/

3Pan een argeliſtig bert/

| #on betuulij bonifilt dan boogheib

JPoo? gewabe / tot mijn ſmert;

âDilbe geet'ne ſchºeijen / treuren/

?lig een buuaeg / een ontmijg hinb/

iſlaogt mp ſlegtg upt gunſt gebeuren/

QPe nabpſjeib ban mi: #mo.

Zuydenwind berheft um ſupſen/

2lcij! berumahhert niet te ſpa, -

3Laet ſBobg mater-gooten rupſen/

&tuurt een Golfje ban gena;

94jn be buaterlooſe breken /

JBe Ianalen ban mijn 45eeſt/

(@Loont nlp een G5enabe-(@Lehen /

GBp 3ijt meer 300 aar #maf.

alBilt ban geplaub Heſug homen/

(@Lot be Zielen ſijnen l#of/

'H Zal boot breugbe ingenoomen/

lipten / fingen / 3ijnen #lof;

li)eIn mijn boope niet berbloemen/

#Pog berbeele. Zicle ſmart /

jl) aer be 4Pberubinnaer noemen/

RBe 25ebeerſcher ban mijn Hart.
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. Op Romeynen VII: vers 24.

Ick elendig menſche ! wie ſal my verloſſen uyt

het lichaem deſes doodts ?

&tem: Aurora brengt den klaren dag.

Gººlaeg! Dat ih ben Ouden Mens,

ilaoet in Den 25oeſem ozagen/

?Alſ mijn b?eemb'ſingg bagen/ | |

&Legen muil en boeng;

Jºl?oet ih b?oebig tjpgen/

«Bae ift alſ gebitfit/

G2nder ſombig Eygen,

âIBelherg meng geluht/

«En mp alg om in bluht.

Tae epge mijäljeib macht mp bujaeg/

25efcijaemt in doen en laten/

«En nog boben maten/

&peelt het felfg ben baeg;

#lg mijn geeſt 3al mannen

#ooren ban het ſtaf/.

Schoon bp in geſpannen t

&ig tot ben hen gaf/

H#p oogbeelt ": te laf. –

I.

#n plaetguan 1Liefbe boeb ſä ſjaet/

«En ontfeg luſt en ſinnen/

't €5een ih moeſt beminnen /

't Boebe ſchat ih quaet;

2lch tot epbel ſlapen/ & ,

12filb ik mp geſint/ -

#a fian noeſtig blauen/

42in een ſjant bol mint/

«Belijk een merelg hint. y

&L 3 IV -
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IV.

'h ſlBaerbeer feer bihmoilg Schijn boot Zijn,

«En boi uerbmaegbe reocn/

3Liefhoog b'epbelljeeben/

&onnen groot en hiepn;

iſ?Jopen mijn berlangen /

&chuon tot Zielg-berbaſet/

23lijft mijn berte hangen /

?teit een blinHent Niet,

&Pat men De wºel ijiet.

bet Eygen oberbuuerſt mp meeſt/

?lig th in mijn gebeeben/

#feyu bierbaerbeeben/

ſáIragt boog ſijnen 45eeſt/

GPp mijn tjert te brengen /

#la u00? 'g l#eeren @Lij2oon;

dlâoet th bat geheugen/

't #g ſboog naem tot boon/

qºn ſteekt hem## H2oon.

3l3anneer iſ in 't getmpbe 23oeh /

KIragt beplig t'obertmegen /

'g gemelg bolle Zegen/

dº)f geb2pgbeil bloeft;

&emaeh th nooit be foetheib /

3Paer iſt Dan na baeh /

&Pool beg leeeren goetheib/

qBf het ſelfg neemt maaeh/

«En ſtremt bit#Etman.

2lch mier beeg ouden Mens geboot!

daf iſ: ban 't pleeg ontbonben/

?Ich bat gang geen 3onben/

Hitlepn 30o uuel alg ggoot/ %

- - Il

j



Geeſtelyke Gezangen en Gedigten. 3g

#it Den 25oe5etti moonbe/

ilàaer boo? 'g #eeten hant/

't Eyge bat hem boonbe/

Schoon foo hart getant/

#er aanslag#mant.

#Bal aen / o Leenm upt #ubaag stam !

âIBilt u?p 't Selfs berſcheuten /

'it 132eeg bo02 traen of treuren/

gae oude ijl?enſcije quan

25nog in tegenſpeechen/

3laſten umen min; -

#tooni aen muilt n uuzeehen/

#2eemt de #iele fu/

25eheerſt sapb: 5ín.

#eer macht mijn #iel ſjaer ſelve qupt/

Žp moet het Selfs ontbeeren/ -

ãoo 3p u 5al eeren/

#23 um alPaerbigheid;

3 Bijkt ugp 3onbig Eygen,

452oote ## laet/

gaat geen figagten krijgen /

3Pottelt upt het 3aet /

1Pati al mijn*#m quatt.

iPijht #ielg-berraber upt mijn hart/

#ft mag u baer niet bulben/

&tapelt ſchult op ſchulben/

(GLgt mijn 2 ſele ſmart;

GBp 5ult moeten ſneuen/

't #g met u gebaen/

'# #oet boo? #e5ug Leben/
lºem## afn/

Il lla 02!! #Bemel gaen. |«En na *#s XI.
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XI.

L)eer toont bat gp be hoogſte 3ijt/

&Pp bat 'h met beplig beeben/

19oog boo? u te leben/

3Laet uur mogentheib;

2ülleg upt mp b?ijben/

3Pat uuo naem onteert /

JIBoet het Eygen blij ben

&P ! uun finegt begeert/

dPat gp hem#n leert.

(@Lerbopl ih ban ubu hulp berbep/

Zoo boet met rabbe ſcij?eeben/

Jil 2p ten lºemel treeben/

&Pnber ubm gelep;

(Lot iſt met be bloomen/

19an het Selfs beb?ijb/

«Eeng uwoºn opgenoomen/

't Eygen 23it ten ſpept/

23'n eeuun'ge libeerlijftijeib.

Op Pſalm CXLVII: vers 9.

Die het vee fijn voeder geeft: den jongen raven

als ze roepen, " ,

&tem: Pſalm 6.

I GEboba 'h moet bertroumen/

H2et 3al u nooit beroumen /

üPat gp mp troutme 5uboer / - 2

3Pabien gp ſelfg built 3taben/

&Be &ſongfeng ban ben ſtaben/

HBerlaten ball be #n.

45aet niet ubu Hinb te boben/

, Igen bie u reeb'loog 3Loben/ . . .
- ; - 4,5ga

l
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|
-

f

ſpelijk um zoon mp leert; '-

&P ! ja gp 3ult het maſten/

5|2et alle mijne 3aehen/

23eljoua bie trai

aBaetom mijn ziele naber/

(GLot € 5ob alg tot um 1Baber/

3Baer toe ſoo'n g?ooten ſioum?

«Bobt 3al eer 'H 3ou be5uuijſten /

Hlap toonen miſſe blijhen/

12an 1Baberlijhe #uw.

# maet op 45obt te magten/

tort in 3ijn ſchoot uu0 hlagten/ .

ºp 5al in noot/ nog boobt; •

ill laten of berlaten/

Zijn gunſte 3al u baten/

2ll b2agten aan: b?00t.

42 ! 1Baber 'k boel mp bguhhen/ .

SP002 bupſent ongeluhhen/ -

24a 3ie aen alſe hant; -

3Bolſtanbig op mp moeben / .

«Een zee ban tegenſpoeben/

«En b?eeg boo? "Er ſiraub. . . .

2lch fulfie holle 25aeren/ , ge

«En kan ik niet bebaeren/ - f

# onmeer bat mp treft; . -

chijnt alleg te berfſinben / .

&taet op beſtraft be minben/ : - - -

31954 haer be zit#dt. * 2

#h meet met ſchoon be 192oomen/

âZeer biäbuiigon: maw
5 -

N

*

---

iTPe
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aBe golpen ban berûziet;

Zp egter 3ijn G5eſegent /

#Schoon armoed' baer bejegent/

3l3ie arm ? bie Emºt.

#laaer alg het hart met forgen/

1Ban b'?luonb tot Den HRaoggen/

1Bolſtambig blijft beſet;

Zoo ftan 't niet aen u hleben/

HPiet geplig boog u Leben/

oef maub'len in# 412et.

'à 5ta na geen booge bin

2Elg bartle#"
&P5un mijnen maeſten beel/

qEn mennig tegenſpoeben,

alBilt mp alleenlijft boeben/

312et get uitgang beel.

(GLe ueel ſoum mp beletten /

dep bert en pligt te letten/

Ibet bact niet na be (Boob,

äeeg uilt fiegtg in bit Leuen/

1ſiun ſtinb / g ſpaper! geben/

Heet bagelijkſe ze:

zijn poſt en pligt betragten/

oºn op uun' gunſt te magten/

apet naoouten ſterkte ig ;

zoo kan men oºgtijh leuen / ,

apan woont het bloot gegenen/

g#n 't ſlBatet ig#e.

ſt laet mijn 1Baber fo?gen / .

I ſchoon ijp boub oerboggen/ . Zijn
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j

zijn hulp en ſoeh 5ijn ſtijft/

2jn oupfemt ongenugten;

Hilaijn Himbetiijlie fugten/

1Berhoogt bp e#.

zijn hulp aen mp t'ontrekken/

d?ºf met gebee'n te gehhen/

3Pult 'g lºgeeren €50ebijefû niet;

## 3al mp niet begeuen/

i Humam mijn hoop te fneben/

#n groot en u: #list

Bet bierbaer 25och Deg IBeeren/

3Laet mp geen trooſt ontbeeren/

gſm ſchiump tot ſppt ban b'H#el;

&telt een geloobig HLee5et/

2lfbaer Fben-Haëzer, -

?lig eettijûg Zamuël. 1 Sam. VII: 12.

Op Jerem. XXXI, vers 3

De HEERE is my verſchenen van verre [tijden]

Ja ik heb u lief gehadt I met Jeene eeuwige

liefde, daerom heb ick u getrocken [ met J

goedertierenheyt.

J &tem: O Minnelykſt Emanuël.

'ft Mººij utme «Boetheib uneergaloog/

3Liefmaerbe ge3tig roemen /

312ijl gp tot Saligheib oerhoog/

#ſa nimmer moub berboemen;

jl?p bie be Zomb/ -

«En 't 62ehen ban utm 25onb/

P02ſt onbeſcijaeInt berbloemen. II

-

t

(
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w II.

3Bog? b'eerſte aenblik ban be tijb/

hebt gp mp aengeſchºenen

(@Len leben/ ja ban eeuunigſjeib /

H#eeft 3Liefbe u geb2eben;

dBm mei te boen/

et HLeben tot ſtant50en/

33an mijne ziel te a:

iſIm 25loeb 3oub 't ſchulbig lºert beſpgoe'n /

illum 3Poob berDienen 't Hleben/

GEn gp aen 'g 1Baberg regt bolboen

gft bab nietg/ hon nietſ geben;

&Poemſchulbig / Udallt

aPoobtg-uommig ban €5obg hanb /

3Piet bp mp onberfc #at

oſten Zombaer ban €5oog 25eelt ontbloob/

3]Biſt nietg ban (Ploeit of Zeegen/

qEen &langen Zaet in 3onben GPoob /

12erbooſt in It?olume bmegen;

G#en 3Pbbaeg bempi

SIh niet om eeuunig lºeil/

&ag upt / of ſtonbt vººrum.

45emabe heeft imp obermant/

65ebbnongen lºert en Žinnen/

aPeg/ moeſt ift (tegeng u gehant)

ijl nogtang teber minnen;

«En 't Igert 3oo loom/

HIàoeſt tegeng mint en ſtroom/

3Pe l#emel-rijg trum:

3Poo? 't moogt en bp bee Geeſtes ligt/

#loog ik het oog na boobent #l?p
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Hilap bagt het mag beg #onbaarg pligt/

#n geſum te gelooben, - -

2II balt het bang/

ſpelt geſug moet ben bang/

&#n 't regt beg zatang #om.

(Lermijl ik in mijn Niet perſonh/

qEn riep ift ga oerlooren/

GEen trooſt-ſtem in be ooten âlonſt/

dPf baer quatu mp te booten;

122eeg geen gebaer /

gh ben tot JPibbelaer/

giën zielg-beh0uu0 a:#. <<

gä blugte tot u/ arm en naefit/

#Be hoop beruuon be blee5e/

1Im moogben babben imp geracht;

3Boog een beropbe Weeſe,

3TBag eeumig goed;

qIPag 4 job'lfjh berte-bloeb/

(ILot roem ban 'tev: tot

aPen &#pſchg ban het bena-berbomb /

3JPiert ban mp onberſcij?eeben/

HIeijn hoope op Abapbier gegronb/

2gh foub boom gefug lenen; 2 -

3Pat ooit inp buaert / -

GPf bierbaer mag op aert/

ſlâoeſt ik ben kºrtig geben.

I#ier tae boag mp it up gunſt en geeſt/

2ille oogenblik ban nogDen /

ººgſt bleef boo? 't fonbig oleeg bebgeeſt;

âPog gp foub ubu gebooben,

me
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ſºap leeren boen/

«En met het hert berfoe'n/

&Ben bienſt ber vlam: geen

# hebbe um 25eproefbe GI toum /

of biet toe onberbomben /

gPoſt niet ban heur / of eetf beroum;

23 a ſelfg in ſpijb ban funben/

JPie nog inp ſmert /

l)et hert / het gamtſche hert/

25lijft aen uuu bett w:#n.

3Laet mp um gunſt en maerbigheib /

OPp hart en tonge 02agen/

Haa 'g 4Beertig gunſt bie netten ſpuijb;

5àog na het ſchijngoet b?agen;

illu lºgeerſchappp/

#g falighefb boog mp /

gft 3alſe nooit behlagen.

Het onherboore DEE L, voor des HEE

REN THROON, aengeklaegt.

ASötem: Hoe quelt de min,

&Pf: o Ziele juygt!

Chobaa'#23oon/ ih baege boon um @Lij?oon/

«Een l#art/ uun 3?aen tot hoonj

ess- 25linb/ nacht/ en hulpeloog/

&#n nogtang trotg en boog /

dſbenegen tot beg HiPeetelg p?ael en boogbeel;

Zoo'n ſchuldig lºerte ſtel ik boog uun oogbeel/

&Pf gp uur knegt/

3Poub gunnen# tegt.

um majeſtept/ onmachine 49pperheid/

ilm ouermij# 25elijt/
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Zoo alleſing belient/

2llen alle ingep2ent;

#tan/ lieber/ poogt Dit hart niet te gelooben/

19erſacht ben &chepper/ſlaet geen oog naboben/

3]Bijl zatang 25eelt/

& In boen en lan ºrdt

fiegtbeerbig #eer / hambhaber ban um «Eer/

19eit utu 12panden neer;

2lch! oefen bepl’ge maeſt/

1Poet upt uun epge Žaeft;

3Laet b'oude menſche boor um boogheib 25eben/

&Pootblaftenbehan ih boog u niet leeben/

illun hulpe 25lijht/

G#en atme wrif, wijnt.

Zoo meenigmael/ boo? 'g buetelg 3oet onthael/2denbob / en @Louertael / #3 hael,

ſlPogb ift te 3eer miſlijn/

19erſſaeft aen pbelheib;

3Pienſtmaerbe 3 e5ug/ 3ult ge bat geboogen?

ikanbanumbienſt/uub gunſt niet meer bermogenſ

GPp een gemoet/

G5e-epgent boo!" 25loeb?

zoo 't reng geſchiet/ bat mp beg 319erelg Niet,
45etoont mbo?t in 't berfcijfeb;

oEn hoe een eeumfg goeb/ -

2llleen be 2‘iel boiboet; - e

3Pan tragt uit toel be Zomben te betreuren/

#et lûome Hºart ten Haemel op te beuren;

JIBaer laeg ! uun hinegt/

25lijft aen want gebrui,

e Lebens wel, leerminnaer van b'Ibel/

#epl-JPogſt GEmmanuëi! dſbeeft
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&P5eeft 45eeſt / 45eloof en ſtaagt /

HPerbzeeht eeg 1Bpanbg magt,

45p moet gp3ult/gphuilt mijn 5aelt aenbaerben/

schoon Puppel/igel/enſDerelt ſamenſcbaeroen,

3IPapent mp maet/

Pan ogeeg ik geen gebaer.

Op Job XXXVI: vers 22.

Siet, Godt verhooght door fijne kracht: wie is

een Leeraer, gelijck hy ?

&tem : O ! Kersnagt, &c.

H“# gesug/ 3Lijbfier man be 2ölinben/

1 meegump3et boo; De Poolgeſinten/

Hieert gp be Slegten reen berſiaen,

gä 3et nip meter aen um moeten /

äBe tranen moeten omaegheit boeten/
HE2ijn 5ugt íg bp u ſchººl te gaell.

alPech epge HPijgheid en Geleertheib/'

#iet meer ban bunaegheid en oerheertheib/

#oo ge5ug ligt mp niet beſtraelt;
gä bool/ en taſte alg ben 25ſinben/

#an 'g ſteueng-pab of Stan niet binbell /

25en 3iende blind en a: berbmaelt.

quaſi pemanb ſbobgeleerbe 25ochen / .

#er mijſen ſchriften onherſoehen/

dºf 't fifare 23pbelboeh boogblaen?
#oet bp beg beeſteg ligt ontbeetell /

#f âomt hem gegug niet te Heeren/
zijn ziel fal bestaat# betſtaen.

eens beugben 't HLigt bet H#emelingen/

#n blijkbaet upt beſigtbge bingen/

-

25ee
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25eſchoub men met geen geeſtlijh oog;

Boe in het fael'gen Der ſonbaren/

3Pie fig ſoo mpflijft falnen paren/

#g eene leere beel te baan.

«En hoe ben ?lfg?omb Der genabe /

QEen arm ſonbaer Oberlabe/

illaet eeumig bepl om b?p ban bloeit

&Le 3ijn/ beglanſt met 'g #emelg filaethelb/

dPie trooſt/ bie:5egentijhe upaerheid/

#g mp alg een vain:aan. -

Ibet bepl bat gemel en bat ?llerbe/

#n egte liefde fameu paerbe/

H2oe G5obt het goed ban ſonbaerg buert;

& Ig boo? De blinde Ziel te bupſter/

&Len 3p G5obg 45eeſt ontbeht be lupſter/

19an 't hoogſte was",# het lºert.

45p, ſlâoggenſter bie bol ban hlaerheibf

2llg 3onbaerg ligt en ſchabuun maerheib/

qEen bonſite HPeereſt hebt beſtraelt;

ilm HLupſter kan ift niet beſeffen /

l'Im iPaerbe ſtan ift niet berijeffen /

?Il mogt bie ſierlijſt#ale

H#oe ume zegenrijhe moogben

dà 3oetſte ge5u! 't hert behoogben/

dBe QEuangeli-maet / en mat - - - -

12oor alle eeuuben ig beſlooten/ - - - -

(@Lot trooſt ban ume Q5unſtgenooten /

3Bogt niet ſoo 't baalt: mp bebat.

apeg ligt/ boot onbepaalt vermogel,
3Pe bupſtte ſchel bang"
* -
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Im biepe tuijgheib mp merbaeſt;

1Poo? buuaſe mijgtjeſb/ of beriteertheſo /

32erleentge mate hoog-geleertheid/

3Baer boog men wºning bu02t berbuuaeſt.

«Been mij#ijeib bie Beleerbe Bazen,

3Poo! mint ban maen macht opgeblaſen/

jl?aer ſp!tipt upt ſupber 13emel ligt,

G5eſtaeft boog ſpootgeuopbe pennen/

dPin (Bost/ſig ſelfg/ en regt te hennen/

3l3aet toe ong, ubje in: papigt.

3Bilt gp mijn bartel oog uptſteehen/

JIRijn epge HPij#belb tegenſp;eeken/

Zoo bu0gb ik alg 't geſpeende hinbt;

iſtan alg een buuaſe IIlp geb2agen /

GPm nooit na reen ban boen te b2agen /

3Paet men in oma's: #sure binÜt. -

2II uube hinb'ren maten JPuna5en/

Gºer. Dat gp baer had ingebla5en/

39e mate mij#tjeſù bod: ubo Göeeft;

Q5eeft umen Hnegt ook ſtof ban jupcijen/

OPm openhartig te betupgen/

#ft ben be g?ootſte bumaeg gemeeft.

Op Pſalm CXIX: vers 3o.

Ick hebb' verkoren den wegh der waerheyt, uwe

rechten hebbe ick my voorgeſtelt.

&tem: Revelje voeu.

dPf: De tien Gebooden, -

H# enge pab be boeg ber âDaerijeib /

II l#eb ik perhooten beſe baen/

3lepb on# na 't Bauerland aan klaerheib/ .

#eeft b'9ppet 3Lepbgman ſelfg gegaen. II,
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II.

3ſſPel eer berbumaeſt op anb're boegen/

#leg ih moedwillig tot het quaet,

dBaet tieelnel uuat een groote 3egen/

iſlaogt ſulfig 5ien eer ##s te laet,

#eeft #atan / Bleeg/ moet mij'ge fonben/ . . .

3Pen meg tot 9el en JPoob betepb; -

#e uwijggeld hoofd heeft uptgenonben/
«Een upeg tot euws vººr jºurn.

&#en 2ael'ge ºppérbaen toegeſſooten/

Saoo: 3onnen eerſie Baberg baſ;

#die boot 'g Eeren gunſtgenooten/
«Beopent íg / en bijn: 5al.

SPaet iſ geen anb'ren meg ten Leben/ -

gaan bie De mij#heid felfg beſloot;

#Bat ook De Hºetelt voor miſgeuen/ - - -

&P'e bueg Der fonben k: #t boobt. ,,

* -

geen meg 5oo bigt be5aept met boten/ .

#oo bonhet 5onbet Zonneſchijn,

dºl?oet mp / moet elk uptoerhoren/

&Pe een 'ge meg ber":" 3ijn.

#ſe immermeer met rabbe ſchreeben/ -

g#n upfgeboft met ſchoen en ſtaf;

GPp bee5e bepl'ge baen nuou treeben/

&taſt oogen upt/ b:en af. . . .

#iet 3íetme Lamme/ #theup'len ſp?ingen/

#ſet 3iet men ſupgelingen gaen;

#iet hoog inen ſelfg be ſtomme ſingen/ -

&choon met het"## 3ugaer belaen. -
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l X.

&De manbelaerg 3ijn ubare broomen/

«Beroepene boo? Beeſt en âDoogt;

#oe 3ijnſe op be boeg gekomen/

Zp gingen boo? er magpooit.

GEen ongebepngbe Peugg-betragter/

3lupt b00? De 30nben oo? en oog;

p baet en ſaet be ſlPerelf agter;

ant maerbeſbg wºn ºp na om hoog,

HBier mag men ſelfg geen ure ſlapen/

{}ier moet men rij5en Dag en nagt;

1Bolſtambig bouben hoerg en mapen/

3Pie 2，iel-bpamb aan:#awant

JBaer ſp?ijb men netten / ſepb men ſtrikken/

H#iet Holmt men in een aehlig bal;

25emoont ban naerbeib/ Hºelſche ſch?ſhhen/

13an ongeloof / en#t al.

3Dat moet hp maken/ moet hp bſbben/

H#oe moet hp rep5en met gemeen;

dPie heurig in het jupſte mibben/

1Ban 'g 3Leben er nºg 5al tteen,

35cljoept gp / o I heet! mijn boet ik loope/

19erſelt gaet mp alg HIepbſter boo2;

1Betulahſtert moet / bermeerbert hoope /

Sja mijft mp ſelfgbr: ſp002.

gh ben genpgt om af te bunalen/

3Panneer ben geeſt berbupffett ig;

3Laet mp beg: 4TBaerheibg +Lamp beſtralen /

ijt ſelfg mijn 3Ligt in tnig.Zijt ſelfg mij 8 nemen. g XVI.

:
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XVI.

3Ban 3ie iä bp ben glang bet maerheib/

# maere gupſte ſlebeng-pat;

enaek het TBaberlamb van hlaerheid /

«En ſtatoog op be #an.

3Pan Han ik meegen 5al iſt mikken/

JPe beugt / berſmaben #beltjeib;

aBe 13el heeft netten 3iele ſtrihhen /

&#n buat niet al uit: #vult.

3Leert mp mijn 'g 19aberg hupg bergeten/ .

19er5iet mp ban een 19elgring roh;

ſtupint mech be maen ban beel te meten/
&Per Ziele grootſte #ºon. •

3Laet ik nooit amb'ren meg berhie5en/

3Pan bie ban 't maere Chriſtenboln;

3Pe âBeerelt upt het oog berlieſen/

25lijft gp mijn 12uut-Xºk3Dolfi-4Lolom.

zal mp be libel en JPoob ontſtellen /

25etupiſten hoop / beneemen moet,

3Laet imp uum goebe Q5eeſt berſellen/

&Pp bee5en âDeg in fº: 30et.

lºgeer gejug miſt mijn bºuh berſoeten / .

gên leert mp manb'ſen in um 41Pet;

&lft ben geraelit aen bp be boeten/

«Een h:eupelen ſleepijiboſeth,

ºf &P 3 - Het
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Het vaerwel aen de Werelt,

Of dienſt, en Liefde aen de Zonden opge

zegt, uyt verbintenis aen de Heere Je

zus en zyn Volk.

&tem: Ach hoe genoeg lijk en hoe heerlyk.

A# 43e;ug íg mijn Ziel berbonben/

#n egte trouuu / Daerom 3 Bereſt en Sonben/

'k ſeg u vaerwel,

2II uum geſtel/ .

Zal gaen te gr0nben/

%a 3ijn eenaanval" be Heel.

31Bech HPerelt/ uupht bap/ ſchoon begeerlijk /

#ſa in het oog ban pber onuJaerbeerlijk,

3Pie 3ijn gemoet/

jl2et aeröe boet/

#Pietg bumht mp l#eerlijft/

2lig eeuuuig en onduit: goebt.

zou gp mijn eeb'Ie 2iel beljeeren/

dPf in de plaetg aan ze;ug felfg regeren?

âBaer ih uto goed / .

gºn bitter ſoet/

3ſiPel han ontbeeren;

Q5obt ig het al ban milygemoet.

ſlaeet alg 't lang hebt gp b' ziel ontlupſtert/

3Jaeer alg 't lang hebt gp b Ziel berbupſtert/

(gºn aen be ſmaeft

12an ſchijnbermaeft
2ºod baſt##

'taeopt tijd dat ik um poogen bogaelt.
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V

45p beet mp alg op blugge pennen/

(Let #elle ſpoen/ ja ten berberbe rennen/

ab 45obt uun moop/

n ubu getoop/

ſlap niet boet Hennen/

2,H mag gebueeſt be *j #n p200p.

3Pieg bmil 'ſt onbet uu0 joft niet bupgen/

312aer b?p en blp ben 4Potelog betupgen;

&P ſulleks boet/

dlºp boel gemoet/

1Ban blijûtſcijap jupgen/

2ll ſchoon be Zatan ## en bu0ebt.

'à l#eb bog een anb'ten H#eer gehooren/

3Pie fileef ilt aen/ Die heb ik troubn ge3u00ten;

zijn foete ſtem/

12ul fi?agt en hlem/

ilton mp behooren/

âDeng ooh geen hony,#ms ligem.

3Poen ſlPoort en GBeeft mp obermanben/

&Pe «Epbelheio upt beeſen 25oe3em banben:

ſlBier gp berfoept /

qºn 1ſt geboept/

2llen hart en hanben/

ga al mat Dattel was #uwt.

#p mou mijn harte obetubinnen/

19erbgaſt be greubelgh trab 'er Inoebig binnen;

Zijn arrem b?ong /

Zijn liefbe bmong

ſlap / hem te minnen/

(@Lerboijl ik 3ijn bebei#s.
4
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«Beboept aen 'g geplanbg Glory magen/

#ſlaoeſt iſt 3ijn joh / boeupel geboillig / Dzagen;

12 uur ban be ſuſt /

4Biert uptgebluſt/

, lºpen te behagen/

CBaf mp alleenlijk wa: autº

*H Lºeb in 3ijn Pienſt meer libepl gebonben/

?Elg ooit imp gaf genot ban fuoobe ſonben;

(Lupg (b2p ban maen/ )

H#ab ik mp aen

lgem nooit berbonben/

't âlPiet op bit oeur E! gebaen.

3eug miert um HPerelb 't Ibert onb?agen

ſtan / mag niet meer bolhomen u behagen;

* &ou het 3ijn lot /

2lenôtel aen €5obt /

ſpel ooit behlagen?

5Been/ meen/ het fg#ºr 300 bot.

# bie mp moub berbinben

en uuoen bienſt/ bpilt hart en ogen blinben

3Boo? 'g ſlBerelg ſchoon/

G5unt mp ben loon

3Per CBobggeſimben/ -

gſt meen het Hºgepi v:#n 2-oon.

2Zoo ben ik met mijn lot te b?eeben/

ga ſupt mijn oog boog alle pbelijeben/

«En hart en iPoet/ -

2 al bol ban moet /

(@Len lºgemel treeben/

&teetg oogen op een buurſaem «Boeb.
Ziel
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Ziel-Zugt

Om Jezus Herderlijke Lydinge te

genieten.

5tem: Verlaet gy my verheve Ziel.

zielen lºgerber hoopt mijn bee/

ſeilt u útmaelſugtig &cijaepje boeben, (

qºn zielen-boeber beelen mee/

«Beiijben aen de Zegen bloeben/

gelaeg het hiaegt/ en ſteent/

lg gp 't niet mepb en boeb.

G5ema of ſjeeſt berleent;

I#elaeg het filaegt en ſteent/

3Peuijl alg gp 't niet ſjoeb / .

&Pmaeſt/ ja ve:atuan IIRO2t.

25eſtuurt um Hºgerberlijhe &taf/ *

&Pm mp in 'g Hlebeng-ſpoog te lepben / "

#n plaetg ban ſteetg te 3unerben af/

(@Lot &aton baer uur #chapen mepben;

2tch! 2e3ug wijſt mp aen /

3Pat boeg th 3al betreen/

alBilt nimmer man mp gaen.

2lch ! 24e5ug bijſt mp aen / .

âDat bueg iſt 3al betreen/

ſlBant laeg iä# alleen.

dPf 3ijtge niet mijn eenig 201L /

&ou gp mpn bunalen nog gebetigen;

«Bp moub' mp immerg in be ſtal/

3Pan um' betſtoore Schapen brengen:

2lcijwana: ik niet /

5
tº

illus

i
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illup #nuloeb of uuu &ſtoum? - n

't #lg of gp imp betitet;

2lcij unaerom boel ik niet/

illuj #jmbloeb of ubu (Ltoum ?

't 3g of gp uit: bUQUIUU.

2tch! gun uun bierbree gunſte leem/

a hem op mien gp ſchijnt oerbolgen;

eft op um gerbertijhe ſtein)

dien boolent &chaep 5al ſtrafig u bolgeit/

312ant amberſing mijn bert/

aPat bepl'loog ban uuo bliet'

3Bergaet boo? Zielg berb?iet;

alPant auberſing mijn hert/

aPat bepl'loog ban ubu bliet/

Hitan / 3al u wagen niet.

ſpelaeg mijn leerber laet mp ſtaan!

ajaaer 5al ſit nu) ban bmaele moebe /

#p memben? ach maer 5al te gaan!

#iemant alg Heju# han mp ſloebei

aſpieg roep ik meer tot bem/

diot bat mijn Zirle boo?t /

zijn Iberberlijke ſtem:

spiegroep iſ meer tot bem/

&Pp bat mijn ziele hoogt /

oten bap genabe upoogt.

Op de Geboorte van den

HE ER E CH R IS TUS.

stem : Waer is 't Fortuyn zoo ras.

#f: Myn Ziel verheft Gods eer.

dººrlaet ban 45oot ben #oon/ *

zijng baberg ſchoot / en (Lij?00m
3Pie
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º

3Pie hp befat/ alg l#eer ban 't gamtſche 2.4D.

itieſt ijp boog bie/ber 25eeften digib/ en Stal;

GP ja ! 3ijn il?ajeſtepbt -

alBil ijp berbergen/

JPoot HBengliepentheibt /

12oog 't Bolſt/ bat bein beſtond te tergen/

GPm ſoo in ſppt ber 12el/

(Le 3ijn emma:

aPie 't Niet, tot 4Befen riep /

leet A L, Biſmagtig fcijiep / -

ga boo? 5ijn fiaagt / nog heeben onberſch?aegt /

3IBogt magteloog / geboorrn upt een ſlàaegt;

2ijn ZYN balt in De KLpb/

GPf ſchoon 5ijn HBeeſen

#g ban &#eumigheid;

& Be Hºoogheib / Die b'GEnglen b?eeſen/

âBoat ſelfg tot ſmaet / en boon/

GP monbet ! *#um Žoon.

lººp krijgt een epnbig ZYN,

G#n een beperriht 25!ijn /

JPie boot be tijb / boot onbepaelt begafp/

âDat 3ijn fouuu / miſt ſelfg tot be minſte ſiip / .

ſlPieng moonplaetg mag geſtigt/

25p #ael'ge ſBeeſten/

&#n 't onnaehbaer ligt/

3Legt in de ſtribbe bp be 25eeſten/

# 't bonfier mijl men niet/

eIn plaetg of trum liet.

3Ben ſheer ban 't ganſche AL,

3Legt in een 25eeſten Stal

HPerſchoben/ ſchoon het tg ontuuigbaet maerſ

(Bat bp ban 't A Lig b'een'ge Çpgellaer;

»

3Pfe
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aaie bupt en fileen en macht/ - - -

3Boo? Beng en 25eeſten / -

3Legt ter neber nacht: 3

#n kuiltge inieer/ ben 450bt bet beeſten/

cijoon ift het Hoe niet meet/ -

Pie moet met plas behleet. /.

3ïBie ſtaet hier niet berbaeſt/ d

alBie mogt bier niet berbmaeſt? -

alBammeer ijp met geſIoote oogen ſiet /

#oe 't ALLES moet bereenigt met een NIET,

3TBie ſſupt het oog niet toe/ «

dBm hier te batten w *

- leet onbatbaet HO E, * .

âDie miſ get oogbeel nog afmatten/

«En roep niet th geloof/

. &choon blint) #amt / en boof.

3MPie racht ſig hier niet quept/

g'n 45obtg onpijlbaerheid / i

#om boog-gebart en maenurijg &terueling / *

3Leert ban 45oög #Zoon be ſelfg-bertogening; -

&taet af uan QEer en ſiegt / - ,

3Pen 45obt ber 050Üen / -

alPoit een ſſaef en Hliegt : -

3Pie 't al beſit heeft al ban hooben/ -

#Schaeint u gp bie begeert/ w

TBan clft te iy#ºrt

3daaria'g 1Bomber-2-oonl, -

#Laet gn ooo! mp um (Lhtoon /

#Bergunt bat ſh boot beeg beſpiegeling l..
Elap ſelfg oerſaeh boo, ſelf# berlochening;

d?p bat het blijkbaer boett / - . '

gaat g'ooh gebooren, ,, -

zijtſ in uit mijn battl «En " 4
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GEn gp mp baet toe hebt berſtooren/

@Lot 'h met beruponbering/

ill 12alelujaeg ſing.

Op Pſalm LXVE vers 16.

Komt, hoort toe, Oalle gy die Godt vreeſt, ende

ickſal vertellen wat hy aen mijne zielegedaen heeft,

Ofde wijze: op welke de Heere N. N. over

bragt tot zyne Gemeynſchap.

&tem: O! Kersnagt ſchoonder dan de dagen,

&Poºt toel 9! '# #eeren Liebelingen/ .

2HH moet bertellen ja 3al 3ingen/ ,

3TBat Bobt heeft aen mijn 2，iel gebaen; :

3TBanneer ik alg een ſlaefber ſonben/ , ,

2len Heel en Poob ſoo baſt verbonben/.

Steetg poogbe na 't vººraf te gaen, -

stlofarm ja Gobijh ouerretent ,
& Poortinbelbe genegentijeben/

QEn ouerſtroombe Ziel en 3in; - -

&lft moeſt op 64e5ug goebbeſo hoopen /

Zijn almagt blah ben boe5em open/

&#n maeſtte plaetſe v# 3ijn 1flin.

ſlâijn bmaſe Ziel 300 bimb/ en bupſter/

âPiert ſtrafig berligt boo2 % e3ug lupſter/

4Beſtelt alſ in ben filaren bag;

't HIBag of ift in be hoogſte booming /

12er bomen zºon en ſlaaen bie Honing/

&oo ſbob'lijft in ſijn #nuan fag. . . :: -

gaoe blooben 'g 31Betelg pbelheben/ . . . . .

Zh wou geen uurtje meer beſieben/ es ,
* u: 002
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3900? 't nietig ſchijnfchoon ban be aert; .

25etupgbe inet be Gögügge3inben/

#n «Bobt alleen mag ruſt te binben/,

32iet# bupten ben het#at bdaert.

-
-

-

Jlap bagt 'h fag #ſe;ug foo bp3onber/ i

«En bat geſigt mag mp 5oo uuouber / -
3Pe Ziele ſmolt / hoogbe / en fag/ n

#letſ. Dat haer bonbt met liefbehoorben/ |

2 en 3e5ug bert / 3p bont geen mooiben/

?lIg ja lºgeer 23 e5u / W i en ach!

lºp bloeg/ luiſtge lim bert mp geben 4

ft antuuootbe / met beplig heben/

a g?oote 3 e5ug bert en A L,

#p u boog eeumig opgebgagen/ -

zal nooit ubu Iſefb; of dienſt beklagen /

#erſchep het na uw jºurnal

(@Loen ig ietg in mijn ziel gekomen/

3Pat hert en 3in heeft ingenomen /

3Boog &ſe5ug liefbe / roem / en eer;

gft buou en ſou boo? ſjem maer Hleben/

Žijn Wetten buierben onberſchleben/

23H bleef een hneut,# beſen #eer.

&## moeſt boog gesug mp berfilaren/

#ton 't herte langer niet bemaeren/

(@Loen ijn 't opeeg ja hebben tuou;

Smolt boo? hem in bermonberingen/

't ABag/ iſ een man uur keurtelingen/

GÈen boogujerp ban uin #ſe CIl flOuU0. **va,

# gp mp fogt / ja buaert geboot.eu/

p?aft ijp / heb ik u tiptberhoren / fin

ij
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maijn goebbelb f eeuwig wij# en up/

alBag met um ongebal bemogen,

gft in 3ijn 3Liefde opgetogen /

iſiiep / fag gp Oln na ": na mp ?

ga ſp?aft bp eet gp &rooſt fou berben/

. âBou itt be boot upt liefde ſterben/

G#n boot u hangen aen bet #Rupg;

dPp bat bolboen / en bitter lijben/

ijl 3ou ban bloeit en boob benzijben/

«Een plaetg vaam: mijn jupg.

H#iet op bermogt ik niet te ſpreken/

ope (GLong geboept/ en 't Hºert be3boeken /

1Berloo? fig in b'onpijſbgee holft/

3Ban 'g 13emelg liefde en genaben;

ga miert geballaſt / oberlaben/

#l2et b'inge uitlaag# «Bobg Bolh.

#ſlâet quam 3ijn min mp oberſtel'pen/ -

'h ſiiep &chepſel/ &chepſel/ upilt mp hel'pen/

dBm upt te galmen 23 e5ug 3Lof:

Hitoum Haemel/ 2terbe/ toont mp bpſtanb/

23in gle3ug Lof / roemt 'g 11Betelg Igplanb /

#iet hebtge ontrole: #ef

d?! qEng'ſen) IBenſchen/ #ael'ge Zielen/

2II bie uoo? #c5ug nebethnielen/

âIBerp ume itzoomen beo2 ben (QIbzoon;

gErheut be 3Liefbe ban mijn honing /

obobt ſoefit felfg bp ben iſlaenſchen mening/

#uſt ſonbaerg / huft#gawan &oon.

#h booben ſonbaer miert gegenen/
19an mijnen #e3ug eeuboig Hleben /

we

#p



# veetelyke gezangen en Gedigten.

t

#g rijſite mp ben &chepter toe,

ſlPfe 5al die eeum'ge gunſt bebatten/

25eſtenb
ig goeb ja #iele ſchatten)

19erbangen geeſtelijſt#mor.

2lch bua# De Ziel ban 't iëleeg Ontbonben!

e Liefbe ®genen!

2lcij buier 3p# en al berſſouben

#n bee3

&Pp. Dat 'fi een deeplanb 3oo aembib'lijft/

# eeuuu’ge 45lorp mogt onmib'lijſ/
n ſomber ſomben ſt:n BEII.

I.

Q, Godt der Liefde nooit uolpaesen/

#l# bgie ºperfoonen. Een in meegen)
lI 3p alleen be ſtoem en Hlof;

3200? 't geen 300 mpglijk ig beſlooten/

(tot trooſt ban uuje Bunſtgenoten /

RBe «Eeulmigheid on:# geen ſtof.

32etg?amt niet o genadig ieaber!

(&Ierubijl ift tot uur zetel naber/

«Pin uuben toetn te melden : mottum

“Bp uunen epgen Žoon mp ſchenhen/

12an eeumigheib aen 't mibbel benhen/

JPat ſiteHit tot eeuunig. Zielg-behouuu.

XVI II

62 groote gesug. Pogſt ber eeren/
ghebugte iſioning HBeet Der H#eeren/

lim goebheid 3p boo? eeuunig bank

#l ſjp met Wepl een moºm mou hoonen;

âBilt in mijn berte blijnen moonen/ 9

2ïlg ston
X.

3Laet iſt u bit# bergen /

3Pat if mp mag geheel n

ing al mijn leben lanH.9. ij X I

erbergen/

-

s sn
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altijd Op uuJen mee: UJagten/

#n u / be ſhotgſteen ban mijn hert!

Zoo blijf ik boos b'lbel bebepligt/

Zoo mozb ik langg 5oo meer gebepligt/

«Beheel / gebalſemt# ſmert.

3Poob b?p het bleeg en boo3e luſten/

âIBaer in ben 4beeſt niet kan beruſten/

't Been u na (GLb2oon en H2oene ſtreeft;

Hlep boet uun 3oete Liefbe berpen/

ilaoet 3ijn gehrupſt ja baeglijfig ſterben/

dPp bat mijn ziele## #leeft.

3Laet mp um bepe goebbeſt reemen/

aPumael leet / en alle ſchijnbeugt boemen/

3Pie niet upt uuo' genabe ſp?upt;

25eſtrael mp IËepl3on boo2 uur hlaerheib /

3Pan umpe ſaterbaerbeib / en 3Paerbeib /

Zal 'h bp be ma:#n upt.

dBeeſt bie mp aen mijn ſelfg onbekte /

«En upt ben fiaep ber 3onben mehte /

illum gunſt bergeet ift nimmermeer;

62 ! eeum'ge 45obt ! ber gaben aber/

«Beeft ligt en leben / met ben 12aber/

qºn 2-oon 3p u alleen De eet.

XX III.

uim 3Liefbe 3al iſ, eeltuig prijſen/

3Pie gp 5oo blijkbaer uuou bemijfen/

2len mp / 49 leben ban mijn bert!

alBilt flegg mijn bupſter oog berligten/

&#n boo2 gemabe onberrigten / s 's

#oe mijne Ziele a:## mert. . "

zoo faſ iſt met en pligt betragten/

(@Lera
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JPit g?oot geluſt / Derf onberſcij?ijben/ .

45een leel of Poob bet upt fai mozijnen/

3Pat ih boogtaen des Heeren ben. -

(@Lermijf ik boo? uur hulp erhen; 2

*

Ziels zugt tot JESUS CHRISTUS,

in Geeſtelyke flaauwte en dorheid.

áštem: Hoe ſchoon ligt ons de Morgen. Ster.

G# Hitoming ban mijn hert/

J Benefer ban ber 2ielen ſmert / -

3Poet mp boo: ubu maer leeben; -

'H 23en oog mijn epgen ſelfg niet meer / ,

Bl?aet Onl / en boo2 / ja tot uub eer / -

't âPier ban mp onberſchreeuen.

,, EPaſ gg / in mIp/

t &clfg ſoum booben / uum geboben ,

45eben/ ſchrijuen/ en##uwig bienſtbaer blijben.

b'42nmagtige Ziel heeft gang geen ſigagt / .

3Pat 3n de minſte pligt betragt/ :

't IBerſtanbt ig / blijft berbupſtert ! . *

3Pe ſombem heeft be upil berraſt/ - -

% la Igert en 2 innen 3ijn te baſt/ .

2len pbelheib gehlupſiert; -

%|h han / niet ban/ . * .

3Pe aerbe 3 meeben t of mp geben

69pboomaanvang: armatuliswaar
* te

&P ! pepl5on gegug mp beſchijnt/ - a ,

GPp bat bie bupſterbeib berbuijnt . . . . . .

JE2aelt Iog het hert en 3innen/

3Ban al bat ?lert en ſlBerelt hiet;

&H Han / ift 5al en mil ooit niet/

lgaer meer alg u beminnen: geeen

-

.-
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#Been maut / niemant/

3g 5oo uuaerbig / bat 'g biengbaerbig

#em foutm meſen / a## bie b'4ëng len njeeſen.

#ijn hert hoe geeſtſoog heeft geen ruſt/

2llg het ſig niet in u uerluſt/

4? 't bind geen maere 192ebe !

Schoon HBeerelt en # Bleeg fulhg mil/

't trekt nog uur bienſt niet in berſchil"
Zoo tup.gen ſugt en bebe,

- #laaer 't Han / mp ban

bºlerº niet heffen / laet ‘h beſeffen/
2lig boog beeſen / mat betip uun maeln te bgeeſen,

32 g?oote itouing ! belt ter neer/

SPat niet beoogen buil uun eer;

oet het beloof bermeeren/ .

n macht mp uan be fonben byp/

#ertoont um Ppper-heerſchapppf --

3n 't Beerſchanſ en fiegeren." ' .

- , aan 't hert / bat mert . - -

-... 11 ontnoonien / 't han ontkomen/

&trifi nog banden/uan#n #atergºumièpauben.

#elae# een teleeſſchelijk uerſtant/

#en eigen mille iſ gehant/ " . . . . . .
@Legeng um 49pper-HIBetten 3

gºn ſpant te ſamen met De Lijeſ/

#a berft de grootſte honing mel/

&P grouuuel ! paſen 3etten. :

Sla 'h Han / niet ban/ .

gaat beſlagten / al mijn hlagten/ .
ill uptſpgeeſten / miſt## De fonden bugeeſten.

iPerhapſelt lºert / bernebert ziel/

$9ie D30ebig in beſomben biel/ dit 2 schoon
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&cboon 3p er tegeng meenbe;

2lcl) ! neemtſe in genade aen /

Bilg ig 'er grootelijhg migbaen/

2Z00 gp ooit gunſt berleenbe;

42 bat / 3p bab/

Göeeſtlijft eogen / en bermogen/

42m t'aenſchouwen/## op u te berttoubben.

3Laet ift ubu tegenbnoorbigheib/

âDaer bat ubp ligamb / of raet mp lepb/

jlâijn 2，iel boo2 oogen ſtellen;

3Berligt en opent het berſiant/

«En laet ik elſte Zielg-bpamb/

dBoog 't Zmaert beg 45ceſteg bellen.

@Lot gp / mp b2p /

1Ban een berte / bat u terte /

&#eng 5al maken / alg ift in uuo liefb 3al blahen.

- - - --

De groote Zondaers Liefde van den

H E E R EN JE S U S,

Dankelyk erkent.

Op Pſalm LXXXIX: vers 2.

Ick ſal de goedertierenheden des Heeren eeuwig

lick ſingen. -

áštem: De Winter is voorby, &c.

q# groote Jeſus mag bemoogein/

%jn b'onbegonne &#euunigheib/

d?p mp te 3ien / in Vry-nneboogen; -

#la ljet onepmbig Raetsbelyd, - -

ilPoub bp mp ſchrijnen/

#n 3ijn Teſtament;

-
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-

- ep legt Onber munt ºns Toren,

-- - - 3 -

«En Borge blijben/ -

iBoot mp / 3onder ent/

žp 3ijue gunſt #at.

lººp moub' uoot mp goog Gramſchap bgagen/

25eminnen 3Peugt / en baten quaet,

#a boo: mp aen 3ijn 1Baber blagen/

3TBaeroin tg 't bat gp mp betlaet?

@Luſcijen tuee Dieven,

#Ziet men onbeſupſt/

#em 't (2ert bod2grieben/

&choon alree 45eſilupſt /

&#n 300 onn "E, #nuari. -

#p boelt boo, mp ben. Gloed ber Hellen,

p. Dat iH bie niet ballen 3ou / -

gEn laet ben boozen Geeſt hem quellenſ

2tl om mijn eeuunig Ziels-behou;

JPoo2 g?onbelooſe

3Liefbe/ obernoint

Ibn Hel en Booze,

JPie ijp bepbe bimb/

zijn b00D / "Rºod berſlimb.

JPoen tft boo? hem ſpob'Ioog berſtohte

Slºet H#ette/ hem geſtaeg Misda,

alPag bp het bie mp tot bein lokte/

aPoo? 't bierhaer aenbob ban Gena;

#ijn H#epſfaem ſprehen/

#am mn boot hem in/ * * *

#et #art moeſt brehen/ - ;

2#efug liefb en Min,

&Boogggiefben E! en Zin.

- - - -

(
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3Pie u berboemelijk erkent; ,

3Be Hel heeft um berberf ge5mooren/

Zoo gp u niet # Raetloos ment/

&Lot uum Beſchermer,

ºn ootmoebigbeib/

, gºn ſmeekt Ontfermer,

3Laet niet zijn ont5ijb/

jlap uuu ste:eid.

3Ba bat mijn Vrind, bit bab geſprohen/

alBiert ih boo? P2oefheid overheert,

jl?ijn Ugarte ſmolt en miert berb?ohen/

dBm Dat ih hab mijn boot onteert;

'H &ag mp onboaerbig/

&elfg het minſte Goed;

&Bobt blijft ſiegtbeerbig/

, #epb 't onmacht gemoet/

ubien bp m:doet

gh ſtomb noo: Ghobt met ſchuift en beben

fiiep ſheet ! um Dood verſchulde Knegt,

Igeeft tot Verſoening, nietg te geben/

25emijft 45enabe / ſtacht uub Regt;

tium albet balt ſilagtig/

't Igert inp ſelfg berubijſt /

aaog 'h ben onmagtig/

dBm be Ziele prys,

11 te uolooen na eys.
V I II.

aPoen luiert ih boo! ben noodt gebReben/

52aer Jeſus, mijn 19ertrooſter / toe,

dBm | 2epl / oln &aligheib / en Hleben;

23cljoet mp bou? @Bobg gramme Roe,

#Zeg ik met ſmeeken/

htlagen en Bemeen/ -

A - -- apie

-

,
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3JBie 5al 'er fpgehen/ -

\ 12oot mp niemant ? neen, . .

2ılg Jeſus bp #. -

H#p ſp?aſt ift bloeg al itune Zonben/

32an alle Schuld en Straf op mp/

illuj maere Vry-ſtad 5ijn mijn ſlPombeu/

* 'á Berleen de tºonbaerg vrygely,
v , #a gaf mijn Leven, *

1Boog het uw te panb/ " !

Peg uuiſt niet beuenſ - -

t 3Boon 05obg gramſchap / buant

illup Heyl. ig "En Hand. " * . *

t jl het quam 3ijn Geeſt mp Vergewiſſen,

3Pat ijp mijn Schulden tjab boſbaen/ .

23ſt ſou Jehova's gunſt niet miſſen/

* Pie nam mp tot een Zoone aen /

«En miert mijn Vader,

JPie mp liepen fou/ : - -

. Ha nog al naber/

* * * Zonbet na-berouw,

25euijſen auwg: @Ltoubo.

aPaer op genoot ik 5oo een Vrede,

3Pie nooit De (Long uptballithen 3al/

3Pe Ziel verhemelt, H2eeg baet Bede,

4P 3eitſaem uur ! ujat 3ag ik al/.

gln ſbobg berhieſing /

tean mp noo! be tijb;
n aPoo? Zelfs-verlieſing, . . . . . .

ſiogt, 'f mp felbe quyt, tv

23jn 65obg anºniem

| pot witt 't mijn# bier en wettel

zº 4
Y.

-,

#lºet
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ſlaet mijn Perloſſer om te gaen,

#Bie ooo, mp Bloed nog Leven ſpaerbe/

dºmhelſt mijn aſiel en heef3e aen;

áleijh epb'ie ſlBerelb/ -

1Baermuel Aers bewind,

lgoe ſchoon beperelt /

#eſug mijnen Vrind,

jaoet 3ijn "E# beminb. \

ga mogt ik hem maer meer beminnen/

âBie mp in alle nood bet3elt?

dB ! magtig Koning neemt mijn 3innen/

dPmber tium 45obbelijk gewelt, - --

3Pat gp 3e ſtierben/

diot uuo Roem en Eer,
dà! Dat 3e u upierbell / .

JPie u bienen Heer;

«Bebienſtig nog beel meet.

X IV

gLaet ik u bog ſtamboaſtig blee3en/

#oo alg uum: 19ep!'ge HPet gebiedt /

apant in ben géienſt ban 't Opperwezen, e

#pbt unaere eteugt en geen betoniet;
alBilt baer toe gebell /

2len mp uuben Geeſt, . . . . . .

aPat íh mag leben/

jaaer boot u/ en meeſt ,
dPe Ziel, ball#n Geeſt.

glaet iſ u in um Deugden hennen/

gnumen Vrye genade uitgl,,,,,,,

#n in gemeen3aemheib gemennell/

Gien u/ bat 'h boog u open leg/ -

#llaijn Zielg verlangen,

*s dPim u naaet alleen/ . - . .

- - - e * - Steetg

tº,

d
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&teetg aen te hangen/

3l3aut ilt fien 'er geen * - ;

H#et ouaertſ als gy alleen.

X VI. -

alBilt blp mijn boo3e Togten ſmooren/

«En ſeoen boen ben Nieuwen-Mens,

g3jn mp/ boo2 uuben & Beeſt / gebooren;

iBergunt Heer Jeſu ! Dee5e meng / | | |

gaat 'h niet mag minnen/ .

(2lig een ſºeplig zaet) - - - 3

jl2aer operudinnen / e

Sond' en alle quaet,

JPat na De Kroon u ſtaet.

X v II. . . . . .

aPoet mp boot u ootmoedig manb'len/

GIoont mp/ mijl Arme Nietigheid, ,, . . .

qEn leert mp 5oo / mijn #elfg beijanb'Ien/ . .

3Pat iſ het Zondig - 1elfs tach quyt;

#ft 3al peruagten / | | | | |

Ban uur âDijg beleyt, - -

« | 1Berepſte haagten/ . . -

ABant gp Heyl - vorſt 3ijt / -

1Bol ban IIBelbabigbeib. . . .

--- - XVI II. | |

. Tot dat ik in be Peugt 5al g20eijen/ - -

45elijſt be Palm en Ceder boet)

«En al moat u onteert berfoeijen/ . . . .

«Bp alleen 13eerſt in Dit Gemoed; . . .

âlBiſt hier toe moonen/ . .

%jefug in mijn lºpert/ - - - - - -

illuj boerft 300 Kroonen -

gaat 't mp ſtrekt tot ſmert /

âDanneer gp moet getert.
| | | | | &# 5 XIX

tek
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XIX.

ga tot ſh mob geheel. Verſlonden,

#n ume Liefbeng ſecraen/

in ban het 3ondig Pleeg ontbonben/

dem u, boſmacht te ſcijoumen aen;

3Pan 5al 'h bolftonnen/

122p ban alle Druk,

## ingenomen/

ſlâet u baer. 'H noo? buit/

offin erhen dit Geluk.

Ziel-Klagte,

Wegens Eyverloos in het goede en ge
brek van Liefde tot de -

H E E R E JE S U S.
&tem : Pſal. 9. Heer ik wil uyt, &c.

ºpf: Wat zal 't een Ruſt zyn, &c.

'# Heer, 'k mozb beſchaemt / v.
#lg ih beſchouwd hoe 't imp betaeIIlt

iſi lief te hebben / bat mijn Zinnen

5àug zoo veel uurt", beminilen.

'ä iſlaoeſt gimmerá3ijn woon't Échijn-goet Schu,

#n nietg beruſten biºpten ",

#aer laeg boot 3onben. Overrºmpelt,

#eg ik in Eydelheid#mvat ) - --

ga ſta er al#, Verweezen ban /

I#oe dat het 3ijn of me5en Han/

#bat u mijn tºerte i3 gegeben/

dºn't niet alleen boog u 3ou Leven. -

-- '- I W.

-:-
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IV.

3Bag niet het eeuwig Zoud verbond, ,

GPp onverdiende gunſt gegrond; | | | |

#ſſi ging en mag gemig berlooren: # -

ill?aet neen/ gp hebt #p i’rouw ge5bnoren. -

45emig De Nieuwe - Menſche ſterft/

Zoo bp nog lang um inbloeb berft;

et Scheyn-goed ban een epb'Ie Werelt

taet in ljet oog te #r beperelf. . . . . .

12erbreekt/ 1Berblij5elt mp het Hert;

Gheeft finert/ boet ſmerte tot mijn finert/

3Laet imp boo? umen Geeſt gebeuren/

UPat 'H mijn miraten, mag betreuren,

ilàijn Ziel, nu He3ug ban u vlied, A

#Paſt u te regt een Jammer - Lied! . . . . .

3Poet nu bap blijken hoe be fonben/ - w

't 45emoet doen w:k 't #erte monben. ,

l -

#ft buit boo? uur berheuen Throon,
GP g?oote 53e3ug! @Paufög 2oon; -

Smeeh oun gena laet u bemegen/ - - - -

dBoog Ziele ſmert "Een regen. | | | |

# breng en bloeg boo? u een #ert/ . :
at Ilb)# Hoogheid tert;

"Ha bat boot Eydelheid gebonden/ . . .

«En alg bethnogt fg a: er samen s

ſiegtueerbig Rigter belt het meetſ

't «Erfient u niet soa? Opper Heer,

HBaer heeft mp ban u afgebºenen/ - ;

## gang onuuaerbig neer te leven. - . -

* : - , X f,
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r X I. -

dſbrootmagtig lºgeer/ mijn Sauverijn, -

3Pan 3ou ik u gehoogſaen 3ijn/

GEn gp alleenlijſt maet 25ehleeben/

3 Ben &Lbgoon ban ": genegenheden

65p milt het laeg! en ik bely,

3Paer moont geen goed of haagt in mp/

3Pat ik 3ou poogen of beginnen,

(19m 't Booze Hert ##wman.

Ach Jezus! bol mebogentheib,

(dIoont ban um ſterhe Mogentheid,

qDin boog um Kragt ter meer te bellen/

3Pat tegeng u 3ig#f ſtellen.

45p hebt mp immerg toege5pbt /

illuj bpſtant in ben 2ielen Stryd?

dBmgort b'2Ziel en ſterkt be leanben !

3Berblijfelt alle mpn Vyanden.

J Een Biddent Chriſten

in tegenſpoed, door Gods genade bemoe

digt, volgens Pſal. XXXIV. Vs 5.

Ick hebbe den Heere geſocht, ende hy heeft my ge

antwoort,ende my uyt alle mijne vreeſen gereddet.

Stem : Pſal. 79. De Heydenen zyn in u, &c.

GPf: Antwerpen ryk, O! Keyzerlyke Stede.

H#Made heeft ººit nºgE#
IIImbHulp eenWees of 3maerberKruys opleggël

apan 't Zwak Gemoedig magtig om te b?agen/

39erligt ben Druk en matigt felle ſlagen,
• Zº jl?ijn

* -

i
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-- --

iſlaijn laart / mijn angſtig l9att /

&Pntfang geſtabig ſmart /

3Pe 302ge boet mp ſcij2thäen/

1Boog beeg of gene ſtraf,

2lclj ubenb u ban mp af / -

Zoo 3al ift mrºnauten Pſal. 39:14.

ape zoete Vreugt be Bloeme ban het leben

3Permelht / geheel mijn hoope ſchijnt te ſneben;

'it 25en alg een ſlaan bie in Den Stof gezeten,

3Dat blijbfcijap tjiet/ heeft eenemael bergeten;

't #g bp mp bupten Raet,

%jndien gp felber ſtaet/

#n uum gebugte Toren;

24H 3al te g?onbe gaen /

#tan boo? u niet beſtaen/

jl2aet 1m0et t",# berfmooten. "

13ebt gp ban Heer, het Vaderlijk medogen

45eheel bergeten? moogt gp niet bemogen

#Bet Rampgevallen dan uum 45unſtgenoten?

GPf blijft um lºerte boo2 jaer toegeſloten?

&P meen! um ooge fiet Pſal. 1o: 14.

3Pe moepte en 't verdriet.

3Baer boog um Hinb'ren leven;

45p ſjoub u ſtille / tot

2ºp ſjaet ſtampſpoebig lot,

#n uuJe banen geen

en zult uw bolh immerg uw hulp bemijsen/

%in Dieren-tijd, al mag 't boo? Ravens, ſpij5en:

H9et zweerd des hongers 3al baet niet bejegenen/

2ll fou ben Heemel amber Manna regenen.

4Panneer er in de ſtal,

Geen Runt meer boeſen 5al/ - Hab. 3: 17.

- 45en
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4，5ebzeh aen alle Dingen;

apan 5al th in mijn 45obt /
(dLe niebe met mijn lot/ w

#2ogtang ball waar opſpringen.

GOD DE LYK - ANTWOORD.

h heb mijn Zoon, mijn eygenZoongegenen /
afthonhinet bemueenuolfalig leven, om.8:32

n 3ou ik u bau 't mindere ontbouwen? ,,,,

(ſ) meen/# kind! milt batmproevertrouwen.

#zoch / 3oeh maer blijtiglijſt/

pet ſjºemelg Koningrijk,

&#m na be deugt te ſtrepen,

3Daer toe bie Hommernig ? -

jiuj wat'ren 3ijn gemig/ Jeſ: 33: 16.

illus Broodtw# u gegeben.

Heijn hand regeert / mat adem heeft en leven,

#on ik ban niet u kunnen uoepjel gelden?

gºn boot be hragt ban mijne. Mogendheden,
ſhantg iBabetlijſt met Dekzel u befileeDen ?Allenbagtiglijſt be5iet / w

iBe Leliën, bie niet

3erepben hunne fileben/

#ogtang mag Davids Zoon,

#Bol luiſter nooit 300 ſchoon/
2jn al 3ijnHe: een Matth. 6: 28.

gh 3al mijn Eet, ban hulp aan u te ſchenken !
#iet waren laten/ of mijn Trouwe hrenhem/
#ijn doen en 3al mijn doen niet tegenſprehen/

#og mijn verbond, 30o 3elier nooit berbgeiten;

1Aalt ſlegtg mp in De Roe, :

HPertroumb um zaek mp toe/ .
dPact



--------- J--- ---------- ------o----- &

aPaer 3al u nietſ ontbreken;

alBant mijn voorzienigheid,

(Pie u nu hulp ont5eib/

23al ban ball## ſpleefien. 1 Pet. 5: 6.

ſheb ik mijn volk, behommert boben maten/

dàoit in be noodt vergeten of oerlaten?

gh ben en blijf een Vader uan be Weeſen,

#inſonberbeib bie in waerheid opeeſen, .

gEn hebbe nimmermeer/ ,

leet volk bat tot mijn Eer,

13an harte poog te leben/

12eracht/ betſtooten/ neen,

3Paer iſ er nog geen een Hebr. 13: 5.

* Verlaten of ee:

2ël beeft be ?larb / al mil ben #emel kraken, \

Heet gobloog bolfi baer. Laſter-galle baalten/ )

dên nemen boo? geſtabig u te quellen/ -

Zal ih boog u mp in de breſſe ſtellen; -

ga boo! mijn iſlaegentheib/

HPerpb'len haer beleid,

GEu 3oo tjaer lnagt beteug'len/

&Pat 3p / bebeeſt ban ſchrik,

#ietg burben boen/ buijl ik

11 behlie met m: vleug'len. Pſ. 46: 2,3.

iſlāijn buijgheib 3al u Raet in alleſ geben/

3Pe wet bie 'h in uuo' berte heb geſch:eben/

gig tot een Leid-ſter om u boo2 te lichten/ .

#n 't geen gp laten moet / of mag berrigten:

ſlàaeh op mijn mooiben ſtaet/

«En b?eeſt niet boo? bet quaet,

12an bupſent (@Legenſpoeben/

(ſºf ſchoon u 't ongeval,

- v.

319ij
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alPil treffen / @! ik 5al

ill bou! mijn# beboeben. Pſ. 32: 8.

3h 3al u boen boo? mijnen Geeſt beſchouupen/

lgoe 't ig uur pligt in ſtilheid en vertrouwen,

oPp mp te upagten/ om 3elfg in het mibben

19an @Legenſpoed / mijn wegen aen te bibben.

e (Le ruſten in mijn Raet,

(@Le vreden met um' ſtaet / .

(@Le zegenen bie bloeſien;

%ja om het maere goed,

Zoo 3alig boo? 't gemoeb.

- allen omhoºg naar Jeſ. 3C: 15.

2ich 1Baber ! laet ilt u ootmoebig volgen,

u uun Beſtuur ! al ſchijnt gp 3elfg berbolgen/

oo hoom ih ſtrahg De Legenſpoet te boben/

G#n 3al u teber breeſen / lieben/ lopen:

Heer neigt hier toe mijn bert;

dlºp bunht ik voel het merb

1Ban alle breeg ontheben;

G5p 3ult berligten Druk,

32etbgeiten 't barbe guh /

Sieraet boo? Aſſchen geben. Jeſ. 61: 3.

Begeerte desgemoets omGeheiligde kenniſſe.

-
volgens Pſalm GXIX. vers 18.

Ontdeckt mijne oogen, dat ik aenſchouwe de

wonderen van uwe Wet.

5tem : Pſ; 6. Wilt my niet ſtraffen, &c.

gºfte : Ik heb nu eens gevonden.

1 Hoorder van Bebeben/

- fontepne ban be Reden,

- -- Göttnt
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Geeitelyke vezangen en veulgueII. ö 1

G5unt mp een ingefigt

12an uube bierb're uJaerbeib / . . .

&#n baere# en itlaerbeib /

25p faligmaken###

gh kan niet hellſaemg denken,

dBf uum en Gyeeſt moet ſchenhen

Nieuw ligt in mijn berſtanb /

dPat ban natuure/ laeg! leſù

3In 't duyſter, boo? be Pubaegheib

«Beboeit / en o:#and. 4.

25eſtrael met uben Luyſter,

Jſlàijn 3iel 5oo blind en bupſter /

Pat ſp berligtet merb/

dPoo? Dat haar homt beſchijnen,

» «Boog licht bat doet berbmijnen

3Pe nevels van,# ljett. . . .

dPntbeht boo2 um 19ermogen

giën C5eeſt/ be bupſtre oogen

32an mijn berblinDe 3iel;

2ich! dat mp / alg ban Saulus,

3IPanneer bp mier een Paulus, ，, ! ! !

dPe ſchil ban tºen af biel.

&Poet 30o mp waerheid henne / . -

3Pat 'h mp 'er aen gemenne/ -

2llen u boo2 maere deugd; | | | |

69! bat 'g mijn trooſt en leven, .

3Pat# mijn 3iele geuen / . - . .

&#en we en lijkt #nue. ' 8: -

niet alg ecleerbe Baſen,

* * . -

- - - - - - -
-

s

t

#nlwoon hoogun g" ſafe.nl #n
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gin waenwijsheid berubatt/

3Pie ep De kennis ſnoeben;

ilàaer 't ig om te bebzoenen!

&p p?aten ": ſjatt.

€5eeft mp bie buijgheib Vader !

dPie uit de regte ader -

12an u me vreeſe bloeit;

#onbeert in ben geloooen/

39e 3iele leib naer boven,

49p bat De D#, ſteetg groeit.

3Laet 'Ét neerſtig omberſoehen/

1 lun Gobbelijke Boeken;

iſluu Geeſt nip 5oo beſtuur /

dPat niet be ljerſſeng kooken,

ilàaer bat De 3iel ontſtoohen

3Pogb / boog een heilig vuur.

-

--.
-

Verbonds-Handel

Van een SON DA ER met de

GRO O TE VER BON DS-GOD, .

volgens Pſalm L. vers 5.

Verſamelt my mijne gunſt-genooten, die mijn

verbont maken met offerhande.

&tem : Myn ziel verheft Gods eer.

©fte : Waer is 't fortuyn nu ras.

O I 2.Hengename ſtond, x-ter-ar

3TBanneer ik in 't HPerbonb -

&Beg392ebeg/mogt met&Bob mijn Schepper treen;

390en inp De glans ban# Heil omſcheen/

“En ik mijn bert mier kwyt, . . .

- ,

dPoog
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& Poo: 't op te blagen /

?len boog waerdigheid:

«Bm hem alleen meer te behagen/

ilPiero Sond en Ydelheid,

QPen Dienſt ſite: opgezeid.

ilàijn 3iel boo? bege ſloot /

«Een Bond met Hel en Dood,

g?m '# #emelg #oohheit ſchenbig te misdoen,

«En toomeloos naer het Berberf te ſpoen;

&Peg merelog pbelheid

#ad mp betoverd,

3TBaer toe meer ge5eib?

weg-, &Pe 3onde bab het hert veroverd,

GÉn 500 mp tnegebeeſt /

&Pegi &Satang# Beelt.

ſ : l I. . . . . .

Pog 't boblijft ooge 3ag/

- #oe fft gehlunſtert iag7 -

2llen heteng ban be Hel, en dat mijn hert

«bob bab onteert, en lang genoeg getert,

#### Juda's#
'g 13pani 2 OIltll Bill / .

(Letbmijl 3ijn#
Ball Zonben- ſlaverny,

ilàijn 3iele ma: vry. r: ,

- «Een 45obbelijke hand, . *

} -- snor:#ºra,...
* #ſt ſmolt inſchaemite/'k mag mijn zelf niet meer/

t #l2aer biel/ alg dood, aen geſug boeten neer,

w gËn fmechte Davids Zoon,

2lcij! moub gp ſtigten ,
t - #In mijn 3iel um Throon, … . .

3a baet um heerlijk Beelt oprigten! 9
- - - jf 2. #0e

> .

* ,

** *
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lgoemel ik graeg behen/

&Pat 'H 3ulhg maat" ben.

(Iertmijl bat ik nog ſprak

@Lot 23e3ug / 300 ontſtah/

«Een lºeiiig vuur mijn geeſt in bolle vlam

19an ſtiefbe abobg. #h moeſt en ondernam,

lgem (Die mp tot 3pn Dienſt

H#ab aengebzeeben/

op het onverſienſt) -

&omber beding mijn bert te geben.

(Le tupgenj ach! regeet/

dPaet in alg o: Het

JIBfjn 3iele onberbomb/

dlâet #eſug het verbond,

2,In baſte &Ztoum/ blpmoebig aen te gaen.

39an wil en ſin, boon altijd af te ſtaen. -

«Belijk een Ibeilig zaet,

#Boo? bem te leben/

&choon. De HIBerelo ſmaet/

3Diert aig Berbonbg-eys onberſchzeben;

#l?ibg. Dat boo? 'g #eeten kragt,

&P it alleg weg #taat

3Poe ſp?ah bp/ in ethen/

3Pat ift be uwe ben -

12oor mijnen iPabet : #la bat ik eeuubig 5al

ilm Koning 3ijn/ uuJ Deel en 5alig al: -

Zie baet/ Daer ig mijn Trouw, .

dPie 'ft nooit 3al mgaſten/

Gunmerg eerber 3oum /

JBen Hemel en be Aerde H2aken;

#a beben 't gantſche Al,

Gºet ik bie bgeeäen 3al.

T -- v III,

|
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# V I II.

3Poe ſtomb ik alg bebeeſt/

&Paer mag ín mp geen geeſt,

qEn alg berfſomben ban bermonbering;

Uftiep ift / hoe Ik beg #eeren gunſteling?

gh 't voor nierp bat 3ijn min

ſlPil oberromp'len/

ga muil nemen in * - ; ;

1Boog eeuunig? om mp alg te bomp'len/

gIn een Zee ban geil / . . .

GÉn goebijeft 3omber peil?

. , , IX.

dºen ſtaet ban I hel en Sond',

iſlaag bie in een Verbond,

#ſaet het onuiehbaer hoogſte wezen, ſtaen

#n 'g Hemels gunſt / booz eeumig obergaen?

# heb um Bond en Wet, -

- ga Beelt perbaohen/ en

ſlâet een boog op5et;

#oe! 3al bat morben nooit gem?ohen?

- 31Bozb gp ban niet geroemt/

?tig gp ben 3onbaet doemt?

X

't gg goebhefb boo? be tijd,

«En gunſt ban eeuunigheid / -

# inp upt vry-medogen duel mou boen/

cijoon bat ik toomloosnaet 't berberfſou ſpoen;

gk mag boog naem tot hoon,

#Boog doen en denken, *

3Pog hp mil 3ijn Zoon/

#n #Liefde ter berſoening ſchenken;

«En gunnen een gemoet/

abat en het boosheid vocht.
- , # 3 * . . . XI.
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X I.

5aeemt liefde, neemt mp in/

#5eſtuurb op leert en Zin,

GIot 'g ieeeren eer, op bat ſh mp geblaegl
Gilg 3oo een bie 3ijn Bonds-God ſteeb# beljaeg

d? Geeſt! laet um beſtuur/

#ſlâijn 3iel boen blaken,

64n een heilig buut:

&P ! mogt ih 5oo Göobg vrindſchap finaehen/ .

(diermijl ik onberſchrijf/

aPat ik des Heeren blijf.

BILLYKE KLAGTE
Van

Een REISIGER na den HEMEL
Pſalm XLII. vers 3. -

Wanneer zal ik ingaen,ende voor Godsaengeſichte

verſchijnen?

stem: Hoe lange zal de liefde nog duuren?

ope lange 5al ik nog moeten zwerven,

gn 'g maerelog holle Zee?

een 43oög gemeenſchap berben? *

ambaer blijft be uur ban ſterben ?

Haatät Heemel- Ree, , -

#boet Ruſt bermetben; -

-

#acht bemel-Ree, 's

âſpeelt Ruſt mr. #e.

Iboe lange 5al ik nog op be Baren,

'Pan beſen bollen ſtroom / .'

52og 3uhhelen/ en baten? ,

#iet ſomber tranen te paten! - jl?
S- - Ct
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iſlaet angſt en ſchroom; l

Ach ! hoe beei Jaeren,

Blèet angſt en ſchroom /

«En alg in Droom,

t III. -

3Panneer 3al 'er be Ziele eeng landen

&Pp 'g gemelg vyl'ge Kuſt?

gºn manneer u ºp ban 't ſtranben/

op 'g Daerelog barre zanden: " .
- Ban «Epb'le luſt, -

- «En Ziels vyanden? ,

TBan &#pb'le luſt, ... .

% in ſtille ſtuſt. , ,

VI 'o - .

?Ich! nlogt'er bien Bag eenſ aenbreken ,

#og lang van mp verblijd!

GBp bat 'h/. (bpma be3unehen) * | -

Jºlàogt heuglijk overſteken,

n b'efeumígbefo/

#II ,

iſlaſjn Reys # Tijd.
- \ -- V. t

49! miert'er geen Tijdt meer gebonben/

Zoo mag ik mijn getoefijeib kwyt,

«En ban een bleeg ontbonden/

&Poogtrohhen ban be gonnen;
3 Baeh ſterneng Tijd,

& poet lebeng ſtonben;

#Baek ſterbeng Tijd,

ſtomt Eeuwigheit.

VI.

ºl/ Noordſter ban al mijn poogen/

Heer Jeſu u 3al ik met magt,

* * * # 4 19ere
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12ertroumen/ beſchouwen/ beoogen/

4Been amb're Leydſtar geboogen; .

ilm Hulp en Kragt, -

2Illeen berhoogen; . - - -

illuj Hulp en Kragt,

1Perſoet mijn Klagt. ,,

De tydelyke Doodt,

Beſchoud als in een ſonderling voorregt

w
van het

voLK VAN GoDT.

&tem: Hoe ſchoon ligt ons de Morgen. Ster.

oefte: Ik hoor een ſtem uyt 's Hemels Ihroon.

O Doodt! ſchoon ieber boo2 u beeft/

ſlàet reben/ bie in 3ouben leeft/

25ebugt boo2 eeumig Oordeel; -

520gtang een Vreemdeling op be aerb / .

3Dieng 3iel boo2 u ten lºgemel baerb/

ziet in het ſternen Voordeel;

't 12etbgiet/ baeh bliebt/ -

(GIreurge ſtonben/ ban be 30nben/

zijn oerouotenen/ eeuunge vreugd bernang 3pn

; - - -- II. , , (weenen.

&Boobg Homſt/ ber5elt met angſt en ſchrik,

25aerb ſlegtg een ſmert lijk oogenblik;

lgaer naer/ en aahlig bupſter /

G5aet boot be beuggelijkſte dag,

apie ooit het oog beſchoubmen mag/

qEen morgenſtond bol fttpſter: ' ''-

3Poo: 't bal / hoe ſmal/

«En te ſchroomen/ boo2 be bzoomen

Ieier beneben/ ig met eenen ſnik waaraan
* .

, 7 - 2

e
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I I I.

#eeft geſug niet be &Boob gedood?

# niet baer arm ban magt ontbloot?

#Berftomt haer ſcherpen Sikkel,

#oog ben bie in Den Heeere ſterft/ -

#n met De Dood het Leven erft/
«P! #el maer íg um Prikkel?

ºf een ſmart / boog 't bart/

... ## 't ontbonden/ gan de 5onben/
&Pie 't ontlupſtert/ Jeijerſ be dood gekluiſtert.

3lig gp be leeme hutte breekt/ .

gaeg geeren boſh na 't ſjerte ſteeht/

42 Dood! mat 5al 't u geben?

3lBijl bp bie Hei, en geoob bermon/

SPen btoomen blijft een Zegen- Bron,

GÉn in De Boob ſjaer Leven:

&Boog ſtaet/ beſtaet/ *

#Pol van Hlaerheid/ pgaelt 3ijn boaerijeib/ .

3?ietghan binbgenſtle:banbeglºeerenhinoten.

&Pſe te gelijk een Straf be5ſet/ . ! ,

25egrijpt uur maere weezen niet/ t

3feilt in begrip / en oordeel 3. e

jaren/ ſtraffen 3ijn ban ambtenaert,

52abien ben vloek 1Berbloeking baert /

«Bp baer en tegen voordeel: "

«beluh / geen bluft/

ºn Daer neuenſ eeuunig leben/

192ome menſchen/ "En na het ſterfuur toen

- - t e t EIM,

#Bog, Homt op als een Dief bp nagt/ (ſch *

'h bil 3ijn op ume komſt berbagtſ

#ijn 3iel moet blijtig mahen/

«#n op haer poſt manmoedig ſtaen/

tºe jf 5 «Op
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«Bp 3oub' baer onbetuagt verraen,

&#in boen uuo X5ttter ſulahen: » - :

19ett / oogt om boog /

H#eperg Hampen/ hlaere lampen, .

5?ooit te ſlapen/ moet##n tot ſchild en wapen.

@Lermijl ift Ibeer um tulp verby'

illup GL2ooſt betuuagt in booog Valy'

Zoo Doet mp heilig leben;

gEn bood in mp onbeti'ge Luſt,

#00 gaet uuu Knegt in b'eeuuu'ge Ruſt,

#oef boo? geen boob te beben:

II'm fitagt / ik magt / -

3TBfſ geletten/ mp in ſtrijden;

319einig uuren/5alm#Dat moeſtelenbuuten.

GP (Boob! ach ſchaduw' 3onber Beelt!

#lP020 'g Hemels hulp mp megebeelt/

2oo Iaet fſt geetne Delben w

Hl?ijn Grav'ſtee'; ga in 122ebe heen/«En matigt klagen en geween, t

G5p boob maer ſlegtg u 3elben: - 2 .

«Een ſtap / een trap /

tºPp uuj labberſ ieto te rabber /

#n. gelooben/ inp ban bee3e aetb maer 25oben.

GODS GOETHEIT IN CHRISTO.

&tem : Pſalm 16.

O t Eerſte boogſte eeum'ge Opper-Heer,

* Pie magt en reſt heb om gedugte wetten,

2lig blijken ban um mil tot uume ſter/

2ſen alle ſchepſels, aen ben menſch te 3etten;

3Pie (g berpligt / na 't Goddelijk 25ehagen/

#maet woord en daad 3ig alieſing te"e, º

l
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II. - - - -

dBp hebt mijn 3iel geſchapen met ubo Beelt,

«En boog uur hand, un, Wet inbaergeſchgeben/

19erſtanb en htagt genoegſaem inegebeelt/

&Pm na bit Rigtſnoer heiliglijſt te leven:

RPug bomb ik mp aen umen bienſt betbonben/

#ſlàaerlaeg! ihbgaſt“En , boog ſnobeſonden.

Gy heilig Bob / bie 't doen ber 3onben baet! ,

GEn bab geb2eigt bat iſt ben dood 3ou ſterven,

2ºlg ih u misdee, uertoo?nt boo: die Daed; ,
JPoet mp um Beelt en uun Gemeinſchap berben?

qEn homt inp tot be helſche ſtraf beruoijſen /

23H Han ubu boen/ C;#) niet migp?ijſen.

3Paer leg ik nu rampſalig in mijn ſchult, ”

32an Bob mijn goed en eeumig heil perſtehen/

JBet Onmagt, Vloek en Sonde alg berbult/

gÈn boel mijn leven, liefde Bobg/ ontbgehen;

#n Sond en Schuld ontfangen en geboren/

«En 5oo gp 't milt/ 8 goal ik ga verloren.

“Been Schepſelg ban u/ hennen haer in ſtaet

&Pm mp te tebben / mat 3p immer beben; -

& Pat geld hier niet/ 't ig bp tjaer buyten raed,

ºp eiſt het regt ban um geregtigheden:

#Ik ben verdoemt, hier baet geen tegenwoelen,

«En moet bekragt vay#" gramſchap boelen.

(GIen maer uun wijsheid upt een middel bomb/ .CPin in um gunſt en liefde te herſtellen/ n

Gten hater Gods een breker ban uun bonb/

«Een ſlaefbet Aboub/een vloek, een kind bet bellen;

3Baer boot be ſchuld betaelt uuotb en geneben/

&Pool 't doen betapet/ 't verlote regt ten#
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V II.

't gig ook bp u / upijl g'in een Vrede-raed

3Pan eeumigheid gehouden/ hebt beſloten

t'ſ herſtellen &onbaerg hopelooſen ſtaet/

«Bin baet ban u niet eeuwig te berſtoten;

iſlàaet uit genaed', en vrye gunſt te geben/

illum heerlyk Beelt, tij# u 't eeuwig leven.

't Afſchynſel ban um glans en heerlijkheid,

'Allg Borg beg 2onbaerg 3al be &chuit betalen/

&#n nemen mech het geen baer ban u ſcheib /

&p?ah / Vader laetſe in 't verderf niet balen;

## beb 't Rantzoen uoo! bate ſchult gebonben/

al boog mijn zien: een boog alle 3onben.

a ijp bie Trouwe houb in eeubnigheib/

omt in de tijd, alg een bermenſchen Sönen,

n 't ligchaem, boog beg 1Baberg magt bereid /

erooit en naekt, bp arme menſchen momen;

d2m tot uw roem boog utme gunſtgenoten,

(Le boen alg borg, oºkeeumig mag beſloten.

Jae gramſchap Gods bp boo, godlooſe braegt/

3Pen hellen ſchrik boog 3ulhe öie u haten,

â¢oo bat bp boo? ben angſt ber 3ielen klaegt,

Mijn God, mijn God! hoe! hebt gpmp verlaten?

42m Gods verlaters bie be &onben minben /

2lan haeren 45ob in ## te verbinden.

52og mier ben zondaer 't een mig heil belet,

gºn moeſt geheel be moet berloren geben/ .

#oe bp 3ou / boog het houden man be Wet,

3Bolhome Hrijgen 't &#eumig regt ten leven;

* Pog op bat hp baer boog niet 3oube bzeeſen/

âEou ooh um Zoon/biertoe 3iju Ziels-Borg#
J
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X II.

3 Paer iſ boo: alle nu bit heil verdient?

#een/ maer boog die, die neil nog leven binnen
#n bate 3iel / en aen bien Sondaers Vrient,

Saoo, 't waer geloof haer tederlijk verbinden;

#le bein al# 't goed dan bate 5iel begeeren/
«En dadelijk gaer ooit##" bekeeren.

l e

gºn heeft Den Zondaer upt hem 3elfg bie kragt,

©in boo, 't Geloof 3ijn heilvriend te omermen?

HBeen. Die moet bein bood haagt band'Oppermagt,

GPie uyt gena ben t'zynwaertsmoum ontfermen

Gºegeben uu02ben / anberg 3ou bp 3ijgen
#n onmagtnamen:#aen't heilbloet h!ijgen

O Groot Ontfermer ! aig ih bit beſchoum/

3 Pat gp aen mp genaed en geeſt motiºn geben/

C2in met uw Zoon te treen in ondertrouw y

Gaan 3eg th/ moeſt juiſt ik, foo'n doode, ienen?

3Pat gebt gp goedheid meer in mp gebonden/

2lg in Dat volk bat agt, in bunne 3ouben?

42! 't ig wat groots, mijn Maker miermijn Man,

GBp geeft ben hemel bie/ bie 't vuur ber bellen

Siegtueerbig bao berbieub : 6 God! ſh han

SPt wondren umer liefde niet vertellen,

32ie 't al verbeurt bab boom uw Eer te latenhen /.

Genoegſaam @Bob/## uu03elfg Die ſchenken,

2lcij / mogt tft leben weerdig bit geluk!

«En mp geb2agen na um wiſ en wetten,

«Bemillig rampen torſen, onber druk,

#p 't onderwijs van ume lippen letten;

«2m mp in alles baer na te gedragen,

3ºlg een bie ſoeht 3ijn Bond: God te “begºn
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* XV II.

3Legt um gedugte Hoogheit op mijn hert/

il?acht mp bedagtſaem, Iaet 'h eerbiedig b2eſen /

19an herte lieben u: Demt Dat u tert,

«En niet en bien / in mp dienſt weerdig weſen;

alPilt alg uun kint inp Vaderlijk behandelen/

'H 2 al in ootmoet,### met u maubelen.

Ontfonkt mp #eſtig boo? uun liefbe/ om

%jn wedermin u tebet te omermen,

eBeleib unijn 3iel beel in uw heiligdom,

âBilt boo: be magt beg ſatans mp beſchermen;

«Bunt bat mijn geeſt/ op bat ik mag belijden,

HPietg 3al mp ban be liefde Jeſus geſcheiden.

EEN CHRISTEN,

Door des Heeren Geeſten Genadeovertuygt

van Godts

TROUWE en WAERHEYD.

&tem: Jehova Heil-fontyn,ey wilt het ſalig leven.

N" han ilt ſteunen op Sleijoba mijnen Babet/

?llig op bet bolbeing Ader,

alPozb met b2pmoebigheib/

KLGt beneneren: boog3ijnen@beeſt geleid.

3Pe hekdreHeilzon ſchijnt met ongemene klaerheit,

(Lot lupſter ban Gönbg maerheit,

32u ſtan 'ft niet tmijf'len meer / l

49f mijn ſperloſſer ig# Heijerſcharen Heer. -

&Be 3iele 45obe 3ubijgt/ en billijkt al zijn wegen/ .

oerwagt upt vloek ben zegen, wat
* * * - -
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19et Licht in Pupſternig/ -

Abchoon batſe nogom:ban druk en rampen ig.

Leoemel gebouab ſſaet / ik moethem 1Baber noe

Zijn moijſen handel roemen/ (men /

GMoog moeg lg in De Zee,

2Seib 3ijne buipe/ bpmarans berhoogt mijn Bee.

'it neertrou geen #belbeit/ of bott op loſſe & Ploo

ſlàeer alg het lt?upg te ſch2oomen; (men/

UPe name mijneg 4Bobg

dPie ig Inijn een'ge sy', onuoanſtelbare ſhotg. -

2II mier ben gemel moeſt/al moeſt be?lerbe beben/

45ob 3al mp nooit begeben;

't HBier al eet omgekeert /

ofer €5oo 3ijn maerijeit hrenh/ en eigen naemonte

V I I. (eert /

'#Abta na geen bol gemah/ueel boo?ſpoet/goede ban

3Paet 'g altijd heupg te blagen / (gen/

«Bebuerig fmert ooo? bem/

dPie gaet op 't engever ſ# 't nieuuu getuſalem.

«Been 3Lupheib mozb beboelt / of eer en g?oote ſta

3Pat alleg moet if bogahen; (ten /

?llleen maer. Dat be n00b

12eteiſt/ 'H beoog allºn bagelijkſe beoob.

%jk proef begoebheit 45obg/mag 3ijne gunſteſma

iBertroum hem al mijn 3aeſien/ (hen/

Hººp trooſt mp in 't berbziet /

3Banneer bat hert nog# geen ſchijn ban#
e 3iet,

2 à ban 't ontuillig hert gebogen en genegen/ -

49ni tot de barbe uuegen/ - - - HIàet

* * *
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ſlaet bluft en hrupg belaen,

#lâijn Heyland unillig# nammeren 11a te gaell.

ades allerhoogſtensbornianminnelijhofmoliſh/
# boot mpm 3iel aenbib'lijft,

oe heeft tjp 3ig bergift!

3Pie 00it D00?onadoni:met 3ijn 45eb getimiſt.

3ean't hoogſte, grootſte goet, iſ nimmer quaette

lgoe/ 3aſ ik ban niet tragten/ (wagten,

d5oog meg te heuren goet ?
#n rampen 3u0ijgenx#nnen gaan IIlOtt,

gä meet begroote God, heeft altijd mijſe ſieben/
302aerom bp tegenijeben

zijn liefſte bolk toeſent/

(Le mibben in 'tgevat:# beſt 3ijn buipbekent.

Heet Herbſche Abchijngoebºl moet goog hinberen

ſep bat baet bart 5ou 3menen (begeben/

(die beter na omhoog;

3Peg merelbg klasse:, ig ſchadelijk boo? 't oog.

V

«Een heilige moet 3ien (tot hetgemoet getoetſt ig) ,

#at maer boo? mot en roeſtig/

dEn 3oehen 't maere Hºepl;
5alet bietſ maet boben 't 3merh/ en allerhoogſte

XVI. (ſtept

apan molb bp meberom beſtraelt/ boe3ºet verle,
ſlâet licht man 'g Hºgemelg 3egen/ - (gen/

#a blijkelijk getoont / --

#oeſbob3ijnſPaberb:#panniëberſchoont.

gehouah 'h bibbe aen / en berfniet ſp?then tegen/

" " het wond're ban uw wegen,

')
l

512aet
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-

ſlaaer tupg 1 in ſpepb ber #el/ -

âteat b' oppabºtti:#/ bat ig imp buonber

e (uut ſp

gh beijbe beilig boont op 3ijn genabe-blerhen/

w #an 3ijne gunſt beunerfen/

gselfgul be tegenſpoet: " " .

d5eloof/ 't ig woner:#l al matÖe lºcerebeet.

ape3ieleig bolbaen/met 'g gemelg mf kan ruſten/

ga 3ig genoeg betluſten/

-, #n 45oog genoegſaemhein/ .

3Pie aan be 3ijlle tlooit g: uit hulp ontfeib.

V. Al D. s M. e

39ergun me um gena/ berij!pſelt mijn 39panben?

(@Lot bat ilt aen 3at ſaliben /

&Baer men ban b2uh beb2ijb /

Bolmacht zal ruſten in het opperſte beleid.

Op Het

GE s E L sc H A P

w

- der -

G O D S A L I G E N.

* volgens Pſalm CXIX. vers 63.

Ik ben een geſelle aller die u vreeſen, ende dier -
die uwe beveelen onderhouden. - -

&tem : En de blaauwe Vlag die waeyt.

ofte: Soet Geſelſchap dat met my. "

*### IDg HIN 'g geeren Blydſchap, 'g mere get,
afug liteur- en #ſtoringen; relbg

u Btſelſchap geeft# Stof,

- dàrº
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dem tot 2ielg-bermaeh te 3ingen/

gºn te upten uuben 3Lof.

" - - Il.

't licht dat van be Godheid ſtraalt/

dBp het Beelt bat in u b?aelt/

HAeeft be 3Perelbling ontlupfiert/

HTaået inijn #ieſe echt en baſt/

oo! he liefd aen u gehſupſtert/ >

Schdoû batt op bril Helhond baſt.
4,- . 1 II. : “ . . . . . k

ſlaat een heugelijke Tyd, ' - .

2ilg uup t'ſamen uptgeb2eib/

jl)dogen Gode 33ſal'men ſingen,

«En wup hebben rupme ſtof/.

dBm op 't ſpoor ber Hemelingen,

lgem te geven ter en Lof.

- - IV.

ga matig 't niet momber zoet!

#lg ik met u mijn gemoeb/ -

#Poot ſbubulugtige ºbebeben/ | | | |

#Laet ten hoogen gemel gaen;

dBm beg #eeren Lieflykheden,

waoo: 't geloof, te ſchouwen aen.

3Balineer in#is,
gºeue / aen ben allDere / 3epD * * * * *

## ijert#ondervonden

3Ban ben# en hoe bat

wee vergeving aller 5onben/

geſug#.

- - - - Xk

algbaer bp 't onſacblijft ligt, " " . . . . .
#an begiseeren aengeſigt, . e :

ânſt zielihoomt bijttadinj- - - -
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&ën mp / onber &ang en Praet /

#n beg lºeplalig liefDe Dubaelen/

-[Bulb be Blijdſchap r:## IIlact,

3Peg ift bamhe mijnen Godt,

zºpie mp 't ouerbier genot/

3Pan 3ijn Kinders, heeft gegeben/

3Paer ſft Hert en meng mee paer /%

ga mij ſteruenſ en dienen/ 27% &

âſBet bie eensewitt,#.

3Laffert merelb 5oo gp uil/

'K: @Ireft niet eeng ljet in geſchil,

3Pat men uytbraekt ban De vromen,

&Poo: een aengeho0ren haet, . . . . .

*H ſºeb bolftomen boo2genomen / . . .

4Poh te 3ijn met haer#at. - .

2lcij! @Elſenbig buerelbg kind,

3Pag ge niet te jeet berblinb/. . . .

âIPíſt ge mat mijn dierb'ree vrinden,

&maken ban het hoogſte goed, -

#Pimmer borſt ge onbetubinben/

't Spgehen tegen# uurgeman. \

op obt bie ong 3ijn gunſt betleent/

lgeeft upt# ong t' ſaem vereent,

âIaet ben Band ban mate bgeebe/

aPie ong t'faem vereenigt houd/

2dig be maere kalk, maer meebe

geſug. 3ijne ſterke":

* * * * *. -

XI. -

# bat aſieg heeft en âgaekt/ -

ozb bien Band nooit log gemaekt. " .

4Af 't Booſen enbernamen;

* 45 2. 41 ºff
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r

alBig be onberbimbing 3al /

2lig baer poogen, ſtrafig beſchamen,

#Pooit homt geſug ſterft ten val.

X II.

23ongerg ban mijn Vaderland,

#Baer/ nog eeng/ ig leert en laanb/

*H 31eil bolbaerbig met u treben/ . -

oep beg 3Leueng ºper, Baen;

#a gelijk met rabbe ſchgeben/

#a het Hemel-Zion gaen.
ver X III.

zullen qIaſier-tongen ſmaen?

ga na goed en bloeb / u ſtaen?

#Stott boot 't gob'loog polſt gebcben !

#n bergeeft gelerben Hoon;

aſbeugben 3ijn aen gefug leeben/

#lg je Perels aan een Kroon.

X IV.

dBmbermijft en trooſt malkaer;

#g 'er iemnant in gebaetſ -

&#fboo: ſomben meer geſlagen /

aataegt hem boot in het behet, - 3

3meiſt maïhanberg laſten b?agen/ - - - - -

«En berbult 3og 4thgiſti wet. - - - - - - - -

- - X V.,

(Iot top in het Glory-Rijk, - - -

#maet elhamb'ren eeuwiglijk, 2 , 3 :

#Zullen Haleluja's 3ingen; -

2tig in nabzuh 's Heeren Beelt, -

#et be 3aal'ge Hemelingen,

# en mp mojo inegebeelt, "

".

.

- --

- -- Be-, * * * * - e
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BEGEERTE DER ZIELE,

wegens de onvolmaaktheid van dit Leven , na

de Komſte van

J E S U S CH R I s T U S.

&tem : Wie ſleet heugelijker dagen.

«Pfte: Auguſtinus ging eens ziften.

'ſ: CIS#b be ziel berpant / gegeben/ -
H# geloobe / aen ben Heer,

2m boog jem opregt te lenen/

Pool te brengen tot 3ijn Eer,

't #lepne aental mijner dagen;
il?aet laes! alle###

#Boet ik over 't EY GE hlagen:

Komt Heer Jeſu! haeſtelik: #omt neer/ ge.

JRijne Ziel ig nog 5oo duyſter

&lept maer al te mepnig tijbt/

# ## De glans#
all Deg l#eeten. Hºeer epbt; *

3TBat ontbreekt# niet al klaerheid! .

2ºlg ik mp bp mijle ſchift

(ºot beſeffen ban be unaerljeſt;

Komt Heer Jeſu !"# bis,''

' -

3: #tan geen een begeerte ſmooren,

#Rie & Bobg doen trekt in geſchi; '.

iPaet ig Zin en Wil ber oren? -

#n beg Hºeeren##
#, begeerteng en de luſten/ .

álàillen in hoog mijg beſchiäf

#pooit met uolgenoegeruſten, is

Komt Heer Jeſú! haeſtelik: bis,
. - - - 45 3 - - -- IV.
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IV.

ga moat Hleben niet mijn zinnen,

#og aen een vergank'lijk goebt?

GEn mat poog iſ niet te minnen?

“BTI mat iËt niet lieben moet?

3Laeg! beg HPaerelog #belheben/

Spannen ſfeebtg: mp meenge ſtrik:

deberbmarſchen / 3elf#/ be rebell;

Komt Heer Jeſu! met: bis.

*H #ſaoet alg Reyſiger berheeren/

2Eig een vreemd'ling ſugten hier,

#iaag ik ban niet mel begeeren/

't Landtſchap baer iſt Borger mier?

'á Slent in bupſent ongenugten

2l mijn lebeng-tijb, mag ift * .

#am niet uiel met reden. 3ugten? . . .
Komt Heer Jeſu ! hij: bis.

alàant hier ben ik in ten wereld,

#Baer men niet alg boosheid 3iet /

#ſe baet goed alſ ſchoon bepereld,

#ien mp beplt tot 3ielg ber02iet;

@m mijn bert te operbeeren/ .

aelſ ºp bat ik meeg en miá/ .

#Schijn-goeb om het te begeeren, - . -

Komt Heer Jeſu! tus: : bis. "

'h moet hier met ben Gooſen ſtrijden,
3Pie boil Heer# ban mijn hert,

Nººitme 3iel berbaſen / lepben , -,

#n verſoeking, dP! 3p ube

Veelmaels boot hem aangedreven, * * *

«En berbult met angſt en ſchrik,

d@um het ſtrijden op te geben;.

Vomt Heer Jeſu!'haeſtelik: bis, ERN
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E R N ST I GE BE DE

Van CCn * *

ovERTUYGDEN soNDAER.

&tem: Corante Monſieur.

efte: Alleen alwaerdig Godt.

G# ilàajeſtept/

&Pnbiehb're Heiligheit,

3Pie in ubn'# nooit be ſomben dult,

&## Doemeling met bloeit en ſchuſb berbulb/

3 àie ſmeekt u/ſchoum' mp in genade aeit/

gËn boetme in uun 192inbſchap obergaen;

H#oemel ih ſteebg met het geheele hert

lium Opperheid, uud Hoogheid heb getert.

II, - - - -

g4a ik heb u onteert f

zoo gp mijn Dood begeert / - - -

42m bat berbonſtert bierb uum' JBajeſtept/

Zoo ig uun oordeel in beregtigheit; -

45p blijft ſiegtueerbig # ge mp berboemt /

#uit einb'loog in un, Deugden 3ijn geroemt /

geſe tegen# b'49ppet-ikoning heeft migbaen/

HPoet 'g 13emelg"# gramſchap onbergaen
- ' l II

álàie mack ban ſtraf mp bºp?

3dBie blijf er Borg uGo2 mp ? - -

âBie 3at mijn ſchuld betalen of holbgen?

oën boo2 mp megen op het #ielg-Randſoen?

#l2aut tft het nietig te gebeu boog mijn ſchuld/

?lI oefent 95obg 3Laitiamoebigheit gebult,

Zoo mozb nogtailg be 3lebeng-draet berhogt.

3Die helpt mp / eer "# 't berberf ſtopt? IV

. 4
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IV.

't gig geſug/ geſug/ maer

ape Eenige taſtbeiaet/ '

zaaie mp boo: Booo en e Han Behoe'n,

gºn aen het Regt van Bob boot mp boſboen;

2lch! u noo! nip bog in be Breſſe ſtelo/

#eer 3ieſugleer mp'g gemelg wraek-zwaerdbelb;

oPp bat mijn #iel beo? u gefaligt tuogb/

ſlim liefb ig grootſ ": 2irm ig niet perhoºt,

#chelb mp/ Jehovah, htpijt /

3lll' ongeregtigheit/ . -

q2m Heſug uutl/ en buozb met mp beb?inb /

&ſa neemt mp aen upt liefde tot un) kind;

2ich miſt iſ. Dat het bob'lijft berte bloeb/

3Bog? al mijn 3ollben bp u ijab geboeb/

3Pat 3pub th% upchen! u?eeſen noob nog Poob /

«En mp geb?agen alg uuo Gunſtgenood.

De overtuygde

Z O N D A E R,

Dringt nader aen op Gods liefde in de Heere
J

Jeſus, volgens Ezechiel XVIII. vers 23.

Zoude ick eenigſints luſt hebben aenden doet desgod

looſen? ſpreeckt de Heere HEERE: Is 't niet, als

hy ſich bekeert van fijne wegen, dat hy leve?

aStem: Aey ſchoone Nimph, aenſiet, enz.

'NM Enslievend ſbob / bie nimmer âonb begeren

53a Det 30nbaren Dood, -

#Raer baet in luſt hebt bat 3p 3ig beſteeren/

?ll 3ijn haer 3onben ggoot;

gºp miltſe Alle in uw en zoon bergeben/

got mien be 3iel gebgeuen usert/ 49

, Pn
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©p bat het reetg geſto?be gett / . .

ilàogt meber leben.

e II.

'H2öen obertupgt/bat ontnagt/ bloeh en3onben/

&Pmtingen mp / en foeli

3Berberreging/ ô geſug! ín uun wonden,

iBoo? 'g bemelg wraek en uloeh;

GBp3onbaerg vrind,gp ſtond mp maetbeſchermen/

12etgunnen moed en ben geley, -

2lch Pabſbg zoon! milt ober l!!!!

Il ban ontfermen.

III.

op '# Levens-vorſt, gp hebt be Poob gedodet

JPoo? uuoe bfttre iBoob/ -

«En het berlegen hert tot u genobet;

li hlaeg ik mijnen nood:

3Pilt upt ben Poel ban Ziels-verderfmp trehläen/

# meer gp #onbaerg niet berfoot;"

#ch milt mijn herte upt ben dood

Per 3onben mekhen! "

IV.

'fi #toom/met benlaſt uan al mijnſchuld belaben/

&#ot bobs ſpenaben-Throon,

iPagt Irooſt/eerſchooning/wond ten ban 45e
#n 3ijn# #oen; (naben

#h mil #n Rampniet alſ mijn zonben mepten;

T. @ Ziels-Borg! ſit bal in te boet/

3n hoope bat uun bierbaet 25loed | |

3900: mp 5al pleyten.
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H ER TE LY KE B E GE ER TE

Van een

Z O N D A E R,

Die by des Heeren Licht, aen zyn onmagt tot

het goede ondekt word.

stem: O myn ziel! wat zoete tyden.

G 9bt bie 't magt'loos hert mij geben/

ſtaagt en Leven,

'2ten een HLebelooſe 3ici;

'à l#eb nog 3Leben/ nog #ermogen/

2lclj! Dat 't ooge

32an ubJ evenenf op mp biel.

'n 25en dwaalſugi, blueſ en bugfi

#n,maarn uïn HB0020 len Pegenſ en

# uan um p?ij#maerbig# 2

#a moet bºetſen /

#Pat ik ook my# niet liell,

'h 12at 300 niet met ſigagt en hſaetſjeib/

illume unaerijeib/

3Paerom mogöſe niet beminb;

&#3fg:# lla haer buaerbe/

ſlºot be aerbe/

as mijn twee gaan

geſug #an ik niet beſchoumell/
" " #og bertrouwen -

dBp bien dºeuvu'gen Rotsſteen, boiji

#ft niet lebenbig hanbatten/ -

5àogte ſcijatten / - -

12cm en fijn betuoogprn Heil.
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'ä Itan hem of u niet beminnen/

Ziel en &innen

zijn te baſt aen ſigbaer goed; -

3Bilt een magtloog hert berſterken?

45eben vlerken, -

Pat het 3ig man ºm ſpoed. -

'It kan be 3onbe niet bethgeäen/

5àog imp bu2ehen/

42p foo meenge Zielg-upanb;

#Zal ik tegeng haer gaeli ſtrpben/

'H #ſlâoet belijden/

&traäg ſoo ben #emand

b' Hel ſpanb alle 0 #aamt
19ook mp ſtrikken,

3Pie iſ niet bermijben Han; . .

#ſa geklupſtert/ baſt gebonden/

JPoo! be 3onben
25lijf ik een way:#n Man.

|2eplbo2ſt geſugl ggoot Ontfermer,

, iſlaijn 25eſchermer/

#laijn HPerloſſer / ih belp; -

«Bat 'f mijn 3elfg niet Han beſchermen/

41Bilt ontfermen/ ºf

RPabibg #oon ", oper mp,

#lſdag een Armen, Kranken, Blinden,

't 4Pnberminben/

il te ſtueehen # 30e gebieb /

UPat mijn Krankheid mogb geneeſen/

2tig boog beeſen / -

320g uur mij en wenſt geſchieb.
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- X.

#erſtel mijn berboabe handen,

#Baakt te ſchanden

Zielg bijanben; in mp p?ent

't Boblijft Beelt: 'h moet u gelijken/

«Bunt me 25lijken/ -UPat ge mp in #r kent. r

3Licht mp in boog utme itltterijeib/

3Laet um âBaerljetb) *

Spij# 3pn bie be 3iele boen;

#a 25eheerſt mijn hert alg ſtomlig/
3Jaacht uun âlPoning) ,

gºn um (@Tijgeguſ# bit gemocb.

3Poet mp uune Gunſt beſeffen/

3Laet mp treffen / . *

Zoo be ſchigten ituner imin;

3Patſe mp be 3iel boogggieben/ -

'It 2aſ u ſieben/ . . .

HBebergtn met ###n 2Zil!.

#ogt ift in berbogge ijoeften/ -

12eel u 3oelten / - , -

«Bunt mp um Gemeenſchap baet;

3e;n oan 'g 3Paerelog ongenugten/

2ülg men 3ugten/ .

#lºet ontmºetin:" paer.

3Laet ik in be a Peugh opgeeijen/

- &teebg beſnoeijen / .

Abonb'ge Ranken man be Luſt;

#Ba 't opregt Bobſalig leben/

Jl?oet ik ſtrepen/ -

3Pat bacco Vreede, 3ette Ruſt. XV
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wis geſig/ 3efug anders geen

X V.

dºuam um Heyl mp obertomp'len/

&alig bomp'len/

gIn een Beek ban boblijft Bloed,

'R 3Bag alg man ben Dood betreſcu/ .

q#n genefen

3Pe melaetsheid ban 't gemoeb.

De

BEGENADIGDEN SON DA ER,

Ontdekt aen Sonden, Vloek en Onmagt,

zoo van zig zelfs, als van het gantſche

Schepſel ; wend zig met zyn Gebrek

tot de volkomene A#em.
heyd van den Heyland -

J E S U S CH R I S T U S.

Volgens Joh. VI. vers 68.

Simon Petrus dan antwoordde hem, Heere, tot

wien ſullen wy henen gaen? gy hebt de woor

den des eeuwigen levens. - -

&tem : Revelje voe, &c.

«En : 1ndien ooit Maagt, &c,

&Pf: De 1ö. Geboden,

«En mie ſal ik mijn klagten upten?

2llen mſe uptboef'meu Ziele-ſmert:

2llen bloote ſchepſelg ? neen biefſtipten

(4Le Qninebogent Hand# Hert. - -

a tot bié 5al ift heemen nlugten? v . . .

ie ſtop De Bron ban mijn geboren?

4 Bie hoopt be ſprakelooze 3ugten ?
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'- '' III.

g? «B2oote geſug boogn betoogen

ſlºot melboen/ fielpt Ziels verdriet

&Pntbeht een g:0ubeloog mebogen /

?len een"En niet.

&#p mou be zonbaer nooit berfinaben/

&#ie tot u met zijn ſchulden quam/

#lg ganſch berlooren en 25eladen/
(Lot u ô Soen-Borg toebItigt nam.

# heb berbeurt het maere ſleben/

- #g #litierlijf, migmacht;
dian tot het ielg-ſtanöſoen niet geben/

iſlaijn beſte beeiig blínben IIaefit,

V I.

't Bog ban mijn «Beeſtig gan bètbuipſtert

## níet## ipſtert/

#e erble upille legt gefilunſtert/

2Man Banden van*#.

Verhoorder ban beg 30ilbaerg 3ugten/ -
#toom / reboet inig upt Ziels-gevaer,"

#Baer 5al ſh gaen? maer benen bitigten -

2öp u/ bp u íg 't leven Inaer. :

V I II. - -

Him Balſem heelt bet zitten finerten/

(@Lot Trooſt ban 't trooſteloog genoeb;

Gbp reinigt be onreinſte betten/

&Poo; mſobel ban hun tºerte jºinen.
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X.

#ft moogb' ban alle kant beſtrebeii/

3Boog mijn 1Bpamben bozeeb eii fel;

#a/5oo ge nimmer moge berbeben/

2-al ift ten p?oop sen: De Hel.

RBen &atan boil mp oberöbbetſſeii/

JPoot Reeb'nen ban 3pn leuge-monb/

«Pm 't Hºgert tot ongeloof te perſſen/

(@Len ſpijt ban 'taan: een min

2lig of be Waerheid 3onun berouupen/

Eet geen 3p ooit had toege5eſb;

dàp Dat ift niet 3oubo baſt bertroubben/

«Pf ſteunen op ubuM: #eid.

«Een 25oog en ºngeloo big harte/

Aspant met de geſelg-Bpannen aen.

32! 'h Penh et aen met ſchrift en ſtilartef

H#et berft na (ſtij2oon## #sen u ſtaen.

glaen mil bat ik u af 5al 3toeeren/

Hboemel qp 3ijt mijn wettig Heer,

geen amber ſii utu plaetg begeeten/

25eoogen 3Boogbeel/ ## «Eer.

# boil en 3al het niet miſſaäen/ . .

at ift haer niet betuninnen han/

Jàog op mijn poſt kloeämoebig upaſten/

#lâaer ben aig een *#nni Man.

I.

3Pleg moet ik hoor u meberbüpgeu/ .45enoopt boo?## f

dem u in ootmoet te## -

39e plagen ban Infjil jeplloog Hjert.

---- --
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XVI I.

gſa/ 'h moet u 5ember ſpgeſien 3eggen .

âPat bat mp ſnert / en maer 't mp ſchoºt,

2len u mijn mooben open leggen | " ,

HIbo 2 tm ban mag g# berftogt.

ſtom boeit en hlupſtert mijn vyanden,

?len fteteng ban ubu ſlàogentheit; .

32erloſt mp upt ijaer bugeebe &amben/ - - k

(Lot Roem ban ubu#enheid. t -

Gentſſaet mp upt haet meebe boeijen,

oEn maeh mp noo? ſjaer Beden boof; .

«Boet mp bos? haagt ban ſlaaerheid groeijen/

gEn bloeijen in het w:geleef

32eigt gp mijn hert tot unue Woorden,

3leert gp mp gaen in 't ſpoo? Der Deugd;

ga hlupſtert mp met 3Liefhe-ſtoorben/

2ien u / ô Leidsman# jeugb!

#Laet iſ een bartel nog uytſteken,,

3Poe mp gelogben/ ſchoon geblind;

alBilt in mp/ 't geen u tert/ berbuehen/

Hlap inaäen alg 't geſpeenbe 'timö.

H E R TE - K L A GT

- VaIn een -

BEKOMMERT ZONDAER,

Die al biddende JES U Saenkleeft.

5tem : Hoe werkje niet Leeuwerkje.

dàfte : Myn waerde Ziele ſiet.

A# Center ban mijn Ruſt,

JA3oet ift / helaeg! u berben ? . . .

- - 't #g
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i

"

't &g of ff liefd' en luſt

Gºot u/ boel.be berſtermen; -

%|ft boebe niet te giſſen / .

gaf ift u mig / of niet/

gae 3onben nergeuniſſen . . . .

JPp/uan bit Ziels verdriet.

, * * II. - * . -

62! &#5p mijn eenig AL. . . .

#leijn ruſt, mijn trooſt, en leven,

#a mijn Verloſſer, 5ai - t

#H mogüe afgebleben ,

Ban u ? en u niet minnen? . .

Baer gp 't 300 maerbig 3ijt;

#pat ligbaem/ 3iel en zinnen,

in moben toegewijd. ”

, I II. : : : : : : : :

han heel fetel buiten God,

#n holle #iet net aben?
âBat haelt 'er bp 't genot .

32an u/ en uur genaben? ' ;

JPie eeum'ge ziele-ſchatten, ' -

Saaer nooit ietſ aen ontbrah/

JPie geen begrip kan batten/ .

«9f nooit be along upt ſp?aft,

.. - 1 V. -

2lch! ſnoobe Schepſelg luſt,

gbemah; ach! eige voordeel,

2lch! Dat ik ooit um ruſt

Boºſt mehhen met mijn ſporbeel;

ºp hond geen ruſt mp geben/

25eroert/ htmelt het Gemoet,

* # hebt##/ -

Bil g?II en GeD, .

- « - - - # : - v.
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C

V.

2lch geſu! Pablog Zoon,

alPſſt imp €5enabig meſen / .

'R 1Bal meber boog ubu Throon,

«En heb my zelfs bermeeſen;

ga biepbe bert en handen/

Kilot in 69otmoebig upt.

Jaeemt aen bie offerhanden, .

tot eenen zielen-bupt.

#zoo gp/ inijn Herder, blíet/

## iä/ nu ſchaepje, bubalen/

3ien of hooten niet/e,

3ieſe zal mijn druk afnalen?
3Jager blijf ik met mijn zonden?

alBie matigt mijn Geklag?

Zoo iſ in ubbe blonben/

een aureººl van mis
Ontferfher ig um ###
&#p Welbron ban ben Zegen,

#f ben ſh onbequaem/ T

gem 3ulhg te obeculegen/ ,

## meet ijp 3ijt volveerdig,

ſite helpen b?oeg of ſpa;. , ,

oemoei ik blijf onwaerdig

ſºll krºymrij# «Bena.

: VI I f: - , , T

«Bp mílt nog niet be dood . . .

aeeg Zonbaerg/ maer zyn leeven,

:# en peel en g200t/ ; ;

enabelijſt bepgebeu; . . , ".

weetailbert #tig ##treuren/

### #
>

titt mp uto hulp gebeuren, ,,
mijn Luſt, mijn Ruſt en Ai. DE

z



Geeſtelyke Gezangen en Gedigten. 115

PE Z o N D A E R,
Toevlugt nemende tot den Heere Jes Us,

word Bemoedigt en verheugt door

G O D s G EN A D E.

- Volgens Pſal. Iv. vers 8

Gy hebt vreugde in # herte gegeven, meer

dan ter tyd, als haer koorn ende haren moſ

vermenigvuldigt zyn. . . . . . .

&tem : O myn Ziel ! wat zoete tyden.,

'ftKan tot Egem ban gong benaben/

- nu haben/ '-

###en golle ºnrugbe vloed; s

" " E#art haar ſtraalen,
- erbalen/ . -

«En betutolijft het ſpringen. - t

- - - . 'I . * w- A- * * * * -

* *art:# #ds nieuge te boben
-#" te boben/

$5ob Drie-eenig f# - ;

":####f " ,
et te Il / . w

een mijn b:# Let
III,

3Ligt balt geſug, goh te bgagen?
'ft# beljagen/T T

in al 't geen bp mp gebieb;
&fng beladen met #geluhásn/ .

- 3l3fſ me# -

onbetaampen en bereikt.

't z aanneeſ: « ſenſpoepen?
wa#nupgºſ be stegen ,

#pn be## - id
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aBart mijn Vader mp me ſſaet/

en bewijn ball gºeutuig Oordeel;

- - g: 4TBaerelog boogbeel/

allen beziele s", baet.

ſt het ſtepſ'gerg / b?eembelingenH?a 25ip te# - gen/ -

2lig hen toelacht minbt en Ty, -

ſPm het Vaderland te maken;

319ie 3al mraken/

3Pat ift mp nu ": betblp.

zelfg be ſp?ahelooſe Dingen,

lºoog ift 3ingen/ -

g#n alg jupcljeu / ban mijn Heyl;

%jſeber ig een Buys en Ader,

3Paet enijn Vader

#p 3pn Gunſt# mebebepl.

dB! #h ſta geheel bermumbert/ | |

* |lptge5onbert /

gft ban 't booſe &langen zaet;

'# #ab um Beelt en Gunſt berlooten'

3ft gehooren/ - -

32a buil/ en er:# Raet.

gig bie Bobt / maer toe ift naber/

âſleijnen 12ader? . . -

23en iä 3ijn/ ig hp mijn Deel? , .

#g 3ijn zoon mijn Vrind en Broeder?

n 25ehoeber ? . . .

cº'n 3ijn gepi mijn Pronk-juweel? S.

- - iſ

b' aat:3 leſug ig mijn. Scheidsman, .

#

n mijn ſteibgman/

- - -, f Zijn /
N

|
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#ijn/ en 3jneg Baberg Geeſt;

5?a buieng roepen iftijet 00? ſcherp /
l - liep het Voorwerp - -

H. Dat mijn 3iel a:als bgeeſt. -

H#ab ift meer ban bupſent (Iongen/

&P ! Zp fongen

JPooit genoeg beg Hyeeten Lof; -

5àu 'ft begrijp hoe Hemelingen, -

69m te 3ingen /

?lItijd hebben juychens ſtof.

Klagte des Gemoeds, over het gemis van de

H E ER E J E S U S.

volgens Hoogl. V. vers 4.

Myn Liefſte trockſijne hant van 't gat der deure, ende

myn ingewant wert ontroert om ſijnent wille.

&tem: Ik hoorde dees dagen, een &e.

«Pfte: Wie hangt daer ſoo deerlyk? &c.

H°# 'et mijn 3iele / 3.oo berre gebgeben ?

12an Jeſus, ban & leſug/ mijn Leven;

3Pat heeft er berouert/ mijn herte en 5innen?

&Batſe Jeſus, wat leus niet minnen.

lgoe binb ik helaeg! mp 30o baſte gebomben ?

?len waereld, aen waereld en 3onben:

'f JIaoet omber een zwaerte bau Boosheden bpgen/

49! 't Eygen, artijsen, l#et Eygen.

3lBat baert 'er bie klagte, droefheyd en ſmerte?

&Be Blooghepb en 25ooghepb beg lºerte;

UPe ſonben/ be ſomben/ heeft mp alg betraben/

ſlèet ſchulden, met#" beladen, IV

3 *
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IV.

hoef'er / %H boef'er/ niet eeng te gaeu giſſen3: ift Jeſus mijn Heyland moet# k

3Pe 3iele bie 3iet'er&# tommentom bupſter)

3u geſug/ in site geen 3Lupſter.

6 Jeſu! mijn Leven, worboog boot medogen# #/ en #iefde bemogen, ogen,

GPnn mp in genade, en gunſt te omermen/

2lch milt u / ach# u ontfermen.

en batter mijn sitief geen Leven zou berben/

3Bou 3eſug/ mou,#efug gaen ſterven;

«P, mogt iſ hoog t oude, geen hachſeltegeben/
1Bertoonell/bertoanen nieuw lenen.

&#

- . Op het Voorgaende.

stem: Hoe lang zal de liefde nog dueren.

-W# onheyt heb ik nu te bugten?
e âDat Proefbepb nabert mijn bert 4

aPaer gaet mijn Liefſte blugten.

- Ahoo lang getert/ . - - -

3Pat baet nu ſugten! - - - -

A5oo lang getert/

3Dat baet # funert!

gh ſloot'er mijn Herte en Ooren,

âBoen bp mijn 3iel toeriep: , -

#a hon 3ijn Stem niet hooren/

- âBant laeg! iä ſliep,

#Pietg hon mp ſtooren/

- 3TBant iaeg! ik ſliep,

, SPgen bp mp riep,

III.
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III.

5au moet ik be Liefſte miſſen/ .

5 àu 3ie iſt mijn H#eplaub niet /

3,2ie kan mijn Droefheyd giſſen?

d?! Zielg- verdriet,

#tmaegt het gebuiſſe /

q9 ! Zielg - verdriet,

BRijn geſugblicb.

ZIELS opwekking,

GEEsteloos# 5NGEstALTE.

. Stem: Het Engels Fortuyn.

d?fte : Zie daer, zie daer, daer gaet &c.

K62m aen mijn Geeſt, geboeptaen't nietig. Niet

iPan al bat aerd', ban al bat ſchepſel hiet;

't HIBozb beben tijb/bat gp gemillig ſchepb/

19au 't nietig ſchoon# Walſche Ydelheyd.

25egeeft u throonwaerds, maer 't onzigbaer ſpoeb/

een heutl omhelſtſ geniet een buurſaem goed;

dPf íg het leed’ge ſchepſel u nog meer, " "

2ïlg 45an ngn stierf# ſchepſ'ieu Hºeet? ;

25eſchoubob mie 't ig/ bie u zig, zelven bieb

dbemillig aen; beracht Bobg 3Liefbe niet/

#p ig um Licht, uuu Levens-kragt en Al,

dPie u hier trooſt / ",#mans zael'ge 5al,

42f ig het niet een onmaerbeerbaer Lot,

qEen Eeuwig Goed, een Algenoegſaem €5ob

die hebben: ig in Hemel of op d'Aerd,

3Pel ietg alg ijn/ uun# Dobbel bſaetb?

- - - 4
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V.

42 neen! boo? mien. Dat ift geſchapen ben/

#g buaerbig niet alleen bat ik erken ,

âDie bat bp ig/ maer boo? ik ben en leef/

jl?aet. Dat iſ hem bij, #en bolbaerbig geef.

5|2aer ach! helaeg! buat-ig mp bat een laſt;

24H boel/ ift boel mp aen De Aerde baſt:

Almagtig Heer! milt mp bier ban ontboen/

&go ſal ih mp ten #n I#emel ſpoen.

t - - - - "- -

25eheerſt mijn hert, en neemt het boog it in/

3Bergunu mp H:agt/ op. Dat ih ober min

2tſ 't geen dat u mijn Ziels-beheerſcher tert;

3Beeſt/ blijft alleen ##nu in mijn hert.

25eſtuurb/ en Iepb be Zinnen na omhoog,

&Pnbeht uub luyfter aen ljet 2iele- oog;

3Pepgt 300 jet hert dat 't anberg niet begeert/

?Ilg dat men u asſie: bient en Eert. -

3Laet 'h boog u buhhen / manb'Ien in ootmoed,

32ooit murmureeren, altijd het ten goeb

HIbn boeg en handel/ bbat geſch2eben ſtaet /

«En vaſt geſteld iſ in# «Eeuw'gen Raed.

eunt mp uw Geeſt, als ik um Aenſchynsocht

HIºach inp een nuttig Leſer pan uud Boek;

25epaelt het oog op een beſtenbig 4Boeb/

&Pat 'h naat kenme: was in Tegenſpoed.

#h geef u Tong, ik geef u Hert en Hand,

riegeerb mijn wil, beſtraelt mijn loomberſtanb;

#n 't hogt/ neemt 3iel en ligbaem/ al het myn,

aPat moet tot eer van u mijn Koning#T
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w

HET VOLK GO DS,

Beſtraelt met des

Heeren Glansrijke Heerlijkheit, *

Volgens 2. Cor. III. 18.

stem: Pſalm 103.

getg han het oog het geeſt'lijk oogberhin

N 'gHe## , ban alle #ſong #ſub'ren/

dºm aan te ſchouuwen 't ongeſchapen. Ligt,

#n het geſigt, Der ſchoonſte aller menſchen/
ill?eer alg mien bagt of ooit beſtout te'menſcijen/

- ſlot be herſchepping van een Helle-wigt,

* II. -

Bau moet Jehovah in 3ijn Lieflijkheden,

&#thent/ gelooft/ GEerbiedig aengebeben/ -

iſlaen nabert u?olijſt / ben Genaden-Throon ,

32e Blymaer heeft 't gemoet ban breeg olitiebigt/

#2e3iel begint in nabluft haer beugebigt/

Maet Cobtſin'tuierbaetſoenbloedban;ijn zoon,

- - - * * III,

tºernieuwt gemoed beſtraelt boot ligt dan boben/
#Ziet «boot in't uſeeſch/be Voorhang opgeſchoben/

#aet onbeſchroomt 7 in 't Bob'ijh heyligdom,

#Baer/ baer het al ban Godflijkheden fonhert/

Sheen wierook-damp goog ſBajeſteit berbonhert/

KPie 't ligbaem heeft#naet geenſchaduuwen. -

5 n
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IV.

Haier blijft ben queit brief aan betaelbeſonben/

#Bogt ong onthefit 'tuerſchilbertmee eerbonnen/ .

#oe 't eerſte Dienſt, het tmeebe Vryheyt baert/

#oe 't Oude ig methnogt aen & tab en Lempel/

&#n hoe Bobgºbollig nu niet beg&tempelg b?empel

13oef te betreen / maet# be ganſche aert.

u Heylſon ge5ug komt 3ijn ſterk beſchijnen!

ſet men be magt bet ſchaduwen berbubijnen /

#p íg be mate iBuur- en 3Polfi Golem,

oºiig eenig Slagtlam, Ark, en Tabernakel,

## 't monner Ibarr/het nooit van uit Qrakel,
45ng alleg 3 eett/ en#t d' orakels ſtolll.

ſhout op ban fíagten/ #gieſien Levie'sZoonen/

#et bieten bioetſ ſton nooit quitantie toont.nl,

#eg Heylands boobſtaeft 't eeuwig teſtament/
3Boot ſchabum Huijgt men nu bewaertgoed'ren,

3Ban't Nieuw-verbont, baer Jeſus 3Pue broed'ren,

#n b &#eumigt tattºº Ervers dan erheut.

't geheiligt Bryn, Han nu beſtraalt beſchoumen/

#boe in te ſterk. Jehovah bup# mil bouwen/,

#n beeben Vader 't regt ber Godtheit epſt / .

ten hoe beu Zoonkan '53onnaer#3ach bepleiten,

d:n hoe ben Geeſt geen ſchulden mil ve:Yten,

aPat b'Opperheer shiºpig ten top op bijſt,

spe Opperwysheit 5al ben Dwaes onthalen!
dºp 19eimelg Manna, boen bol ſupfier pzalen/

#e mono'te 25lijken ban bobg liefd en Trouw,

#aet haagt betoont aen al be Uytverkoren,

apen Nieuwen Menſch berrijſt en montgeboren/

3 bijl 459bt 5ün Beeltbergunfopſgo'nBeide:
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I X. -

Iaier ſiet Gods volk unie baet mou eeuunig liebeng

dËn bat geſigt moet 51el en ſin Doolgaieden /

aaoen blahen tjaer in teoge wederinn,

d5ong gunſt ſoo vry en onverdient bemeſen/

By Teſtament, boet tupgen. Die en Deſen;

+toom 3Liefbe neemt het ganſche igerte in.

X.

3 Bie han/ mie 3al ſig ooit# berboonb'ren/

dPat'glºemelg-goebijeitſondaers af upou ſomb'ren/

(@Lot ſulft een Heyl, ban 'g# gepllogg bolſt /

3Pie moet niet boo: 't Beſef oanfoo'n verkieſing,

&ijn felfg berſaäen boo: be ſelfs verlieſing,

&Ie gronden gaen in beſe Liefde kolk. -

XI.

3TBat ſteenen Bett/uuo?t niet bermurmt/berhgohen/

(@Le ſien hoe ſondaers funben 3ijn geupgohen /

G2p 'g 12aberg ſchoot-vrind, eeuunge/eenige Zoon/

JPie boot baet doot, ſig in ben dood bnou geuen/

Doodſchuldige, berbienen eeuunig leben/

«En zonde-ſlaven, plaetſen op 5jn Throon.

- X II.

3 Bel ſal# volk, op mien be glang en ſtralen/

#an 'g Igemelg gunſt/ſoo blijkbaet ueberbalen/

#looft en erkent bit obergroot geluk,

#laet '# #eeren buil ook 3ijn uun melbehagen/

2ll# Gods verloſte, moet ge u geb?agen/

#00 op u nemen 's Heylands ſagte Juk.

e

U IT
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U I T B R E I D I N G.

Van

Pſalm XLV. vers 4.

#tem: Sie daer, ſie daer, daergaet den Hemelop,

dPfte: De wyze van 't Engeiſch fortuyn.

G# Heylvorſt bol ban ſlaajeſteit/

&Pfe op een Zegen-Koets ban bpol'Hen reſt;

45ogb aen be lºempe um tboee-ſnijbent 3 maert/

q#n toont hoe gp het Ryks-beſtier aenbaert.

II,

5egt b?p het ganſche Al ben oorlog aen/

oEn belt ter neber bat berft tegenſtaen.

(@Lot bat het Al II onberbanig mert/

«Een ieber een u opbgaegt Woort en lºert.

III. -

23Jaeg/2slaegb'Allarm boogb'échangelp Maer',

Hilàacht uunen wil en wet ſoo openbaet/

EPat ?lblamg3aet beſlàoo?/ 25atbaet/ (Ipriet/

(Le ſamen ſcharen onber ubu Banier. -

IV.

ruſt toe/ behleet be Helden Gods met #epl/

«En gozb baer aen het 3maert beg woorts, terwijl

gPeg Hibeeren Beeſt boo? u be #erten tuint/

«En baſt met hoogben umer ſiefbe bint,

V.

3Iaet umen Geeſt aen het berbbmaegbe bolft/

4Een #Leetaer 3ijn/ en alg een Hemel-Tolk,

ill unil onbehäenſ ſchenhen 't maer geloof/

$19aet 5092 u 't Hºgert gegeben boogt ten te:
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V I.

GDmbcht het heyl, be g?oote zaligheit,

3Pan bem bie tegen# Sond en Wereld ſtrijt;

Hboe een bie om ulu Eer 3ijn ſelfg berfacht/ .

(GLot eeuw'ge Eer jaj:" en kroon getaeſit.

* *

gig uum genade ſtemme fönbet blugt/ .

33ebaupht be Roede ban bereigbe @Lugt;

ſpoub / boub niet in de vloeken ubuer moet /

(450t gp De 00et op#s halſen 3et.

2lch bat be Loſſer eeng upt Zion filmam/

(4Lot blijbſchap ball het 3aet ban Abraham!

l?oe 3alig ſou het maete Iſraël,

dſbelaeft/ gebgenât ### De# Levens Wel.

'Alch filmam be tijb bat gp alg Heer behſont/

3Pen throon ban het bierblinbe Heydendom;

3Pat Japhets nakroos, ook hoe ſeer berſtokt/

3Pier/ boog uum waag in Senns tente geloht.

25?engt ban te meeg berhaeſt bog Babels bal/

#do hoo? fft ſchubben heben 't ganſche Al,

geen ſeber feggen bie fulfig heeft gebaen)

#Peemt mijne 3iel van: en Koning aen.

'-

âBilt onbermijl al 't geen tt in mp fert ,

aberbºeken / toeeſt alleen meer in mijn Bert/

3Poet ſoo ben ouden menſch ben oorlog aeliſ

3Pat in mp balt tºt# van de waen.

#ft legge baſt boo? u De wapens neer/

32int mp berblijt oerHrupt gp ume Eer,

(Lot dat miſſchien mijn oogen 3ullen 3ien/

319at voorſpoed bat tam Kerk nog 3al asſing:
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op 't vERVAL VAN ZION,

Of de beklagelyke toeſtant der Kerke, zoo als

ons die voorkomt in 't LIX. Capittel

van Jeſaias.

#tem: Pſalm 79.

S# heyl-zaet, treure Zions TLiegelingen /

JDit paſt geween in plaet# uan prolijn ſingen;

om bat be waerheit ſtruphelt op be ſtraten/ -

Eenvoudigheit en Liefde ong berlaten: ,#a teper Zion-niet/. \" , a

#"- elbe han beſeffen -

't 'Verval in ſenoit en 3beth /

ſein boot beg, geeten ſterft.

en na alle#p te heffen.

5Dewaerheit bie ſpobggeeſt'lijk buig moetbollmen

#zuint men laeg! aen 'afſe Hant benoumen,

oën & mp bunát ik fie De herſens-ſchimmen,

35an 't dartel Brein, op haren 3etel klimmen.

#pt menſen uit in een ſtip 1
#au 3ijn bepaelt 'btg?ip / | | | | |

't Onmetelijke 'meten; . . . . . .

«En..3op alg bmaeg en hobt/ . . . . .

't Oneindige in 45ubt/ .

qPoo: epnbig# en meten.

goe Wagters bie op #ion#uten.hjahen/-

#ſet men niet meer in beplºgen g:pber blafiel! # ,

#e glanſ’ge wijsheit ſchijnt ben al#. nomen/ .

#p roepen vreed' maer ſeinen tot be Vromen:

ga tonen niet dat haer/ . . .

#et eeuwig Zielg-geuaet - - - - - - -#et eeuwig Zielg-g apeg
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Peg 3onbaerg/ heeft ontſtenen
#n pber / en men mert

jalet gaenbe oun na 't Hert

1Ban 'g eram,# te ſpreken.
- - --

#Plert ooit benbrempel van boog buig betredenſ
SPoo? Huygelaers en lebenſooſe leben

aer waere hierh/ ô! 't ig in onſe tijben/

bºnen uit met mond maer niet met hert belijden
Jpe g?onben ban 't geloof

&p geben 3ig ten roof;

Ben Abatan en de ſonbeu/

Gaie ſº haer enig Al,

GP Zee ban 4Pngebal !

âDit ſal utu biepte g:olleen?

ºpe haplighelblable Cieraet ban bevroomen s

# ſg benomen;

##eeren ſchapen ſchoonf'In Baſin buepbell/

&Pſe Kin'ren Gods 3ijn niet te onberſchepben
19an '# mere/og bepiloo bolh/ .

dºen maer een hemel - folk

#en Schibbolet beet figeheu/

3Bant boo, 3ielg magerheit,

#op haer meſen ſeit/ . . . . .
ASchijnt Goºr: alg besmehen.

#n vuur ban tuniſt ig onter.# ontſtoften/

aen ſorten band des vredes ig gebroken;

#e Liefde ſchub en brengt ter neer te ballen/

&Pe wr#ſugt heeft het jammen ziongºnaſſen:

#ijl is een de groten haer/ " "
Gºn,###

a ſtººtg 5al obert marſſen/

* * # of tipt bitterijeit/

|

Gºeta
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qEen b?ugt ban haet en nyt,

4TBag ſoete vir:# perfſen.

q#n ach ! het oog ban '# #eeren Gunſtgenoten,

gig boo? 't onheil ban Hefug ſterk geſloten/

âBant baer ben ſullig moeſt in be 3iele ſmerten/

#eemt Zions volk baet #Booben niet ter herten.

3Pel gaet het niet aen/

Pie buanbelen en gaen

dPp 't enge pat ten icben?

&ta ſtil 3ie #iong it upg / . . .

dPf ig tt in Gods Huys -

&Poh geen uit: gaan:

#oom heylig zaet, en Godtverloofde 3ielen/

(@Iragt/tragf met mp boog glºeeren th2oon te finiee

Abelt Jeſusboot/eer Zionig be5mehen / , (ſen;

#Penaren ſtart maer in Gods kind'ren ſteken:

25p Bobt bie Zion ſſaet / | | | |

# immer# hulp en ſtaet/ .

"2ll ſpijſigt bp met Alzem, . . .

Paer blijft in Giliadt, , is ,,, .

#oog boik dat haagtig babti ti ,

2lltijt nog ":" 5

we . r; ; ; ;', -

2lch mogt mijn oog een bron ban tranen meſen !

## in mijn beklag te leſſen!

# moet ik hoor een aanſche tranen regen, zº

#n Chriſti bloebſ tot melboen/ bobtbemegen!

āPog Iaeg! mpn ooge 3iet/ . . .

- Slegg maer alg in 't verſchiet,

't ſBnheil ban Jeſus Leben:,

Hºeer gunt het bolk uur 45eeſt/ .

@Len ennbe het u uzeeſt ! . . . .

ſoeranbeten leert en Zeben, zº
9 - - - - - - O p

- "

t
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t

(@Le helpen upt ben noot ;

HPermits 43oög Soon be doodt

13ou? ?lbamg ſchuld bu0u ſmaſten/

&Pm ſoo 't gekore zaat,

192p ban be ſtraf te maken :

dP eeum'ge Liefde-raadt !

V

&Pug moet ben &atan buäſten/

&Pnött &#ehoua'g ijand /

JEn miſt in 5pn belepb/

ſBpl Dat bien Albeheerder,

Hlpt Mededoogenheyt, -

3Pe Zonbaarg gunſte ſchenkt/

«ën niet 3pn Regt en henht ;

«Bobg Soon bie boet voldoening,

12oo? Adam en 3pn zaat,

&pn Bloet ig tot verſoening,

19an haat bebgeben hujaat.

Op 2 Cor. III. vers 18.

Ende wy alle met ongedeckten aengeſichte de heerlick

heyt des Heeren (als] in eenen ſpiegel aenſchouwen

de , worden (nae] het ſelve beeldt in gedaante ver

andert, van heerlickheyt tot heerlickheyt , als van

des Heeren Geeſt.

&tem : Pſalm 1o3.

N# mogen al geijoba'g Gunſtelingen,

&PuJarg boog De Wolk ber ſchaduw ſjenen

b?ingen/ -

ſPpl haar be Wet ban Moſes niet berpligt;

JEn 3pn be5ielt met hinberiphe p?eeſe

19erlieſen haar in 't Algenoegſaam Weſe,

Göeljeel omſtraalt met Erger en II
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I I.

«Bobt mob ban haat in 3pn Genoe ſaamheden

Jºchent iſ gelooft 1 GBeëert en ?langebeben ;

zn nab'ren blp tot 3pn Genadenthroon,

niet een memoet man ſlaafſche breeg ontlebigt)
#a uinben haar in nabluft nu bebgebigt/ -

jaet gehoba in 't z#en ban 3ijn Soon.

19et Voorhang mo?b nu boog haar opgeſchoven »

#en ſjeeſt bie lepbt het oog van haar beloobel

dºot 't Merg ban bie Heyligdommen in/

spie ſjob ubel-eer boo? #lºoſe bebe ſtigten ;

#a en wil haar boo, ſhoſe onbattigten/
SPat Schaduwen man wºn hebben in. (a)

Bier uuolb boot haar bie Rolle nu ontwonden,
#iebaer't verſchil toont banbe twee Verbonden,

ſpoe't eerſte Dienſt, en 't tweede Vryheyd baatb/

#oe 't Oude ig merkmogt aan Stad en Tempel,

#n hoe Bobguolk nu niet begTempels drempel

#eeft te betreen) maar#t begantſche Aard.

#nu d'Heylzon Jeſus mit be 3iel beſchamen/

#oo moeten al bie Schaduwen uitbuipmen/
#p mogb haar tot een Vuur- en Wolk-Colom;

#n ig jaar Slagtlam » Ark en Tabernakel »

#atg momber met be komſt van bat Orakel,

zoo uuogben alle beo## ſtom.

* Pen Vredenraad in treeuwighept gehoubben

Ban Bob Drie-eenig, mogen ſp uit":'s

(a) Te weten, dat zy de waare Verſoening niet in

zig hadden, maar dat ze maar bloote voorbeelden daar
van waaren, -
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S&Peg Heylands dood Die ſtaaft 3pn Teſtament,

#Boo, Schaduw, h!pgen ſp be Ware Goedren

3Ban 't Nieuw Verbond, mp13eſugfijnebloebren/

#n b'eeum'ge Raad,# Ervers ban erkent.

- - V I I.

'tetherligt bºvnham mij verligt) beſchouway

#oe in 3pn ſterft/ #ehoua bupg upil houmen;

«En hoe ben Babet 't Regt der Godheyt enſt;

«En hoe ben Zoon Han &onbaarg zaak beplepten;

&#n hoe ben Geeſt geen ſchult haar miſ metmpten/

UPat d'Opperheer 3pn roem ten top opbepſt.

H ET V O L K GOD S,

- - Beſtraelt met des

Heeren Glansryke Heerlykheyt.

Volgens 2 Cor. III. 18 als vore, -

&tem : Pſalm 103.

ofte : Myn Jeſus, zou ik u voortaen, &c. -

N# ſtremt het oog bangefug lievelingen,

39mmetenhept ) nog onbermaanſche dingen!

42m aan te ſchoumen/ 't ongeſchape Ligt; .

ſBie 3al het Doen ban b'Oppermagt bepalen ?

3Be Godheyt mij een Duyſterling beſtraalen)

#aar 3Liefde ſchenken# een Helle-wigt.

UPe&#eum'geWysheit mil ben Dwaas onthalen/

GBp lºgemelg Manna, boem bol iupſter p?alen/

&Be monoge 25lphen ban 45obg 3Liefb en @Igoum/

#ſlaet kragt betoont aan alle Uytverkoren ;

#Pen Nieuwen. Menſch berrpſt en mogb geboren/

39pi Göobt3pn Beelt":op ſoo'nzeſtie:
- 2. - ºn
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III. -

H#ier 3iet Gods volk mie haar unou eeuwig Lieven ,

JEn bat gezigt moet 3iel en 3in booggieben/

3Poen blaften haer in teebge weder-min;

dſbobg gunſt 5oo vry en onberbient beune5en/ .

25p Teſtament, boet tungen Die en Pe5en.

#toom 3Liefbe neemt #atºr #erte in.'

3p honnen niet haat 3elfg genoeg berboonberen/

JBatb'eeuwigeſpoetheit juiſt haar af mouſonderen

@Lot ſijnen Dienſt, oan 'thepiloog 'gmerelbguolfij

JEn upillen boog bejef ban. Die verkieſing,

H9aar zelfs verſaken, boog haar zelfs verlieſing ,

âDpl 't 3elfg ber3infit nººit liefbe holft.

H#iet luogù ljaar herte verbryſelt en verbroken,

2 ºp 3ien haar ſond' en ſchulden 3pn gem?ohen

“Pp haar Verloſſer, die zig zelfs aanboob/

GPm boo? haat Dood, be bittere Dood te ſmaken/

«En ſoo te boen be &Poob jaar Zetel Haaften.

GP Diepte ſomber gromt ! # Liefde groot!

V

ſlBel 5alig bolft op buien be Glans en ſtralen

12an '# #emclg gunſt / foo teeber neberbalen/

GEn beeft niet boo? %jeljoba'g tooren Roe.

'ggg maar ijp ig 't onſachgelijkſte Weſen:

JBaat Yuaarom ooo? bie Majeſteyt te b?eeſen ?
2ülg ijp u repht 3pn Vredeſcepter toe? •

Op Hoogl. II. ys 16.

Mijn Liefſte is mijn , ende ick ben zyn , die weydet

onder de lelien. -

stem: Minnelykſ Emanuël. ,

łt inoet uum goetheit meergaloog/ - :

I# liepen Hefug ! roemen/ 3Dpl
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:

âIBpſ gp tot 5aligheit mp hoog /

qin niet en moub verdoemen.

GP HLiefbe byp !

dP eeum'ge gunſt tot mp /

gä miſ u niet berbloemen.
w II.

3Boo! 't eerſte aanblik ban betijt,

3TBag iſ al ingeſch?eben)

n 'g Levens Boek pan eeumibhept:

eeft Liefbe u gebgeben/

&Pm eeuwuig goet, - - -

19erh?egen boo2 uud Bloet,

#lºpn arme 3iel te geben?

- - I II.

Ilm Bloet ig mpn bolmaakt Rantſoen,

ilm Dood bat íg mpn 3Leben/ . '

€5p mout het All II boo, mp voldoen,

JPat'ft ſbob 3ou moeten geben; . .

GEn heb tot nut . . . . -

1Ban mp / mp upt be Put

32an mpm verderf geijeben.

IV.

gIk mag in ſomb en ſchulben boot/

«En miſt ban vloek nog zegen,

ga ban beg H#eeren Beelt ontbloot/

«En ging in fliniſche megen; -

«Een bmaag/ bemijl

gft niet om eeuwig heyl

QEn ſcheen te 3ijn berlegen.

V.

ALoen ſtaft gp upt um ſiegterijant/

GEn bmong baar me mijn 3innen /

3Pat 3p (ſchoon tegen u gehant)

ill tebet moeſte minnen ; , ... * . -

- - - - - g 3 - - - - dºm
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« ºp ſpaarbeum Roe,

«En bleef mp maer u toe! * . *

C9m unue gunſt te minnen.

V I. - ;

illuj heeft en 3TBoogb/ gaf mp 't ge5igt,
19an# bierbge aſbeugben) ligt/

“En meeg mp aan mpn re ten pligt
%'n 3Babyuk en met# glig

SPat ik 3ag älaar / T.

#oe bat um bol# haar)

3n al uw doen, nerheugben.

,,,, ! ! V II. ,,

#oe beplſaam en hoe innig âlonk

lu trooſt-ſtem in be ooren/

iban een Die in 't berberf 3onſt/

«En mag gemig nerloorenſ

áboo gp niet moum ".

#en melboen/, en hem trouw

Sºn Liefde bab ge5moten.
e , V I II. " .

#p bleef mp na u rebeloog toel :

“#n alg mijn zielen herber )

#aaiiten gp mp het bunalen moe) ,

"En 3ep/ en booft niet nerber:

#ne 3onbaar ! 3uit .

«5p in um vloek en ſchult, ,

3Pog mogben laag ! uermerber:

IX, 1. :... . .

#a ſloot met mp uur lºeplig Bond,

giën ſcijonft mp heyl en leven,

#a Dzong mp bat ift hert en mont/a

3lan u moeſt onet genen; s

ºp bat al 't geen

3h hab / uoo! u alleen/ .

tot u ſoum zijn gebieden." x
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X.

3Poe ſchonä gp mp um hert en hamb/

dBm al in mp te booben/

gaat mag tegen um Wet gehant/

GPp bat ik um Geboden

25etragten 30um/

&oo bat ift niet meer booubo

19erheffen amb're Boben.

XI.

«En hebt uun liefde en um trouw,

jl?p 300 boen onberbinben)

3Pat ik) tot nog toe / geen beroubo

«En heb / bat ik u minbe;

iſlaaar miſ / ſchoon 'ft bbpaal

12an u ] boel bupſentmaal

JPºp meet aan u berbinben.

- X II. -

d? ! boet mp al um dierbaarheyt,

300 alg 't mp paſt/ maarbeeren;

GIoont mp het heyl bat in u iept/

«En Koning, milt regeeren -

#lºp gantſch en gaat/

(GLot bat ift met De ſchaar : 2

SUPeg Hemels, u 3al eeren.

Een Chriſten verlieſt op Nederigheyt,

Smeekt den Heere om

W A A R E o o T M o E D T.

&tem : O ſchoone Nimph ! aenſiet &c.

G"# Godt, wiens woontplaats is in'

«En in 't verbreyſelt #ert; (#oogt

%, 4 JP.a
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SDat boo2 uur (@Tijzoon maar aaſt op m2p-meboge/

UPeuijl 't u heeft getert; . . . . . . . . .

Gºthent te 3ijn uuo Liefb' en ſbunſt onwaardig,

QPie gn het aanbieb in uur Zoon;

#a tungt / upilt mp be lºgeere doo'n,
H#p blijft ſiegtuaarbig. e

II.

#ft Wueet gn upilt mont 3ulſt een geeſt beragten/

3Pie tot u raabloog blugt /

gºn in 45eloof buiſ om um hulpe magten)

GP geſu ! elfte fugt - -

13an 't mebnig hert/ bie Han um herte bgehen/

5n treet met u in 't worſtelperk,

ga overwind, mozb u te ſterk,

SPoo? ljeplig ſmeeſten. -

III. - i .

#Piet bat ootmoeb / genaed' u of Han bioingen/

&#n gp bemogen mert. ,, ri

3Poo? mebrighent / of bat u baat toe b2ingen

&oum / het uerb?ijfelt hert;

&P neem ! het ig alleen uun nºp ontfermen,

3Pie u 't nebrig gemoet/ .

gſm u?pe Menſchen-liefde, boet

(@Leber om-ermen, - . . . . . .

- - IV. -

1Bernebert mn / en miſt mijn hert berbºeften/ .

3Pat '# boot um Heylthroon finiel/ '

gºn bat'ft u mag in teeb're ootmoet ſmeeſten/

1Berbºn5elt mp be 5iel /, -- ºf

&Pm bat 3n boet/ bat 15p Ijaar hebt berboben;

g#n leert haar foo boo, waar ootmoet,

,'' Hºoe dat um ouerbierbaat Bloet,

maar is van noobal. ,. - -,

- -
- - - - - - - V.

- - -

-

-

I -

-
-
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- - - - - V. , -

#laaaht mp beſchaamt oan wegen mijn gebºeften/

45eeft mp ootmoebigbent/

oºm laat ik mn / geheel en al berſtelten

gln uur geregtigheyt; - -

oEn gunt mn ſoo oergebing aan mijn ſonben/

illpt b2pe Barmhertigheyt,

ga ſchenkt mp alle ſchulden kwijt/

&Pm ulue wonden. :

VI.

alBilt ban mijn 3iel/ Heylgever bergetmiſſen/

3Pat gp haar Deel upilt 3ijn , w

&p han ſp mag) en moet niet langer miſſen

't licht uan uur ſoet aanſchijn,

2lch ! mil haar ban umu gulle Liefde geden/

q#n maken haar in u berbeugt: ,,

&oo 3alf” / in 't oefenen ban be deugt,

3Peer alg herlenen.

Bezef van Gods Liefde.

&tem : Ogetrouw weldadig vader, of Pſ. 146.

E# ?Elgenoegfaam Weſen,

'L3Pie na uur l#oog mijg belept/

CPJ bat ik um Naam 3oum ugeeſen/

jlàn berkoog tot bepligtjept;

&#n mp foa bcmerlite / tot

## mier u en gp mijn lot.
- I I. -

# &#n kan be Zee niet gronben/

an um Algenoegſaamheyt ,

#Baat iſt boogb'er in berſſumben/

f'3g te biep / te "g / te Wuijt :

- 5
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3Bie ig hp ? biebatten 3ouhy/

't3l3Dmber ban ubu Liefd'trouw.

III, -

3Bomber 3oet ig het beſeffen/ - - - - --

e gp 't hert neemt noo? u in,

n hoe gp 't miſ innig treffen, ----

JPoo? be ſchigten umet min :

92 ! 'h kan niet ban ſtuk tot ſtuh/ .

ſºeber roemen bit geluk. --

IV. -

#et 3ijn eeum'ge ziele-ſchatten,

1Battelooſe goedren, Yuant

3Pie ig't bie opt foum beuatten/ .

2lig dſbob opent hert en hant

n 3ijn gunſte / mat een goet

p ban aan 3ijn hin'ren boet? .

V, -

# gp ban mijn 3iel bemogen/

n gebgongen tot uuo min ,

gPoo, een menſje van hun oogen?

#eem mijn hert ban boo? u in :

3Beeſt'er Koning; 49 ! 't begeert/ : ,

RPat gp 't gamtſch en gaat regeert.
VI * * *

't3Penſt geen Heer alg u fijn Koning,

't Aboeht geen ſchoonhept alg um Beelt,

“boetſte Jeſu , tot betooming -

32an um gunſt, het mebebtelt

ilmen Heyligen Geeſt, en geeft

't itgagt/ op bat het noo, u leeft.

• V II.

GPch ! mijn eenig goet op aarbe/

Geeſt en leven man mijn 5iel/ .

eat ih bog in meetbet waarbe/. jlatt
t - ſ?
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#mºet mijn gantſche hert u hiel;

åleeeſt het voorwerp bat mijn geeſt

Abchat/ oerheft) looft/ lieft/ en ogeeſt.

V I II.

# ! buiſ um Heyl mp geben/

jl gp om mijn 13epl mou bloen »

Sweet en Bloet, ja laat het leven »

62m mn eeumig boel te boen;

aat um bolle Dierbaarheyt,..

#lap het eyge 3elfg maakt filmijt.

op Pſalm cXLVII. 9.

Die het vee fijn voeder geeft : den jongen Raven
als ſe roepen. - - - -

stan Pſalm 6.

Ehovah, mijn bertroumen /

2Zal u mel opt beroumen / s

3Pat gp mp troume zwoer ?

IIm hand Ymiſ ſelfg laven , ºv

geen jongen ſtalen Raven,
19erlaten ban ": #nenl. :

gift bie ootmoebig nabet)

ſlºot u mijn God en Vader,

dBm byſtant, 2üch ! ik moubot

gaat gp) eer ik begmijlie/ -

#lap toombe bog be blijke 3 -

12an naam,#uw :

boeeet GBp 3ijt genadig, . *###, n

KPie mp in geenen noot: 35at

3

*,
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t

&al laten l, of verlaten, ,

jl?ijn hlagten boben maten/

alarm in wegenoot. .

gh bod mp onterbruhhen/

#oo! bupſent ongeluhhen/ .

een 3ie aan alle hant/

3Bolſiandig op mn moeben/

SPe felle tegenſpoeben:

3Berloſt mp wij uur hand.

gh weet wel dat de promen/

3Beel ſmerten ouerhomen/ - ,

G#n. Dat baat 5alig lot,

ſ t HBaar nopt op b'aarb ontmoet ig/

gPeuijl haar eeuwig goetig

%jn u genoeg ºm 450b.

#lhaar topt ſp mp beletten/

jl 2ijn Reyze boogt te 3etten ,

GIen Hemel, tot be boobt

31/?p boert in 't eeuwig Leven,

&oo miſb mp/ Vader, genen

«Pp eiken bag# broodt. - -

gEn laat mijn 3iel beſchoumen/

3Pat Stilheyt en Vertrouwen,

#aar mate Sterkte ig:

&egt ſtint / milt ugolfjft leben/-

Ilun brood mozb u gegenen/

3JIbn water lººs. : -

# forumſ
ſchoon gp ijoub berboggen 2

###
* *

gin
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gln bupſent ongenugten/ -

ſjiaijn âinbelijhe 3ugten/

3Pie ij002t g!! #elijk

ſBp hunt mp niet berlaten/

#Schoon gp mp ſchijnt te baten/

GEn alleg mp beb?iegt,

q#n miſ mijn trooſt berooben/

Hijum Hinb Halm baſt gelooben/

3Pat Iſrels God niet liegt.

Zugt tot Koning Jeſus.

5tern : ô Kersnagt, enz.

Hitoming Jeſus feet gemabig !

UDie barime Sombaten milDabig)

3Pan al haar ſomben geeft pardon,

Ilpt b?p en teber mededogen:

2ïci) ! bat ik ooit in uune oogen »

H#et Leven en Genadelºn

gh ben / 't ig maat / uur gunſt onmeerbig/ .

#iſ boemt gp mp / gp blijft regtveerdig,

ga nog volmaakt , oneindig 2 goet,

#iſ moeſt ift eeuwig boo? u b?eeſen /

jl haar laat oog mijn Verlosprys moeſen/ : : :

#Ibn Oberbierbaat her: - - - -

ºach wilt mn met uur vlerken beſtfien/ . . .

«En ouer mn uur hand uptſtrehhell/ G.

3Pat iſt baat onder ſchuplen mag /

3Boo! 't bepgeut humaat/ Dat mp wil treffen/

«En doet mijn bupſter hert beſeffen is :

Hun goetheyt, hoopt mijn 3ielg geſilag.
1v.

-- * * *
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IV.

ſl3fſt in mp um gebiet oprigten)

illuſ throon in mijne, 3iele ſtigten/

ſïegeert mp alg mijn Souveryn;

#aait dan mijn ljert uu throon en woning,

'fi Erhen u #eſu#/ alg mijn Koning,

JEn mij ubu ſlaaf boog #wig 3ijn.

#oogmoedig hert miſt boog hem finielen/

Verheft u deuren mijner 3ielen/

32Go2 beſen Koning maar alleen ;

&#n tragt niet amberg te begeren) - --

2lg bat bien grooten Vorſt ber eeten/ -

%jn u mag alg verwin: fteen.

2lch ! boet mp nopt ietg ouermegen/

ábomber met u eerſt raat te plegen/

«En u mijn 5aaſt te ſtellen boog/

#Paume Wet mp voorgeſchreven;

- JEn miſt mp Dan gemabig geben/

'Aan 't hooge H3emel #f gehoor.

«En boet mp boog um Hoogheyt heben/

#lâet biepen inbguit noo: u lenen;

# bol ban luyſter in mijn ſjert)

at het u boelt alg Koning p?alen)

GEn boog. De ſchitterende fitalen

33an 'g 1#emelg ligt)#nen bJett,

3Pan boe af bat gp mp doorgriefde

t hert) met ſchigten umer liefde,

GLot hier toe heb ik geen beroum/

& Pat'ä u tot Koning heb gehoren/

«En met mijn gantiſche hert ge5moren)

ſºe 3ijn u alg mijn Vorſt getrouw. IX.
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l"

l X

2lch ! laat ik meer ban u beſchoubuen;

2lcij ! laat ik meer op u betroubuen;

4Pp bat'ft u tebet 3Liebe / en -

dPp bat uur Luyſter 3p beleben/

dBmhelſt / geroemt/ en aangebeben/

& Poo? Dat ik u nabp #n.

1Berblinb mijn oogen / boepb mijn ſjanben/

qºn âlupſtert alle mijn bpanden/

2lan fieteng ban ubu Mogentheyt;

3TBfit aſieg boat u tert/ beteug'len;

25eboet/ en beht mp met um vleug'len,

ijlpt enkele maanda:

3Laat 'à in mijn ſpreken / boen en benhem/

Blâp blagen na ubo wil en wenken,

«En ſteetg mijn oogen op u ſlaan/

3Pat'ft niet ban uur bevel afmijfte)

Op bat mag aan de merelt blijke/

JPath ben uur ſlaaf en 4Puberbaan.

f

Op Pſalm CXIX, ys 30

Ick hebb verkoren den wegh der waerheyt, uwerech
ten hebbe ick my voorgeſtelt.

39opg: De Tien Geboden. A

'ſtH# om t'ontulugten 'g beeren toren, is

- «En 3ijn gebugte gramſchapg roe, , ,

engeweegje uptberhoren/ * : : : : :

at lepù mp naar":me toe. - 's -- - - - - -

II,

t$g ſmal, bitg moet ik op mijn treden sen
«

\ - -

• ' 'w. " " ' ''
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apel letten) en niet ſtille ſtaan/
qEn gefug ſmeeſten bou? Gebeden,

3Pat H2p mp muijft vººr ſpoor dºlll.

ſthan hier niet in 't donker treben/

loeſilnoebig / nog b?pm0ebig gaan /

&P / Sonne Der Geregtigheden !

3laat mp ubu Licht" ſchoumen aan.

V -

3Pan Han ik eerſt mijn Reys bolboeren/

g#n in un Mogendheden gaan;

g#n 3ien maar mijn bpamben loeren)

OPm mp beibooeb te wººn Ball,

3Pan kan ik eerſt bit Stad beſchoumen/

3l3aar op mijn gamtfcbe Reyſe boelt;

a baat mijn oog foo lang op bouujen/ -

ot Dat mijn best baas:"gde boelt,

a 'H Han blpmoebig ban bergeten/ --- --

at ift / om harent wil, ble liet; - - - - -

JPijn 3ieſ ble beft haar niet bemeten/ -

3Pat ſp / met 't bleegV# Sodom 3iet.

3Pan ben ift waakzaam op mijn hoebe/ , . . -

«En 3et mijn Reys boogſpoebig moogt;

JPp ſtremt geen angſt of tegenſpoeben/

5àeen / baat boogw: # aangeſp00gt.

'H #tam bam alleen niet gaan, maar loopen,

49p be3e Vorſtelyke baan, -

3Pen Verrekyker bam be hoope,

(Doet mp ben Loor: ſchoumen aan.

al moet ik in be bonherbeben)
^ch?00mljettig 3etten moet voor boet; 3Pit



Geeſtelyke Gezangen en Gedigten, 145

:

º

3Pit ongebal ig haaſt geleben/

«Bobg Heyl-lamp bit# ſttafig verzoet,

't gig maar hier moet in bloedig ſmahen/

Haoe dat ben 192omen naumlijhg uuogt

dſbeluſthig/ en han 3alig tahen/

512aat 3ullie ſtonben "En Hogt,

&#n ſchoon / 't moeſt al mijn leuen buuten/

dPat ff bieu weg 300 moeſt betreen/

d?! #mmerg iſ een band uol uuren/ . . .
39an mijnen leeftijt/# been. e

JBen Loon bie 5al ben loop ber3oeten/

gatig uuozb mijn ſchade tot gewin,

2ll# mp3al 'g gemelg volk ontmoeten/
QEn in haar Herlaag: in. -

dBug ſcljaben mp geen ongeballen *,

gap beſe bierb're Heylbaan, mant . . . . *

2ll ſtruphel ff / ja ſchijn te ballen/

JBe Heeere onderden:#n bant.

212ie meet hoe rag ih ſal bolhomen/

#ſlâijn Reyſe hebben afgelept/ -

gÈn met mijn 4Bob 3ijn ingenomen/

#In een volmaakte “Egbert

42 / eeumig/ eeumig/ eeumfg leven!

GPm u / ſoo ſpoey ih naar u toe /

gEn milili boog het 3igtbaar ſtrepen?

qEn boogb ift nopt bit## moe?

- VI

3JBie 3ou / alg hp met repne 3innen/
RPie nopt na 't nººi, aliaanſ w

*
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«Eeng God en Chriſtus Han beminnen/

dàiet op Dit enge we:#an?

#ſlâoet ik hier ban een Kelk bginſten

12an zielen-angſt, Dat 'g haaſt gebaan/

#ft 3al baat boo? eeng eeuunig 3inhen/

#n #efug liefdens Oceaan. " .

XVI II.

âDant 't geen omlaag mijn ziel ontruſte/

UPat Doe mp beg te gaumer gaan

&Pp Defen weg, op. Dat 'H De ruſte

33an d'eeuwigheyt, #bangen aan.

2lch Heſu#! miſt uun komſt berhaaſten/

45elepD mp boog ubu hand en raat,

«Bp 3ijt De eerſte en be laatſte,

JPie nopt um werk": laat.

X.

alBech ſlBaerelb bie mijn gefug terte / #

gſh geef it 't eeuuuige abjeu;

âBozb geſug/ alg een Welp ber, Herte,

GEn baalt mp bog bp U! bp U ! .

Een Chriſten verlieſt op Nederigheit,
ſmeekt den Heere om

WAARE OOTMOET.

AStem : O ſchoone Nimph, &c.

G"# Godt, mieng bpoonplaetgig in'tHºooe

«En in 't verbreyſelt leert/ ! (ge/

- - - r Pa
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aPat noo! ºm thtoon maetaeſt op vry-medoge,
, Peuijl 't u heeft getert;

gËthent te 3ijn uuo Iliefd en 45unſt onmaerbig/

aPie gp het aenbiet in um Zoon /

#a fungt mil mp be lºgeere boo'n/

#p blijft regtbeerbig.

l I.

gä meet gp miſt nooit 5ulk een geeſt beragten/

3Pie tot u raedloos blugt/

oEn in geloof mil op uun' Hulpe magten/

I#eer &#eſu! iedere ſugt

3Pan 't nedrig lºgerte / Han utu berte bºeken/

Hºet treet met u in 't uuo?ſtel perh/ -

a overwint, uu02t u te ſterk,

oog heylig ſmehen.
w III,

Haſet bat ootmoed genaeb u of kan buyingen/

2 -- 4En gp beumogen ubert -

3Poor Nedrigheit, of dat u baet toe b?ingen

Aboub f het berbrijfelt bert/

GP meen! het ig alleen uun vry-ontfermen,

aPie u het nebzig genoeb/

glu «Euhei Hillenfcijen-3liefde/ boet

(Leber Onl - eruilen.

w- IV.

Teernebert mp of miſt mijn bºert berbgehen.

aPat 'h boot uup Setel Hniel/ . . .

GEn Han en mag in bfepen ontmoeb ſmehen/

illpt 't binnenſt' ban be #iel/

zp heeft gebaen bat gn haer bebt berboben/

" Peg leertſe nu boo: maer ootmoet,

#oe bat um ober - biertjaer 2ölneb/

aer ig ban nooden.
, laattig #t 2 V.
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v

V,

Bl?acht mp beſchaemt ban boegen mijn gebreken,

&Bunt mp ootmoedigheit,

GÉn laet ih mp geheel en al berſtehen/

%jn ubu' Geregtigheit,

3Perleent mp 3oo vergevinge aan 3onben/

illpt Vrye Barmhertigheit, -

&cfjelt/ ſchelt mp alle ſchulben qupt,

GPm Ilboe wonden.

VI,

3lPil ban mijn ziel Trooſtgever Uergelmiſſen/

JPat gp baer Deel 3ult 3ijn/ -

Zp han/ 3p mag en moet niet langer miſſen/

't HLigt ban iltm ſoet 2lenſchijn;

3TBilt gaet 't geboel ban ume liefbe geben/

«En machen 300 in u berheugt/

aPat 3p in 't oef'men ban be Peugt/

#laag alg herleben.

E EN CH R IS T EN,

Buyten verwagting verſekert van

G - O D'S L I E F D E.

Hy zal ſwygen in zyne Liefde.

&tem : Pſalm 1o3. Myn ziele wilt &c.

GAfte: Wat ſwarten wolk komt &c.

V# God, aembib'Iph 3ijn um'boegen/

ſlâp magten ſtraf, gpfchenh ongenHel zegen, .

dſbelepbe mp in 't #emel-Heyligdom; . .

3Paer / baet men moet boo? falig ligt omſchenen/

3Pertrooſt / berblijt / en moet ban liefde menen/

Zien en omhelſen Ziong Bruydegom.

II,
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-

-

II.

2 |ft ijab mp niet beſtiert of 300 gedragen,

#ºlg een bie tragt 3ijn Bondt-Godt te behagen/

#lâact mag bethleeft aen bingen bupten U;

3Pog batja meer en ſton u niet beletten !

69m 't Zegel ban um Gunſt op 't Bert te ſetten/

4ium Liefd' en Trouw: mp te maſten nuuw.

3Pat 45oebijeit kan be uuJe Evenaren,

&Pe Liefbe bie mijn 3iel ig meberbaten/

3Pint/ nog 5al binben nooit baet wederga;

3Doub gp my juiſt foo biep be 3iel boogg?ieben/

jl2et ubue gunſt en foo geboelig lieben/

«P Eeuw'ge (Iroubn' t #Afgrond ban Gena!

àſlâoeſt ik bie mag een voorwerp banum Toren,

HPiet finhen of in het Verderf berſmoren/

d2 Pag ban Heyl! o @Lij6 ban zaligheit!

3l3aer in gp mp U ſelfsen ?ll mou geben/

Ik bab betotent ben dood: moet/ moet ik leben/

Ik bie al teetg het LEyeN mag ontbijt.

Menslievendt Godt mat tjeeft u bog bemogen?

42 Niets in mp maer Epubeloog Medogen,

3l3ag / blijft alleen be oogſp?onft ban bit Heyl;

dPat boet u 't oog ban liefde op mp beſten/

'Im 4,5oebijeit ſtrekt uan Ooſten tot het Weſten,

#a ban be aarde tot ºf bonuit ſtepſ.

#l?ijn 3iele ſmelt in ſchaemte, ſtart bermonbert/

qPat jupſt ſp boog u moeſt 3ijn afgeſombert / .

Hàan hen bie ſid'dren boo2 uuu Gö:immigheit /

2lclj inogſe boo2 't Beſef ban ſoon' verkieſing,

#aer felfg betſaäen boot be ſelfverlieſing,

2ölpmoedig ruſten in uuu Raetsbeleidt.
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VI I.

O Jeſu! moub gp 't leven mp bermeroen/ .

aPoot/ noot mijn bood/be bittere dood te ſterben?

19oo: een vervloekten, uuo?ben tot een bloeh ? .

dPp dat mijn fouben op u upiert geup?ohen: . '

ga Bso'lijft L AM , boo? u ig opgeb?ohen/

âPat paſt en ſevenmaal ge3egelt Boek. @Ppenb, 5; f.

v III.

25eſtraelt mp nu / omſchijnt me met beklaerheit,

3Pan IËeplſacm ligt tot Hennig umoer uuaerbelt /

3Poet mp bier leben alg een vreemdeling, .

JPie niet begeert beguberelög Throonen, Kroonen.

aer ongeuepnft niet praet en Daet han toonen/

al 't geen Hä in dit Lied der liefde ſing.

IX.

dD Zondaers! bie utu ſoete Liefde ſmaehenk

gaf tot 't Genot ban ime 45unſt geraehen/*

zijn / moeten leben alg een Heylig volk:

aPatig be blijk van ume Gunſtelingen, ,

gPiebaer genoelen ban ubj Goedheit bgingen/

#et hart te heffen boben lugt en wolk. -

X.

(ſot bat gp hen ſult met urn Reelt berfaben/ -

3Paer / bact menſinkt in D'Afgrond bangenaben/

d?m hetn / bië hier ſoo gunſtrijſt ig gebueeſt/

die roemen met een ſchare beler Eng'len; -

?lch ! mogt (ſtreetg mijn ſtem met haere meng'len/

«En jupcben looft Q5oot Vader, Zoon en Geeſt.

w BE
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BE SPI E GE L IN G

* - - V A N DE

GODDELYKE EIGENSCHAPPEN.

Op de Wijſe van den 8 Pſalm.

W# op mijn 65eeſt om boo: bel gemelftgingen/

1Ber bopen lugt en ſbolhenbeen te bringen/

&Lot u be ilupfier oan G5ootg aengeſigt/

žoo ietboeg toont va: omgeſchapen ligt.

ãoo 't boaerbeit ig / aan beele reetg gebleken/

3Pat Boot ooit boo? 1Doorſienigheben fpgehen/

Zoo uuo?tge boo? De «Eenfaambett bermaant/

«Pp 't ſpoor te gaan /"Eemnartsig gebaant.

oſten ſtille fiuſt berleent aan beſe Hannet/

HIàaaht Göobtg beſchou boo? u te aangenamer;

aBe aanbagt onberbinbert / ſomber ſchroomſ

39erleent aan bepl'ge #ft een loſſe (Loom.

25eſpiegelt Bobt bat hoogſte goeb ber €5ceſten/

12olmaaht be 25lijûſchap ban be hemel-feeſtenſ

aPaat men met Gºng'Ien fmaahtberbo2genMAN,

&#n Hºeckat Die 't genººt berijeem'len ſtan.

amaat (g/ of leeft / moet ben geſjoba lopen/

#I2aat gp boot-al mijn eeb'Ie 3iel bie boben

ljet ſtomme Bee en meninig reeb'loog Pier/

HIſaet enis-edien: wanneer b0iet.

#ſlâaat ach! het oegbat fcljemertban behlaerheit/

&Per glanſ ge4Bobbept/ſchoon het uuoogt ber maere

aPc3iel beſtuurt/geen ſterf'lijh menſchen Hint(beit/

2ag 4500t/ buielig#n faal'ge Göeeſteil#
4 o
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V I I.

dPnepmbig QBobt/ al mat bmp ban u meten/

#g min alg niet / geen epnbig b?epn Han meten/

't Been alle3ing ſig epnDeſoog bertoont /

23eſchouuuen / bieo:aar ligt beuboont.

2II mat ik oopt ban b'epnbloogheit beſefte/

#Schoon ſig het batt boo? lugt en molhberhefte/

gPni Göoot te 3ien/ te meerber miert en maer/

#p u00? tjet oog Der# onſigbaer,

1Berbtmaalbe ſlPijggeer leert ban 45obggeſinben/

#et bartet oog ooo? @Bobt eerbiedig blinben/

H#p ig een 02aap Holſt uari beruponbering/

âPie 't bgepn' was",uan icbet ſtetbeling.

dPnepnbig 3ijn al 45obg uptſtehenbijeben/

&ijn algenoegſaaitiiept uu02b aangebeben;

&Lermijl in beſe ſºepſ- en 3Leueng holh/

ÁLe g20ube gaat / Deb: ban ſijn bolft.

dBmuptputbaar ALLES! genoegſaam HBeeſen !

3Paat in be fugt en togt ban bie u b?reſen/

(@Le ſamen loopt / alg in baat mibbelpunt/

#Zoo gp aan haat 't# uuug ſelfg bergunt,

(ſ)mpplbge 49ceaan ban faligheben/

illup g?oinbloog biep g?onb geen geſchape ſieben;

«Beltih Hig bollt Dat ſtg in u berlieſt /

'll bouen al dat wang# berhieſt. -

de ſlBelbzon bie geen lebig mo2be bulbe/

&cboon gp be lebigbeit beg fonbaarg bitſbe;

2lcl) Dat De afgzontuan een foubig N 1ET,

&ig ball uuo bolbeit oberſtroomen liet. X IV
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X IV.

H#oe bergenoegt ig het gemoet bet bgonnen !

&Pie upt uun bolljept ſlegg een b2up bekomen;

G5emig ijp ig. De g20otſte ſpieregaert/

KPie-neueng u nogw: #nuit Op aert.

69! &#en'ge in um &#nhelheit loopt ſamen/

't GLal uupet Deugben Ijoe bue. Die benamen/

s b'&#enboubigheit berſcljeibenijeben meert/

19an 't 45ob'lijſt EEN# 'teen inDRIE geëert.

319at ik tup ban b &#enboubigheit berbele

#g / blijft ſtuhg-tuijg upp Hennen maer ten beſe;

3lBie leeft in 't bleeg die met bepaelt begrip

1Inu All' beſeft / in##bat ſtip.

GP &#en'ge l#eerſchet! gp alleen 3ijt ſtoning

3Pan al nuat leeft/ mag 't hert alleen uur uuoning ?

q2f miert het en ſtel / boot b'G#enboubigl)eit/

#n D'een'ge meg o:# ºnaut gelept?

5ſlâogt iſt in u alleenlijſt maer beruſten/

23in 't Beeltal ban ubu QPeugben mp berluſten;

&P! &#enige ubaranbe ban be 3iel /

?Een uien 't genot "#alleen bebiel.

2lch! mogt ſh bobbelbertigheit bebueenen/

Jºl?et b'eenige Göoot / be 45eo'le 3iel bcreenen!

3Blert ijp alleen balu inp erſtent / geb?eeſt/

@Lot 'h een 3al 3ijn m: #aart Zoon en Göeeſt.

d?! 112e3enaar / bie in 't uolſtambig HEDEN,

GPaet geen geuolg ban ſtonden boo:t geleben

ſenſterflijſt leeft / ljoeumel # uu02t en 3ijt

?il 't geen gp buag/ ban alle Geubuig!jeif.

iſi 5 X Xt
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XX I.

45een tael ban &#ng'len of geſchape monben/

3Permelt um ſteuunigheit / baer in berſſonben/

3Per5ubolgen mozb een ſtehening ban tijb/

3Pfe gaet ban b eenk## anbge &#euunigheit,

3Parmiſſeling man beet veranderingen/

Beroorſaak tijd boo? De geſchape bingen; ,

#aat um ſtamboaſtig- meſen bult ſulfig niet/

âBijl g' ontstaan:#s geniet. -

«Bp ſchiep met eer be meerelt/ ſuitſe ſlopen/

#anneer be tijb ber Puring iſ berlopen;
#aat apuijſent jaar tg op u ſlegſ een &Pag/

45p 3ijt en blijft De #'t# gp plag. -

'á 2lenbib um ſteumigheib/ P eeum'ge 32abet

#ber ſteuuwigheib! termijl ik baeglijhg naber

#Be 3acl'ge &#eumigheitſ baer 'h eeuwig 3al

dſbenieten u / mijn g:#/ eenig ?ll. i

apſe 3al um @Legenmoogbigheit bepalen?

albaar schepſelg 3ijn/ of aſie oogen bunalen/

apaat 3ijt gp bupten/ in / omtrent en bp;

3Paat ſtreht ſig urg#pvvan aanwr.

#Dat gp bie oberal 3ijt in 't bpsomber / -

#ijt op uun boliſ bunfit aan b'ſPereſt boomber;

# bliube ſonbaar taſt of 3iet u niet /

&choon g!) uud idig/##aurat hem liet.

't qgnogtang trooſt lijhuoo2 uur bunſtgenoten/

#Dat gp foo nergenſ in of uitgeſloten/
### bp haar 3ijt /

#pſolibet in de ſtille ſtenfaembeit. -

P ij XXVIII,

\
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- XXV I II.

#ton 'h oberal en alleſing u eeten/

#2oopt ume tegenguu002bigheit ontberen/

2örbagſaanbelt ſou maar ift mp bebont/ }

2Semahen 't hart"# De mont. , ,

2Elmetenbe! boo? u íg nietg berbo?'gen /

32e Pupſternië foo beloer alg beijoagen;

&#p ſient u ſelfg/ aen u bolmaaht begjip/
#g alleg ſigtbaar tº:##nit ſtip. -

n um alumijſen ſtaat ſtaet aengeſchieben/

t ZYN, hoedanig ZYN ban aſbat 3ieben/
opf me5en boo? um HIBil erlangen fou

't 23eſteh en epnbe º:##paties bou.

II'm ſhobbelijk bernuft heeft Ilptgebomben / .

1 Bolboening tot berfoening oan de Žonben;

âDaer boo! ſig b ?llerbe met tien gemel paert/

&De bana asſing##auwde betuaert,

39erſtanbiglijk bebeeſt gp 1Ploek en &egen/

#oe mouber mij# 3ijn alle ume wegen,

##### Ding;

olg u beplig alig 't blindeling. 323 neplig X XXI II.

ºemeente Bobg in umeg Ibeeren hamben/

38 um ontmerp gegaaben! b002 bpanden

#an 't Eyepligbom L5al u beel ſtrijd geſchien:

3Paar bat 'g uun##ſ#ehova 3al het ſien.

&#ob8 oog ſchout &ion aen in al haer noben/

3Baer aen onbupfit geen migbaet ban beſnoben;

«behagten/ uuoogben/ aller menſchen bac'n/

5ilfijn Bebenfi: joeh / aengeſchreven ſtaen.

*,

XXXV,
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XXX V.

2llmetenbe bie 3iet na 't hert ber bgoomen/

&Loeſt/pgoeft mijn batte/3iet of 't oohuolkomen/

«En onberbeelt ig met u / en beſchaar/

«5eſogt/ geſaligt boog de ºlietobelaer.
XX XVI.

69! Zupuer ſlBe5en/ bat niet kan gebegen/

39e minſte 50mben uuo beplige oogen/

3Ple ſteuren/ fellefg b Igemelen niet repn/

H#oe malg'lijft moet boog u be ſoubaer 3ijn.

X XX V II

illum bepl'ge mille bult geen ſombe-blekſten/

JPoet tot een ſtigtſnoer aen be &Peugt berſtrekſten;

GPf3ijn het boogbeelt baet een bepfig meng/

52a i302mell moet 3ijn ljette / bae'n ell boeng.

X XX VI I l.

lgoe bleh'ſoog 3ijn uur ſlºegen al um ſlBetten;

H#aer/ bie met bepl'ge aenbagt Daer op letten/

aStaen alg betuuonbert/ roepen langg 300 meer/

et ljepl'ge «Eng'len/ beplig ig be #eet.#l2et gepl'g XXX I X. #

dBp mint ubu ſelfg en al dat u gelijſtent/

GPf Daer uur beelt'nig in ig uptgetephent;

lgoe leeft be #iele niet geruſt / uerblijt/

3Pie u bemint / 0In o:# beplig 3ijt.

2lch mierb ik na uuu IBootbeeſt meerber beplig!

H90e fott iſt 3ijn betijeer'lijft; hoe beplig

3TBag mp be ſiepg / uaer 't hemelg 1Baberlant /

3Paer 't geplig l90lſt # #ar puet baant.

d? (3oogſte ſtigter! ban beg menſchen baben/

dſbp ſiet be bloomen/ en beſchoub be humaÜen/

45eſtegen op uuoan biturbonhen (ILb2oon/

HPerleentge na get uberſt be jupſte loon.

XL II.
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XL II.

2II moet het beplberſchouen ban be €5oeben/

'All moiſt'ien 3p met bele tegenſpoeben/

alPat bloefhept haar bedeelt / boog ſoete b?eugtl

GBp 3ijt / tu Mu02t “## ball De Peugt.

aPeſonbaarg bie um metten niet betragten /

2ll uun gebult bartnehhiglijſt beragten/

JPie mogen baat berbeelden b?p-gelp;

HIptſtel ban ſtraf/ tº:#atans niemantb2p.

eBp ſult eerlang be ſtrengſte 1Bierſchaar ſpannen/

G5eregtighept 5al 't Haf ban 't horen mannen/

qEn na een onherroepelijk 25eſlupt/

ſiegtmatiglijft het"E: ynam upt.

#Bogt be 45eregtighept mijn ſtigtſnoer bmeſen;

3Pag in mijn boen ſiegtbaarbigljept te leſen;

19iel ift mijn ſtigter om gena te boet;

- @Poet tegt um amrak #,dat in geſug25loet !

d?! Alller goebſie/ aller goebbeitg-Gºber/

d?! Zee ban 49berbloet/ Zeeg'rijften IBaber/

312at goeb genoemt botert baalbe ban 11 neer;

312ie ig'er g0et/ oa:#V#nuane sat.

312aar iſt imp heet het 3p om laag of bonen/ -

3ft boog het ſchepſel &cljepperg G50ebbeít ſoben;

25eſchou geen bing/ 't geringſte/ minſte ſpier /

3Pat ban uubeer:##umnist buier.

op 4,5ob ber 3Liefbe bie me billift noemen/

dBe 3Liefbe felfg termijl ube in u roemen;

G#en eeum'ge liefde tot ben meng bepaalt/

319aat in 300 falig meng en ſtilgel »waag
4 M. -
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V XL IX.

25armhartig bobt het mag uun melbehagen/

#n taap gehult ſtrafſchuldige tº Diageº/
#Bat op benabe boot be #onbaat# plept/

3Berbaaagſaalubeit ba: tot 2öchering legt.

zal uur geregtighept mp ſchulb'ge boemen/

25atmijertigtjept fal tegen 't oordeel roemen !

35eroepen jaar op #eſu# foenbaar bioet /

abat ſoo um ſiegt alg#e- gullft bolûoet.

2EImagtige! mie ſal um magt beperken?
mium aſbermogen roemen/ al uur HPerſien?

&#p blaagt het alleg dat ge inautig ſcijtep/

&legg boog eenwa:# HPiet tot âBeſen riep,

11um Hegterbant oerrigte bupſent monbºten/
tſing ſtem oeroorſaakt het gehgaaf ber bomb'ren/

illuj wofſ boet lopen sterren/ #on en il2aen/

qºn miſt ge 't niet/#n ſtille ſtaell.

2IJ boet behaagt'ge wint De ujati ten 5mellen /

2IImagtighepn ſaſ haar een pettiſt ſtellen/

#e aerbe tjouben in haar mibbel - ſtip / .
GP ſjobt! uud Itlagt #nen ong 25eggip.

ilm allimagt ſal uur ſlaajeſtept opbepf'len/

Bet tegen migt ban tºelicbe magt uerbrepf'len/

#artnehäigen toebrengen jupſte ſtraf/ -

&#e mogf'len ſlaan me:agen epſ'ten ſtraf.

ſtaat ig ſoo'n man niet alleſing ge5egent/.

#Sle op u ſteunt/ſchoon hemueel & Pauſië bejegent,

#ijt magtige gacobſ aan mijn regiº ºp /
apanneer ik tegeng #el en iDerelbt ſirp ! LV I
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L VI.

alBaeragtige uno maerljepbt ong gebleken/

HIIpt moont en merft die ban Defelbe fpgehen/

3Perſirefit aan mp / aan't ganſche #terh-geboum
gEen baſte Riotg ban GöobÜelijhe (Ltoubu.

LVII.

âIPp magten beplig um 25eloofben &egen/

«Beregtighept Homt teetg beſlBaarhept tegen/

3Pool maare bu002ben ban ubn' mate mont/

25lijft on3e hope op &aptjiet geg20nt.

LV I II.

3TBaaragtig ig ben bloeh boog Bomber ſlagen/

alPel eer berHondigt hen bie &#bal ſagen/

gee ſjobtgemepbe âBaarhepb5al eerlang/

(Loebgengen 't 3Leugen ſtijft ben onbergang/

LI X.

d? IËeer um 319aarhepb 5al u noopt beroumen/

âIBat 3Leben 3p gemoebigt bie bertroubuen/

GPp fulh een ASup! ban manheloſe (Itouuu/

#9an boelboen ſjab gp nimtnetmeer berouuu.

LX.

HAeogtnoopt het ongeloofum 312aarhept mºahen/

aby boo? um45eeft mijn uberh in maarbeibniahen/

alBiev ift gelept op 't ſpoo? ban ubaare beugt /

gft 3mom alg in een Zee ban maate 192eugt.

LXI.

&P 5obt ! ik bool in uun bolhomemtheben/

ſlâijn . Ziel berbunaalt/ te cpnbig in de ſieben/

'h l#ou op met meer ban u te melden; 3Baat

#h al 0 in b90g/ bp u en b'«Eng'len &cljaar:

k - Op
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Op Pſalm LXIII: vs. 2.

, O Godt, gy zyt mijn Godt, ik ſoeke u

in den Dageraet.

&tem: Als een uytgeſtorten Balzem,

W# h!p alle bonh're Schimmen/

ont mijn leert en Heelſhon

3àu be blijde morgen 2-on/

#2a ſjaet toppunt poogt te hlimmen/

«En Der Boog'len foet gelupt/

'g #emelg goeüijeit a: in upt.

2Heber toont ſig eben baerbig

(ILot ben roem ban b'4Pppertjeet/
45eben hem berſchulbe «Eer/ w

(GLupgen ſamen 450bt ig maerbig

3Panſtbate erkentenig

3Pau al 't geen bat## ig.

ga 3p ſpannen alle faeinen

@m een rebelijäen iſlaeng

% in 3ijn poogen / en 3pn meng

âBoo! tjaer epbet te beſchamen /

3Pijl 3n roepen enen 3eer

3Looft ber uajiritua: lºgeer.

2aere aengename klanken

äbie ten hoogen gemel gaen/

âIBijſen mp / ſchoon ſp?aeh'loog/ aen /

aPat ik moet ben Schepper banften/

gEH ban epber 3unanger gaen/

(2m ſjelil 't Hºgert te bieden aen, -

't paſt
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R

V. v

't 39aſt nu niet te blij ben ruſten/

qPf te lupmen op het 25et /

#n geboba'g H#epl'ge 3l?et /

#l?oet men 'g morgeng ſig betluſtenJ

3Pat berblijft be RPupſternig/

RIPſe in 'g menſchen ## tg.

'g LBeeren meo?ben/ 'g Geeren maetheith

qP mijn Ziele moeten tijang

ſlàet een ongemenen 45lang

2llg een 'moggen &ter bol hlaerheit/

3Pagen op in het gemoet/ .

qDat ben Hºeere balt ##t.

2-ouben mp in 't bonſter bmalen/

33an een groot onbmetentbeit /

#ijn boot bupſternig migleit I.

#nu ſpobg ligt ong Homt beſttalen/

319eber een genate Pag/

2len ben âZombaet t:# mag

'Ét ſlBag een hinb ber pupſteruiſſe /

%ombe bab mijn oog geblint /

G2uaet in plaetg ban goed bemint/

(@Loegeſch2oept mag het gemiſe /

JPog genabe gaf 't geſigt /

en genot van 't ta: ligt.

3Punſt're merken moet ift baten/

&elfg be minſte ſomben bliën/

illpt berligte oogen ſien/ -

't itſgt bºt geen doen ſchijnen laten/

#tlaer gelijft De UPagenraet/

Bºtenbaet alg een bººg &aet. . . EX.

-
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- X.

#plſon Heglig bol ban 3Lupſterſ “

# alg het gººgtent# /

## hun plangrijk ?lengeſigt !

#ijnt in 't laertſ beroepſt ben bupſfer /
25lijft in ubuen inibbag fiaen/

&Pat ilt u mag ſchottumen aen.

I.

3Laet mijn &iel bie ig geſchapen/

(ºot uur roem bienſtnaerbij #eer/

jºu berbuijben uube dºet / -

#let in ſonben/ ruften) flapen/

#aer met alle 3Pahherljeſt/
3Loben uue JE2ajeſteit,

X II.

ofºobt in gºeumigbeſt geſegent /

# 3p 3lof met #ert en 3Bomb/

#n beeg bloegen mo?gen-ſtonb/

32002 bºgennel-baauun geregent /.

#p mijn ziel die bo? en inat/

#n het naerſte ºnvººi#

JPoet mp in 't berheert dººrſlagte

#Panb'leit/ alg een #ſlib ban t ligt/

3Pat nlee boen en laten ſtigt/ - -

gBatmp umen ſkeeſt#
&B:oepfaeun machte in be ligt/

«Bie meer alg het ":#rug.

ſtrooſterg ligt moet inp gelijben/

2ºlg ih ga in 't bother &Pal/

32an be maare Poob en al /

#at De HBroomen heeft te lijben/

Sºer ſnein byp ban JPupfernigſ -

#totnt baer 't nooit geen nagt meer is, XV



Geeſtelyke Gezangen en Gedigten. 168

-X V.

3Leert ong onſe bagen tellen /

3Pijl be boob ſoo ſcher g/

2llg ljet Hleben ongemig/

gEn uup na het 65gaf toe ſnellen /

3Poet be ášonben ſteruen eer/ . .

qDng be 3Boob het ## leet.

JPaauun ban ſleben en ban Zegenj

3Balle op mijn liganben meth/

JPat íh naerſtig, 5p en ſterh/

LI gebenhe op alle megen/

3Pie uun fiaet mp heeft bereit /

52a be #emel oºrlºg:

(GZot ſft bolen 3al en bunalen / .

gember 't plangrijſt Beeſtenbom/ | | | |

3Paer mp Iupſt'rijft ban ſtoriton/

't 3Ligt ber &ael'gen mag beſtralenJ -

iſ immermeer 3al onbergaen/ - - - - -

25lijpen alg op Taibbag ſtaen. ... . r

Avond-Lied.

Stem: Siedaer, ſie daer, daer gaet den Hemel op.

N# ſchijnt be Zon beg merelg qLampgebluſt/

gee Bupſternig roep elk tot ſtille fiuſt/

(IEetbuijl be ſſaep be ſuſter ban be JPoob /

jlàp ouetbalt met ma: (iLijbgenoot. .

hoe epbel íg beg 3Berelog heerlijkheit/

H#oe bilpltſe onbet in een horte tijb/ -

&## ſlegg een Zon ja maet een ſchemer ligt/

#9etbllpſtet ſtrafig # eplt upt ong geſigt. III
t 2.

w- - -

-w-
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I II

GP SPumaeg! bie in De HLugt ſtaſteelen bout!

qap 'g HPerelg goeb 300 ſoggeloog bertrout/

3Pie han u ſeggen bat beeg nagt u uiet/

Zal ſtorten in hetm: zielguerbgiet?

ſtampfalige bie nimmer mfert beſtraelt/

3Pool 't 3ligt bat ban b'eeum'ge 45obtheit baelt.

#oe naer en groot 3al 3ijn be Pupſternig/

RPie ſomber epnbe u tº bearm ig.

âDanneer be iſlaeng perſeſtert ban 3ijn pligt/

't 45ebob beragt en ſonbigt tegen 3Ligt/

45aet b'pepiſon onbet en De Ziel beſchaijt/

Hºgaer migbeb2ijf inn: 3Ponkerheit.

JIRijn Ziel hoe epberloog en onbebagt/

#g beeſen bag en anb're boo2gebaagt/

GB! b'4Ppperrigter 5al ooſt ſomberling/

32an bierb?ee tijd af:an ſithening.

op Ibeer! perſoent mijn ziel in geſug bloeb/

iſluj ſpuimſt en ſbeeſt macht ong het ruſten ſoet/

oſep bat manneer be Blao?genſtonb begint /

gä mp bp il en il## bebint,

zeerleent ong Huſt) ſnuwenbig ſtille bree/ ,

3Pet Gºng'len magt bebuaeh mijn legerſte/

eten maet 'gen ſfaep bit baaum ban ben natttttt/

19erb?iſt be H2agten "!# III02gen uut. -

3TBanneer ik wanbel in de Bonherheit/ .

et bart berboolt be âBerelt ſtrikiten ſp?ijt /

Beeſt ban mijn ligt/ geleib mp boo2 uur raet/

(Not bat mijn ziel in b'eceuw'ge ruſte "#
v & - ", D
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DE GELOVIGE ZIELE,

Uyt aanmerking van Gods voorgaande Welda

# erkent hare Verkeertheyt, en beklaagt

HARE ONGEST A LTE.

&tem: Wat zwarter wolk komt over my &e.

?Dat ig 't geboel bier uueergalooſe 3Liefbe/

JPie 't Hillig hert ontfonhte en doorgriefde,

JPoe'k boo:45obgTroon in biepe ſchaamte kroop?

#ſa 'g l9emelg Geeſt mp ſelbſaam huram bemerHë/

Pe ziel vertrooſt, ſcheen alg op Arends blerhen

&Le3ueben llaat omhººg / in Liefd' en Hoop.

iſlaijn €5obt/ mat maten het geen 30ete ſtonben/

aaoe gp vergaf mp alle mijne Zonben/

eÉn ſchonh mp milt uube Genoegſaamheyt! &

&Hh hon uun Roem na unaatbe niet/ílptſu2eeſten/

Ban liefbe uJag mijn Ziele alg be3ujchen/

23h g?eep maat aan º:#en Dat illu lept.

312at hon ift biep in uun medogen b2ingen/

gEn ſien hoe gp mp met uud Gunſtelingen

2|lg boot be tyd, tot zaligheit verkoor;

ſºja 'h proef be voorſmaak ban b' eeuuu'ge vrede,

#Berloo? mp3elfg/ erlangbe &ugt en 25ebe/

3Liep onbermoept ill'# Levens-ſpoor.

3Pat Woord bat mp be beben en berſchrifthen/

&Pat Hupam mp toen aanmoeden en verkwikken,

qEn meeg mp aan mat gn mp gunnen budum /

illpt be Fonteyn en Welbron ban Genaden,

en hoe een bert met ſtraf en ſchult belaben/

&50u bp u billDenta: Ziels Behouw.

- 3
- . -



166 Geeſtelyke Gezangen en Gedig ten,

- V
º

Hºoe! hon it mijn hert -

3Pat ſchepten th niet in uur Dienſt behagen / .

aPoe ik u noo! mijn Deel boo: eeumfg hoog:

op 3a! âBat mogt mp niet al Heyl gebeuren.

5ſlàaar ach! iſt binb nu ſtoffe om te treuren

q9bet een ſjert/ vanaf# liebeloog. -

gaat oog bath hon op uboe Schoonheyt boumen/

«En kan nu niet uun dierbaarheyt beſchouuuen; ".

3Pat berte bat in biep erhenniug ſinolt/

iſtan nu geen traan upt liefbe boo? u laten; -

«Bp maart rechtveerdig ſoo gp inp moub haten,

gÈn bat um Recht imp##n ſchult bergolf,

net heugt mp dat mijn ziele niet aan ruſten/

2lig ſp haar niet in u berlieft berluſie / . . .

iſ haar ſong een itlaag-enbloemigºreur gehang!

een ging boo! ſmeefien u ootmoedig bleijen/ .

dBm umgenot, baar 'h nu niet eeng Han ſchºeijen/

dPnl u/ om u/ geheele Dagen lang- ,Pnl u/ / deur:# -

gen baar mp bit ſoo billih ſnum betaamen/ ?

#an ik nochtang mijn ſciele niet beſchaamen;

5Been/ 't ig offp het 5uberben ban u hoog. -

«? Dierbre Koning! 6! ô! HBilt mp helpen ! !

gEn met Genade foo mp oberſtelpen/ ,

Reat ift betreut inijn# ſoo liebeloog, u ,

#oo min een Rots Han bod! 5ig felbein ſcheuren/

#oo min kan ook mijn bert ban felber treuren/

3eoo! u/ om u / ?llinachtig Bemelg Zoon.

2ich! laat uun hand het bºeken en#n/ 3

leet fal uur luyſter in haar top opoepf

wºu 3ijn een Peerel aan uw Liefde-kroon 5
w- • X,

niet aan u oorromagen?

en / / .



Geeſtelyke Gezangen en Gedigten. 167

t

gen miltſe in e

&ot ih boos u volmaa#t gezaligt ben.

3Laat utmen Geeſt mijn Duiſter hert berlichten;

aPoo! monb mijn ziele met um liefde-ſchigten,

«En laat ik mp meet b2agen aan u op: | |

9ntſlaat mijn ziel ban &atang liſtigheben/

GP! 'H Boel/ en ubeet gp hebt boo2 mp gebeden,

&#n ooit vergruyſt ljet#wat ben Kop.

62 ſonbig bert! bat #eſug. Glans berbüpſtett/

qÈn bat mijn ziel ſoo beplloog hebt ontlupſtert /

3Pan 't geen baat uJag tot beplig ſtergeulaat;

3Bat ſal u bat geen angſt en finette hoſten/

2lig gp bood hem be Toevlugt ber Verloſten,

Abal leggen algvan: via ſtaab! ,

2lch 3ielen vriend! laat ik u niet ontbeeren/

1Bergunt mp hulpe, om te treulmpberen

gauer een lºert / het geen u ban mp ſtiet;

2lclj! laat mijn 3iel ſtantbaſtig na u bijgen/ .

gEn laat mijn tong ban filagen nimmet5uijgen!
(@Lot Dat iſ meetuw:# en Gunſt geniet,

eBm bat mijn 3iel heeft dan u afgesmo ben/ .

HIRijng lebeng haagt/ ſoo ig ſp alg betſto;ben/

4Bntbloot ban H2agt om u te grijpen aan.

2lch! laatſe meer boo? u genade g?oeijen/

23in mare deugt, en in uuj 3Liefbe Bloeijen;

«En Doetſe baſt in u## ſtaan. - *

3TBfſt in mijn hert alg in uni Tempel 'moonen/

«En 't met uur gunſt en blije goetheyt H209nen/ .

gaat ſlf uu! Liefde eeuuuig# erken. -

# Geeſt mijn broebe 3iel berblijbenſ

et ſpoor beg levens lijben/ | | |

3L 4 ERN
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E R N ST I GE BE DE

om de -

GoDDELY KE MAJESTEYT

, TE VER HEERLY KEN.

Volgens Jer. V: vers 22.

En ſult gylieden my niet vreeſen, ſpreeckt de

# ? Sult gy voor mijn aengeſichte niet

GeVen iſ

&tem: Heylige Sions Komſt, Leven en Eeren.

G# ſlaajeſteit en hoogberheben Ko

120e mieng berbeben Throon, (ning,

en lupſterrijhe Woning, .

3T2ijn 3ielbaar buhſien moet / baat buhhen moet,

2lcij!boet mijn buiſter bert/um Opperheiterhenlië /

GEn ſ00 aan u geupenllen/ en ſ00 aan u geuJennen/

RPat het u bal te voet, # bal te voet.

GIoont mp hoe batum eer en luiſter mert berhebe /

3Boog ſuppere ſbeeſten bieboo? uun lipoogbeit bebel

q#n alg bebeeſt bedekken haat Geſigt,

#oo 5al be loome 3fel en yver haar maer ſtreben/

dem eere u te geben/ @m eere u te geben/

3Pant ô! Dat ig mijn ºgtſ mijn boare pligt.

2Ech!bat ik met bit bolh mog in umLuiſterpaalen/

de ontoegankelijkLigtlach!up
ilt mijn5iel beſtralen/

6Loont mp um Heerlijkheyt, um Heerlijkheyt;

dPp dat mijn blinben4Beeſt na maarbe Die berijeffeſ

oEn teber Han beſeffen/ en teber Han beſeffen/

HIbn 49pper Maleisie," Majeſteit.

WP! #lºogt ik met beſchaarter3aal'geemd:
" il
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- S' Ontbaauban duyſterheit,u# ſingen/

gÈn tupgebgiemaal/ Heylig ig be libeet/

3JPien groote Heerlijkheit,uerbult beganſche aarbe.

2lcij! Dat mijn 3boahfie 3iel haar b2ijn bp een ber

&Pm u te geben Eer, t;,geben Eer. (gaarbe/

't vertº »# Ziele-oog, beſchoub niet uwen

Luylter, -

#lft benberftanbeloog/ mijn Ziele-oogig bupſter/

't Iſtan niet ſijn Schepper 3ien/ ſijn Maker 3ien;

2lch! boet ban mijn gesigt bie nevelen berbmijnen/
3Biltm# omſchijnen, built mijne 3fel om

cnijnen *

dPan ſal 'fi mijn hert u bie'n / mijn ſjert u bie'n.

De Gelukkige ſtaat Van een chriſten, WTO

lijk beruſtende in Gods

W E G en R A A T.

Stem : Het Engelſch Fortuyn.

(9f: Zie daar, zie daar, daar gaat den Hemel op,

H# beplig/ en hoe byolijk leeft bp niet/

- ºaſe in Beloofſijn hart ben Hemel biet/

gEn maar befolgt ig/ hoe ijp be gºer

&al b?epben upt/ ban# allet &#ng'Ien Heer.

&choon bp ſijn dertel Breyn be oogen blínb/

gºn niet# man boot te hennen/ onberuoinb/

%lg dat Jehovah hem beſchouwen laat) .

&00 ziet hp Q50bt/ En b' eeubnige ſtaat.

3Panmeer ſijn oog fijn eyge dwaasheyt ſiet / .

«En bp ſijn wijsheytm: acht aig Niet,

- - " 5.
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# bp uerbeugt/ ofſchoon bp ig geblind,

ijl bp in dwaasheyt ujaate wijsheyt bino,

IV

OP ! mijſe btmaaghept! heyl'ge duyſternis ! -

322p beter alg De Dubaaſe mij#hept íg/ -

32an hem. Die pepien uutl/ alg blind en bodt,

JP002 epilbig bgepl1/ 't#nendige in Godt.

gEn ſchoon / bp binb een argeliſtig hert /

3Pat eer hp 't meet/ be Opperhoogheyt tert/

1Balt hij fijn Loſſer in 4Beloof te boet/

(Lot. Dat gekluyſtert,# hem bukken moet,

ga of bp boog een buy ban @Legenbeen/

3Pen ſtuigen uJeg geſtabig moet betreen/

g bp verblijd, mijl bu met 't Kruys belaan/

n tecbge troum ſijn#an IlRat Iſlag gaall.

2II mo:b hem ban ontnomen goet en bloet,

5ulp firemt hem niet/maer geeft hem niewe moet,

âIBant alg bp 't zigtbaar miſt / te minder buerb

aPoo: Ydelheyd site: &Pog en lºert.

ijn Poob berttoumb bp God ſijn Baber toe /

anbib fijn meg/ en Huft fijn ſtaanbe Roe;

't #g hem om 't eve'hoe het met hem gaat /

#p magt band' orrigeert nimmer kwaat.

alBob bp behlab in Eer, en goebe Naam,

eën rijb bp niet op bleugelg ban be Faam;

Hººp njeet / een hooge hamb bit onheyl ſent /

't &#g hem genoeg bat #oet ſijn berte itemt,

zijn grootheyt moat fan in fjn oogen hleyn/

dan bat blº Niet, en 45oot het A L 30uud#
- - - - 3th

« - ,

|
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3Pat bp beboelt / om ſoo geruſt/ en ſtil/... ?

#Zijn upil te ſmelten in# Scheppers buil.

de bierbaar leert! bat ſoo boo? @obt geleert, ;

#flict 45obt om goed, maar omzig zëlven (Cert;

'All tjebt gp ban 't ſchijn-vermaak niet beel/

«Bobt ig uuu Goed, tº:#neraaam Deel.

Goeddoende Godt! toont mp um Heerlykheyt,

gEn hoe dat gp alleen Genoegſaam 3ijt

qD.nl te berbullen / alg het hoogſte Goet,

JBe Ijolle wensen tº:# mijn ſ5emoet,

2ºch ! bompelt mp in uup Genoegſaamheyt,

# grijp u aan/ maakt mp 't Eyge fitnept / .

fi meet batig mijn 12epl/ mijn ſtoern/ en &#er/

dPat ift mp buſt boog in bet Eng'len Heer. *-

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

- Het Salig Voorregt van de

E E R S T E J E U GT

den Heere op te dragen, dankelyk erkent;

Volgens Jer. 1 IP: vers 4. -

Sult gy niet van nu af tot my roepen, Mijn
Vader: gy zijt de leytsman mijner jeught?

&tem : Leſtmaal in 't rijſen van zoo koelen&c,

«Pfte : Barmhertig Godt, wat liefd' heeft u &e.

O #oot geluh! bat'É in mijn jonge dagen,

âBaar in de HDerelt 's Hemel, Hoogheit tertj

ſlaag Koning Jeſus HBoozb en libert/

#n teebge trottus qulijertig onerblagen) -

ºp dat mijn ziet hem onberbanig wert. 1 f

-
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het zoet dat ik boogheenen bab gebonben/

#n b Ydelheit, bie ik mijn berte gaf/

3Paar gruuw, baat walg ik nu af/

25eſchoºl geen bepl/geen nootbeel meer in zonben/

#aat Schijn vermaak. Dat ſmaakt mp beel te laf

- I II. * - -

&ou ik boo? hem / bie mp gaf ZYN en Leven

3Piet 3ijn / niet lebenſ en mijn eerſten Tijt

eBpofferen aan 3ijn Waardigheit,

&P u bem be Eerſtelingen mijner Jeugt te geben/

qpp Dat bit tot 3ijn ſtoem bu020 aangelepö.
w - - IV.

lºp mou me bp het dierbaar ZYN bematen/

3àan bat iſt mag tot jupben beſen Dag/-

#Schoon 't al op mijn berberf toelag/

3Pieg komt hem toe De Bloeytijd myner Jaren;

«En íg 't mijn 3ugt / Dat iſ hem leven mag.

V.

3Dat niet alleen/ bp ujou mijn ziel bekroonen

gin b?pe 45unft/ met Goedertierentheit,

aan bat na 't eeumig ſtaatg-belept/

gzijn &oon alg Koning, in mijn bertſoubnomen,

&? #Zee ban 12epl! 4P Dag ban Zalighept ! ,

- VI. --

#map mierb getoont bent. Bienſtban'tOpperweſen,

oEn moat aſ Heyl baar in Berbo2gen lag / .

Zoo bat mijn 3iel in nab2u3 jag/ -

19et groot geluk ban. Die ben HBeere breeſen/

gÈn uuel bpſomber in ben Jongen Dag.

: V II.

Mens-lievend God, bie mp hebt aangebgeben

(@Lot uuben dienſt, en TIiefbe/ fſt beken

illu omgetolenbe goethept/ en -
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w

aPat ift geen Roem u han genoegfaam geben/

3uPijl iſt ban u hier toe verwaardigt ben.

V I II.

24H upou / 't ig maat/ niet meer be2onbeleven,

#Baat bat umag en ſtel It Medogentheyt,

alBijl 't wondre ban uur 12ogenthept/

3ſlap boo2 uur 45eeſt / baat toe heeft aangebgeben/

(LetuJijl ik buiet in 's Levens-ſpoor gelepb.

I X.

&Paar boo? heb ff be 3Jeugt u opgebragen/

«En al unat ſlPerelbig baarubel geſept/

GBp bat ift u / 05ebugte Majeſteyt,

%|n uuben Soone Chriſto ſouun beljagen/

&#n uJanb'len b002 u ":Opregtigheyt.

3Poo: uwen Geeſt, ſoogtoum ff banbe Sonden,

3Pog ſomber bie en baard ſp mp geen ſmert,

3Poo! uw genad' heb ift mijn bert/ -

2lan Jeſus lief in teeb2e trou betbonben/

jl?aat ſomber. Die boogb ijp van lmp getert.

X I

JPieg moet ban alled u be Eere bneſen /

HIRijn 3iele han/ nog ſal/ u lieben niet/

2tig ſp um Invloet niet geniet,

ga ih foum u niet hunnen/ leben/ breeſen/

#ſubien uuo 45unſt en Göeeſt mijn ſjert verliet,

& X II.

ilm vry-genade 3p ban aangebeben/

apat ih boot bfe/ het Bloempje mijner Jeugt,

(Ien Dienſt mag geben aal! De Peugt; "

eÉn bat mijn ljett in Heſug dierbaarheden, 1

&ig mag verluſtigenx# bolle 392eugt.

ach! nepgt mijn ziel om tebet u te loven,



-
- -

-

174 Geeſtelyke Gezangen en Gedigten.

&Pp bat mijn hert Godvrugtelijk belijd,

illuj vrye goetheyt, 4?! gp 3ijt ,

3Pat bobbel beerbig: gunt mijn licht van boven,

Op bat 'h beſchouwen mag uuo Weerdigheyt.

X ! V. - -

3Pan 3al 'ft be Jeugt in gillſe Vreugt opb2agen/

HPem bie be Zetel ban mijn 3iel beltloin/

&#n 't 3al mijn in ge wens 3ijn/ om

JEHOVA mijnen VADER te behagen/

gên in be JEUGT, en in ben OUDERDOM.

Eenige Benamingen, Voor- en Zinne-beelden .

van de Heere

J E s U s CH R I s T U s,

Door het Geloove tot Saligheyt toegeëygent.

&tem: O getrouw weldadig Vader.

GOfte: Op de Wijſe van Pſalm 146.

E# Toevlugt van be Quben/ Pf. 34: 6.

3Lang beloofde Vrouwen Zaat, Gen. 3: 15. :

Arcke bie ong 3al behouben/ 1 Pet. 3: 21.

#n een Vloed ban alle quaat; . Hoſ. 13: 14.

Trooſter, mate Noach, 3ijt Jeſ: 49; I.

My een God van zalighey: *- - - - - - -

II.

2Ib?amg Zoone, en 3ijn Vader; Gen. 12. Joh,8,

Vreeſe Iſaaks 300 gebugt / Gen. 31: 42.

Ladder Jacobs die ong naber Joh. 1: 52.

@Ibzoonunaartºg ſepbooo? wolkenlugt,Heb 4:2o.
Silo, Prebemaſter/ 3ijt Gen. 49: 1o.

My een God van zaligheyt. M

*.

-

-

III. En
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l

iſlàet Genade, 3ielen-ſpijg/

I II. - - - -

Engel Gods biegacob hoebe / Getr. 48: 16.

33eplig unaaſtte Weg en Reys, Gen. 35: 5.

alBaten Joſeph, bie ong boebe / ## # 17.

- al. 36: 9.

iſlàeer dan ſeben 23aten/ 3ijt

My een God van zal je

gobg Voorſprake,Menſchen-Hoeder,Job 33:23.

Loſſer bie onſterf'lijk leeft, ob 19: 25.

Oudſten, Eerſtgeboren 25toeber / Rom 8: 29.

dPie het Regt ban Loſſen ſjeeft; Joh. 1. 12.

(GLegenbeelb'ge Goël, 3ijt Hebr. 2: 11.

My een God van zaisje

God bie was en gaf ben Zegen, Gen. 12: *,3

Hºgeberg Zoone ?lb?abam/ Gen. 18: 3, 4.

ligem ontmoete, groete, tegen Gen. 15: 1.

ân Vorſt Melchizedek quant. Gen: 14, 18, 19, 2o.

gÈeubp'ge Hogeprieſter, 3ijt Hebr. 7: 24.

My een God vanzai:

lºgeerbie in benBraamboſch moonbe / Deut. 33: 16.

Onſigbare Die Blèoſcg fag/ Hebr. 11:27.

God die wondren doet, en toonbe Pſ. 72: 18,

3 Ben &#gpptenaren : #ch Pſal. io6: 21.

#acobg Schilt en Hulpe ! 3ijt Deut. 33: 29.

My een God van zaligheyt. 3

II. -

Hemels zoet boog 'g3Daerelb 2E/3em / 2 Cor. 1: 5.

2tig het Hout in Mara's ſtroom/ Exod. 15: 25.

Ziel-genezer, ſpileabg 25al3em / , Jeſ, 8: 22.

3Booz benuitganhen/'g Hlebeng2500m/Openb 22:2.

65eeſtelijk 25etijegba/ 3ijt Joh. 5: 1, 2

My een God van zaligheyt. - -

vIII.
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-

,
-

V I II.

Heer, bie Jacobs Stammen hoogben/Deut, 4: 1z.

2llig de Engel ban 't Berbonb / Mal. 3: 1.

45âf de Levendige woorden, . . Hand. 7: 38.

eBobg Orakel 'g Baberg Mond, Jeſa. 4o: 5.

3Bol gena, en waarheyt, 3ijt Joh. 1: 14

My een God van zai:

Slang, die heelt Iz'rel, gebeten Num. 2f: 4.

3Puo; be Adders upt begel/ . . Joh. 3: 14.

3Dacen Rotsſteen. Die geſpleten / 1 Cor. Io; 4.

2tig be Heyl- en Levens-Well', Jeſ. 12: 8.

aPienatben dorſtigen zondaar, 3ijt Openb. 22: 17.

My een God van zai:re

Goude Kruyke,95ulbe Koffer,Openb. 2: 17, 11:19.

11Daere Vuur- en Wolk-Colom, Jeſ. 4: 5.

Tegenbeelt ban 3Lenie'g ſPffer/ Hebr. 9: 14. -

## uait 't gantſche Heyligdom, d# - 14

#ghaem van b &chabuujen/ 3ijt Col. 2: 17.

My een God van zei:

Leydsman,Vorſt ban'theyr beg E3eeren/Joſ 5: 14.

Magt ge gacobg/ fietſte Held, Pſ. 89: 25.

3ſparen David, Bob der Eeren, Ezech.# Pſ. 24.

3Die baat rpt in 't vlakke Veld; ſ. 68: 5.

#eet bet Hey'erſcharen, 3ijt Jeſ. 54: 5.

My een God van zaligheyt.
X II

Naam des Heeren, ſtethe foren , Spreuk. 18: 1o.

3Dare Vryſtad boo? het #aat/ Jeſ. 26: 1.

3eco2 het Bolh ban u gekoren; , Rom. 11: 7.

eiſtaarg Horen, Toeverlaat, Jeſ. 27: 5.

Vuurge Muur om Zion / 3ijt Zach. 2: 5.

My een God van zaligheyt.

t)
XIII.
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:

X I II.

Wonder Zoon, aan ong gegenen/ Jeſ, 9: 5,

5,2a &#eſaiag heeft boog3ept/ e

Raetsman, ſterke God, baat neuen/ ... ºf

Vader van de Eeuwigheyt; -

3IPaten Vorſt des Vredes, 3ijt

/ My een God van"#
- 1 V.

#ſauſjg Rotsſteen, Deel-verwagting, Pſ,73:26,
&pne/ mijne / beler tueuſch / Hag. 2: 8.

Saie boog ong mier tot berachting/ Jeſ: 5o: 6.

b'Emmanuël 45ob en Hilaemſch/ Jeſ: 7: 14.

&maart ban Hacobſ googljept / 3ijt

My een God van"#

Opper Wijsheyt, een ge Herder, Spreuk. 9: I,

JPie uud Schaapjeg 300 berbunaaſt / Pred. 12: 11.

#immer 3al doen molen berber/ Ezech.34: 12.

?Allg itun goedheyt heeft bepaald; Jeſ;;;; 16.

Hſlaaar in Baſan weyden, 3ijt - Jeſ: 49: Io.

My een God van"# - -- - - w \

V

gehighfa'g ziele-Borge, - , Jeſ: 31: 14.

delta'g Wagen, grootſte goed,- . . . Pſ. 31 : 2O.

#eer op mien men alle ſorgen, Pſ. 55: 23.

genbeHommert werpen moet, 1 Pet. 5: 7.

2lig ber ſlBeeſen 1Baber) 3ijt Pſ. 68: 6.

My een God van zaligheyt. x -

-- - - - . XVI I. --

#ſong, Schut, Scherm, Heeren Koning, Pſ 2: 6.

3TBaeren Simſonſ ong berſelt/ . Pſ. 24: 8.

&choongpireetgum throon en woning,Pſ. 1.33:19.

#n ben lºemel hebt geſteſt/ - en 68: 18

&Pnbet 't falig Beeſtöom/ 3ijt vers 19.

My een God van zaligheyt, * -y 8 XVIII.

<
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E< Zoon bie:## III.

onings Zoon bie 5al uptueepben Pſ. 72: 1.

't Rijke, onbet uun# - Pſ. 72: 1o, 1:

5 22tingen/ Duningen om te ſtrijden / Pſ. 45: 15

Hogb/25atbaat/ #l?002 en (&#priet; Jeſ. 52: 15

25abelg bal bemerften/ 3ijt - 2 Theſſ; 2: 8.

IMy een God van zali# - - - - - - - -

JH ſt# doening. Heboogeprieſter voldoening, Hebr. 1o: 1,4-

# Levie's ſtanten meer ºf VerS. ##

3Pijl gp blijft, en ter verſoening 1 Joh. 2: 1.

3Aan De Zonbaarg eeuwig leeft, Hebr. 1o: 14.

q2 bolinaahte Mid'laar! 3ijt ge Hebr. 9: 15.
My een Go V3Il"# . . . . . . . . .

Morgenſterre bal uantitatievt openbaa: 16.

- - - - -

-

Zonne Det 45eregtighept/ Mal. 4: 2,

Licht ber merelt7 Weg en Waarheyt, Joh. 14:6.

3Pie in 't Duyſter ong gelepb/ .

Opgang tipt. De hoogte / 3ijt -

Joh. 1: 5,

Luc. 1:78, 3,

My een God van": # . . . - - - - - - - -

Mogt Genade mp bequamen/ . . . . . .

&tellen alg in Hlaren Dag, / .a'

dBm upt deeſ' en and're namen,

ZUPaat 't 45eloof 5oo beel in 3ag; - ,

b'Honing upt te 3upgen/ ô ! . . .

Godt der Waarheyt doe alzoo.

Een Chriſten bedugt voor dreygent kruys,

ſmeekt den Heere om --

H U L P E en T RO O S. T.

Steun : Mijn Vader die mijn herte ziet.

B": «Bob in 4.5oetſjept ſtijfi/

lipoogt 1Baberlijft/ .

&#et iſt be3u0ijſt; q#en

#
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«Een hinberlijhe Sugt, . . . .

32an mijn verlegen hert l T. -

- 32an mijn berlegen hert / .

aPat boon het bitter kruys bebugt /

ſlot u gebieden mert.

II. - - - - - - --

GEn blijft# niet mijn Hoop en Goet,

#n &#egenſpoet? . . . . .-
Berlegen boet re

#Pijn 3iel u baat gehlag/

#lcij! opent mp um Hert, 2ºch! (#c,

«Pp bat iä baat in ſchuplen mag /

«En balſemt 300 mijn ſmert. . . .

III.

g'I#ebt immerg ban um Liefd en Trouw,

45eenſing berouw ? -

âDel Baber ſoum.

GBp mp ban rebben niet/ " -

: #aog, balſemen mijn ſnert? Hºog/ Gr.

2lch! boet mp blagen mijn berogict/

met een geboillig hert.

IV.

«Bunt bat ift kinderlijk beſchoubo /

illum, Woord en Trouw;

2lch 12aber ! 3oum

jlâijn hinderlijke Sugt,

#iet 3ijn ban u verhoord, ſhiet 3ijn / (#c.
## [Ot# V#st bliigt/

OuÜ 3ijl! Eet eil VV OOf d.p bo 3 3 E3 2. Op
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op Handel. IV. vers 16.

ontwaeckt Noordenwint, ende komtgyZuiden

wint, doorwaeyt mynen hof, dat#
rijen uytvloeijen: O dat mijn Liefſte tot fijnen

hof quame, ende ate fijne edele vruchten:

- 3eopg: Ö Jehova Licht en Leven! ,

G"# ban 45obbelijſte klaarhept /

Adem ban ben 42pperheet/ --- -

glepb mijn ziel in alle iBaarhept /

rioont haar d'Euangely Leer;

3Laat 3p baat in obecuJegen;

#oe een Algenoegſaam Bob /,

Ötot be 3onbaarg feer genegen /

3Boab haar eeuwig Deel en Lot.

- - - - - -

1 I.

Glch! omſchijnt mp met De Luyſter ,

3Pan Jehova's Majeſteyt, , -

##en netbmaalb7 uerblinb en bupſter!

3Laat bie glanſ’ge Opperheyt,

zoo mijn bonhet oog beſtralen/ - - -

aat iH bat onfaglijh Licht, º

#n mijn ziel 3ie nederdalen,

(#ot iſ, dek mijn Aangeſigt.

III,

#Laat be Glans bet Hemelingen,

GPntoeganälijh/ onbeſmet /

2ll bie duyſterheyt berbgingen/ .

aPſe mp Göobg Beſchouw belet; - ---

r

- --

* :-
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' TBoet die eeum'ge Zon ophagen/

x
#

33ie het 45lorp Rijk beſchijnt,

#Laat ih bate glans verbaagen/

&Lot mijn epge glang betonijnt.

\' . º IV. - - -

b'ſtene &ugt gaat boo, bºanbete/

ſlot ben Throon ban 't eeumig Licht,
&Lot 't mp boet alg beranderen,

#a «Boog Beelt: eet ſoet gezigt

#an mijn God, han upt mp tuääen/

2 Damg beelt/ dat in mp ig,7

“En berhenen in mp bºuäſten/

&ijtleg Beelts gelijſtenig,

V. s

#ch! ff ſou niet kunnen leben/

&oo gp Ziele ban mijn 3fel/

ilàp niet moutm uuo invloet geben /

Q En mijn leben onberijfel;

319el 5al ſh ban oberdenken -

'##eeren wegen, en mijn 19ligt? " .

og,3ult gp mp moeten ſchenhen/

iefde, Hope, Invloet, Licht.

- VI. -

Zuydenwind, boſſ ban ontwaken,

Hatemt mp onber um beſtuur /

3 Bilt mijn bert en Lippen taſten/

Boog een kool ban Hemels vuur;

# #, 3ulpgen/ leerb mp ſpreken/
Pºlſ (21' t op 't ſtof /
ggen Ophirs *# # ſtof/ 3Ieert
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gleert mp aoemen / Schreijen (Amehen/
#cij, döorwaayd mijn Zielen Hof,

V II,

gn mílt 300 mijn hert ontbmennen/

#etg te zoeken hupten G50b /

#faat ik 3ijnen Glans erkennen / | |

apat ik in het bol genot

#an Jehova mp sermafiel
3eip oan Alaroſcije kommernig/

ºp bat ik geheel perſahel
allegbat geen God en ig.

V III.

Groont mp / ook bt bolle Schoonheyt,
pan mijn Jeſus, al mijn HPeng /

zPat bet mp geen ongemoonhept '
hem al# God en Mens ,

# in nooben te beſchoumen/

eerlyk hoben 't hoogſte ſtepl/

ſep bat ik mag baſt betroubben/

dan ben Rotsſteen van mijn ſºepl.

',

-

- IX.

3Laat ik mal'ge aan. De #Looghept

pan mpm argliſtig #ert/ *

ºntbcht mp mijn engen 25ooghept /

#net ban ſmerten tot mijn ſmerig,
'R meſt geen hleet / maar bette ſcheuten/

dam be ſomben ban mijn bert/ -

dan het kinderlijk betreuren /

zpat het u / mijn Vader, tert. ' - X
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w

- ,

- - '

T- - - - - - X. " - - - -

32ſt ban Noordenwind ontwaken,

:# het mp ban eng en bang/

aat ik niet mijn fimaat migfahen/

3leerb mp ban een treur-geſang;

opiunt mn 500 bat ſh beboebe IT

Haa um Ppper wys belyd,

dem te ſmaken it bedroeve, : º,

«En hoe bat gp, mp verblijd. . . .

XI. " h

abilt mp na abobg Beelt berambeten/

seoet in mp 't bernieuuube deel,

Haoebig firpben tegen 't ambere /

dEn 't berubinnen / laat ik heel -

ill in mpn berbogg'ne hoeſten

12inben/ en omhelſen, bat

# u onophoudelijſt ſoefie/ -,

lg een goet bat 'h eeuwig ſchat,

x II.

alBíl ben lieven gefug homen/ 2

3Pan tot mijnen 3ielen Hof, 2 -

'h &alſ boo? vreugde ingenomen/
IIpten &ijnen gegoten Lof, g

leem mpn Hope niet berbloemen /

#og nerguopgen hem mijn ſmert/

#ſlàaar hem ben Verwinnaar noemen/

«En Beheerſcher ban mijn ſjert. -

' >- 3

m : E EN
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E EN CH R IS T EN

In Geeſtelijke verlatinge en ongeſtalte, vertoont

zyn Gedaante aan den Heere, ſmeekt

om opgewektheyt.

1 N HET G o E D E.

Stem: Van den Spaanſchen Ruyter.

defte: Treurt Edel Huys Naſſauw.

G# bol medogentheyd,

J%jk ben te 3eer miglepb/

&Poot al be looſe treeken

32an mijn onheplig bett /

3Pat ban u afgemehen/

#oe lang hoe booſer metö, ,

- - -

. . . II.

ls# ziel/ bie wel eenſ mier

m Gunſt ontmaat/ ig ſchiet

<Picn ſoeten (GLijt bergeten /

staat gp haar Heyl aanboob; .

gÉn 3ep/ ijpe ſal fit 't heeten? :

Leeft niet nog tg niet dood.

Y :: : : : : -

III. . .

### alg# g/ -

' ,, t oog ten ho2te poo#/ -

2tig ik mijn hert boel leben; .

2lch.J. âDat een Ziels-verdriet,

ilm Toorne boet 't niet heben/
libu Goetheyt lokt het niet.

-- ---- -- / IV,
-

-
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-

t

312ijn herte op te heffen,

IV.
/

gà 3ie of boel leem niet/ -

igem bie boot liefde liet ,

ièoot mp De Ziel doorgrieven, ,

glaet libellen-angſt en ſmert; '

#oe / moeſt om H#em te iieben/

Haſet branden Ziel en leert #

V.

«En Opper Hoogheyt ach! w

'Ht## nog Ontſa -

iBoo2 tum p?pgmeetbig #efent -

ga terg uur taap Gedult, - ,

aPaar ilt u moeſte opeeſenſ

zijn met uun roem vervult.

VI.

alg in mp ſchihſ om tot 2 -

lig ?dlgenoegſaam Q5ob/ .
-

ſtaah íſt het baab'lijft Hºmijt;

«En han ook niet beſeffen/

Wim Algenoegſaamheyt.

VII.

3Laat ik ten Hemel gaan/ e

mijn 3ugten ſpan in aan/ -

12ijn kragten hom iä bupgen,

12oo! u/ om it mijn ſmert,

JPie mp niet ſnert / te tupgen/

't #g alleg ſomber hert. . .
#l? 5 VIII.

'
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V III,

ſtin Geeſt mel-eer myn Tolk,

ſºmber um bierbaat Bolhl .

dan mp haar ſpaak te leeren/

#P## ban mp ſomber ſinect/ -

t #g of ik hon ontbeeren *

Dien Trooſter ban mijn gett. .

IX.

gk pleeg in Eenſaanheyt, ,

#n in gemeenſaanhept

jaet u te Mediteren,

iſm Liefde en mijn pligt,

#aat nu moet iſ ontberen/

iſm Trooſtrijk Aangezigt

X.

abeeb ik teng onberſoek/ .
gln um gezegent Boek, - .

#oo ſcheen beg Hemels klaarheyt

#n mp ſlaaat laag! nu mert

ijſm abierbate albaarhept / . .

#een Waarheyt in mijn bºtt. *

X I.

apaat is het oog bat let..."
ſep Wondren ban un 3Pet? ,

ogen beplfaam t'onetunegen ...

in Glans, um Heeerlijk gept;

GUlg ooh hoe toegenegen

«Bp tot be zondaars 3ijt. * XII



Geeſtelyke Gezangen en Gedigten. x8?

XII. - - --

#ſlâijn 3iele bie belijn

JBe 2 onben/ onbeſchaepb

#tan niet berlegen biugten

&Lot u/ om al mijn 3Boob

#lºet kinderlijke fuchten/.

(Ze ſtopten in um ſchoot.

XIII.

312ier boot een kragtig Woord,

alBel-eer mijn 3íel Boogboogb/ .

512et ſcheik en beplig beven;

#au heeft begijeeren ſtem / . .

Zijn Wet mp booggeſcb2eben/- -

5 àiet meer op 't bette filem. --- - - - - --

X1 v.

"-# ben 't bie alg uerſaak/ | | | | |

/ en het ſchijnvermaak

(Ien toppunt buil berbeffen/ 2

42 Hºeer ! 3oo bmaag en bot/

Zuſt gp ban niet beſeffen/

't ##2 ban eeu eeumig G5ob.

X V.

I#eer ſteekt mp b'oogen upt /

&topt b'ooren boog 't gelupt

3Pan 'g 19panbg looſe Grieven,

3TBant anberg 'H ſtan/ of 3al

Hij nimmer kunnen Lieven, -

jl?ijn 'Ruſt, mijn Trooſt, en **ky,
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XVI.

2lch! bat eeng onberman/

SP'e Leeuw upt Juda's ſtam,

zijn haagt mp te betoonen/

319ier ik boog herri bebzijb/ -

«En moum bp mp bekroonen,

#Ret Goedertierentheyd.
«, | | | | | - - - - - *,

XVII. º

ſlaſjn Ziel verdort en ſterf,

&oo ſp nog langer berf/ -

«Benaao en Beeſt ban boven;

O Heer! 3á heet mp tot

iſ bie be «Eng'len lopen/ ,

?Allg een Almagtig God. , "

Het weergaloos Geluk van des

Op Pſalm XXXIII vers 12.

&tem: Pſalm 8.

gLeeh 'g gemelg @Bunſt aen Sjſtaël bp3onbet/

qſºn in de boſſberniſſe menig momber /

Jean gacobg G5oot aen gacobg bleeflph 3aet/

ium bepl ºp! Beeſt'lijft 5f'rel kent geen matt.

1 r. * * * * -

Hitlepn in getal / nogtang een groote menigt/

aPoo! teneu 45eeft tot 'g li)eeten bienſt bereenigt/

«benieten b2pgeit/ blpbtit onbet 't juſt /

&#n beeten in geluk en ongeluft. ; ' .
r I II,
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I II,

# 2enuintet19aberg/Jſlâannen/3mahheitinb'ren/

ABaetaental ggoept /3al nu nog nooit berHuinb'ten/

«En egter mogben IPgomen bun gefaapt/

3 a boog be &Poobt ſchiet Daaglijlig afgemaapt.

I-V. -

eten eolh gang?Irm/ennogtanggeen algfiijken!

dPie &alomon of Itefug ſelfg niet mijäen/ -

âIBaf boag / matig/ mat immer meſen 3al/

2 g jaer en meer/ Bobt ig aen alle 23.

V,

't #g magteloog/ beſtaet nogtangº upt ſºelben/

“JPie niet ban 39aert of 3Bagen millen melben/

#laast oan de ſlaagt'ge Haame baereg Bobtg/

aPie ig baet ſtut/ baer ſteun en vaſte ſtootg.
**

, VII,

't $g ſtuſteloog/ geniet be grootſte 12 gebe/

3Leeft met 25elijt/ gelooft beel fonber ſie.be/

1Berfacht ſig felfg b' ſlaan moat glaeg een ſhint /

«En g?oept gemig alg bet geen 3Pagbom bint.

, VI I.
*

IBaer Hºeetſcherig een lºtoning en geen #toning;

#p ig bebleeſt en heeft bp 't Pleeg geen ſêoning/

lºp b?aegt geen?terſclje Schepter toaſt geen ſhºogn/,

GÈn p?äelt n0gtatig op b'aller b00gſten (II)20ön,

V I I 1.

aPer #oningen ſtoning en een 45obt ber 430ben/

«Boet/ li?eplig / 11Bijg 5ijn alle 3ijn 45eboben/

19erleenen trooſt en eeuuu'ge &aligheit /

&Be uuaeten 3Deg bie ong ten l#culel lººpt. .

I X.
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IX. .

32an Boebbelt ouerbloebig b'aller goebſief

#ijn itoninglijk beſtuur het aller foetſie;

3Pie hem na & Croon en &schepter heeft geſtaen/

25tet bp HPatton ja cellu'ge 192iendſcljan aen,

K.

kºp ig be allerſchoonſte ban. De ſleenſchen / .

d5een@nberbaenhanſchoonberitoning menſcijen/

&Be Soonbaerig boogſeHet bol en blinott ,

RPie Heſug om fijn &choonbelt niet bemint.

X. I.

t buijt beſläg ban alle 2derſcfje ſtijfien / .

bp 't gebiet ban Igem niet te gelijſten/

EBabien ſlºegſtag ijeerſcht ban Zee tot 24ee,

«En in of ober 't Hºert bet3ijne mee. ... . . .

X I'I.

&legg boo: 3ijn moonthan bp be allerbebºagen/
zijn ſtemmie ſchatert al# be JPomberſlagen /

3Bat bapper ig loopt ſaem in beſen lºeit/

#Zoo Leel alg Boobt geboelen fijn gemelt.

XIII,

«Belijk 't aloube gIſraël ontglipte / -

apeg bruhherg hant gelept botert tipt «Egypte/

#g ooit bit 1Bolh het bbaere #ſraël/

&#tleib/ beblijt upt het geupelt ban b'IËel. -

- XI V.

3Peg #erren Buur- en HIPolft-colom beb?ijben/

13aer ban be Zielg upanden en gelijoen /

JPoo: milbernig man't keert naer 't Paberlant /

SPt 3egeu bolgt en bloeit upt 'g #eeren H#anbt.

X V.
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X V.

nºtafelg niet aan ſteen maer bleeſche betten/

jgeef ºoit 3ijn begºge milt genagjeſmertenſ
#betoogfacht boog de ?idberg upt beººgel/

't zien op bobtg zoon geneeſt bit giraël.

XVI.

#e ºpl-#on ſet men ober haer oprijſen/

#et gemel# ſlaan. De ggage &iele ſpijſen/

't ?leumegtig #ert bpſnä mater upt be ſiotg/

«Been &teenfilip; maer be maere #oone Göobtg.

- X VI I.

#ie Hoſua 3al haer in Canaan Iepben

#n 't bootſte ban De Beijer-ſpitſe ſtri ben/

«En brengen tot be maert 3iele ruſt / -

dPie maer alleen berfaoigt 3iele luſt,

XVI IJ .

#nbien 't genot beg goet# ooh kan bergrooten/

gae fael’ge ſtaet oan 'g gemelg gunſtgenoten/

#oo ig met falig 't unaere bolfi ban 45obt/

#eljoba ig en blijft haer beel en lobt,

XI X.

geen ſteum'ge 25gon ban algenoegfaemheben/

3Bolboet be Zieleſ ſtelt geheel te bieden /

gee onepnu'ge gebluſt dan het holle lºpert/

&Paer ſugt na meer betoo?ſacht altijt ſmert.

X X.

2IImagtigheit 3al haer tot hulp berfirehhen/ .

gee trouuue bobtg met bleugelen bebehhen/

#In 't GBpperube3en ig geen eene beugt/

3Pan tot uolmaking van baet trooſt en opengt.

X X I,
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XXI.

b'?lImetenbe bootſiet in al haet nooben/ .

Zijn mijgbeit macht te niet ben ſtaet oerſnoben/

&choon Bupbell 12el en ilBerelt ueberſtact/

«Boot belpt 3ijn HPolli/ geleid het boog 3ijn ſtaet.
XXII.

#et ig 3ijn luſt be 2ppel 3ijner oogen/

25emſnt ijaet teùerlijft 3al uoopt gedoogen/

b'uiptroeiing of beroerf ban 't geplig Zaet/

@Pat in 3ijn gunſt ſo0 baſt gebuogtelt ſtaet.

- - XX 1 I I. -

2len 'g I#emelg #Zoon eer ſiſbge &terren blonáen/

(Lot eeuunig bepi bebolen en geſchonken/ .

aPie lieber Ibzoon en A5cpepter af uuou ſtaen/

dPan bat 3ijn &#tfbeel ſou Uetl00ten gaen.

XXIV,

qIBat bueberbaert ben 3uahhen of ben ſterken/

3Pe fouben ſelfg moet ſjaer ten goede uJetſten/

&Pe &alig!jeit ſoo bierbaet gaet geunig /

alèpl dat de uil ban baet 19erboubtg 45obt ig.

- XX V.

3Pe grootſte hoop bie 4bobtg beloften gaben/

aiBoil bp bat meer ig ſelfg met eeben ſtaben/

't bena berb?ag ſtaet pal aen 'g #eeren hant/

#g alg geteåent met fijnepgen gaub.
Y XV I ,

ſtan 'g merelg góet met bp ſoo'n bootbeel balen ?

de faſig 12olli! unie 5al. Dat bepl bepalen?

't ſheen gp beſit altijt beſitten blijft/

RIBe HPeteit geeft Dog niet met al om 't lijf.

XX V I I, - *

JBeg merelg goeb maerom be ſomben ſlaben/

âPe âtel berlieſen/ bgoeten/ tobben / D2aben /

45af nu nog nooit be ruſte aen 't gemoeD /

4500t legt een bittet in ljet tijûlijh 3oet.

X XVI I I,
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XX VI II. -

#Laet het genob ban 'g lºgeeren miſben Žegen /

gËen #ombaer gunſt beumijſen aller megen/

#oo bat bp een berheijgt en &chatten gaet /

&Dan loopt 3ijn #Ziele allet meeſt gebaer.

, XX. I X.

iſlāet tpblijft Hºepl mogf eeuuu'geramp begonnen/

Hººp bie be Ziel berlieſt heeft nietg geuuonnen/

3Paet (g oog nergenſ hogbaerber Humeel/

2lig onſe, Zielſ, aig ong onſterflijſt UPeel.

. XXX.

25ehalben bat/ 't 3p ſchattenſ, hooge ſtaten /

&Be UBoobtſog ſcher boetſe ong berlaten / .

#ſaper bie Homt ſoogaenſe ſomtijbg been/

«En laten olig in 3 alumer en Göebmeen.

. 1 x XXI,

3Pogt maeregoebºtnogtºg (Beerenſ Bolh be bronnen/

%jn PGub en Hleben nu nog nooit benoinen /

't #g onberliegbaer en een eeuunig lob /

39er hebben het berijft ban Pief en ſlºot.

XXX I I .

& In lotgehallen/ bupſenbe ban rampen/

3Baetmebe HBloom en 4Puu?oom heeft te ſtampen/

25lijkt mibbaghlaer batſobergroot geluk/

12au 't Bollt 450ög geboogen/ onberbauft.

XXX. I II,

âBant 3ijn 3p arm/ ja be athmmlelijkſte /

H#oe trooſtlijft ig 't bat G5obt be allerrpáſie /

H#aer HBaber ig bie baer berſoggen 3al/

GEn upthiomſt geben in het ongebal.

X XX IV,

3Laet baer een 3TBereit met betonge ſteken/

&teet# laſteren/ bergrooten ijaer geb?ehen/

25eRlabben/ ſcijenben.haeren goeben 3Paem/

2ºp 3iju geen ſlaben ban be epû'le 3faem.
- (M) XXXVe
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XXXV.

3Per 25ooſen laſter b2agen ſp gebulbig/ (big/

&p?eeht bobt haer nap / of Hent bp baer onſchul

3Pat ig genoeg / De #eere 3p De mºgeh/

«En 192oomen lijben u002 een goede ſaeh.

XX XVI.

&n millen blijbelijft haer laten ſmaben/

#a 3ijn geheel met leugenen beladen/ , ,

Zoo fulfig onſtaet upt epber boog ben IBter /

«Bie ſchande baert baer ſlegg b'eeumige Çer.

X XX VI I. ,

alPozt haer gebal gang bupſter/ 3ijn be 192omen/

dBooz bit of dat ten epnbe Iſtaet gehonnen/

GB ban nogtang blijft 45obt baer trooſtlijft ligt/

#Dabien 3ijn 45eeſt tjaer leert en onberrigt. -

X X XVI II,

3ïBie bleef er oopt om taet en hulp bedegen/

JPie tot be bopſte ging om raet te plegen /

qDf had tot ſtut en ſteun b'?llmagtigheit/

«En buier boog ballertroumſte laanb geleit.

XXXI X, -

2Ziet bit en meer ontfangt men in bit leben

#n b'ſteuunigheit miſ ih mp niet begeben/

âBe tijd bepaelt het ſtamelenb berhael /

iBan Zaligheit/ maer in mijn 45eeſt betbmael.

, .X L.

3De lºpernel 3al bat falig goeb bolmachten/

ſDaet van uup ijter in hoop be boo?pzoeffmahen/

&Ierujijl nog GLong nog 3?en berbeelden han/

âDe fmaeſt en 't foet ban bat oerbo!ge ſlaan.
- X L I

Jſl)ogt maer 45obg 25onbbolft boog gemoebigtſe

3PeimuafeïlPerelt baer een ſchetgbangeben/ (ben/

een blijhbaet toonen dat bet ?Herbggenot

(die tuin tg / boog een G5unſtgenoot ban 45obt.

w, w . . Zº. * Sugt
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Sugt tot den Heere J E S U S.

&tem: ô Jehova Ligt en Leven.

Geſug,4Lief ep miſt mp leeren/

#oe ff u regt Lieven 3al/ -

&Boet mp ueel met u berheeren;

312eeft gp op dit tranendal,

#l mijn trooſt, en al mijn vreugde,
6 toont mp uune Dierbaarheyt; s

C2! Dat ºp mijn 3iel verheugde,

3Pet het Heyl "En u leyt.

#Laat um glans mijn 3ſel beſchijnen,

#90et baat hoog bie &#upfernig/ '.

Heylſon #eſug) eeng eeromíjnen/

5 Bie nog in mijn 3iele ig;

#omt mp boog uun Geeſt ontleeren/

3ll bat 3 merben ban u om/ -

#Poet mp tot u wederkeeren,

op mijn 3Liefſte #degom!

3Laat ift Heere in mijn ſpligtenſ

- &terfá ?lfhangen ban um Kragt, -

&#eeft bat iſ in mp Berrigten/

?Alleen op um Invloet magt,

#onbet u han ſh niet methen/

#po ºp mp/ bie in Onmagt'

3Legt/ niet Selbe homt verſterken,

JBoog uun. Goed je kragt.

#eert mp utme schoonheyt hennen;

@Loont mp utme Weerdigheyt,

# ift mp aan u#
9et imp met Volveerdigheytp (M 2) # 319alle
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r

naaaſt mijn 5iele bog behubaan? - 2

3TBanbelen / Jeſu, in um Paden; *

q2m te 3ijn boog um Genade, -

&Lot ſtoem ban uud Grooten Naam.
\ | V. : 2

Göeeftw #eer/ een biep beſeffen :

ſ?)atl uijn ºpgen. Nietighe: -A

49! bemaart mp boo? 't iPerheffenf

't Been het herte ban u leib: "

2lch! berloſt mp ban het Eygen,

't 5een mijn 3iele lijb nabpf ' s

3 Bilt mijn ſjerte baat toe neygen, ,

3Pat ik niet meer. Ik en 3p. -

VI. ' . . .

31Bilt uin Beelt biep in mp drukken,

3Pat ſh’ u gelijken mag; | | | |

gaoet mp hoog uud Hoogheyt buääen/

3|2et een kinderlijk ontſag: | |

- ſlaaaht / ô Koning! In uur Wegen, -

UPog mijn 3iele tot u Stil, -

3Pat íſt nopt boog ſprehen tegen,

«En betwiſt, uw albi en wil, 1 º . .

z U GT T o T JE s U s.

áštem: O myn ziel wat ſoete tyden.

Ron van Algenoegſaamhede,

#E,oo? Deg Soonbaarg mnoegend hert / .

RPie u t'Zijnmaartg built ontfarmen /

&#n ben Armen,

ſlºot een eeuwig Heylgoet mert. .
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II.

2lch l'bat mijn benaauwmbe 3iele/ .

53eberbiele / . . . . . . . .

1eoo! um Vrygenaden-Throon, "

dPm u boog 't Gelooftlonnetmen/ .

4Bilt ontfermen, sº .

(Pbet mp u Daº soon. - is E

Heylſon laat uuo Liefdens-ſtralen, 2

#Peberbalen/9 | | | | |

gIn mijn lieoeloog genoet; º ..."

âBat mijn hert upt 't aardg G5emiemelt

33a, ben lºemel/ . . ,,

?Ilg met Leie: een ſpoet. | | | | | |

'k Itan niet langer bau u 5toerben / .

#Bogte beroen/

Uim genoelige Gunſt, milt mp

&Paar geſjeel ban 3Pergenoiſſeu/ - --

3Laat 'h niet miſſen/ - 9

&Pat 'h mp foo fn u verbly. - 2 ::

Tapilt getu Liefoog bert geboogen/

Laat 'h 25ebogen - e

ſl / in 't geen# iele boet;

«En «Beloouig niet in bambºlen/ .

en in aanrij: ma omt.

Doemt gp mpf gp blijft Regtveerdig,
, 2 'fi## ' .

ſlap gemaaht uun ſoet 45emot; 5

"Heſu ja/ uol Schulden ben ik / .

aka:#rman God.'à Ken, nog Lief niet/ mijnen God.,
- - - (M 3) - V II.

k
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V II. p

aat ik bid u mozb 25emogen / .512 (@Lot Medogen, 6gen /

62ber hem bie boog in Schreyt, . . . .

#n erkenning ban 3ijn Sonden, ... -

2,g ## ##U Oedertierentheyt. -
- V III. y -

. âBilt een 3ier bie tragt te boeten, . .

2lan um Voeten,

# Sonden met 4Bemeen/ -

et 32erachten noch 25egeben/ -

3Paar'g geen Leven,

2IIg in u/ in u Alleen. & -

5ſlaaaht ban/ aſberliefſte Koning,

(Lot um Woning,

&Lot uur Zetel bit mijn l#ert / | | | |

âBilt het heel en al begeeren, 7 -

eën beheeren, ... . .

(Lot 't boo? u Geſaligt mert. ... ... -

T7mensenaan

's weerelds Schoon is Niet.

stem: Pſalm 146 |
A (tb! alPat Han be alPeereld geben/

eën het onbermaang Genot; zº ..

GP ! 't haalt nietg bp. Dat leven,

3Pat be 3iele bint in God: , .

areaat bp tg maar Drek en

* * * *

ar Drek en Slyk,

'g âDetelbg Goeij: Koſtelyk.

't tegen mijn hert met pole Hopen,

'# #g niet meerbig bat men t",fan
& T iſ 2 9

A.
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'k &et mijn hert niet gretig open/

1Boot een goet bat alg be upinb/

't Kaf berblijft / verſtuyven moet/

dſbob alleen ig 't Er Goed. . - .

âDat baat Gºer of hooge &taten/ -

3Pat baat ſtijltbom/ H??agt / en €3oet/

a mat Han De Weereld baten ? -.

L hoe Bitter ig baat &oet ! # : -

&P5oo het weſentlijke Goed,

1Bergenoegt maar # Obemoeb.

2lch ! mat baat imp al be &choonhept/

apſe ber in De Weereld ſept/ .

Wereldt, ſchoon gp nog 3oo ſchoon 3pt/

&P ! gp bent maar Ydelheyt: - - - -

abob ig 't maar bie gant# voldoet,

2lan ben 3TBenſcij van mijn 45emoet.

alBat baat 't ap!inken/ 't ituninheleren/

gaat men in de HPeerelb binb/ . . .

3TBat baat 't Bagcijen en 't ſtaljeren/

32an een pbel alPeereſbg-hint? ,

't HRaalt niet bp bie groote Vreugt,

dPie 45obg volk# in De Deugt.

3Laat ift 'g 4Beerelbg iſlaop berfaften/

geſug boo? uur groote Kragt,

'h ſlBiſ um Soet nietſ meerelb/ ſmaken,

'f Lºeb een walg aan uub Pragt,

&P ! uum Iets mogb Niemendal,

25p mijn stus: #wis AL.

#eere geſug meeſt mijn Leven,

319eeſt mijn Heyl en Vreugde- bron,

(M 4) 3,9ſſt
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3Bilt mp itragt en Hleben geben/

&#n beſtraalt mijn Ziele-Son, . . . . .

3Pat # beſchouuu be Nietigheyd, ,
3Pan'?II 't geen mp van u ſleyd, de 2

- - - - - - - - - - - - -Gebed tot den Heere Jeſus.

V/ g 4 '-

&tem: Hoe ſchoon licht ons de Morgenſter.

-

*)
-

O 5ſefu! neemt mijn herte In, 3

#egeert en ſtiert het na uuu Sin

gºp Doet mp boog, u 3lenen; . . . . .

25eſtraalt mijn 3iele met het licht,
3Ball ubu bolfalig. Aangezigt, '

«En boet inp Opwaars 3weben/ .a 't

* -

1Aan 't ?lartg/ r, ** ,

- - - - - -
t'llmaa g/ t .' -. *: 3 ,

dſboetſte lºgeere/

, 3/Pitt inp leere/e v . . :-re

, &oo te peſen/ - ; . . :
Jaat ik teeber u # Vreeſen. s

- - - - - - - - - - - - - - -&laat geſug op mijn 3iele acht/ at

«Bp meet in mp en ig geen âragt/ .

qDm blijtig upt te merken /

3Pat u/ mijn Koning,
alPelhebaagt/

JPoo2 uupe
Hand,mpſonderſchraagt;

2ïcij! laat um Geeſt mp ſterlieu: is

d2! ban/ .a : : : : : : : :
ASö00 Han - , ! ! ! !

'# 4Ppmaatt# 3uneben/ - ; .
&Pm te geben/

Lof en Eere,

Wij alleen
ppijgmaatbig Heere.

- -

III

J e
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- - I II. | | |

3Laat alleg, ban mpt3ijn bericht/

3Poo! ume Kragt, ureſt gp mijn Licht,

'Hieph inp: in Duyſterheden; | | | | |

gEn meeſt bp mp in Druk en Pyn, ..

#Zoo 5al mijn arme #iele 3pn/ | | |

?Alleen met u tevreden; 5.

't 3alſ : : : : : :

te hap al vººr 4

\ Y tº time Wegen, | | |

Bol ban Zegen, 3 iſ -

JPoen beſchouwen/ *

«En mp toen op u Betrouwen.

- u. - IV. -

ga Jeſus! geeft mijn stel geen muſt/

2lig ſp haar niet in u berluſt/ *

gÉn 3ietouthu Dierbaarheden; | | | |

3Laat dat mijn grootſte ânlerte 3ijn/ --

gaat gp het licht ban um, Aanſchijn

3Pechneemt/ om mijft ſteben.

1 - 312fit inp/ # # C 2 G CU

ad?art draſtijbe/ - ,

(Lot 'h: 25elijtje . . . .

#ijn migbanen. ,, . .
ofer (Bp mp.autº" Genade,

en laat nietſ. Jeſus, toe) bat gh
Hlap /#
JPat iä uun Dierbaarheden ,

&teetg melbe/ alg mijn Zielenſchat,

#n Rijkdom die het Al beuat/ ""?
âRijn Toevlugt hier beneden. " " .

ſlâijn I#eer / - * :-* : To

t 'it 25egeer 3... 1 ! ! ! ! ! ! !

3 (M 5) #t

ºr

,
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II tot Koning,

oub uum Woning

---- n mijn herte/

3Poot bat baat uy#oosten terte.

meijn epge 3Pijgbept en mijn meiſ/
El?aakt. Die boog um Regering ſtil/ . .

JPoet alleg boog u 5migten/

3Pat u niet Eerd, mijn 3ielg Profeet,

2tch! milt mijn hert / bat nietg en meet/

3Pan uun Wet, onbetigten. '

&Pp bat/

# #ſ jn 39Iig - - - - -l#oe 'h mijn 39Iigten

* al 12etrigten/ t zº

69In te 3 Leben/ 1 º ..."

5àa um Wil mp Voorgeſchreven. ::

--
- - - - -

;

-

, De Nietigheyd

D E s E R w A É R E L D.

5tem: Wilhelmus van Naſſouwe

opfte: Hy heeft geluk en Zegen.

GEIaag mat ig be 3TBeerelb/ - 't

ſlaet al gaat Hoovaardy,

lºoe ſchoon/ hoe fraap 25epeetelb/ : .

aſbat geeft/ mat gunt5e mp?

Schoon ik haat mag genieten/

# oon fft haar Soetheyt ſmaak/

oet ſp mp, ſtralig berolieten/ .

iſlaet al haarse: vermaak. : - -

gh wil alleen maar minnen,

F - &#en
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dºen Algenoegſaam God;

GEn foeh met leert en Abinnen/ - 2

&ijn ober-bier Göenot; #

#ie han mp maat. Vermaken, . .

dP! alg ift 45ob Q5eniet/. -

5oo miſ th graag 1Berſalien/ : : :

2I 't geen bat ilBeerelt hiet. ' t

III. - -

«Been Weereld han mp geben/ ..

Een uurtje mate ſkuſt; - - - - - - -

G5ob íg 2llleen mijn Leven, . . .

't benot van Alaroſche luſt ,

## ſtrafig alg ſtooft nerouenen/ .

#oe 't ooit ſbelieffiooſt mett/ - ,,

God, God kan maat Verleenen, -

«benoegen aan het Ibert. ' t .

* * IV. - -,

2l miſ mp ban begeben/ -2tl 't geen bat 3Deerelt biet / T. e------

GP! bat 'g mp om het even, ,,G

2 lig ik mijn abob geniet: -

3laag ik mijn geſug. Eeren, 22 i- 2

GEn 3Lieben mijnen 45ob/ | | | | | |

&og upil ift g?aag ontbeeren, ...

O Weereld ! Ilbo ſpenot. -

- V. º 2

iPaar mel ban aardſche Luſten, --

3Berbupſt upt mijn 45emoet /

#h miſ alleen 25eruſten/ ' '

#In 4Bob een eeuwig Goet; -

3Pie mil ik maar 25eoogen/ * * * *

JPte ig mijn eenig Al, - - - - - - - -

#oe han ih ban gebogen / .

&Pat 't hert u 3Lieben 3al. - - vi

To

-
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, VI. . . . . . .

2IImogent Hemel Koning, 1 • ' '

Jehova's eeuun'ge &oon / . . . . . .

#ſlàaaft. ban mijn 3iel um Woning, zº

meeſt in mijn hert um &bloon; .

apan ſal het 3Peerbig-woeſen / | | | |

dem U / en auberg geen : : : : : :

(Le Hleben/ en 'tIſal 192eeſen / .

gehoua Hem a:## # : - AVV ! !w, . . .

e, ºf in

32erblinb## :... -

Beoo! 'g alPeerelog #belhept/ .

3Bilt nimmermeer gebogen/ - ,

apat bie mp oan it ſchevd; " ,

'ä zal mp in u Verluſten, ' , ,

@Lot bat nu goet. Beleyd, ,, ee: ,
âl?p eeuunig# ruften/

3in uuu Genoegſaanheyt... . . . .fje, ºf 3
- - - -- - - *

* *

op Proverb. xVIII vers i.
Of het gezegent voordeel der chriſtelrke

E E N. s A A M H EY T.

stem: Wel op, wel op, ik ga teriagº

1Perſoete Cenſaembeit/ . .

O#"#l?ogen ſmaken / . . . . . .

«En gerahen ; . . . . . . . ?

# beſchoum ban eeuwig bepl/, ; *

Begre van 't Ende ºok , 2 :

Jeſus geeft 3i n Bruyt be bamb/. .

# ijaer# eenſaam land / . . 3Pil
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alBíl in 't minnen / ,

JBaet beginnen / ,

&Pbergeben lºert en Zin/

2 en 55u lieue Hert-vrindin.
- ; I II.

2ºlg be beer 3ijn geeſt berleent/

aPogb in 't eenſaem beſt bemeent/
&#ni belebenſ: , * E

't Övertreden, *-

#iet boog beel geuoel beſet / .

#g men uuutig in 't Gºeben. -
. . . . . I V. -

Iſaak in het ſtille beſt) / . . . . . . .

1eonb 3ig allerbeſt geſteld! | | |

dein in ſmeehen? - 2

zºeoog te b?eehen / .

&P! #ſlap bunh fijn ſtil geſtigt/ -

5melöe Troonwaerts boog de lugt.

>

V. -

lººp bie na het Eenſaem bliet). . . .

#an 3pn moob en Zielg-betogiet/

Jeſus Hlagen / - - - - - -

2len betti vragen, ,

3TBat men doen of laten 5al/. -

#n een bloebig ongeval.

VI.

2lg be ſlaan 45oog/ Elias, ,

2len het eenſaam# bmag/ . . .

Mat ban blugten /

Moe man ſugten/ - -

Nat ban tranen/ berg gelooft / . . .
âPogb bp van # een genoot J - - - -

senaamndt dat af te wass/ -
- ſaamheit betſa " zers
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3Eepb be 3innen ſjºemeluuaetbg/

3Poet onſ bijgen/ | |

OPm te H2ijgen/

(ILot een 3upl ban maere breugb/

& Peel aan biplay: En Deug0.

zBaer beruſt men in 't genot/

19an een Algenoegſaem God,
t dPie ong 't leven,

't Al moum geben/

Blaet 3ijn, ſelven; ja 't gemoeb)

3Bogb met hemer Man gebOeD.

G5ob bie Moſes eenſaam bonb/

&pgaft met hem van mond tot mond,

3Leerb 3ijn maerbeit/

@Loomb 3ijn Hilaerbeit/

Zoo bolkomen ſomber ſmet/ . .

25lijkbaer in een #rse Wet.

's Heeren Geeſt beweegt baer 't ſjert / "
25alſemt alle 3iele-ſmert / w

& Boet ong ſchatten/

ga omuatten/

Jeſus, Jeſus bie ten toof/

't Hºgert moet be: boo? 't geloof.

3Pie albaer het Vree-Bond ſupt

#ſlâet Den Heere, ô! mat upt

H#p geen 3ugten/

&Pm be b?ugten/

32an 5oo'n bepſ te ſmaken/ tot

3Pen geniet een# lot.

- I.

«Paer 3egt Bob tot Adams Kint,

- ， " G#eu
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&#eumiglijſt bali hem bemint !

'# 25en uuo Vader, -

'g Hlebeng ?lber; - , ..."

gift Jehova blijf uun ſpobt/ .

2ïl um (GItooſt in ſmaat en ſpot/

& XIII.

<Bobt en 't hert ig. Daar alleen/

3eſug en ſijn Dierbaarheen,

iſtan 't beſchoumen/ -

GÉn berttoumen - - - --

dPp een onbe5moehen Rots,

't Alvermoge onſcg G5obg. \
w XIV.

Johannes, of ſchoon gebanb/

«Pp Patmos, bat eenfaam lanb/

#2eeg 1Bethlaring/

(9penbaring/

32an Den Heer bie hem verſcheen,

#efug liet hem niet alleen, *

XV.

32iet# bunkt mp foo aengenaem/

3Piet# macht meer. De 3iel behuuaem/

2lig het Eenſaem, -

49m gemeenſaemj

3Aan het fondig ſelfs onbaen/

#làet ben #eere om te gaen.

XV I.

42! Dan ben ik beſt te b?een/

2lig ik met mijn 45obt alleen/

iſlaag berfteeten/

H#em berëeren; - --

Smelt mijn wens in 3ijnen wil,

't Çenſaam ig mp nooit te ſtil. XVI I
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* . . XV I I. :

egter twijfel is er niet aanl,
of up mogen ſomtijtg gaen/

UPaer. De vromen, . . . . .

, t'abamen homen; - , . ..

om te melden Kwaet en Goed,

39at men nu of ban ontmoet. - - - ,

T XV I II. - . . . . .

mogt ia in te tenfaemheſt/ -

Jeſus um bemeenfaembeit ,
(g)mberbinbell / | | | | | |

HIºp verbinden, - - -

Grot uun âPienſt met gantg het hart/

&tralig geitag ##n finart.

Jeſus mijn geſelſchap 3ijt! ' .
#n be ſtille Eenſaemheit, k

'#al aen tienen : -
* * 33oetſel geben; :

't Iepen boom uur regterhant, - -

%jn mijn boobe #ºrant
* - ºp - 4 - “

inberg 't Eenſaem rag berogoot!

iig be 3iele niet genoot

illup nabpijeit/

g) be blyheit . . .

zoie men in het «Eenſaem bint/ -

33aero uub byzyn, Berte-Vrint

Godt, alleen Genoeghem,

eopg: Pſalm 16.

genoegſaamGod, vervulleruaumijn3Bengt

G su boten mijn #Ziel ten bollenmuning
- t
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#Ik laat beg meetelog Heyl, een meerelbg Mens,

#laag ik mp maar in u mijn Heyl betluſten;

&Boo Han iſ al beg meerelbg goed ontbeeren/

#a bupten u/ milift# nietg 25egeeren.

“ºp ſtond alleen vervullen mijn bemoeb;

app ſtond alleen mijn bolle 3iel vernoege. -

alBat baatb ben meerelbling beg meerelög 45oeb?

32iet auberg alg een Heylloos 3iele - m20ege:

3l2aat baat het hert b002 u maat mogb ontſloten /

RPaat boogb bpboom:Eeuwiggoet genoten.

#lºp ſchaab ban niet 't gemigban (Lijb'lijft goeb.

#h miſ'er om geen uur bekommerd leben/

?lIg Inaar mijn 3iele mag met Snellen ſpoed,

(@Len Bemel op na het 4Pnſigb're zweven,

“Pin haar in 45on genoegſaam te verluſten,

4Bijl 'h in zijn Wiiu:# buil Beruſten.

lºpig een magtig Goed,een Hragtig Goud, Job 22.

G#n bpouuu ban 3ijne gunſtmp bergebmiſſen/ (25.

&P «Eeumig Heyl! 3eg/ wie gy zyt; en moub

«Ep om een AL, niet graag een Nietje miſſen?

&P immerg ja! bieg íg het Niet niet meerbig/
@Pat ift tot Dienſt ban ":/ mp toont Beerbig.

H#eb'h &#pgenbom aan 'g 31Beerelbg Eygenaar,

#g die mijn Deel, foo ig haar goeb ooh 't mijne;

JPog bat en acht fft niet/ alg niet; ten maat

't Hiton 3ijn tot Nut ban Jeſus, om be 3ijne

GP002 ?ltmoeb neergeb2uht te onderſchragen,

G#n tot berquifthing in mijn Vreemd'lings dagen.

#Laat Eſauw ſeggen/ Broeder mpig beel/ Gen. 33:

#h heb genoeg om192olijft hier te leben; (9, 11.

36 ſeg met Jacob, mp ig grooter Deel, -

âDijl 45ob 3ig ſelfs in gunſt aan nlp bjgiſw)genen#
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Jaeg meerelbg 45oeb ig tpbelijk en uptmenbig/

JBaat '# #emelg goedig Geeſtelijk en Beſtendig.

V I I. *

«Benoegſaam Godt, geeft bat ik meer 25eſef/

#et &alige ban ume bierb're Deugde,

«Pp bat iH bat na maerbe meer Berljef/

gEn ik geniet een Voorſmaak ban bie Vreugde,

aaie in 't genot ban u ſal 3ijn genoten,

2ºlg 't oog ig/ beo? Dat Sigbaar ig/ geſloten.

V I II. *

2lch ! boet mp nopt betuniſten ubn beleyd,

#2aar boet mp in ubu Raat, en Wil, beruſten /

3Banneer um Hand mp toefenb (Legenhept /

3Laat 'k ban in u alg in mijn Goed berluſten;

3Jaijn3felſ op mien uum Oog in Gunſt mou ballen/

&00 ben ik Rijk, al heb ik niet-met-allen.

Ziels- opwekking in Tegenſpoeden.

(Loon : Pſalm 79.

O Vader ! built um Hulp mp niet ontſeggen/

%H Hom mijn HBooben boo? u openleggen/

2lcij! ach ! miſt mp boog bupſent (@Legenſpoeben/

&Pie iH berbuagt boog uune Magt, behoeben;

&#ft boeet ubu QPog bat ſiet / Pſ. 1o.

3Pe iſlaoeite en 't Berb?iet/

3TBaar boog um Hitinb'ren beben;

«En ſtille houb 3ig God,

dBm haar te reböen / tot

&p 't in um Handen gebell.

II.

«En 3ult gp niet 't Bebºeft ban mp berbullen?

SPain 3elfg alg d' Olyven liegen ſullen;

#ifi boog 't zweerdbeg Hongers boel te bzeeſen:

die als geen Rund met in de ſtal ſal weten:
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ſ

42 2dſgenoegſaam God !

#ebt gp geen bol Genot, Hab. 3.

3Boo? imp ban Segeningen?

GPf Han um Vrymagt niet/

&#n 't mibben ban 't berb?iet/

312p Doen ball b2etigb 4Ppſpgingen?

- - III. -/

GOD DE LYK - ANTWOORT.

&#Ik heb mijn Soon in 3Liefb aan u gegeben/

• 4x --

Sſa ſchonk in Hem u een Volſalig leben/ Rom. 8.

gEn ſou iſt u ban 't Hlainbere onthoutmen;

g) meen/ mijn ſtinb; upilt bat mp toeberttoubuen:

gÈn foeft maar 12lijtiglijſt /

3|12ijn Hemels Koningrijk,

OPm tot mijn Eer te leben;

###" ? ſ.'m Water ig gem Jeſ. 33.

illu Brood mozb u gegeben.

IV. n

«BeenMuſchke balt/ſomber mijnWil;opaerbeMat

Schoon alle 3chepſelen bp-een bergaerbe/ 1o.

«En namen boog geſtabig u te huuellen/

&ou ih boog u mp in De Breſſe ſtellen;

ga boo? mijn Opperheyd,

19erſcheuren haar 25elepb/

gÉn ſoo haar magt 25eteug'Ien/

RPat ſp bebeeſt ban &#chgift /

#Piet bo?ſten boen/ mijl ik

Ill behten met mijn Vleug'len.

Vf. '-

HPijn hamb regeerb bat 3ijn heeft eube 3Leben/

H#oe; foutu'h ban niet u honnen Voedzel geben/

&#n boot be H2agt ban mijne Mogentheden,

45autg. Vaderlijk met# u Bekleeden ?

2 ſlºet
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jlàet aanbagt eeng beſïet

qDe Lelien, bie Iliet

25erepben hunne Hieeben; -

5Pogtang mag &Pablög Soon, t

12ol luyſter, niet ſoo Abchoon / .

2 in al 3ijn Het: #eden.

&H ſal mijn Eet, ban hulp aan u te ſchenfien/

52iet baten laten / nog mijn trouwe hºenhen;

ilàijn Doen en fal mijn Doen niet tegenſprehenA

GEn mijn Verbond en ſal iſt niminer breken,

2lch ! meeſt ban niet bebgoeft;

2li 't geen bat gp behoeft/

&al ilt u niet onthoumen/

jl)aat het u güllllen / gp

#tunt onbehoumillett / Imp

illuj 5?obben ";#ouwen.

lheb ik mijn iBolh behommert goben maten/

âDel in haar ſpoot vergeten of verlaten?

goe; mou iſt haar/ bie mp in maarljept 192eeſen/

ſet tot een Helper en Behouder uueſen?

de ! #ſt heb 3Pimmermeer /

3Pat bolh / bat tot mijn Eer

#n âBaarhept moube leben/

3Beracht/ 19erſtooten/ neen/ -

## hebber nog geen Een Hebr: 13: 5.

- erlaten of":

iſlāijn álàij#hept fal u Raad in alleg geben/

JBe Wet bíe 'ft in uur lºerte heb geſchgeben/

#g in een Leyd-ſtar om u boo2 te Lichten,

#n 't geen gp 3Laten moet/ of mag 19errigten;

illaaaht op mijn Woorden ſtaat /

otn breeg niet boog 't #tmaat/

32an bupſent (Iegenſpoeben; &Pf
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&Pf ſchoon u 't 4Pngenal

âDit treffen/. (P! ih fal

'll boog Inijn R#beljoeben.
e w O

#h fal u boen hoog mijnen beeſt beſchoumen/

Aboe 't ig ubo 3?oſt/ in Stilheyt en Vertrouwen

qPump te unauten, op bat gp in 't mibben

&Pct ſtampen/ nog mijn Wegen3ult?"ambibben;

ga tupgen 't ig mp 4,5oet/

dèat iſt boog (4Legenſpoet/

oo moet OPmbangen meſſen;

lehova! ſent mp toe/

&ijn 1Babetlijhe Roe,

&Pp. Dat ih ligen# bgeeſell.

SAch Vader ! laat iſt in uub Doen beruſten/

gEn laat mijn 3iele bupten u nietg luſten/

500 homt ſp baah be @Legenſpoeb te boben / .

«En ſal u teeber Vreeſen, Lieven, Loven:

2lcij! bupgt hier toe mijn l#ert /

69! 42! imp bungt het buerb -

3Pan alle 132eeg ontijeben; \

GP Heylaud Hlief!'hoe Han *

19et tmijf'len meer baat an/ .

GPf gp 't uun o: ſult gebru.

4Bergeeft mp / Dat ift ume Trouw bo?ſt figenhen/

3Boog al te laag ban uube Hulp te beuhen;

gËn laat mijn 3iel gebluriglijſt 25eſchoumen/

#0e 3alig 't ig/ op u haat te Vertrouwen;

(@Lot 45p haar uit bit dal

3Pet Tranen brengen 3al/ --

& Baat niet# haar fian Gºntruſten/

JI2aar ſp in eeumige Vreugd,

«En in bolmaakte Peugb/

aat mag in u Verluſten.
-12aar mag 5 à 3 Op
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Op Matth. VI. vs. 9.

Onſe Vader, die in de hemelen zyt.

&ten: Als 't begint.

- #n Vader bie berheben 3ijtM gſm Majeſteyt 3ijt/

"- «En Heerlijkheyt,

32et boben alle Lof,

3Pie ful ben Hemel moont/

3Pie in ben Hemel buoont /

G#n baat ubu g?onte Heerlijkheyt,

«Bantg Larie: bettOOIlt. .

#Leert mp b2pmoebig in ubm Soon,

(@Lot ubmen Troon

- (@Le ſtonnen/ ſchoon /

gh bihuilg het berberf/ %

#oo bat ik mijn bemoet/

#5oo dat ik mijn 45emoet/

den Hitlagte ſtopt in umen ſchoot,

45elijſt een ki: ºoit

&Pnepnbig booge Hemel-Heer,

&iet op mp liter /

#Pat'h tot ubn Eer,

q#n in Ootmoedigheyt,

ſpoo? Kinderlyk ontfag/

#Poo; Kinderlyk ontſag/

#Boo! tiſ gelijk een Kintje paſt /

ermatig wat "ag.

de Leydsman ban mijn teere Heugt!

gLepb mp tot Peugo /

G#n mate 192eugd;

GEp
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- --,t

dºp Vader lief! mp3leer

#oe ik u âBelbehaag/

#oe iſt u alPelöehaag;

cºöeef bat ift ban um Mond afhang/

«En u om Raat fiets blaag.

V.

25emaart mijn ziele boo? Dat kwaat,

&Pat ih uuo Raat,

&Boog #Bomb of Paab

&ou tegenſprehen ſtout;

#ſlâaar boet dſbelooben mijn/

#laaar boet €5elooben mijn/

staat bie Weg bie gp met mp houb/

#ſlap 3al ten beſten 3ijn.

VI.

Schenht mp um hinberlijſten Geeſt,

qEn onbebeeſt / .

3|2et hint3e 132eg;} /

II Abba Vader tot

(&Ze roepen / geeft mp htagt/

die roepen/ geeft mp Hragt/

gaat ik ban u gelijk een hint /

?Alleen mijn Heyl betuJagt. - k

V II.

eerſt bat ik met Eerbiebighept/

#l2ijn Levenstijt,

49p 2larbe ſlijt,

3Pat ift ubm' Beelt bertoon; -

GEp maaht mp u 45elijſt/

GEp maakt mp u €5elijſt/

gÈn neemt mp Vader bier ban Daan/

25p u in 't Hemelrijk, DE
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DE ZI E LE B EK O MM ERT

Wegens haer eeuwig heyl, ondekt haer ſtaet aen

de Zoone Gods, en begeerd vermeerderinge

D E s GE L o O F S.

&tem: Is er nog, ô Groot Ontfermer!

GPfte : Op de Wyſe van Pſalm 77.

G# Jeſus ſlaat be 49ogen /

iBan ubu 45ob'lijft mededogen,

dPp een tmijfelmoedig Igart/

, &#er 't bergaat boo? angſt en ſmart;

't ſlag:b dan alle trooſt begeben

#ieſt be Dood ſchiet boo? het Leven,

4Bijl boo, meen'ge Hºelſche liſt/

't Eeuunig wel: bu0gb betubiſt.

#ebt gp mn niet uytgekoren?

gÉn kragtdadig meer - geboren?

3Poen ik op het onboo?5ienſt/

3JPier geb?ongen umen Pienſt /

2tig uur Hitnegt / te onderſch:ijben;

'Ét ſlBou en 3ou be uwe blijben:

H#eeft um ooge niet geſien/

't 112illig burg",#n De finien ?

190ub íſt inp tniet gantg genegen

dBm II / 3elfg/ in jarbe megen /

2ll 30u mp be maerelb ſmae'n,

2lan te hleben/ na te gaan; -

oPf heb ift ietg uptbebongen / .

&Poe mijn 3iele mierb gedrongen, .

#l?eerber ban op eenen ſtonb / .

e ?lantegaan met it 't iDerbcub. IV
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IV.

'à 309iſt bat mijn geboel hon #Liegen/

't HLiſtig lºerte mp bebliegen/

3Paarom 3ep ift &#eng en Jilàeet /

(ILoetſt en p?oeft mijn Nieren heet;

qEn milt b?p in al be joehen/

12an mijn hert / nauheutig 30ehen/

daf'er ig/ en ſchuplbe nog /

«Eeu'ge 3uJeem ban Zelfs-bedrog.

3Bilt mp ban & Inmenbig toomen/

RUPat gp mou mijn Ziel beh2oonen/

#laet um u:ije Goetheyt, mijl

#h niet epg nen fian um Heyl,

diteuub'ge Liefde 3al ih p?ijſen/

zoo gp mp bergunù 25euoijſen/

dPat gp / Algenoegſaam God,

#zijt mijn eeumig Deel en Lot.

V I.

&öchoon bat um getroume knegten,

#ſlap bertrooſten/ onbegregten /

HIpt uw Woord, het baet inp niet;

G5p bie alleg meet en 3iet/

Gy alleen hunt mp maat helpen,

JPoo? @Benabe oberſtelpen /

3Bou gp maat / het ongeloof,

àtleeg mijn 3iele niet ten toof.

V II.

Jeſu! Jeſu! hoort mijn Smeehen/

o)! Daar mee ben ik 25e3bothen/

't GPngeloof bat 12elb mp neer /

gIk be5mijfie/ kan niet meer;

oºmberſteunt / help Heer der Heeren,

45p moet het en: UETIllC2CIl ; -

zegtt
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Zegt/ #ft ben uuo Schilt en Loon;

H#oogt mp Jeſu'Eos Zoon.

&al u / 3egt het / alg ben 192oRnen/

'g lºgemelg G5unfte oberſtroomen?

#Been bie lieden hennen meer /

25p beuinbing ban gaat Heer;

dP! baat bert mogb meer verbroken,

qEn tjaat 3iel boogb meer ontſtoken,

3Boo? het vuur ball Heyligheyt:

319ig gp hebt uw:s migieit,

3Pog maar toe bit moeloog &ugten?

$ziel uiſt na um Jeſus blugten/ .

«Brijpt bcm boo? 't Geloove aan/

3Laat hem nietſ met Jacob, gaan/

3Boog Dat liep u heeft Gezegent,

qEn in 45unſt u heeft bejegent,

Worſtelt tot ben dageraat,

dPat 1g HPeplig va: uun &taat.

Jeſus, laat 'h u H#eplig bbningen /

«En in ume Gunſt mp bgingen/

3Peemt mp / Zone iPaufûg / aan;

#g 't u niet een blijbe Naam,

ãPat gp Doode boet Herleven?

3Pat gp muilt Genade geben ?

GEn bat ubm bergebent Bloet,

3Boot be atme songaars Boet?

'H Lºeb u gantſch en al ban moobe /

(Lot Verſoening, en ift Snoobe /

gla Pnrepne ſonbaar / horn /

#n 5elf#/ at hom ih oliſ
t #g nog Heyl boog u te âlPeenen;

GÈn
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&#n bat 3eher## Ileinen/

GPm niet uan uum Throon te gaall/

(Lot gp mp in 4Bunſt 3iet aan,

X II.

# 3ijn be «Bntbloote 3ielen/

ie boo? u ter HPeber pielen /

gin# / verſmaat

Ban uun teebge Goetheyt, laat

#p uuº Heyl ban ook gebeuren/

#topt De 25ton foo ban mijn GIreuren/

3 Bierb een 3ſel bie u uerbepb/

Gºeng boog uube## berblijd,

2lig een hart na âPaterbehen/

Heygt en ſchreeuwt, bpma bezweken;

Boo! Dat het Den Hager gaagt/

## 't bat ook mijn 3iele ſilaagt/

42m. Dat ſp haar niet Han 23aben/

#l! De Sroomen ban Genaden,
ſlPijl ſp alg gebgeben/ 1DIíet

39an u/ niet"## genief.

#Laat uun & Bunſt inp ouerromp'Ien/

âIPſlo inp in um Polhept bomp'ſen/

gaat (h niet um Geeſt beogoef)

iPaar uur monb're 45unſte proef,

QEn uu02b blijkbaar @berteben/ ’’

3Bat gp boot mp hebt Geleden,

QEn bat uum bergebenb Bloed,

3Boog mijn zoney gaf Geboed.

'h laat ban niet in aan te Hleben/

'fi ſpil maar om en boon uſeben/

GEn u b2agen op mijn hert/
C liet beuouſt en merb

- aan gt ! # / &Pat
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“Dat het ig ban u Gekoren,

gEn um Geeſt mp heeft Herboren,

ga fcboom 45p mijn 3iel Betſtoot/

3ïBil 'H u 5oeften tot mijn &Poob.

BEGEE RTE DER ZIE LE,

Om alle verkeerde Liefde tot de Schepſelen te

verzaken, en alleen

JESUS TE BEMINNEN.

&tem: Als een uytgeſtorten Balſem.

Eſus bie ik heb ſºehooren /

@Lot het Doelwit ban be min/

•V HBeerſt/ regeertſ en ziel en zin,

31Bilt be paiſche liefde ſmooren,

Zoo 3al blijhen bat 'ft alleen/

1/l bemin/ en anberg geen.

II.

alBiſt mijn ziele 3go beroeren /

3Poo? uun teeb're Liefde, Dat

Sjft u na um Waarde ſchat;

gEn mp niet meer laat berboeren

3Dan u Senter Uan mijn Ruſt,

&Poo2 be maar:vids 3Luſt.

3Laten uupe Dierbaarheden,

#ſlân tog Lokken naar u toe /

'H 25en mijn 3onbig Dwalen moe :

2tch ! matig het lang geleben/

SPat mijn 3iel mier Engelept /

#n uum Algenoegſaamheyt.

IV..
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IV

'# 319íſ u 3Lieben en u 12zeeſen/

HI2et een hinderlijft Bntſag/ -

#Baat 3Liefmaarde Jeſus, ?Ich !

'# 25en niet alg ik moeſte meſen/

&500 ge5et op ume Min,

52epgt baat tot min #ert en Zin.

, GP! I#et foutm mijn Hemel meſen/

2lig fit u regt Tieben hon / -

2lcij! beſtraalt nip Ziele-Zon,

SPat ik boo! um Hoogheyt opeeſe;

2lcij! buieng Magt be ſtot3en klieft/

#ſſaaaht Datm: 3iel u 3Lieft. -

3Poet mp in utm HLiefbe blaften/

2lig een tuneebe Seraphyn;

'h ſlâoet ## 25emerht 3ijn; .

&bal ih ubue Liefde ſmahen/

&to?t haar upt ban in mijn bert/

«Eer 't boog "En ban ſmert.

'# @Lupg mijn Jeſus, 'k ben 42nmaerbig/

't iſlainſte blikje ban ubu (Iroum /

&choon gp 't nopt inp ſchenhen mou/

25leef/ en mag gp nog Regtveerdig,

JPie um Gunſt heeft alg Berſmaab /

3Paſt het bat:rm gaat.

iſ?aar uur Liefde blijft Stambbaſtig/

GPnttent uum Gekore ſchaar/

lgoe bet 't opt 12erballen buaat /

3Biel ſp meer uub Heylig laſtig/

62In een b?ohje ban Gena, 't

&trah Humam haar uuu Hulp te &ta.
- '- &#9 3 - IXe
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- * IX. - -

gh heb ban u ?lfge5mo?ben /

#lig een bunalent Schaapje Doet/

aPat 3ig ban Den HBarbet ſpoet / .

ga ljet gantg en gaat betoogben/

âPat gp mp tot &ieraab gaf/

dP002 het waar ban u af. "

2lch! miſt in um Liefde 3mijgen/

&Puer: 't geen ik heb JIaigbaan / .

JPoet mp meer u ſchoumen aan/

#Laat ik meer / ô Jeſu ! Hrijgen

't Been uun Geeſt met eer mp gaf

eÉp ſlaat niet# Bede af. T *

3Laat ift met u beniten/ ſpºehen/

apoo! um Leven leeft in mp /

3Pat íſt alg gewortelt 3p

nu/ 6! ban ſal 'h my meehen/

ſºmberſteunt boo? uupe Hant,

'Plan foo mag,#d 39pant.

'Alch! mogt ik nu boo? u ſchºeijen/

zpat ik u foo heb «Betett/

diºn met een berbaijſelt bert /

GIeber u mijn ſchult beleijen/

(ſ)mber 't Oog bat alleg ſiet /

iſlaaat plaas,#an ſh niet.

'ſ HIBil ban egter blij ben ſugten / .

#Schoon iſ omgeboelig ſmeeſt

& Lot het barbe lºgert mogb meeft;,

GP! ban ſaſ iſt uneber blugten/

&Lot u mijn Verloſſer, alPpl

«op be Rots 5pt van mijn gepl. x I W.
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XIV,

Jeſus lief! &#p boilt niet magten; -

gIn het ſchenken ban um Geeſt,

2dan bie ſoo angſtig 12geeſt/

3Pat gp 3ijn berfto?bene Hragten/

& Poot be blijken ban gedult,

Haiet meer levend maäen 3uit.

XV. :

âIBaarom miſt gp u berbergen

Boon mijn broebig Ziele-oog?

't #g of mp mijn hert beb2oog /

3Laat ik bit ootmoebig bergen/ .

12an um Mededogentheyt,

45unt mp 't Heyl bat in u lept.

IX VI,

CPfbertoont mp bat uur Wegen,

#ooger ban be mijne 3pn/

'h Boel berſagten reetg mijn ppn;

52u iſt heb 't ge5igt gehregen /

& Pat uun &#eumig Raats-beleyt,

GEn uum boen ig Heerlijkheyt.

XVI 1.

'ä Zal getrouw mijn pligt betragten,

2,In bermagting bat um ſtant/

ilap 5al innig boen bpſtanb/

GEn berleenen iſ?ieume Htagten;

2Baat boo? 't opgemeåt gemoeb /

39an be aatb naar boben ſpoeD.

X VI II. l

Zoo het egter mogt gebeuren /

dP! 5oo moum iſ nu nog buel/

Koning, Vorſt, Immanuël,

12.oo uum Heyltroon teebet treuren;

&P 4 (IZuple
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@Lupgem baat met leert en Paab /

#oe mp &mert het Zonde-kwaat.

e XIX.

JPan merb ume gunſt geveyzeld,

#an mp in ben hoogſten ºpgaab /

2ºlg mijn 3iel/ alg blipten fiaab

3 legt/ boo2 u ter meer Verbryzeld;

©! Dan ſie ik eerſt ben 192pg

39an ubu Soenbloet, na ben GEpg,

XX.

(Lot iſt u 19olmaakt beminne/

#ſn um eeuupig Glory Ryk,

#om mijn Jeſus haeſtelijh

(@Lot mijn 3iel; en laat mijn 3innen

5?opt ietg Hlainnen op bet ?larb/

Göp 3ijt al mijn Liefde 3TBaarb.

EE N GE L O O V I G E

Door de Noodigende ſtemme van de Heere Je

ſus opgewekt, vind zig bereyd en gene

gen, om te verſchijnen aan zyn

V ER B O N D S-T A FE L.

5tem: Te Vliſſingen leyt 'er een Jagt bereid.

GPfte: O ! Heylig Salig Bethlehem,

D# mp ban ben Koning noob/

&Pm mijne bo?re 3iel te 1Boeben/ -

#laet iBoebfel ban het Hemel - Brood, ter

3lPil ilt imp ooit ter (@Lafel ſpoeben.

- II.
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- II.

«En 't paſt u ziel bat gp Bebenit/

- 3ijn Lijden boot beloouig ſtºten /

oën mat al geplbat / bat u ſchenfit.

dPm uoopt fijn Goedheyt te bergeten.'

I II.

ziPen 1Baber op fijn Liefde-Throon,

&oo bol ban ilupſter neergeſcten /

#Pie roep u toef daar is mijn Zoon,

alPilt hem alg 't Brood des Levens eten.

IV.

ſpet mag mijn 31eille boot be GIpb/

#bat bp unu zonsen-ſchuld ſoub baagen

#lg 't oooºmerp / mijner Grimmigheyt,

dBm te bolboeren mijn Behagen. -

V. -

h liet Iben boot een wreede vuyſt, ,,

ei oaf aan 'theylloos Moorthoud hlinken;

ſep mierb om ument mil gehrupſt/

din moeſt ben Kelk mijns Toorens b?inhen.

- V I.

Pe 25ooghept ban ben Helſchen Draak,

jaoeſt bp oin ume 2Boogbept ſmaahen!

#et Puur oan mijn getergde Wraak,

#aoeſt noo! u in fijn 250eſem blaften.

V I I. -

|Ibo Poen bat mag mijn Haaam tot Hoon,

apog"H heb mijn boeöbent opgebºpgelo

In d'hoogſte Graad, unpl #ſt mijn zoon/

opm uut zouten heb verbryzeld. w

&P 5 V I II.
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V III. -

3Pen 2oon bat boate Offer-Lam. - ,

(@Lupgb baar ſit buier boog u Verbroken, -

alBijl ik um Zomben op ſlap nam / i

&go mierb haat Schuld op inp. Gewroken. -

IX,

#laſjn zondaars Liefde boo? be ſºlpb/ :

3Pie heeft tot 319elboen mp gebgeben/

gºlft hebb' bp €5oog geregtighept/

59oog ume 3ouben Borg gebleven,

X.

't 3TBag vrye Gunſt maar boog ff leed,

ga bat mp bieper 't Bert bootgiefbe/

Bilg een bermgeebe #Bagelg beet /

3]Bag Liefde, Liefde, enhel Liefde.

X I.

gift mier Geſlagtet, en Gedood,

jaſjn 19leeg bat mierb ban een gereeten/ .

dPp bat gp ſlap alg Hemel-Brood

Éouuu ſien berepb/ en dºeplſaam eten,

X II,

ſtom upilt uun Honger-ſugtig Hert,

#ſlaet 't vlees ban 45ebeg #zoon TBerſaben/

2lig bebt gp beelmaalg mp SBetert /

Igier roept een Afgrond van Genaden.

XIII.

ſtom $maakt en Prinſt mpm Offerbloed,

gaat u oan Bloed- ſchuld b?n moum fpzeelien /

gEn Laaft ben Poaſt ban uim 45emoet/

#abaab u in beg Leevens Beeken.

XIV.
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X l V.

God Heyl'ge Geeſt toonb 3ig berepb/l.

32m u ſn plaatg ban £ielen-broegenj"

Zijn 122ebe/ en be Zaligtjepb/ . :

#n 't Bloed van Jeſus toe te voegen: * * . *

X v.

ºp mil boo? u 't Geheym - vertrek,

32an Zions Bruydegom ontſlupten/

G2m baat u in een Ziels-geſprek .

#et 450D/ te boen uun &ugten upten, *

XV I.

#om treeb ban boo? 't Beloobe toe,

2 in Eerbieb met ootmoebig Smeehen/

GEn bgeeſt niet 'g l#eeren g?amme Roe,

«Bobt ooouu0 uuo Schuld op Jeſum bugechen.

*** XV II. - + -n

#12aar laag! mijn zielig nog bedeeſt, . - .

&p meent bie hope 3al haar miſſen; -

d?! immerg moum haar 's Heeren Geeſt,

19an 'g #emelg G5unſte bergetmiſſen. " :

XVI II.

3IBel maatom 3ijt gp ſoo belaa'n

jl2ijn 3iel ? mat Han tl gaan berhfub'ren?

iſlàeent gp | mp ig niet aangebaan

dPen Bruylofts-rok ban Ziong Hinb'ren.

XIX.

I#eeft u ben ſbeeſt ban niet boen ſie'n,

Hboe bat gp in u ſelfg 1Berlooren/

2lan Jeſu moeſt um Hºerte bie'n, »

49In ſoo te vlie'n begisteren toren? XX
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XX.

alPanneer bp u beſchoumen biet / A

b'4Pntelb're beelbept umer Zonben/

#Pam gp toen in 't 45eloobe niet

3Pen Toevlugt tot beg Heylands wonden?

XXI.

âIBag 't niet um Hemel alg gp U,

iſlaogt na 3ijn Heyl'ge Wet geb2agen?

3Die maaſtten u boo? 2 onben ſchu,

G9m ben Jehova te behagen?

XXII.

312aar komt ban baan bie in'geſmert?

&elfg ober onvolvoerde Zonben?

oEn maar bie Pgoefhept/ bie um leert

aPoet ſchuplen in beg Hºeplanbg monDen à

XX III.

Glig gp um Ziels- Vriend niet en ſiet/

âBaat bloepb ban upt bat ſpraakloos klagen?

qEn maarom Hunt gp altijt niet -

Heem even vierig 't gett opbgagen?

- XX IV.

't zijn immerg blijken bat ben Geeſt,

1II 3aligmakenb moutm 25euperhen;

amPel miſt ban 122p/ en ſenbeugeeſt/

#ſlaet Hemels Manna u 3Perſterken.

XXV.

Hitom treeb maar in be Bruylofts-Zaal,

25ibb bat ben 45ceſt u mil gelepben/

giën tragt u boo2 bit Avondmaal,

#n Geeſt, en Waarheyt te berblpben.

i

VI.
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. * XX VI.

âBat ſtremt u nog in 't Heylſaam gaan,

&Poen u/ uun Troetel-zonden benen ?

Göebenh een ſjert met ſchulb belaân,

319ilt hier ben #eplanb ruſte geben.

X XVI I.

HBier bloepb een bolle ſtroom ban Bloed,

l'Ipt d'Oceaan ban Göobg genaben /

IIBaar in 3ig 't ſchuldige Q5emoeb

iſlaag Reyngen, domp'len en Baden,

XXVIII.

#ſlap bunát ben Koning ſtaat gereet /

qDm u te ſchenken beeſt en Leben/

%|nbien gp maat Çöeloobig eet,

«En met ben Beet, hem 't Hert built geben.

XXIX.

%|ft ſal ban tot ben Koning gaan /

gÈn hem 25elij ben mijn 45ebleken/

H#p buil een 3iel met Zonb' belaân, -

«Een moogb ban Trooſt, ban Vrede ſpreken,

Naſang, aan Jufvrouw N. N. op haar

- Landen in den Hemel.

12opg: Pſalm XVI.

J4Bebiig 12, inbin?ſoobaah ben ſtrijb bolſtreén?

H#oe! ig be Ziel/in?lbgamg ſchoot gebgagen

G#n in (Iriumph / ben HBemel in gereén?

dPoo? fulſt een JPoobt/ bie alg een gºlfag magen

45eagt moet 3ijn:meubo 45obt foo gaauuo beſoonen

1 luu Peugt; om bie met 'g ſlebeng ligoon tetus,
v lICIl,

b



222 Geeſtelyke Gezangen en Gedigten,
t

1

Il.

't âBag baſtgeſtelt/boo? @Bob/inb'eeum'geraat/

Heoelang benefeeſt in'taaroſche Heupg ſouuuſenen/

oEn mijl ten einde liep uup 'g Hlebeng bgaab/

&oo moeſt De Ziel boo? HLugt en ſlBolhen3meben

(@Len lºemel op / om gert en Stein te meng'len

(Lot 'g 12eeren wemſ,# #jn gehore ſºng'len.

3Polmaakte Ziel/ onlangſ nog bp malhaar

alPp maten/ boe mp ban 45obg megen plaaten/

H#oe nu omringt met een berligte &cbaar?

H#2ebt gp omlaag um «Erfgenoot gelaaten?

jl2e bunlit ik boog u met be lºgemelingen /

GPp boogen toon/ De H#aleluja'g 3ingen.

IV.

G5eheel berheerlijkt/ boben 't Sterre bah/

qbeniet gp @Bobt/ en bat genoegſaam meefen !

#g nu bolmaaht uur UPeel: 49! nopt en ſpaaft

$Pe Long het upt/ gebopa ig te leeſen/

#n il gebecl/ en 3ijneg HBeſeng trchhen /.
Zijn in um beelb/alg @bobtbeing beeld tºonde hhen

* V. .

#nbien een enge 2gamb mijn beeſt niet bont

2len't logge bleefch/bpſoum ſig op maargfpoeijen/.

&Lot bp ben met u / poo? ben Ibzoon bebont/

3b)aat't ubijg beſtel leerb hem 3ijn meng beſnoeijen;

âDant anderſing mie 30uur uit 'taarbg gememel/

&ijll looime ziel niet #nen boen ten l#emel ?

5?ttig 't bat gp niet meer beſtreben boert

#oot D'ſoelſ nu gaat hem #efug noopt berbergen

#ooi 't 3iele Pog/ nu komt geen 3ombig leert

KPe 42pperbeet 3ijn hooggepo oopt te"# ; -

BERE

/
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#maar kan ben 45eeft 't beminnelijkſte mee,en

GPnulehbaat/ hennen/ lieben/ lopen/ bgeeſen.

V II.

't Meerſtanb ban alle UPupſterljepb onbaan/

«En binù 3ig in het ben hen niet berlegen/

hoe dat het bit of bat 3al methen aan;

GB! 't Hent nu €5obt/ en alle fijne megen/

dPie bp behouben heeft / of nog 5al boumen /

319pi't b'eeum'geſtaab/ontuibbelijſt mag beſchou

(men.

V III.

3Pieg kent gp ban «Bobt 1Baber/ Zoonen Beeſt)

#oe hp ig Pgie / en nogtalig Gfen in mee5en;

2 a bp bie 3ijn 3al/ mag enig gemeeft/

2#g in um 25ecio / 42 woonber! 5elfg te lee3en:

gae meg bie boot heeft met u ingeſlagen/

3Perheerlijft gpſ en looft fijn melbehagen.

IX.

53u 3ieb um ſPog um HLoſſer ban nabp /

5,2u bient gp 't 3Lam/ nu eert gp #iongitoning

3Bolmaaht/ bp bie ban ſtraf u maaſtte b2p/

«En upt genaab/bermogf beſe moning/

4la boo? u heeft be l#el en 3Poob berſſonben

GP! «Pceaan ball liefde niet te g?onben.

X

HIbn mil met bie ber ſbobijeib gang bereent /

3ſlâoet alleg u na uunen boeng geluhlien/

o2ntbaan ban't bert / bp mpſe foo perſteent /

gaat 't 3ig niet miſ na Schepperg mille buhhen/

alPamt boon be booù tg b'oube iſl2eng geſto!ben/

«En met ben romp alg in 't gaaf geböſoen.
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t X I.

45obg heerlijk 25eelt / perſaab nu uun gemoeb/

gEn doet u nu in 3ijne liefde blaahen?

liep bºuát het uut gp meugt het hoogſte goeb

gPunibo'lijft in be polſte nabhuh ſmaahen;

HBier bouuu iH ſtil / mepl moo?ben mp ontbgeeſten/

dPet &#ng'len tong en Han 't 3elfg niet ſpeechen.

XII.

1llum Liefbe hier een 12onk/ ig baar een blam/

YPolmaakte ſlain bol ſuibere melluſten?

(@Lot 45oot alg €5oot/ en tot 't berheerlijkt HIam/

opeen uponber. Dat ſp bag / nog nagt/ niet ruſten

dBm boog bentb?oon Heijoba groot te mahen/ Op.

vBie in een gloed ban fulh een liefde blalien, 4:8.

XIII. *

3Perlmonbering (baat 't alleg momber ig)

lgeeft u beruult met Luft om 45obt te 3Loben /

gên egter met De minſte 3Puiſternig :

GP Igemeling? 42 mag ih bp u boben!

dBm ook met u bolhome 193eugt teerben;

Schaijft/ 3egt Be Q5eeſt / ben 5alig bieſo ſterben.

Openb. 14: 13.

-

*,

GE B ED TO TJ E S U S.

&tem: Hoe ſchoon licht ons de Morgenſter.

O#rts- aaht Dat ljet innig gaan.De boer&Pm maar boog u tei# g /

Soon
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5oo 5al'ft u p?eeſen Opperheer,

“En um oerſchulbe / Roem en Eers

&taag brengen tot) en geben

oºlft ſtof/

dPm 3Lof/ -

II te geben/

«En te 3menen /

HIlpt 't gememel/ -

won be ?llarDe ma: ben Igemel.

âIBantlaag! mijn 3iele heeft geen ſigagt/

aPat 3p be minſte 3?ligt betragt/

5oo ig haar 252ijn berbupſtert,

aBe Somben heeft mijn hert uerraſt)

«En mijn Begeertens 3ijn te baſt

'Blan d'Ydelheyt geklupſiert:

gift kan

#Piet ban

b'2latbe 3uneben /

«En mp geben

w dPp / boog blerhen -

13an ſ5eloof/w: 3uläg 3Perftetij

O Heylſbn Jeſus ! mp beſchijnt/

GPp bat bie bupſierljept berbuijnt/

iſlāaaft 3Log mijn bert en 3innen/

TBan al bat ?larb en ſlBaetelb biet,

gä ſtan/ ift Sal/ iä ſBil ook niet/

gaat meer alg u 25eminnen: -

#Been / bdant

iſ?iemant

#g 5oo 3Beerbig/

gaat'it bienſtbeerbig

- lgem fouun boefen/
%#lg u / bie be ens", vreeſen. HV



-
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- IV.

Ipijn hect) hoe bo: onhºl heeft geen ruſt!

#het gig niet in u Berluſil ,

dB ! 't umb geen mate IBgebe;

jihijn 3iel/ of ſchoon het 1Bleeſch foo mil/

#t nog uw Dienſt niet in Berſchil/

apat tupgem baat Gebeden ,

ſlaaat 't kan

#lºp ban - - ;

b'2llarb niet heffen/

ſlaat' t 23eſeffen/

Hoogſte Weeſe, .
25p beoinbing uw: Vreeſe. ,

'Ach Heere Jeſus! welt ter neer/

spat niet Beoogen vuil uum Eer 5 :

dEn wuilt mijn 5iel Beheeren ! .

3ich ! maañt mp oan mijn lºaterg b?p/

ipoo? uume Opper-heerſchappy »

«En moiſt alleen Regeeren

Jſlaijn hert :

(ſ?) ! 't Ymert

la ontnomen /

't Hºtan dnthonten/

3?iet be bamben . -

13au 5ijn leaterg, unu 13panben. -

- - - V I. -

&#nlaag ! een bleefchelijſt toetfiane /

Een engen ſpitſ die is geſtant]

diegen um Opper-Wetten;

oën ſpant ſoo ſamen niet be hel/

ga burft be Opper Hoogheyt muell

&P 52uubel ! palen ſetten;

ga 'h Han . . ,,
et ban - - - - - - - - -

v.

j

".

SGPit
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Saſt geſagte / . . .

alſ mijn laagten - --'

, il uptſprehen/ -

3Dilt u op mijn#s bo?eeſten.

Bernebert mpſ Pch dat mijn ziel !

#n teeb're gºotmoet neberniel

32002 uuben Throon, en ineen.be

#oo lang tot gp haar Heyi toejp)

#n in ben mollen iPaoyuh/ mp
Licht en Geloof oerleende,

(49 ! Dat -

&p ſjab

Gbeeſt en ®ogen/

jl?et Bermogen/

- «Pmt'aanſchouwden

ill / om op u te vertrouwen.

V I II.

9. Jeſus ! bol ſlºebogenthept/

#! laat um monore Mogentheyt

illaijn 3iele onberuinben/

#og? Dat ºp haar boot u neemt In,

"En ſg 3ig han/ boot teeb're Min 9

3jn gºgt aan u Verbinden:

25eugn -

&Pog mp . .

#Boo! be &onben)

32iet te g?onben

| | 3g De Goetheyt -

19an u / bie ons: Goed 3ijt:

#at # uuje. Tegenwoordigheyt, v

iBaar bat um Hand of Raad mp iepb/

#2ijn 3iel ugo? oogen ſtellen ,

Detlicht en opent mijn perſiant/ . s

1? 2. «ën
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GEn laat ift elite Ziel-bpamb/

&Peo? 't zweert beg Geeſtes bellen/

(@Lot ſ5p /

dkap 123p /

12an een ijette)

3Pat u (@Lette/

&#eng ſal maften/

?lig ift in uuu Liefd' 5al blaften.

Z I E L S G EK LA G.

Stem : Hoe riep het vleeſch verbaaſt.

O 33lage ban tuijn hert !

J HDat maakt gp mp berupett)

âPat boer gp nu niet ver ban Jeſus af;

4,5elijſt be Wind berſtrepb het nietig kaf:

45p maakt mijn 3icle 25limb en Abtom/

«Bp muurb mijn ſlºegen toe ban rommemtom)

45p Hitboetſt mp en gp âlPomb mn bat 't &emert;

9 25oog ontepn ! Ö#van #ert !

# 3it ff, alg 45cbdept/

HI)ijn 3iet ſchijnt baſt geg?oept

Aan 25lintjept/ Poºljept / en aan Poobigbent/

f'#g alg een Lamb Dat Zaat nog Water hept/

&#n Iept Doodbrakent baat ter meer)

ſ? et alg Vloek weerdig boo? haat epgen Heer;

& ſºuplembe en bo?re Woeſteny ,

âDat 5ijn nu 13aben #rlijk b002 mja,

&#p maakt mp âDalcijgelijſt

Boog hon / en ºpzoutbelijſt,

# til!! Dat ilt u in mijn 25oeſein byaag/

*lt u niet gantſch upt mijnen 3 Beg en",
4 C2

-
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Benen / ſjenen / henen upt/ .

#pt mijne 3iel gn Afgrond, helſche Spruyt :

©ch ! bat iſt u maar mag geheelijſt filmijt !

O Ouden Menſch ! had ik u afgelept.
IV.”

#laaat ach ! ik heb geen haagt/

#n mp en ig geen magt/

&Legen 't G5eubelb en ggoote ſiaſermp;

J|2ijn 3iel ig bpo? haar Aanvallen onb?p/

«En merb 3eer jammerlijſt geplaagt/

«En alg een Velthoen blugtig) omgejaagt

Jſlaet ſmert) al 3merbeube bupten God,

«En uierb berteert boo, Ween, alg boog een Mot.

V -

&Paar ſta ik 30o alleen/

“En ga 3oo (Ireurig been/ (133eugt/

jl?ijn 3iel bie heeft nog licht/ nog (@Irooſt/ nog

3l3aat 3it gantſchoten5aam ſomber |Bertg geneugt/

&#n 3boerft 500 limijnent $mertelijſt om/

# beeſe boo? bit Kwaat te komen om:

ggoot Elent, en onbehembe Smert !

GP Bitterheyt ! bie maar hent 5oo een hert.

VI.

&P faagt Çöp op mp meet/

GPntferremembe Heer !

jlàaaft log de nare Banden mijneg hals,

3Perbpeelt bat 3/oft / ô Magtige Jacobs ! alg

&#p beeb in googtijb Media'n,

&Pat mijne 2iele 5oo mag b2p log gaan;

&#n hennen/ en erkennen u mijn God,

«Beeft mp in u te roemen alg mijn Lot.

V II.

&P Jeſus ! meeſt mijn Licht,
-

G5eeft geeſtelijk «Be3igt/
- ' t

- - - - 39 3 &#ll" -

V
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den geeft bat ift u kenne in um Schoon : : :

qin#,# Gods geboren Zoon;

(Bmbcht ll in um Minnelijkheyt, 1. 1. | | | |

Genoegſaamheyt enb Gewilligheyt; 2. o

gºn trekt mijn berte bog 5oo naar u toe,

âDant 't omºveren.En 3iele moe. -

gy ſteekt mijn val in Miantſ. E.
JBoo? uule Regterhand, , ,

JPijn herte treffend met een Liefde-pyſs, .

de Liefde! brand, dat mag mijn 3iele gegl#
3Pat mag ben Balſem udo? mijn fm à - -

gaan mag gautſtbunech mijn goab en dipfigbert,

de ban 3og togt mijn 5iele nog in fleur/

'tiDag leven u00? m: Jel/ uur Liefde geur

'R31eek u / ô Liefde : op # . !

een boot mijn Eelg gerop;
aantºnijhy ontnoij niet langer mijne 3itt ,

GP bat het u nut# # # # #

#e komen tot mijn site inE ::
&#n baat te ſtorten# in # # # # .

gºn ſtelt en ſtelt / ep ſtelt iiiet langer upt" *

lIbu 3elfg te geben mag5ielt

- - --

## en Base, g:

gh muil be ulue 3ijn ! ! ! ro

GÉn meeſt ſy ook de mijn h .

3Paar ig mijn bert / battät baar# l'

#ot een bewijs dat ºp mijn 31ele Hain; " " .

oep uiijſt mp bog niet van be hant/ "

gn mp te geben Licht en Liefde-brand:

#Been/ neen/ berijoogb be 25ee oani ſturen ſtriegt/

&Die baat 3ijn hert toe# u open legt.

GP 3Lebenbe Fonteyn !

4Beopent boo? 't Onreyn,

ºn

apaicht

|
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3 Bafcht mijne 3iel ban Schult en Smet bog afh

&P ! 3Pat uur Bloet en Geeſt mp ſtepnhept gafj

&Pntheft ban booſe 1Bupligbept/ .

3Pan Blindheyt en dan Ongeloovigheyt:

42 ! Hogt ik foo mijn 3elfs geheel eens kwijt

&aoo? u / bat mag"# tot 3atighept.

&#p baarb bog eens aan/

&Pf amberg blijf ik ſtaan/

2öp brſen poel van mijn Verdorventheyt,

(ſoftg mp uuje Hulpe gamtſch ont5ijt ? - -

«En ig mijn 3iele bitten Peel/

(Le meſen aan mijn 3elfg geheel/

#merben bupten uut Gemeynſchap ou14 -

&P meen/ ô neen ! eg# lief ! En kom. -

.' '... A ,

oºp kom ! &#p kom bog in !

&Loont mp bog ubut jl?in ;

gºp meeſt ! @Ep meeſt bog mijner 3ielen 132ienb /

illpt b?pe ontferming ! 45umtſe onuerbieub/

jl haaſt mp boo? uhue Liefde higank/

«En laat bat buureu Ceulmigheben lamit;

32ertoeft/ nog magt) nog ſtelt niet langer upt!

jl2aat ſtopt ubu Lex#efde in 1up uyt.

Jeſu 45p uleet Yoie 'ſtben !

dPie nietg berrigten hen/

«En ſomber ſtaagt / en ſomber ſtelden leg/

(Lot Dat gn / leeft in uuJen Bloede, 3eg;

3IPel laat ban oan uuu Kragt uptgaan/ -

3Pan ſal mijn 3iele upt beeg Boon opſtaan:

&ent Licht, ſent Waarheyt, Liefde in unijn 3icl/

GP bat uw Ooge van: op mp uic! !

&#p zegent 5oo nun Heer ! : 1. # L

eng bupten u niet meer/ | | 3? 4 4Beeft
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oſbeeft mp um &elfg | gelijkt gp u aanbieb)

412ag gp be mijn) boech mag mijn 3ielg-ber)?ietſ

ofp Deelt um felben aan mp mee ! .

ZPoet mp Geloovig 3inken in bie Zee , " :

32an uuo Gena, en Leve, Liefde, Ligt, . . . .

ášoo merb Geſaligt een Poob bellemigt. | | |

l

J E S U s, * *

De G EN E SE R der Zielen.

Volgens Exod. XV. vers 26." - -

Ick ben de H E ER E uwe Heelmeeſter

âtem: Lieve Philis aanhoort myn klagt.

Iel-genezer ſtaat mptoe) . - .

ZL Pat 'h mag noo: u nederbuygen ;

Ziel-genezer ſtaat mp toel : 2 -

Seat ik u mijn Klagten boel

ſlot gene3ing ban mijn fmert) . . .

gpſe iſ: u moet ſpraak'loos tupgen/ -

#oo ſal ik uan Blijdſchap juichen/ .

#lpt het immigſt ban mijn #ert.

Ach ! ach :: - g . . .

'ä ſtan nietg ban ulu Schoonheyt 3ien)

25en mijn oogen 3ijn berſtupſtert/ - ,

'# ſtan niet# ban um Schoonheyt 3ien/

gam mijn leert u aan te bién;

JPlaat alg ban natuure blinb) - -

«En aan Dwaasheyt baſt gekluyſtert, - .

HPogin um Glans ban mp ontluyſtert,

g#n ºp niet ban mp beuiinb. | | | | |

Ach ! ach ! ach ! I II. l
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-, I II. :

2ich herſtel mijn zwak gezigt !

gap dat ik u han beſchoumen:

2lch herſtel mijn zwak gezigt ! ... -eep dat ik beſef mijn 39ligt/ • -

«En um Oppermajeſteyt, -

62m het Zonde-quaat te ſchouinen/ - ;

## te hertrouuwen/

GPp ühu Goedertierentheyt,

Ach ! "E !

JPaar bp ig mijn Çong geboeyt,

'hiſtan niet ban um Wegen ſp?eeſten/

3Paar bp ig mijn @Long geboeyt, '

Mihoe mijn 5iel# ooit bernoept/ -

gem eerbiebig Davids Zoon,

ººl met haagt# én te ſmeeſten/ - ,

3einb ſp haar be Spraak t'ontbrechen/-

«En uerrigt nietg boog um Throon. ,

Ach ! ach ! #! -

, -

*-* :-*,

-

25!echt be Banden ban mijn glong/ .

3Laat'ft u HIonen ) roemen / &meefien;

25,eekt be Banden dan mijn @Long/

OP ! Dat ſp u 33ſalmen ſong/ "

JPoo! een aangenaam gelupt/ .

3Bol oan Yver ; 't mag een teken -

teat gp beeb een ſtomme fpgehen/

GPm um &#er te galmen upt,

Ach ! ach ! # ! · · ·

&#n uum Euangely-ſtem, te

iedt van haagt kan ik niet booren/ ,
ſºn## islaw

#eeft niet op mijn tºeri - 4 -- "

- 19 i - meiji
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apijl ik bit niet aan uitſlaan/
zijnde boof aan bep be Ooren,

#an ſp ook mp niet aanſpootenrf 4

GPm op 'g Levens weg te gaan.

Ach ! ach ! ach ! -

VI I. . . . . .

aPieg oerſterke man 't Gehoot, ,
HEaoet 'h mp moo! u n • T-.

âBieg verſterke oan 't Gehoor, " 5

#5ib ik u boogboot mp 't Po:/

3Pijl mijn #iel is al te dº: a. -
GPm met pleit het oog te# -

#a 't gºthianſ het Hemel:herpen; "
2lch ! vermeerder mijn “Beloof.

Ach ! ach ? ach ! ! ! ! -

- * * * * vºt ir. 1 . . . . . . . .''# 3, ... º

###oren klinken,

#ä uit moeſten hemel gaan/ -

# beg# ##
aar| ach laagcp ! al mijn hoopk,

mtfintienj
Poel in t'effen: mp ontlinie.nl,

* *

#iet bolumeren kan mijn loog er

Ach ! ach ! ach ! ! :

' Ix. ' :

«Dieg alg kreupel aan te voet,

###mijn ººrbetail,

#ie## #und aan de voet, #"-
35u# # uoo! u in GPotmoet,"

qEn genoopt boog in'ge. Smert? ,, .

#upg ik laat ik met radde ſchreden,

gPuben Weg des Levens# } .

ºrt:
- verknu binnen als een

#rº:# ## :"";
4 ."-
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X. . . . . . . .

ook in het mijn ziet geen kracht,
GBm 3ig tot u op te beuren / | | | * * * *

gºoit en heeft mijn ziel geen kracht, -

gaat ſp een 'ge 33ligt betragt/

3 Bant aan d'ydelheyt gehoept/ . . . . .

#n fy / (mogt ih het betreuren) . . . .

Zig niet aan de aarb opbeuren/ . . .

&elf# hoe dat ſy haar bernuoeit. ''.

Ach ! ach ! ach ! : : : :

- * X H., * * * - 8 : -

#ch ! herſtel mijn zwakke hand,

##al in umen Wyngaard werken/ . .

2ſch ! herſtel mijn zwakke hand,

gaat 'h u kan aangrijpen/ mant",
3?iemant# #al# gºl: ,,

#n mat aan titu Magt beperheu?" .

## a#! miſt haar bankierſierhen;
&et haar kragt en tevenſbp.""""g

Ach ! ach ! ach !

\ 1: XI h iſ, is in en rº

#do 3al 3ijn mijn stiel geſond, ft.
&Pie nu n g: meer kan leben/ Y :

#go al 3ijn mijn ziel geſond, -

#f ſchoon Dodelyk gemont/ -

3 Bijl gp haar lim ſppt bcc ſpelf G. t ie:

3ſlºouuu utu' Dierbire Balſem geben/

(#ot ſp uier man Jaguit authenen/ ...
Heelmeeſter ban gſraël. -

Ach ! ach ! ach !

Op den vroegen Morgen.

#n : Als een uytgeſtorten Balſem.
W# b?p alle bomh're ſchimmen/

ogb mijn ſigert een 13elifton /

3>5.

*-

w

*

2

e’

... º

snu
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3 àu be 25ſepbe ogtent Zon/

&ragt hun toppunt te beklimmen / . ,

«En Der Boog'len 5oet gelupt/ - ,

's Hemels Goetheyt gal'men upt.
ºn - II.

3Prijf be Paahluſt upt be @ogenſ

5àu be Gaieren altemaal/ * .

&Pp hun mijg / en in hun ſaZaal/ -

ſioenen Scheppers groot 1Bermogen / .

HPijl fijn Woord hen magtig Schiep,

een van Niet, tot Weſen riep
r I II. | | | - - - -

gºpber toont 3ig enen Beerbig) ,

gºot ben Roem ban bunnen Heer,

b'Geene min / blaub're meer /

ſtoept u toe bat Godt ig Weerdig; .

2dſ hun pogen l, al hun boen/
3JPijl# Magt hen uuoum behoén,

- - IV, e ºf

ga ſp ſpannen alle tºfaamen/ -

gem ben rebelijken ſteenfch/ | | | |

gn fijn ipogen / in fijn 3Penſch/ "t

Saoor hun goer te beſchamen, iſ g:

3TBijl ſp roepen enen 3eer / | | | | | | |

Súl mat abemt / Looft uw Heer. #

V. * * * * - -- - - -

Bunne aangename klanken, . . .

Jaie ten hoogen Hemel gaan / . . .

3Bijſen mp / ſchoon ſp?aaſt'loog / aan/

NBat ift moet mijn Maker danken;

ºn kan Yver 3mlanger gaan/ . .

62m hem 't Hert te bieden aan,

* .
* * * * * . *

- -- - - - - - - -

r

. . . . . . Sugt
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Sugt om Jeſus Lief te hebben.

Stem : Pſalm Io3.

G# Jeſus gp 3pt «Eeubnig meerbig/

RPattotumRoem,enTong,en Hertig beerbig/

OPm in 45eloof uug Lof te galmen upt;

GP/ bat um Geeſt, uuu Heyl myr beeb 25eſeffen/

âIPat30uuo mijn 3ieluur Schoonheyt niet betijeffen/

GEn 25ibben aan/ tſun#ws Raadsbeſluyt.

JI2ijn herte iept in 32maaghept alg gebompelt/

«En b'onmagt heeft mijn 3iele oberrompelt/

&00 bat ilt u nog 3ien/ nog liebe Han;

&#n nog beel minbet mp op u bertroubben:

2lch Jeſus ! laat ik umpen Glans beſchoumen/

3Peemt mijn oerſoelt upt bgpe Goetheyt an.

- III.

GB ! 3Laat mijn hert in uuJe Liefde blaften/

d2! Laat mijn hert/um bierbye Goetheytſmaken/

&#n gitnt aan mp ubu##
&ap Dat mijn 3iel/ met opgeluchte Zinnen)

jàiet amberg tragt alg u/ alg u te jl)innen/

«En obertoimt het geen# ban u ſchepb.

#ſt heb byp ſfeber 't Lieve, ban 't qLeben/

2lcij mij aan mp uuJe Genade geben ! . . .

gaat bie mijn leert doortintelt met um Min,

@Ien epnbe# (Logten mag beſtieren/

dBm aan 't 13leeſclj ben @Leugel niet te bieren/

2lcij! neemt / tot unuen Dienſt, mijn Ziele in.

V. .

2 ch! mier mijn ziel geklupſtert en gebomben

an Ydelheyt, ontſlagen ban De Zonben/

&#n maat 25eljeerb boo? uwe dierb're Min'o
af
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aPat 3oum op 2larbe mp een gemel meegen:

ſtoom groote Koning, laat uuu bierb're Vreeze,

elan uuben Dienſt verbinden leert en zin.

V I. . -

2lch ! eygen Ik, mier ſit ban u ontſlagen/

«En mogt ik mopt mijn eygen zelfs bejagen;

âDag Jeſus maat alleen Heer ban mijn hert/

3Bat 5oubu mp bat in gulle 192eugb boen baden:

2lch Jeſus Lief ! ik magt tot und Genaden,

«En teb're Gunſt aan mp gegenen mert.

V I I.

ºp ! hon mijn ziel boo, umen Throon bemcemen/

&Pat 5p aan't Vleeſch opb moum gehoo! berieenen/

GP ! ! mp bat tot inn'ge Ziele funert !

2lch Koning ! huiſ 't 25ooſe upt mp b?ijaen/ l

2lcij! laat mijn hert niet meer uerſlingert blijnen/

op 't geen bat um Gedugte Hoogheyt tart. j

V I II. -

qEn boet mijn 3iele ma um Beelt gelijke/ .

Op bat ſoo aan um d'Eunſtelingen blijfte/

3Pat ºbp in mp um Beelteniſſe bºuh;

«En ik met regt u mag mijn Koning noemen/

«Pp bat iä mp ten bollen kan beroemen/

jl2et Iſode Kinders, in haar groot. Geluk

« | | | I X. -

(Zot batfä eeng ban alle Somb' ontſlagen/

&Pmuſbbelijſt u 3al volmaakt behagen/ *

#n hemmen u/ foo alg @bp mp nu hent;

OP!n eeumig u## inbert
toeng maar P aat tijb betºn

en aat te 3MPaerelb maar lt baar ent. e

4



O P JE R E M I A X: 7.

Wie zoude u niet vreezen, gy Koning der Hey

denen ? want het komt u toe : Om dat doch

onder alle wyze der Heydenen, ende in haar

gantſche Koninkryk, niemant u gelyk en is.

S TE M : Pſalm ClII.

Geenst: «Bob na maarde nooit beleben/ .

g#n muoit genoeg «Eerbiebig ?langebeben/

Cincin5ig gſbob bie in ll 3elbe 3ijt /

Ceii #lgetloegſaam Zalig GPpperboefen/

gPie beerbig 3ijt be 3Liefbe/ JPienſt en 192eeſe/

3Dan al uun &cljepfelg tot in «Eeulmigheit.

2,

G9! bat uun ſºlang mijn zielehmam beſtralen/

giën bat uum HLigt mogt in mp neberbalen/

gaan 3ou um iLof bp inp in uJaarbe 3ijn/

«En gp alg 4Bob 3ijliban mijn tong beleben/

geotihoebiglijſt geroemt en aangebrben /

#a 't 3ou mijn ſtºemel hier op ?larbe 3ijn.

3.

geſjoba bie in 1l gebugte iPeugben/

het uoogujerp 3ijt bet lºemelingen ºpgeugben/

& Die om u 3elbe upeerbig 3ijt beminb;

dPie ijl in uube UPeugben built ontbefiften /

2lall 2 onbaatg Die 3ig ban uu0 ſpienſt ontreſiſten/

«En ban naturen bupſter 3ijn en blind.
4. l

13:pmagtig G50b / mat heeft Il bog bemoogen?

That up op Zonbaarg ſlaat u 3Liefbe oogen /

jl 2et jaar built treden in een 122ee-%2erbonù ;

gËn il ontdekt alg #Pagtig/ âDijg en 450ebig/

2ilg't arme hertbatboor um (Lhtoon ootmoebig/

#ijn eeuwig gepl in #eſug. 3iet geg?onb.

- g, 5. 3 Baaromt



5. -

319aarom ban Ziel/bmaarom 3ijn 4Beerbígheben

1Ber5u1egen; ſtom built al uuJ Hragt beſteden/

3Boo: Igem bie unde offere meerbig ig?

3Laat l#p maat 3ijn 't 1900, uuerp baat utu3ſnllen

«2p ſpelen / milt bem tragten 39o te minnen

KLot 't ?ll in il boog b: Dienſtbueerbig ig.

JBogt in zijn 25eelt in mijne Zieſe bruſtſten!

«ën boog 3ijn #oggheit ſtin ootmoedig buähen/

gëräent nog ziel bat ijp alleen ig & Bob /

3Pie al u #ieft en ſter ig bubbel u eerbig;

dP! 't ig um pligt dat gp berept en ueerbig

#ein H2eplig #looft en Liefd'/ na 3ijn 45ebob.

«Boebboenbe C5ob / ik heb baat toe geen Hragten/

TLaat ift geſtabig op uºm #nbloeb bpagtell/

g#n laat ik nooit baar bue3en ban ontbloob,

9 magtig €5ob ! upfit boo2 ubu Itragt mp ſierſtent

giën boo? uun ſyunſt mijn #iele 3oo bemerken/

JBat ift bèrtOOn een anºn uit be & Poob.

49 laat uïn HII.Bajeſteit mijn ziel beſchijnen!

2lcij! mogt bp ume lºgeerlijftbeit berbuijnen /

liber &#pgen iſ. Dat allerhooſte hujaat / .

JBat iſt boo? II mrt afheet ga ban 30nben/

giën aan be dPeugt mijn herte bint berbonden/

«2m bat uun leeplighept be 5onbebaat.

9.

4Biſt bog mpn ziel geburiglijſt bemerken / .

oEn boo2 uun & Beeſt inmenbig imp berſterken /

g2! 3Laat ik hier mijn ho?te ſlebengtijt/

25eſleben/ Beer tot roem ban itune 35eugben; .

gaan 3aſ mijn ziel/ berbult met Eofenbºeugne/

Pan Ull erkennen ubu betamelijkheit. -

Dort den 6 April 1728,

G. V. W.
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BEKOMMERING.

STEM : Pſ. LXXVII.

- I •

#ſtooten lieplant bie behagen

- ººl geeft in het ootmoebig filagen

% # #an een arm en ſchuldig #let/
SN+HS) apie 3ig ligpl en ſºulplo0# 3iet 5

GEn ool ſchulden en elemben/

Iſtabeloog 3ig tot Mºl boenben;

zult gp nooit een bo? H!Poeſtijn

#aaar een 25gon ban 3Leben 5ijn.

2.

«P! gp 3iet ook lºgeer mijn blugten

(Lot iſlf en mijn fpgaaäloog 3ugten

«En mijn tranen 3ijt gement.

GP gp 3iet en hoopt mijn âlagen/

oEn mijn roepen en mijn b?agen /

aPihlmfig bol ban b?ee3e nog

3Boog het pſelijſt# bc020g.

3. e

I#eere geſug ig mijn homen ,

(#ot u niet al# al be 192omen/

25en ik boog de regte baan

ook niet tot # b: gegaan?

#an
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#an ik niet mijn hert berrenen/

#Bet haar bie 't in maatbeit meenen /

## bet mp brel b?emt berijaal

2tig 5p fpgehen ſlanaang taal.

4•

gig mp bat 1Berborgen 3Leben

dPat g'ill «Erfberl hebt gegeben/

qEn be ſlºerelt niet en ſtent /

3Boog II (Lroon boel ongeboent:

31Bag 't ll ſlaagt niet bie mp bochte

&#n imp aan mp 3elfg ontbchte /

GEn beeb 3ien hoe bat mijn ſtaat

Zomber ll mag bupten raat.

5'.

3Bag 't It CBeeſt niet bie mp toonbe

&Pat in mp geen goet en moonbe/

#aat. Dat ik lag in Den bobb/

330l ban ſcijult en gang ontbloot;

qºn bat pligt / of 25onger 3ebe/

HPooit mijn Ziel geen mate ugebe

itouben geben/ ban alleen

«Dp lºeer geſug/ amberg geen.

6.

3Pfe mp toombe #l 4Benaben/

19002 een 50nbaar gang beladen/

&#n bat E alleen berbult

2ll baat ſcbigheit en ſchult:

Hitlonh bat boount mp niet in b'ooren/

3Bent u tot mp gang berlooren/

#omt ja Homt berbaij3elt hert/

l?ier ig 25alſem boo? it ſmert.

7.

3Pag bat 3ugten en berlangen/

"Paar ik boog aan al bleef hangen/
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qEn bat plijten op 1 l 25loet

jl)et een toegeheert gelu0et;

qEn bat roepen hebt ontfermen/

«En dat blugten in ll etmen/

GEn bat uberpen bo02 ill meet /

5 àiet boog iſ geuperht / 49 #eet!

8.

alDag 't niet iſ beminnelijkheben/

&Pie mijn ziel 5oo obe?reben/

ga 5oo bgongen oln geheel

iſ te hfe5en tot mijn beel;

#ton ih boen mijn libert unel boumen /

(Loen ik ll 30o lion beſchouupen/

#n het Puerbierbaar Schoon

iëan HI/ 49 boog eigen zoon!

9.

Hiton ift boen niet onberſchapben/

JPat 'ſtijl eigenbom uuoum bijben/

52u en tot in &#euunigheit ?

g 't niet mate #eiligheit/

ſ mijn heil en uieng bebonben;

gig het ſterben aan be 3ouben /

&#n het groepen in be beugtſ

#Piet mijn 3ugt / en luſt/ en b2eugt.

h IO,

g be 30mbe niet mijn bpailt?

ſet gp 't roepen niet om bpſtant/

iſlaet berfoepjing en met baat

(Legen 't gouinolijft 3onben hujaat ?

gig niet nabp Ill te lepen/

iſ ſtantbaftig aan te ſleben/

ilhet een hinderlijſt gemoet/

teenige bat mp bolboet.

6? 2 I Le
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II -

lºgoef ih bat moel ber te 3oeken?

Zouben mijn berbo2gen boeken/

3Paar geen oog nip booren Han/

3Paar niet 3ijn getuigen ban

H#eugen / imp met plaatg en ſtonben/

3Paar iſt het beb onherbonben/

«En mijn bert 300 bonb geſtelt/

?Ilg if ill be0 booggeſtelt. »

I 2.

'H #zombig alg ih bat onthenbe/

JPat ik mp 3.oo tot u ubenben;

Bl?aar ih b?eeg 't ig niet opregt/

3Pijl ik blijf ben ouben Hnegt;

aPaar ſBobg 25ontgenoten bloejen/

qEn in 4Beloof en ſºobuyugt g?oejen /

qEn man beugt/ tot beugben gaan/

&chijn iſt alg te blijven ſtaan.

I3.

2llg ik 3ie mijn hert en baben/

ſtoep ih uit/ han met 95enaben

Zoo beel 3onben nog beſtaan?

2ou in een / bie gp neemt aan/

zijn een ziel nog 5oo onmetent/

3Zoo bunaal3ugtig en bergetent /

zoo onbuigfaam en bermert/

2lig ift bihuilg bint mijn hert

- I4.

de 'h miſ niet mp 3elfg miglijben/

oef mp ongegront berblijben /

JPoor te ſteunen op een riet

3Pat mp in het einb berliet;

'It 3IPeng ook niet ill &#er t'ontrooben/

“Pf u beugben te berbooben/

r
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aPoo! mijn ongeloo bigheit/

1Dan u uberh in nlp gelpt.

I 5.

Hºu gp useet het alleg IPeter /

gh meet boo: mp3elfg niet beter

GOf bat mo?ſt'len en getraan

# 500 in mp olilgegaan,

og boo:3oekt en p?oeft mp #eere /

«En wuiſt boo? ijl 45eeſt mp leere/

qPf 'er in mijn herte ooit nog

#g een 3ubeein ban 3elfg beb20g.

* 16.

'h alPeet III ſlâoogt bat âan niet liegen/

3 àog een 3onbaat 5ig beb?iegen/

3Pie 3ig in getrouu0igheit

25p bien (@Loetſteen neberlett:

'# #eb ook menigmaal mijn megen

25p bat H2etſmoort neer gelegen/

GEn ik heb geen amber ligt/

d9f 't ig na bat ſBoozt gerigt.

17.

2fiel bdaarom ban neerge5egen /

3lPijl bat u berbo2ge upegen

#Pa 45oog eige Boorſchrift 3ijn;

âIBaaroin ban in angſt en pijn

j?og berſleten bele bagen/

#ou #ehoba bat berbzagen /

aPie in 1Boogt nog «Eet nooit liegt/

3Pat 3talft eene #nuut
I o

#Been/ GP neen! bp blpft be ?lmen/

#Bimmer 3al bíe joop beſchamen/

aaie op 't Igeſl getuigenig

Zuiberlijk geggoutbeſt ig.

62 3 G9p
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-

dPp milt ban 3ijn goetheit roemen/

een bem €5ob en iPader noemen/

apte na 't H2etſuooo?t ban 3ijn dllºont /

3i baagt in het Zout iBerbont.

I9.

aller bell en #Leueng ?lbet/

zijt gp ban mijn bob en Babet/

#g II toegenegen hert

âpan tot mp in u?eugt en ſmert;

dip ieert bat mp heel seſchoumen/

aſpoet mp Hinbetlijk bertroumen

dBp 1 t/ maakt mijn ziele ſtil

dPilber 1ſt beſtier en ſlàll.

2O,

3Leert mp alg een hintje klagen/

3ilg een hintje na il blagen/

2# een hintje 3ijn berblijt/

opnu bat gp mijn iBaber 3ijt;

3ilg een hintje aan ill,hleben/

#g een hintje boo, il leben/ .

aBät unpmoebig alg een hint

dLot 3ijn Babet toegang bint.
we 2. I .

zijt op gefug lief mijn 250;gel

ziPfe op ſinaamt al be #o2ge

3Ban mijn li?eil en #aligbeit /

#nu en tot in «feuipigbeit/

#ijt op al mijn liefde meerbig; . .

de boet mp ſtamtuafiig neerbig
#5lahen in ijl JPienſt en il?in /

HPeemt nup eeuwig boo2 ill in.
22 •

«Beeſt bíe booben boet herleben / .

#ebt gp mp bit Hºeil gegeben /
- & Pat
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3Pat gp mijnen 4Leitgman 3pt /

32a il ſtaat tot #aligbelt:

4Bilt mp op be meg berhuiſtäen/

3leit mp alle oogenblififten -

GPp het 45obbelijti & Beugben ſpoo? /

3ligt op b'enge meg mp boog.

23

42 @Pgie-eenig Zalig 3Pe5en/

3Laat ik ii eerbiebig plegen/

G#n beel manbelen in ljet HLigt

'Pan ill bgieubelijft ?lange3igt:

3Poet mp beet met inbguit lºpen !

#Pan bat geil aan mp gegeben/

SPat elä bie mp 3iet mp hen

3Pat iH il berloſte ben.
Aw

24.

3IPſſt mp het 45eloof bermeeren/

gEn upilt al bie bree5e meeren/

&Pie 5oo bifilmilg mpm gemoet

5 àog boo? II infirimpen boet;

3Laat ik boortg met blptſchap tij5en

ilàijnen meg/ Dat be behuijſen

3Ban ijl iſlain in mp geleit/

#lºp berHupthhen in ben ſiteit.

25.

(GLot fft eeng mogb opgenomen

gIn 't ge5eſſchap ban be bºomen/

&Pfe bolmaaht II boog II (Lroon

3Loben 12aber / 45eeſt / en Žoon/

aBaat be ſtroomen GEeuuuig biieten/

#n het Zalig 45ob genieten/

dBuurt een ronbe &#eubnigheit/

19:p ban hominer/ sonoſ en ſtrpt.

Den 12 Octob, 1732.

# 3 '#EN
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DEN AAN KL EV EN DE N

Z O E KE R.

ST EM: Pſalm CIII.

Ontfermentbeer/ ô oo?ſp?onhban mijn HLeben!

apatig mijn #iele ban u afgebgeben/

3Dat merft mijn bert man il 3ijn #erber afl

#ogt ih Altun urieubelijh ?lanſchijn eeng aan

ſchoudoel);

45ing up um #iefben laſt mp eenſ ontbouwen,
3paſt mijne ziel baat gp um geil aan gaf.

2. -

zep ºp tot mp / th 3al u ſtuſte geben/

3pint in mijn zoon boot u het regt ten Bieben/

dom 3ijnent mij / mij ih um 12aber 3ijn;

#an in boomtaan 3al mp um lºert 300 noemen/

GEn in mp aig uun hoogſte goed betoelleul

#n #em'3ijt gp oan ſchult en fuerte b?p.
- jo•

opg! bat gp mp in gunſte moub ontmoeten /

den boog um Hitoinſt impn bitter te bet3oeien/

#e 3eggen/ fiſi/ @ ziel! ik ben um #epl;

#an mijne hant 5oo ig het buiten bogen/
#n ſchuilt en ſmert 300 leg iſt alg berſopen/

#et breeg en regt tot «Eeuwig Zielg onbepl.

4.

3Dat kan ik boen? Ofmaar iſ mee ontmoeten?

mbat 3aſſh geuenſ om mijn ſchult te boeten?

spie niet en heb nog niet# begrigte Han;

dEen blinde #iel boottrohhen ban be 3onben/

#Bpanbig boog / berbult met ſnoobe bonben/

3l3at boeting of mat rebbing i5 baat an.
Q
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5.

d? neen! 'h heb niet te gebenboo? mijn Leben/

'H ſlºoet ll Inijn ziel berloren opergepen/

4Bep?engt in ſomb en ſatang magt en tegt;

&#n roepen % efug / laat ift niet omftomen /

HLaat uuu Qntferming tot mp neberſtroomen/

2lch! neemt mp op / en in um armen legt.

6

Om mp t'onbzagen / in HII'm b?p 42ntfermen /

ſlâijn 19pant/ neemt mp in ubu 3Liefbe etinen/

alBant anberg ig berloren mijnen ſtaat;

GEp Heeſper ban mijn rebbeloo3e Ziele/

&Boet mp 45eloobig boo: u neberliniele/

45eeft dat mijn Ziele tot il obet gaat.

7.

ſlBat bmag 't mp goet / 5oo in il meer te3inken/

GEn met mijn ſchuilt en ſmette te berb?inſten/

& In ill/ 4D bolle Lebeng | 2eiſ- 3Fontijn!

eÉp mag lup af / 49 %jefug! liepe 2502ge /

JPoet mp beruſten in Il 50mber 302ge / p

G9! &Bat mijn Ziel in ill mijn ſiotg mogt 3ijn.

. 8.

m# 2lch! wat moet ihboebig3ugtent boo
CIl;

ſlPat joub mijn IBeplant 3ig boo2 mp berholen/

«En iſt alleen moet fuhhelen buiten ſjem/ .

3Paat bunaal ik heen/ íh arme 30mber lºerbêt/

g#p Hefug laat ik bog niet bolen berber/

#eft op / heft op / uuu #erberlijke ſtem.

9. - - 1

€9m mp tot uum 45emeinſchap op te boeren/

#Paar mp geen ppanbg liſte 3ou beloeren/

3Pat 30u mijn ziele bp u beilig 5ijn ?

G2 5 ?Ich !
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icb! mogt ik eeng in il mijn lºeilant ruſten/

#n in uun ſpobt / alg 't unijne / mp berluſieu /

5an mag 't gebaan met al mijn zielggehuwijn.

D. K. K.

G E B ED TO T JE SU M.

ST EM : Wie ſleet heugelyker dagen?

&#fug âDaarheit / 3Ligt en #Leben/

25ton ban mate geiligheit /

-J Heiſt mijn 3iel bog fitacbten geben/

dan geſtaag uun JPierbaarbeit/

abool 't Belooot te beſchoumen,

2tch mijn 3efug! laat ik meer

&Leeberlijk op uur betrouuwen/

&#unt mp bit/ p?ij#upeerbig #eet.

2

gig niet in um maarbe Hºeilant/

2ïtleg luat mpn 3iel boſboet ?

ibilipſ en trooſt / en ligt/ en 2öpſtant?

apte berhmifiken han 't gemoet,

#bat oan borſt en honger ſterben

zoum / inbien het il niet bonb;

oën gp niet liet trooſt beruperben/

apoo! te huſſe van uw lºonb?

3 •

gefug bie 2Elleen 3pt meerbig/

3Pat men iſ het herte ſchenk /

&Pm geſtaag berijt en beerbig/

ilàaat te paſſen op uum 3Benft; gië

p
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dººp bult oog in mp niet #eere/

aÈat iH anberg 3Lief alg ill;

alBilt bog muerelbg 3liefde meeren ve

Ilit mp / maakt mp baat boog ſchuubJ.

4.

#Schoonſte 13eſſant / baat het ſchoone

32an de merelbt bp berbupijnt/

3Bilb u &cijoon bog aan tulp t00lle/

H#eil3on He5ug inp beſchijnt,

aïBilb boot uube 3Liefbe-ſtralen/

't liberte tot 11 trefihen in /

gºn mp uit het ſtof ophalen / .

ASchoonſte Heſug boog uuo il?in.

5 •

ſpeil'ge gefug bie geen blehhen/

dPf on3uibertyeit en Hent/ .

alBilt met 12eiligheit mp behken/

JPoo2 uur opoetheit 3onder ent;

3 Bilt uuu 25celo piep in mn oguhhen/

3Boet mp u belijſten meer /

âBilt met ſtragt oog uit imp tufthen/

dBat niet pbert boo2 uuo gter.

6.

4Bahfiere gefug bol ban puet/

(ſ)! Dat uube #Liefbe bbbang/

#lºp geſtabig uJag een brijber;

STBat ift al unpu leben lang l

2II mpn Hragten mogt beſteben

ſlot um gpſenſt / liefmeerbig #eer/

65u tupn Zielg- en lighaaung leben /

3Papeng ſtellen tot ubu &#et.

7, gefug
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7.
-

gefug laat ik in mpn bmegen/

&#n al mat ift boe of laat /

Illum (Bert tot imp 3ien genegell/

âDeeſt ºp hier mpn Loenerlaat/ -

(Lot ih eeng bp ll 5al ube5en/ -

SPaar iH il regt lieben 5al /

«En gp |#eilant nooit iBolu2eſen /

Jſlap 5ult 3pn een &# 4E ill312 á 85 2， 3L.

Dort den 3 September 1728. t

3 September C. W.

e-m

Raadt en Moetgevinge voor een arm
Verleegen ZON DAAR, 'k,

Die in 't Gezigt, en onder het Gevoel van zyn Zon

den gedrukt en gebukt gaat, en weenende is om

den HE ER E JESUS.

&tem: Geeft een Aalmoes enz.

OE mpn neergebooge herte/ .

J & Pat na $3efug liefde blaaſit/

eÉn geſtaag boo! bluft en ſmerte/

II geuponb binb en geraakt;

25p ben ſºeplanb ig ontferming /

3Boo! ben 2ltme/ een beſcherming -

Boog een bie 3ig leebig 3iet / . -

ºp uil hooren // Ibp miſ hooren/

Pa een #iel bie tot hem biiet.
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2 •

ſlBel luat ſtaat gp ban te magten /

gig aan gefug niet berept /

1Door bie in haar b2uſt Uerſmagten /

Hºgeeft tjp ooit ubel meen gefept ?

&Lot een bie mag heel belaaben/

QEn 3ig nergeng Hoil ber5aaben/
L)eeft bp u niet 3elfg gelaſt ? A

Hiomt maar tot mp / ſtomt maar tot mp/

&og beladen en belaſt?

3.

âDurft gp 't egter nog niet magen/

{Benfit gp ineent ooh % efug mp?

ſlPilt bat 5elfg ben L.)eplaub blagen

192agen immer ſtaat u b2p /

19eeft bp u ooit uptgeſlooten/

23mant mel boo2 't booft geſto0ten/

H#p ig al ten goeben Heer/

## buaagt bet// 45p hom buaagt het/

n balt boog 3pn boeten meet.

4.

dPpenbaart hem ume 3onben;

ſloout hem u berb?pfelt hert / .

(GIragt te ſchupſen in 3pu buonbeu/

2ocht u b2eugben in 3pn ſmert/

3Poet alg 12aber &acob beeben/ -

&trpb met hem in ben gebeeben/ *

300 firpgt gp ben 3eegen upig/

HPant 3pn naame // 3TBant 3pu naame/

3 Bant 3pn iſ?aam ontfermer ig.

-
5. -

3Penht be ſtananeeſche 132oume/

&loeg bp in het eerſt mel af/

ſlBaar hoe miſt 3p aan te houlne/

ſlºot dat ijp haar beebe gaf;

-

- - --

• - , -
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I#p 3al u ooh 3efiet hooren/

3l3ant bp laat niet gaan berlooren/

GPte in maarhetb om hem ſchgeib/

45eeft geen moet op // Göeeft geen moet op /
3Bant ijp heeft het tota: po. v ,

&ou een Schaapje gaan berlooren/

Dip gekocht boo? Hefug bigeb/

#eeft 45ob niet met «Eeb ge5ubooten/

JPat ijp 't beel mil 3pn/ en goed

1Bos: bie 3ig geheel migtroumen/

2II hun bepl op 3eſug boubuen/

15p 3iet eenſ na binnen 5ſel /

#g 't niet #eſugl/ #g 't niet #eſug/

#Pie u maar alleen bebiel.

ſlBat getupgem al bie traanen/

blptgeſto2t boo? #efug @Ib?dou/

ſtoft gp 1Baber niet eeng manen /

9In het heilgoeb ban 3pn Zoon /

#Zou be H#eere u bergeten/

#ou bp pan u bguſt niet meten/

ſBaart bp ban de traanen nietſ

gn 3pm #leſſche // H'n 5pu fleſſche?

#a ijp meegt al lt van:t.

3ïBeet gn niet tot hem te homein/

Plaagt het gefug alg 132opheet/.

âIBaarom youb gp boo? hem ſchromen /

ſDant bn 3elfg u bmaagbepb meet /

gbaat u aan 3pn boeten 3etten / .

HBilt ſteebg op 3pn leering letten/

####p geeft lefictje p geeft lefſcij?
ſafe De 3iele topſer# efſcij 1 -

- s '

,

-- --

9. Biub
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