
Over dit boek

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

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

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

Richtlijnen voor gebruik

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

Verder vragen we u het volgende:

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

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

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

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

Informatie over Zoeken naar boeken met Google

Het doel van Google is om alle informatie wereldwijd toegankelijk en bruikbaar te maken. Zoeken naar boeken met Google helpt lezers boeken uit
allerlei landen te ontdekken, en helpt auteurs en uitgevers om een nieuw leespubliek te bereiken. U kunt de volledige tekst van dit boek doorzoeken
op het web viahttp://books.google.com

1

https://books.google.nl/books?id=dgqy2sG0rAwC&hl=nl
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- E E N

B U N DE L T JE N

UITGEKIPTE GEESTELYKE

G E ZA N GE N,

TOT DIENST ALL ER BOND- EN

GUNSTGEN OT EN VAN

J E H O V A H
DEN DRIE -ENIGEN EN ALGE

NOEGZAMEN GOD.

- Met verſcheidene nooit te voren gedrukte

Geeſtlyke Liederen vermeerdert, in

t een beter ordre gebragt, en van

vele Drukfouten gezuivert.

- DEN SEV EN DEN DRUK,

k - -

%

1, e

-

* *

Te G R O N IN GE N,

Bºn jij RJEN SPANDAW , Drukker en -

Soekverkoper in de Zwane-ſtraat, in de nieuwe

Atlas. 1738. -

Met Privelegie.

*,
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EXTRACT uit het

Reſolutieboeck der

Stadt Groningen,

jovis den 12. October 1724.

- Eleſen de Requeſte van JUR JEN

SPAND AW Borger en Boekdruc

ker alhier, waar by vertoonde, hoe reeds

hadde gedrukt een Boekje onder de naam

en titul van de Natuur en aard des Zalig

makende Geloofs door Jacobus Oldenburg

in leven Predikant binnen Dordregt opge

ſteld, en dat verders by hem Suppliant

gedrukt ſoude werden een Bundeltjen uit

gekipte Geeſtelyke Gezangen tot dienſt

aller Bond- en Gunſtgenoten van Jehovah

met nieuwe Gezangen vermeerderd: dogh

bevreeſt zynde, dat deſelve door anderen

mogten werden nagedrukt, en gedebiteert

tot ſchade van de Suppliant; ſoo verſog

te, dat hem voor ſekere Jaaren Octroy

mogte werden verleend, om voorſchreven -

beide Boekjes binnen deſe Stadt alleen te

mogen drukken en debiteren met verbot

van alle anderen op ſekere poenaliteit daar

op te ſtellen: hebben de H. Heeren Bor

- * 2 gemec



gemeeſteren ende Raad na gehoudene de

liberatie des Remonſtrants gedane verſoek

geaccordeerd, en hem geoctrojeerd, om

geduirende detyd van vyftien agtereenvol

gende jaren voorgenoemde Boekjes, die

reeds gedrukt of binnen voorſchreven tyd

door hem gedrukt mogten werden, bin

nen deſe Stadt alleen te mogen drukken,

uitgeven en verkopen, voorts allen en een

jegelyk geinterdiceerd genoemde Boekjes

na te drukken: of elders nagedrukt binnen

deſe Stad te brengen uit te geven of ver

kopen: by verbeurte van alle nagedrukte,

ingebragte of verkogte Exemplaren en de

breuke van ſes Car gld. voor yder Exem

plaar ten profyte der gemeene armen de

ſer Stadt. “

Collat. Accord

W. van SW INDE R EN

Secret,

A A N

w
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A A N DE N

G O D V R U GT I G EN

EN zANGLIEVENDEN

L E Z E R.

s At het Dichten, en Zingen van

2: Liederen van een aloud en nut

} tig gebruik is, hebben Voortref

lyke Mannen al over lange uit

# Griekze en Latynſche Schryve

- ren aangewezen. Dus wierden

voorname zaken des te gemakkelykergeleert,

des te vaſter 't geheugen ingeprent, en des te

algemeender alomme bekent gemaakt. Zo vind

men enige opmerklyke gevallen onder de He

breeuwen, al vroeg tot een eeuwigdurende

gedagteniſſe zangswyzc opgeſtelt, gelyk het

Lied van Mozes, Debora en Barah, Hanna,

't gehele Boek vanJob, en in latere tyden Da

vids weergaloze Pſalmboek, Salomons onna

volglyk Hooglied, Jeremias Klaagliederen, en

meer andere op den trant en maat van Liede

ren geſchoeit, welke dan na tyds omſtandighe

den tot roem van den Here plegtelyk gezon

gen wierden: Zo gaf Vorſt Hiskia bevel aan

de Leviten, dat ze den Here loven zouden met

de woorden Davids, en AZats des zienders tot

* 3 blyd



Aan den Godvrugtigen en

blydſchap toe: Gelyk ook by de grontlegging

van den tweden Tempel de Prieſters in hunne

Heilige Gewaden met Trompetten en Cym

balen den Here loofden, daar onder zingende

by beurten, dat de Heere goed is, en dat

zyne weldadigheid over Iſraël was tot in der

Eeuwigheid. By 't houden van het Paaſch

Feeſt zongenze van den 1 13. tot den 1 19.

Pſalm, datze, na de menigte van vele Gelet

terde, het grote HALLEL, noemden.

Immers 't is zeker dat de Here Jezus na 't

eten van het Paſcha den Lofzang met zyne

Diſcipulen gezongen heeft: Dat zyn Apoſte

len niet alleen zelf in de wrede Boejengezon

gen, maar ook beſtieringe omtrent het Ge

zang gegeven hebben. Dat de eerſte Chriſtenen

ſ zelf naar Plinius bericht,) aan Keizer Trajaan !

's Morgens voor den Dageraat eenen Lofzang

Chriſtus ter ere hebben gezongen, datze on

der hare dagelykze Bezigheid in de Wynber

gen, achter den Ploeg de Lucht deden weer

galmen van Hallelujahs. In wat achting deze

Oefening by de Oudvaderen geweeſt zy, kon

nen de hoogdravende Voorredens voor Davids

Pſalmboek van Ambroſius, en Auguſtyn ge

tuigen. Aan dit Levrey wierden de Kriſte

Zoldaten van de Heidenen in de Romeinſche

Legers niet alleen onderkent, maar ook de

Hervormde van de Roomsgezinde in de dagen

onzer Vaderen onderſcheiden. Geen wonder!

't is een heuglyke cn Hemclſche Oefening:

Het

--------

j
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- Zanglievenden Lezer.

Het Pluimgedierte ſchynt daar in de Menſchen

voor te gaan, en te beſchamen, wanneer het

zyne ſtemme geeft van tuſſchen de Takken,

en menigwerf van den Morgen tot den A

vont het Orgel zyner Kelen ontſluit, tot on

ze opwekkinge en verwondering. Door ene

heimlyke drift worden deze Gevederde Dieren

van God den Schepper der Nature genoopt,

om als om ſtryd onze Oren en Harten te ſtre

len, en tot onzen plicht te nodigen, om u

wen Naame, o nooit volprezen Heer! door

Gezangen op ene redelyke wyze groot te ma

ken! Wat doet der zaliger Geeſten Schaare al

juichende in Edens Paden? Het zelve werk

datze deden toen de grote Schepper der Aar

de dat logge gevaarte op zyn Grondveſte liet

nederzinken, en zynen Hoekſteen leide, toen

zongen de Morgenſterren vrolyk, en alle de

Kinderen van God juichten. -

Deze Oefening is onder des Heren invloe

den zeer geſchikt om 't Herte onder eenen be

tamentlyke indruk van God te brengen: Zy

helpt niet weinig om ons te verheugen in den

Here, en het herte te vervullen met vertroo

ſtingen en kalmte. Zy zet de Ziele vleuge

len by, om als een Arent boven Zon en Maan

te vliegen, en zig in den Geeſt te mengen on

der de honderd en vierenveertig duizend Cy

therſpeelders, die gekochte uit de Menſchen,

die## ode en den Lamme, om

met Hem ; dog op hare wyze, en na haar ma



Aan den Godvrugtigen en

te Gode heerlykheid te geven, en Hem aan

te bidden, die den Hemel, en de Aarde, en

Zee, en de Fonteinen der Wateren gemaakt

heeft. Wat zeg ik ! zy brengt God zelve in

't Herte! want hy ſchept vermaak in het Hei

ligdom ener Ziele, daar hem de Offerhanden

des Lofs, de Vrugt der Lippen wort opge

dragen. Op het aanheffen van de Zangers

Inct Cell# geroep en Lofzang ſloeg Ko

ning Jozafat de Moabiten op de vlugt, en die

van 't Gebergte Seir, die tegenJuda gekomen

waren. Door de zoetluidigheid van Davids

Harpe raakt Saul den Bozen Geeſt kwyt, en

hy aan 't bedaren. Iemant van den Satan ge

weldig beſprongen, wert, zo Athanazius ver

haalt, door 't zingen van den 68. Pſalm vs. 2.

op een bezondere wyze geſterkt, en alle den

Helſchen aanval afgeſlagen: In de Belegering
van Montauban waren de Proteſtanten# el

ken Uitval gewoon een Pſalm te zingen, 't

welk de Vianden dermaten verſchrikte, datze

zulks horende, met verbaasdheid uitriepen:

Zy komen, zy komen ! Gereder om te vlug

ten, als om te Vegten. Geen Nacht zo ake

lig, geen eenzaamheid zo naar, geen Kerkers

zo donker, geen yzere Boejens zo knellende,

wier angſtvalligheden door Geeſtlyke Gezan

gen niet enigzins verzacht en verzoet worden.

Als Paulus en Silas ter middernacht in de Ge

vankenis Gode Lofzangen zongen: beeft de

Aarde, de Fondamenten des Kerkerswer:
• . . . iXC

/



Zanglievenden Lezer:

l

-

beweegt, de Deuren geopent, en de Banden

van allen los. Deze Godlyke Oeffening veran

dert de Kerkers in Paleizen, de Schavotten

der Martelaren in Paradyzen, de Galgen en

Raders in Triomfbogen, degloejende Ketens

in blozende Rozen. En wat behoeve ik meer

tot aanpryzing dezer Heilige Bezigheid by te

brengen? Uwe eige bevindinge, O Godvrug

tige Zangers! zal hier genoegzaam 't bovenge

zegde ſterken! Hoe menigwerf hebtge Uwe

nodeloze zorgen weggezongen! Uw bitterhe

den verzoet, U tegen de verzoekinge geſterkt

bevonden? Hoe dikmaalwert uw Harte bran

dende na de boven Hemelſche Goederen? of

na een dorre, dodige, en herteloze Zielsge

ſtalte weer Vrugtbaar, levendig, hartlyk en

opgewekt? En dewyl deze verzameling van

Geeſtelyke Gezangen de Bloemhof is, in wel

ke gy uw gaarne verluſtigt, zo bieden wy ze

U wederom aan; dog van vele Drukfeilenge

zuivert, met verſcheide nooit tevoren gedruk

te, en nieuwgedichte Gezangen vermeerdert,

en voor het grootſte gedeelte na den rang en

aart der zaken verſchikt. Hier moogt ge Uw

harte ophalen in een verſchiet van de grootſte

Verborgentheden des Chriſtendoms: Opklim

men tot den eeuwigen Vrederaad: nederdalen

tot de uitvoeringe van dien in derTyd: Hier

glinſtert de blinkende Morgenſterre, hier gaat

de Zonne der Geregtigheid op, en onder, en

Jezus lydende Liefde wort op den Kruisberg
- * 5 - als



Aan den Godzoekenden &c. -

als 't Nutſte Schouwſpel uw voor Ogen ge

bragt: Hier moogt ge hem beſchouwen in zyn

Volheid volmakende 'tgeen u ontbreekt: Hy

alleen is de Heilbron, Heelmeeſter, Herder,

ja Alles in Allen. Daar wort U een Vertoog

opgegeven van het Verbond met God te ma

ken; 't Genadig Recht, en hoe de Ziele een

Scheidbrief aan de Zonde gevende met Jezus

ondertrouwt, enz. enz. Kortom hier vint ge

U in allerlei verwiſſelende geſtaltens levendig

afgebeeld. Maak er derhalven U gebruik ve

le van, maar met enen Heiligen yver, aan

dacht, en inſpanninge van gedachten, zonder

welke het zingen maar een ydel getier is, dat

de Heer niet horen mag. Smeek dien Geeſt,

die Godlyke en Hemelſche Wint, dat hy U

we Tongen en Kelen, maar boven al Uwe

herten roere, om zo in den Geeſt en met den

Verſtande te zingen, altyd U erinnerende, dat

die zelve Geeſt ons in 't zingen zo wel als in

de Gebeden moet beſtieren. Voor het overi

e neemt onzen arbeid aan met dezelve goet

willigheid en Liefde, waar mede ze tot Uwe

Stichtinge is aangewent van hem, die 'er gene

andere vergeldinge voor begeert als uwe Ge

beden.

O P
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Godsdienſtige Chriſten voor geveinſth. gewaarſch 303

. Gebed tot Jezum.

Gelovige Ziele.

Geeſtelyke vergenoeging.

309

322

343

H. Het
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Opſchriften der Gezangen.

Het Nutſte Schouwſpel. 57 | O

's Heeren Heerlykheids Lof. - 136 | 0

Heerlykheids Lof. 139 | 0

Hemelſchen Arent. -
I6o

Hert Kalmte. 167 | R.

Het Hinken op twee Gedagten. 259 | R.

Het weergaloze Goed. 335 S

I. - C

Jezus beſchouwd in zyn Volheid. - -
58 Sij

Jezus in zyn Lievelingen volmaakt. 6 I

Jezus de Heilbron. 69 | W

Jezus de Heelmeeſter. 71 Wi

Jezus de Herder. - - 7 W

Jezus Alles in Allen. 7 W

Innige zugtingeu. * - 163 U

Jezus Trooſtlied. 257 W

K. W

Klagte over de aanklevende verdorvendheid. 2o3

Klagte over de dodigheid van 't Herte. 284 W

Koninklyke Harp. - 325 ? W

Klagte over de Kerktwiſt. N 346 | W

L. "

Lutheri Gezang. - - - • 19 Z

Liefde Lied. 1o3 Z

Lieflyke Zieldwang. 1 o7 Z

Lofgejuich van 's Heren Gunſtgenoten. II 3 Z

Lof der Geeſtelyker Zielzugten. 197 T

Lied van het Hk. 24 I Z

- M. Z

Morgen Gezang. - I ,

Morgen Bedezang. - - 4 2

Meditatie over 't Lyden Jezu Chriſti. 28

Mogendheid van Jezu Herderſtaf. * 75 ,

Meditatie over de dode ſtaat der Algemene Kerke, 254

- - - N. -

Niet dan Jezus. 63



Opſchriften der Gezangen.

Opwekking van een moedeloze Ziele. 236

Opwekking van een trage Ziele. 239

Over de veragtinge der #eid. 3G8

Raad des Vredes. I I

Regten pligt eens chine: 17o

Scheidbrief aan de zonde. - 88

Stilheid onder 's Heeren beſtier. 173

V.

Vertoog van het Verbond, 8o

Vreugde Lied van een vertrooſte Ziele. 123

Vermelding van de Name des Heeren. 13o
Vrolykheid van 't Chriſten leven, w I 52

Uitbreiding des 87. Pſalms. 333

Voornemen om alles ter eren Chriſti te doen. 348

Verkwikking der Heilige Gezangen. 35O

W.

Weeklagten van Zions Liefhebbers. 267

Werelds woeling. 285

Weg om met Jezus in 't Houwlyk te komen. 312

Ziels Uitgalming. .. - 145'

Ziels Uitgalming. 148

Ziels Bemoediging. - 175

Zielzugtingen. - - 184

Ziet het Lam Gods. 187

Ziels Uitgalming. * 192

Zielszugtinge. 199

Zielsverzugtinge. 2O5

Zielzugt van een verlegen Chriſten. 2. I I

Ziels Oeffening. - 225

Zielzugt. - 28e

Zugt tot Jezuin, 29 I

B te AIG
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B L A D W Y ZE
D E R

G E z A N G E N.
r A.

Atlguſtinug ging teng 3iften.

TA ?Eg! boe genoeglijſt en hoe ſjeerlijk.

2lg! Dat tft boo? II leben mogt.

2ºlleg bimb ff uul clenbe.

#lbeyittenb ligten 1Babet.

Slig mijn 25og! mijn liftberkoren,

2tſberliefſte ge5u libeer.

?tig mp! Dat ik 30 lannen in

'It D ºn ajg een borſtig 3Lamb.

23eloften op be Ziel gepaſt.

'H #5en bellPereld uitgetrofiſhen.

25tooot onhen minder:

D# gesug tot 3ijn berber heeft.

LA JP?ie ongen trooſten 't loerte,

#e tijd genaait nu weer mijn bobe #iel.

«De laſterbugt en bittere baat. -

Upe beerſcbsugt van ten #ianten

G# hab ban oubg / o grote Schapenherber, , 75

'ſt opa hier in het groen alleen,

't Göenoeg5aaln l#emelg #en.

et eagligt ig uerbuenen.

R

Pag.

63

145.

148

16o

184 | |

I92

28o

288

69

175

298

308

73

I II

225

303 -

346

295.

343

8

#et hoogſt oolmaaht noobyaaälijft apejen, 11

13eelmeeſter Hſraëlg / uuteng (#g.

ſhoog/ om hoog mijn ziel na boben.

#oo? Bolfsen al nan b'een en b'aub'te (fc.

15oe dat het gaat of niet en gaat.

Hºgert## HLeben / ligt / ja enig ?II.

#rlaag, hoe jammerlijk voorb 't beſte brel Gc.

-

71

I 39

I 42

167

248

259

#eere

|
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Bladwyzer der Gezangen.

HBeere bie geen amberg bert. '

li?et jàieuuu geru5alem #es heth.

I# 3ie boo? 25loeb en 25aan.

#h boo, een ſtem uit 'g gemelg @Iljgoon.

“IH heb nu eeng gebonben.

3 Ig #e3ug in het perte.

3g 'er nog o groot ſentfarmer.

#ſt ſlaap 50 baſt mijn Ziel Die leib alg boob.

gebobab Ziong Žon. / .

#g. Dat be grond o Zion ban u luenen.

K. -

K# li?ibbelten / ge5egenb li)out.

ſtomt 49ceaan uan #man goebhefb.

iſiſt enig hart ondergt uan alle hominet,

ſliefſte ge5ug mijn 23eminbe.

't 3Le5en ban beeg zian: ".

M# Ziel berheft 45obg Gºer.

ſlàijn ge3ug ift kniele.

iſafjn 23e3ug 5oub ilt u boo?taan niet minnen.

iſlàijn buna5e Ziel laat u bog (ohſien.

Jl2ebogeube bemeenber.

iſlàoggenſter. - "

49 ſlàenſtij! nieuungſgierig iſ henſch/. (ft.

(ſ? #e;ug / maak ben buaan uan iet,

(ſ? Ipeere (Bob! mijn &chepper / og ik ben.

9 |2eere Q5ob! mijn Schepper / alg iH benſt.

©g hoogſte goeb contentement. -

CD 3 e5u matig 't bat u b;ingt.

dP nooit / o nooit) o nooit bolpgejen lºgeet.

OPpper ube3lg l9eere.

69 (peil-fontein ban 't âlare 3ttib're ſap.

© boeufg ongeval,

3or

333

91

99

182

2 II

247

267

32d

26

239

123

164

197

I

52,

1o3

143

257

17

57

78

8o

88

• 94 .

107

- , 13O

136

199

2Q3

4? gra



Bladwyzer der Gezangen.

42 groten gerber ber nerbmaalbe schapen. 2os
42 ih/ o th/ boo: mp 30 ſchabelift. • 241

&P tmijffelenbe Hil)aagt. ' 244

GP bogte #telenlaber, - - 2 - 254

&P 5oete He5u manueer 3al het bur3en. 29t

699 ſe5u! uur gebagtenig, * . . . 3o6

d? #feytt alg mijn &terfuur naaſt. . . . . . . 306

4Pcb boe heerlijh// en begeerlijk 33s
r" en " ,

St" 3ijn alg be natiºnaal 173

Tervantemºmen:"wn. 35e

V# u lieve chriſten schaar. 19
1Berblijb/ berblijb// HII alle tijd. - 152

Pol5alig Bolat in wagen." 178

wY72tarte ziel't ig htten tijd. 28

ſpel;alig ge5u5oetſ door aluultuerhoren. 58

aaaah op mijn #id om "men ſpob te prijzen. 1,3
al?ie heeft 'er een bergeeſtlijft @og. - 187

al2el hoe mijn Ziel! hoe bug ontſteld. 236 #

319eſ op / boel op mijn trage 45eeſt. . . . . . 239

3Panneer 3al mijn bobigheden, - 284

alBie ?Latbſch gemoel en hanbel tegt bengoed... 285

aïeiſje in bit #ouuulijft treen. 3 12

HPie JBabib poogt te ſtehen naar 5ijn lºtgoon. • 325

3Pat íſt beuke / leeg of ſch?ijtje. 348 . *

'It #ſe be #on beſtaat be hitnºmen. -

4

20.30ub men bijgeti ſcijoon be ſ2agt. * 21 ,

&oete ge5u 3uiu're 5oetheib. z - 61

#### hoe lang moet ik nog begen. 163 %
'Eert heiligt bretlijft/ wijg/ almaardig. 17c , j:

3

* M. o R- |

*
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Pag 1:

MORG EN GEZANG.

&tem: waar is 't Fortuin nu ras?

k I, - -

#S), gn ziel berijeft Bobg «Eet -

Niſſº eerheerlijkt jaren ſpeet/ /

A?" Die 't hemelg ligt/ 't onnaakbaar

% 3 ligt bemoonb/ .

34 Riban ſinajeſteitſ en belovenglangbe
SSEA 323ANSs: ſtroomb : .

UPe 3uiuge (Ltoonboagt himſelt

iBoom 3ijne ſtralen) baat een onbeyielt/

GEn 3igfbaar ligt niet bp Han halen :

19erheft ban um' 13eer / -

JPijn 3iel/ met heet op ſitet. -

' - 2.

't It?eel- Al beginb een mijg/ -

geen lichten3ang/ ten prij#, , ,

veeg 5egenaarg/ bat 't ?ſarbrijf uiebergalm'

&ap 't Hºeilig 3Lieb/ een algemeen 39ſalm.

Jae 1eoog'Ieyang aan 't ligt / , -

see zon ontſtelten) bie in elfig gesigt ,

Haet gloeb en blamme boo? Homt ogehen/

@Lteeb met haar geluit - - - - -

Pe ſlàenſch 45obg 25ctlû / b00? uit.

".

- 3

3Pe 3Pagtegal/ 30 ecl (

32an ſtemme/ ijuuut haar ſteel • W

* ?lan 't ſlaopgenligt in 't 3ingenbe geboomt / .

, 3Paar langg een 25eek met 3agte ſcheutjegſtroomt.

De HLeeuuotih b?oeg om boog / * . . .&peelt op haat 450!gel/#" ieberg oog/ - sea •,

-

-

+
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2 GE E S TE LY KE

gaafuurlijk alg een fluit of 49,gel/

(ſºob alleen ter eet/ -

oſch groet getu ſieer op heet. w en |

4•

G#en 429ſterſche 9lifant/ | | |

#allbib ben 4.500 ball 't Lalib/

3De Zonnetoogtgl en balt op 't aange5igt l.

2 iſ uchteng neet/ boo! 'f aluerhuiääeno ligt; 2 ,

Blåijn beeſt nog baſt aan 't ſtof/ - e | | | |

#an âualijk rijgen naar het themelſch Lºof/ -

dºm Bob maar eiſch en uienſch te p?ij3en/ -,

q#n mijn hert en toon/ - | | | | | |

&Ze blegten tot een #goon.

5, - - --

q) Hºeil'ge lºgemel5on!

gº'n 3uiu're Liefbeb?on/ "

gEen teer gemoed dat naar u gloeit en blaakt:

op 3ltibet oog / bat ober 't ?latbrijft maaht!

gk leg mijn 49ffer neer * * * *

3Boo! uule 1Poeten/ Heer geen fiam of âBeer;

jl 2aat 3Lofge5angen. Die u groeten/ -

3Poo? be lIBolhen heen / - ,,

GP oorſprong ban 't gemeen! -

R U ST E,

; - 6.

2li 3egenb bal, mijn flatuur

gën 3ujah begin / alg Paulu " , .

#ſ uchteng berg geballen uit be logt/

#et ſhgag en Wiguib beſproeib met beſl3aaul bogt/

«Bp ſcijirpt me naar u 25eelb/ r- -

d? #eilig HBe5en! toen ik mag migteeſù /

gén ban be lipelſche slang belegen / . . . . .

3Doe 'ft ban 3in berooft / 't * * * *

&Pen boot at in het 9oft, - . . . . . . . .

** - * * 7. #h t

A
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*

G E Z A N. GE N. #

* 7. . . . . . . .

#ſh mag blinb ban bernuft/

12an 't Igemelſch ganſch ber5uft/ -

3Boigbe ik mijn mil/ en bo5em luſt met luſt/

een liep be | 2el in haren muil geruſt;

#samenan Duijen en (bie mijn blam begon / | | | |

ebegeten bomen Hugt en neoihen) * *-*-**

& Loen ik reuhºloog liep / . . . . . - .
3/12p op G5obg niaan:p

&P #e3ug! o buieng glang/

* Pen gemel en 3ijn trang . . . :- ,

geen ligt berſtreſt). Daar 't eeuwig helder baagt/

-

-

- --

, 3Paat## #ion moet op oraagt,

€
-- --

1Berljeerlijht - - 2

Hºnijn hert dat buifier) en dan belſchen Damp

512et ſcij00mber 33luim en glang/

- - - ' 2 | 2

t ulu lamp -

- 25eneuelt 3it / en 3onder luiſter/ | | | |

3Pat ſteetg jaagt op #Pagt / | | | | |

Jlºp in een Poobſlaap bgagt. . . . . . . . .

iſum beeſt beoogtig mp/ -
2üll' illcijteng eben bin) . . . -te

JI)et TBauwg/ bie 'g daagg ban uune toontg beſtraalt

(GIen geniet ulieg / bail ºuaar5e fitnam gebaald;

JPijn 3iel ban bie nu 3ligt ! - -

žal miſb ge5egenb b?agen b?ugt op b?ugt/ -

#ſha 3onneſchijn en ooit beregenb -

#ijn / met ouerbloeb /

#aar in/ gaat uit/ geboeb. s

- IO, , . -

'fſt 5al einb'lijſt boo! uur ligt/

UPat buiyemb blammen ſtigt/ - - -

obelijſt be 3Fenix ban 't ?Irabiſch ſlºoub /

Op 't Lijküeb uit kaneel en JThirt bolÜoub/

GPalt



G E E ST E LY KE

3Pan ooit berre5en/ boo? ben &tarrettang

GIriomfe 3ingen 30mber b2e3en/

<aaar be byeugö geen enú / /. |

3jn bui3tub ſteunen henb. :

MORGEN-BEDE-ZANG.

tStemme: Als een uitgeſtorten Balſem.

dPf: Menuet de Proſerpine.

I

'ktZ# be 3on beſtraalt be ſtimmen/ 3

ilàet 5ijn beug'lijft III?opgenligt/ :

«En berblijft uit ong ge5igt ;

3Pare nagtg ſtihbonit're ſchimlnen.

dPp mijn logge 3iel! Dit 'g ſtof/ |

(@Lot beg Heeren bank en lof.

- 2.

'k ſtond mijn ſl2orgen ſtºffer leggen

dPp bie goude ſieuh-?Eſtaat/

3Pat het 45ob geballig luaat! i

'# #om u banli / 0 1Babet ! 3eggen/

3Pat gp mn bueer hebt bemaaht/

gËn u goebijeiù nieuuu gemaakt.

3.

3?ooit en fluimeren uïn ogen /

(Iroubde 120eber / Dat um 1Boſh /

2lig boo, 1Duur-itolom en 3Dolft | |

13eilig/ 3efier ſlapen mogen; - 1

iſlàitg uuu 302g hen 50 beuJaarb/ !

UPat geen filmaab hen buebetbaatb. ,

4.

25?ieſch be JPuibel om onghenen:

&luipt be peſt in Duiſternig/
- --

- - - -
2eG

-- -- - t
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j G E ZA N GE N. - 5

zo 'er bange ſlagtſcij?ik ig :

gſbat oubtil ig uerbuenen/
3ilg gp met uu oog inaat WAJelliftt /

aeijl geen ramp. Dan maakt of ätenſit.

5.

de mijn 3iel wuiſt ſteet erkennen

# mat u be HERE boet,
» - zpat gp hem geel! fiulaab boo? goed

Hangt uitgelben, maar gewºnnen

zo aan hem en 3ijn 45eboºl -

ziPat bp mebet 3?#" G O D.

gmmerg bab gºl #l regtbeerbig

ãºeggenomen) onbetulagt

mijne 3iel uoonleben ſlagt:
ga ik bekend iſ, mag ijet meerbig

apat mijn beel mag in Den Hull .
bol van luiersſing al gehuil.

l 7. - -

't gg nu bagl bitg moet fit ºperkeli/

&#t be jaagt beg Boobt genaaiit/ -

2ïlg men 't uſerfien eeuuºlg ſtaaht 1

'k hºoet nu tijd en ſtond opillethen'

# #aoet ſteetg besig 3ijn/ bat g!'

5eooit uimd. Dat ik#g 39.

©p bat wurrhen bolgt het ruſten:

ſep bie ruſt het metien uur l.
@Lot ben dienſt aan ongen #eer / | | | |

Haet oernieuwde ſitagt en luſten/ . -

#n de ban bet eeuwigheid is -âbaat men miummer ſlagt berbeid. w

- 9. - - -

't gg nu bag: 't paſt dat mijn banbel

#agt en duiſternig bet3aalt': - -

ãaat ik nugt'ten ben 1 en waait'; . ,

#g "" 't pas

* *

Wie

-

-

-
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GE E S TE LY K E

't 32aſt nu bat mijn gamtſche manbeſ -

#p alg ban een #fnb ban 't TIigt f

2iïtijb boo? 45oog ?lange5igt.
IO

#Leeb ik onber Duiſterlingen/ -

onder tiinb'ren man be ſhagt/ -

25p een Hrom betogaafú 45eſlagt/ .

&terliet moet mijn ligt boogbgingen/

qºn 30 ſcljijllen meer en meer

JPat het ſtrehh tot 19aberg eer. : :
- I I , ºf - - - ,

3Laat berhaluen bog unu ſttalen/ .

2onne bet 45tregtigheid/

Pfe gene3ing ban u fpgefb/

ginnig in mijn 3iele balen:

ſlàoggenſter ga op in mp/ - º -

&Bat ift ligt in u mee 3p.

I 2. -

&Pat u 45eeſt imp leib' en lere/ w

# 2a ben regel ban u ilboogb: -

'h Göa ban ligt tot ligt ban boogt.

'h #al mp mininiermeet ban ſieren

3Bali het regt en enge pab

't âlDelft ong brengt ter #emelſtad.

I 3.

'h ſlèil tot mijn 25eroep nu treben/

49m in 't aanſchijng 3uleet mijn 23;oob

t'&#eten/ 50 gp eetig geboob:

«Beef mp meer mijn noobbguft heben/

gEn bernoegen niet mijn beel/ -

't Ép het weinig ig/ of beel.

--- ''I4, *

1Doºber mijner hamben âDerſten:

#egen 19eer al mijn bebrijf/ -

UPat het in u gunſt behlijf: . . .

ſlaat oog u genaan mp ſterlicn/ -
*- • - 3Pil
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G E z A N GE N.

3JPiſſen/ HPerhen/ geef het al /

&Pat het aan u melgebal.

I 5. -

#Laat u &#ng'Ien mp 50 b?agen/

JPat mijn ſhomb / of #anb/ of 130et/

2lanſtoot/ ſtrift/ nog huil ontmoet}

RPat

- JP

ift u?p blijf ban be plagen/

ie mp anberg onbetuJagt /

GIreffen 3ouben eet ſa bagt.

16.

3Laat geen 3onben mp bertaſſen/

#
or5 mp ſpeer/ boo, ſchaab en ſchanb/

at tmp met be ſiegterhanb:

3Laat u #Zoon mijn ſchuld afluaſſen/

32at 3e tuſſchen u en mn

Jammermeer een Scheibgmuur 39.

- 17. -

'Ét 2 al ban be3en bag beleben/

2ºlg een bag oau 5aligheid/

- @P)mber in getrouuu geleib) -

'ſt 2 al 11 bank en ere geben/

2o gp/ HERE, uJaarbig 3ijt / v

aPe5e Dag en alle tijb.

't GB

18. - - - - -

een ik heb boo? mp gebeben/

3Laat bog ooit geſchonken 3ijn /

2lan al b'ulpen/ en de mijn /

3ïBant top 5ijn malhauberg leben/

AStopt alom u 5egen: ja -

«Bun mijn 19pamb 3elf gella.

Pie

19. -

gp 't roer ban Glaub of ſterften -

H#ebt gegeven in be ijanbe/ -

geber na 3ijn ?impt en ſtant /

, 3Laat u Çöeeſt ben 30 beujetheul

* 4



s GE E ST EL Y KE

JPat ong heil geſtabig groei/

QEn in baſte ubelſtand bloei.

2C.

23oubu bog 2iong ſchone ſlºturen:

25?eeh be 39oogten ban be ſpel: '-

23abelg Spit3en ueberbel:

3Laat u ſterft het al berburen/ 3.

âDat met lºpertc/ ſlàonb en Lyand /

(@Legeil ubbe &cljaat 3ig ſtamt.

2 I .

JPoet het bloebig #tuaarb opſteſten/

alPater / I honger / HPeſt en 25ganb/

apeer ban buig/ en Abtab / en Lanb/

&#n mat meer ong mogt ontbgeiten /

25ibben mp II al te 3aam /

49In t1 â€00ng buil/ in 3ijn ſtaaln.

A M E N.

CAROLUS TUINMAN.

AvoND-wENSCH,

- - -

Tot de Zonne der Geregtigheid.

Stemme: Pſalm 92.

I.

&#t bagligt ig berbuenen /

Berming geen 5 zon meer ſtraalb;

't HDaar 2tuono-bonher baald:

&baat gp Dog nog niet benen/

GP 3oune ber €5enaben.

2lg blijf!' blijf bp ong Igeet!

2o 'ft u umdat niet ontbeer/

3b,ee5 ih geen ſtruikelpaben.

-'



- -- ----------

--------
* * *

GE z A N GE N.

- 2• -

'h zal bp u ligt ban uranb'len/-

(@Lot 't geen nooit oog hier 5ag.

dPat maakt ben nagt een bag.

'ſ: Zal alg in 't bagligt ſjanb'len: | | | |

&#n 'ft 3al ban nimmer kuijlien

12an 't regt en enge iPad/

(Let hoge ſtºemelſtab:

ga 3elf ooit ligt boen blijfien.

- 3.

gg blijdſchapg 3on aan 't 3migten;

gg opoefijeibg anonb baat:

Gſm rampen en gebaat/

#Laat maar u aanſchijn ligten.

GPf 't ſchoon ban nog 30 buiſter

2lan alle kanten 3iet;

'k «En ſchroom/ 'ft en bugt ban niet /

25lijf gp maat met u luiſter.
4

&#n 30 'h geen ligt aanſchoubJe/

«En gantg in 't bollHet ga;
3Laat mp op u gena / w

&P 13eiljon/ ban bertroitumen

eBelijk gp eeng beeb ſchijnen

Ibet Ligt in buiſternig ,

2Zo boet dan mijn gemig'

dPie mebelbamp berbuijnen.

5.

«Egipteng buiſterniſſen

25ebehken 't ober al:

3Pug ſtoot 3ig inig ten bal

2El Ymie um ligt moet miſſen/

25limht gp maar met u meaartjeſb/

GP Ligtbgon / 'h meet bat ban

«Been 3Leugengleclrooft han

25e5malhenama:"
- 5 6, 3Loopt
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6.

3Loopt 'g Høetelbg JBag ten enbe:

#g 't b'2tuoub uan be tijd: -

&o gp maat bp ong 3ijtj

4，5een 3onben/ geen elenbe/

#n 't bloeſem van de banen/

#Pog 't ſlopen ban het All/

beoe na 1 bot breeg'lijft / 3al

Ong hrenfien of bert3agen.

7.

't Bagperk ban mijn lenen

3: ?Eboilbfront#/

3Banneer ift ſteruen moet:

2lg miſb mp nfct begeuen!

#Ziel3on met u gefſonher:

2lig mp u glang aanbliftt/

- UPan ga ik onberfch?ikt - -

- Poo! 't JPoobſche#auw met

âPat 5al ban eeng opdagen

gEen 3alig 45loriligt /

1Doo? bie u ?lange5igt

1#ier in een Spiegel 3agen/

3D?aat ban ban bij'g begluren!

«Been 2lbonb 3al baar 3ijn/

JPie Dag en 5onneſchijn/

zal onderbuiſterb buren.

CAROLUS TUINMAN,
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D EN R A A D DE S

W R E D E S,

- T U'S SC H E N

JEHOVAH EN DEN MAN,

-
wiens Name

SP R U I T., E I S.

ZACH. VI. 12, 13. | | |

Afgebeeld in een aanſpraak van Gedden Vader tot dan

l # des Zoons antwoorden toeſtemming des H. Geeſts.

6 (Toon: O Kersnagt ſchoonder dan de dagen.

I , - -

H# hoogſt bolinaaſt noob5aaftlijft ſlºe5en/

3Pat nooit na uJaarbe bu0gb bolpge5en/

b'ſ hoogmeerbige 3Pgietnigheid/ -

#eeft ban alſ eeuunigheib beſloten/

Zijn roem en luiſter te bergtoten/

2llg 3ijnb' een 45ob uan Zaligheid.

2.

| #et mag beg Bobbring wil aan belen
KPer 3onbaarg 3ig 5elfg mee te belen/

&#n bie te boen in 't glan5ig ligt/ -

19an 3ijn boſmaakte aanſchijn luanb'ſen)

Jlaaar niet met haar in ſtrafheid t'ijanb'ſen/

(9f naar Det 3onbelt 3buaat geboigt,

- 3. JP?aat

/

-*-
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3. w

HI)aat Muijl ben 5onbaar ban 3ijn firagten

2öerooft/ geen 3aligheid holl buagtein/

dPf 45ob moeſt 3ijn regtbeerbigheid

(Ien laatſten penning toe uolbaan 3ijn;

- Hºp Han geen lituaab onſcijulbig aan3icn/

3Daar tegen met en rebell pleit.

4.

3Pug# Jehovah tot 3ijn 2zone:

'Hebr. 1. 3. | |leijn Zoon/mijn libeerlijftbeib mijn ſt?olte/

- 2 ºfſchijnſel ban mijn eeuunig ligt /

gſt b?aag u op een fºtoningrijke

dPat in geen eeuuuen 3aſ beyoutjhen;

persoen gpſegg mijn ?lange5igt.

5.

Jeſ. 5. 16.2ſh upil boog regt geheiligt bue3en

«En mijn regtbeerbigheib boen byeyen/

GEn boen bp iegelijk ont5ien: -

&tel gp u 3eiben tuſſchen beiben !

opm boog het onregt ſtraf te lijden)

Jeſ:53. 1o. Zo 3ult gp 3aab in menigt 3ien.

- 6

1Derbinb u om eeng neer te treben

qDmhleeb met ſlàenſchelijhe leben

(ILot het berbullen ban be 313et;

oPm aan 't berbloeitte Bout te ſterben/

Pſ. 2. 8. @m tot u eigenbom te erben

32ie uJaren in De Doob ge5et.

W

w

7. -

&Pat Hitomingrijft 5ult gp beſtieren/

GEn eeuwuig boen u €5obijefb uieren/

qºn 3uden hen na u raab en luil.

't Zal ban u alg H??ofeet ontfangen/

al moogb/ en baar aan blijven hangen!

#het u alleen 3ig houten ſtil. , ,

- *-- 8. G5p
r

- -- - - - - - -
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- 8.

«Bp 3ult haar uit be 25eke byenhem - -

3ean u 15erbieuſt/ en eeuwig ſchenken

't €5emot ban on3e Igeetlijhheib.

3Pan 3uſſenude boog b?eugbe 3angen/

1Ban jaar gebuutig# ontfangen/

*t 'J - - - R.
t t; ; ;

- D E ZO O N.

«Ioon: Van de 1o. Geboden, of: Reveilles vous.

2dnbibbelijke 45ob en Baber /

aBie mp ban alle eeuuuigbeib Pf. 2. 7.

hebt poortgebragt/ o Zagon en Alber -

zee leeftige ſpieënigheib! .
2.

Zie hier ben ift / hier ig u Zome

Gp umen menſt en milt bereib

69m um' betaam'lijſt te boen touen

#l gunſt en 2ºlgenoeg5aantjeſb.

3.

TIaat bog ben iſlaenſch niet neberbalen job.33: 24
iBoo! eeumiglijſt in 't nare graf; w

gft 3al een bol rant5oen betalen/

en memben hem beſtraffen af.

4. - ,

il eiſch / u boogffel ig 30 billig -
&#n 36 een 45ob betaam'lijft moogb: - A,

3h ſtel mp3elben ſtrahg gemillig:

jl 2fjn oren hebt gp mp boogboogb. Pſ. 4o. 7.

S.

Hl 3Betig in mijn ingemanben/

«En bie te boen tg al mijn luſt/ , s

Ree HIBenſchen liefb boet mp ontbgatiben/ .

Cn geeft m een ruſtelo3e uiſt. 6, 3ſk
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6.

# moet/ Gh mil/ %jft 5al mp3etters

ot Hºeilailb en tot ſlºibbelaar

Gen. 3.15 %H 5al be &langen hop merpletten/

GEn ruhhen 't mijn uit deelg gebaar.

7.

gft 5al mp met het 19leeg behieben u -

Jeſ. 53.3. En komen in gering gelaat /

gh 3al alleen De HIPijnperg treben

, Dan umento: en 30mben baat.

gâ meiger niet be boob te lijden

giën alle ramp en 3iel gehºmeſ/

- #lg ih 'er bele kan benzijben/ -- .

3Pie ik tot mijn be5itting ſtel.

9.

'# #al ſjaat u ſtaabſlag openbaren/

gºn mij5en 't pab ter 5aligheid / -

gh 5al baar boot mijn 45eeft bematen ?

G#n gebeu 't lot ber eeuunigheid.
T z'

- Q. - - 33 1.

- # 3al alg lºgeer en @pperkoning /

- - - aat ſtuiten boot mijn heilig 419oogb /

giën brengen/ 1Baber/ in u 3Bolling/

&Pie na mijn fiegt en Betten boogb.

DE GE E ST. -

GIoon: Hoe ſchoon ligt ons de Morgenſter.
I. wi

O «Bobbelijke ſlâogenbheib) . . .

JPeuijl ſj u al genoeg5aamheid

geen ſlaenſch mild openbaren!

apoo! 't 5euben ban u lieben &#oon

eBum 3onb' en 'Bufuelg ftragt te boomt

q#n hem te hueberbaren; - - - -

moet
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t
Hiſt be reine // &pring fonteine :

moet mp11 ban mp

Boog gepge5en // 2Ultijt me3en?
«En mijn miſſe/ i -

han van D'ume niet verſchillen.
2• - 'd,

## 5al het erfbeel/ bat be &oon/

39erkrijgen 3al tot 3ijnen loon/

#n baar be ſBobbelijke Hragt,

2002 mp 5al mogben booſtgebgagt;

3ft 5al jaar 3iele boeben

- Poo? JIaelh// IPfe elft

Berſcheppen en beboeben; : : : . ' - ,

Gºn be 25eften - - - -

32an 45obg mooben uit 3iet lefien.

3- . . -

3ft 3al boo? mijn berligtent ligt

#eg 3onbaarg duiſtere gesigt -
3Ban mebelen beo:ijben / | | | | | | |

g#n maken aan hem regt befieub/

zijn 5onden en 5ijn biep elend ' s

“Bie bp moeſt eeuwig lijben --

Zo 3al // #p al

Zijn bertroumen // #IAoeten houbben

&#n het Wmenben

ſlot u #oon bien gp 3ult 3enben.

4•

#h al 3ijn hert/ ſchoon boob en boof/

2öemerhien tot het maar 45eloof/

€n baſt aan gesug hegten;

-/

## 3al meer maſten bat ong 23eeld

#n 3ijne 3iele lebent ſpeelt /

Cn boen hem moebig hegten

GP002 haat)) 12an 't filmaat /

'# Buineig treken // Zal ik bgchen

C#n hem ſterften

&tgen 5ijn berulochte merken,

» -

> . - . '
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5.

gk 3al hem opugtbaar maken boog 't

<Beljoo! oan 't 5aligmakenb moogb/

GEn boem hem melig groeien

gn onugten ber geregtigheib/

ãºier geur 3ig mijtg en 3ijtg berſpleib':

«En 3af 3ijn 31el beſproeien,

2lig bn/l (Lot mp -

zig miſ keren // Zal ik boeren

GTI bet Hugabe

RPat 3ijn 3iel 30u hem: ſchaben,

apat hoogte 3ig ooit tegen ſtelb

ſem 't rijk man gesug met gemeld

zijn boortgang te beletten!

zal door mijn ontneerſtaanbge kragt

zig tot een blafite 3ien gebgagt:

(ſof buigen boo! 3ijn 312etten:

ga al // b'?larb 5al -

Hleoeten bulben// en hem hulden

(Lot een fºtoning

op ben bag van 5ijne #3oning
7.

@Tot bat 3ijn koningrijſt op 't leſt

#ig uitſtrekt van het ooſt tot 't beſt/

3Paat na 5al 't einde ſtomen

3 aanneer be laatſte Erf-IPpand

apoo! mp 5al mesen obermann

gºn al 3ijn Hragt benomen /
3Pie ban// 3?iet han e

b' Hiſtoerhoren // 3Langer ſtoren/

HPog baat meren -

32an het eeuwig triomferen.

-

-
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DE B L 1 N K EN DE

MORGEN-STERREJ. C.

dat Hy zyn opgang verhaaſte.

&Loon: Repicawan. -

s- - I•

O Iſèongen-Ster , . - -

19eel blanfier alg. De iſlàaan/ zº ,

GBaat op / gaat op / en buiſb nooit onbergaan

#omt boobſchap. Dat ben Pageraat breekt aan/

deſ laat bog uum Hlaarheid en blinkende ſtralen ..." »

gn um Spelonh/ um Hºterh/ bat buiſter Igol/ .

«Beng neberbalen/

GEn ſtuit het bbpalen/ - . . . .

12an 39 menig jlàol, * . . . .

Rijg blinſtenb 3Ligt/ - - .

ſtijg gahobg belle &ter/ . . . . . .

zºpe 12 aberen bie 3agen u ban bet/ -

qºt 3iet op mp/ termijl ik ſchiet berumer -

#n ongebaanbe en duiſtere 3Pegen 1 -

apie nimmer ſlâenſchen boet doorheen betrab/

3Laat u ligt en 3egen

Hſlap komen tegen/ - - - - - - - -

69p bit mate pab. - , , - . . .

« 3, -

Gºt fpoeib u nat/ * *s

&P languerimagten Bag)

JPie nimmer ®og/ alg toegeſloten 3ag.

3Par blijf ik og in al bit &pinnetag

van hartel van apartieſ en podbdo hangen:
É t . . 25 - 39era

- , .
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- *# & JEZUS! maar ber; ene bee

an een gebänge / | | | | | | | | | |- 32an b'oube &lange: v

253echt 3ijn ſtop ontunee. zº - - - - - -
. & - - 4 '4. ' - - - - - - - - - - - - -

gà 3ie/ ik 3iel - /

#aar ik en weet niet mat 1 º . . . .

#etg biergelijhgl bat ik me eer bejat/

#oen ik de ſtºerelo uiet beboeten trat/

#ajn hert dat huppelt en maakt 3ig baſt gelijk! 1'

#t ingt/ het ſpringt het maakt een heldenlieb)

gig 't maat/ of bool fit? " 3, 4

#Satan bien ſlaolin 2 - - -

3Púnht tup bat al blieb. -

'A - - - - - - 5. 2 - * * 3 - ;

de 39 inſt bang - , - 2
3Pe bijthe buiſternig/ '- i: ' - ;

#ä boel bat ik niet meer be bpſtanb mig -

ãºeg genen bie uuo Errif-iepanb ig: ,, ,

#n leert mijn oog al um biepten werfpleben/. - !

ºp wapenb mp met ongemene firagt/
GEn moet nu blieben / . iſ zº i .

ambamt uur ſjebieb/ en . . . . . . .

43elt niet alg ijet plaſjt. " . . . . . - .
- 6. -- - t 3 , . - - ''.

ape jaagt berbmijnb/ 2. te :

apat ſchoone ſlèoggenroob - ; i "; },

#erblijft be slaap7 te zuſter van be Boob/ t

offen fieſo oilg al het al5ienlijke bloot; . . :

#e #onne bie naberb7 bie naberb be himmen/v -

ater lange ſteekt bp 't lºoofb ter Bolben uit:

3Peg7 loeg/ o &chimmen/ # # . . . . .

a:###" ºf it ,

g een dºtiſche 25ttijd. - -- -
o j . . . . * * * P. V. S.

g: is . . . . .
ze - - - - - - -

ta. *** * * w - . '

st: ee.” - - * ,
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E EN GE z A N G

L U T H E R I,

Vertaald uit het Hoogduits in 't Nederduits, door 2

P. V. S. -

eroon: 's Hertogenboſch houd u konſtant

I •

V# u liebe &ij?íſten &chaat/

3Laat ong ban b?eugb opſp?ingen /

«Bobg trooſt'lijft moogb mogb heben maat/

«Ei laat ong nu eeng 3ingen/

alBat momber hp ong heeft gemgogt/

3Boog boat een bieren H9?ijg gehogt !

d? 't 3ijn 3eet grote buigen.

2 •

2llig ik in 'g JPuſbelg 3Petten lag/

GEu in De Poob berloten/

zee 3ombe bie bleef Pagt en Pag/

HIEAp bp / mp ingeboren /

k

#h 3ahten altijd bieper in

#ijn 3ombig leert/ en bo5en 3in/

«En ſcheen baat in te ſmoren.

3

Mlaſjn goebe merken aan mijn 5p/

3Pie uuaren gantg bebo?ben/ -

zee 192pe 3Bil mag ſDobg partp/ -GEn tot het goeb berſto?ben/ w

a Pien angſt imp tot bert mijff'Ien bgeef/

apoen aeoob en Heel maar noo, mp bleef/ ºn

#lap mag geen trooſt berupo?ben. - - r

4. w

39oen rommelbe erg 2jngemanb /

2.

t

3Pana
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2ïBalineer hp mp 5ag bunalen /

19p 50mb 3ijn Zoon bat bierbaar palib/

Om mp uiterom te balen / , , - .

## tot mn 3ijng Baberg bert / | | |

in reb mijn ziel uit angſt en ſmert/ . -

en laat mijn ſchuld betalen. . . . . . . .

» * 5.1

JPoen ſp?aft hp tot 3ijn lieben Zoon/ -

't #g tijd om mp t'erbarmen/ - ; ;

aPaalb neber uit uuu 1Baberg (Lijſoon / . -

een meeſt bet heil ber 2trmen / . . . . . . .
qEn helpt haar uit ber 5onben noob / | | | | | |

1eerſlaat noo! baar be hitt're Poob / | | | |

qEn Dyaagt jaar in uw #nuit -

alBanneer be Baber bit geboot/

#o hulam 45ong #oon op ?larben/ -

Iºn baalben in Maria'as Schoot / * . * . *

gPm Bleeg en 25loed t'aanbaarben ! . .

lºp mag een beer ban grote magt/ -

#haar ſcheen gering en 3eer beragt/ | | | | |

als bnn sijn notert taaree.

Ibp ſp?ah tot mp houb mp maar baff / #

gſh 3al u 3ehet leiden / | | | - -

Of ſchoon JPoob / ſpel/ en Puſbel baſt/ s . º

Zo 3al iſt boo? u ſtrijden / 1

alBant fit ben uur / en gp 3tſt mijn 1 :

gÉn baar tft ben / Daar 3uſt gp 3ijn/ -

(ſ)ng 5al geen ſ3paub Eem. * . * * *

iſ 2 en 3al iun tappen af mijn 25loeb/ - :

ſlâen 3al mp 't leuen rouen / . s t

een bat om uluenb buil / gp moet! - , . .

3Pit### is 3ijn/ g

vil UDooù Die 5al uub' Leben 3ijn/ | | | | |

an - - , #ijn

- -

•'

/ d

n
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glaſjn onſchult maant u up van pijn/ - ;

WI beel. Dat ig bier bouen. - - - - - -

9. - w

&#ft ga nu tot mijn 1Baber heen/ ) * *

&#n nioet nu ban u ſcheiden / - - - ' s zº

à laaar gp mijn ſtinb'ren 5ijt te ugrenſ : ,

3IDBilb maat mijn 65eeſt berbeiben / | | | | |
* » * .

- - - - - - - - -

SUPie u in alleg leren 5al / | | | |

«En trooſten in uun omgebal/ . . . . .

&#n in mijn upaarbeiù leibtil. - - - - -

! I O. . 'A

31Bat ik gedaan heb en geleerb/ . . . . . . !

3Pat 3ult gp Doen en leren/ -

«Pp bat mijn ſtijfie uberbuermeerb] . -

GLot (Bobeg lof en ſeren ! . . . . .'

«En magt u uoo! beg ſlºemſchen bomb / | | |

3Bant bie ig log en 50mber groub/

RPit ig. De uil ubu'g #eren.

-t-

- -
P. v. s.

19. Febr. 1675. . . --

GODS ZOON GEBOREN.

(Loon: Onnozel diertje, &c

of/ O Roem vol onreedlykheid.

H.,

Herders.Z# 30ub men bijgen ſchoon be 5 àagt/

(4betuige ban ong trouuue buagt) .

&Boo! hoelt be Zonne, 3oelt oeragt; -

dàug 3ijn upp t'einben aa'nu/

&Bug 3ijn mp t'einden aa'In geloopen :

1900!t/ uoont / ep! 5onder ruſten booſt!

1900gt/boogt/ ep! 3onbet ruſten bont! .

- - - - 25 3 * ſlºot
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GZot bat mop Bethlehem ter poogt " -- - -

aPeg magtg 3ijn bellig ingeſlopen. - -

2.

11 (ſlāoeber) groeten ump beleeft. . . :

69m bat uit u geboren leeft / " " . .

3Pien/ mat op 2larb genaben heeft ' -

zo lang ben hemel ſtaat -

Zo lang ben gemel ſtaat 3al ppij5en. i. ' I . . .

M. âIPaar goede lieben / maat ban baan? :: 1

H. âBp homen uit het belb gegaan. . . . . . . ..

M. 4TBat beft gp boog een 3Lof5ang aan?

H.-319p 5ullen u be maarheid uijgen. :: 1.

23- , 1 : .

M. ſlBat 3iet gp |Beerlijkg in mijn b?ugt ! . . .

H. Pat ig be trooſt ban al mat Dugt. . . -

M. «Een Lam) bat 3elfg in tranen 3ugt! : : :

H. illèaat alleg gaat in magt/ -

#ſlaaar alleg gaat in magt te boben: - - - - -

3 aug blaagt niet beel/ 3ing met ong b?a! t

Zing met ong op Hallelu-jah! - - - - -

(Beide.) Hallelu-jah Hallelu-jah !

#Laat ong ben abon beg bemelg ionen. - - - - - - !

4• - --

M. 4Dat 3iet gp |)eerlijlig in mijn kinb! * * * *
H. &#en Sterkte bie eer lang betuulnb n

2lſ ong bpamben/ en berſlind - »

dBet 2，onben JIPagt/ en al

JPer 2 onben ſlaagt / en al ong bge3e.

B. Zing IBemelen Hallelu-jah ! -

#ing Bolften al Hallelu-jah! . .

Zing al mat leeft Hallelu-jah! -

JPit ſtinbehen 3al ong genie5en. | | |
5. - z: ' ; - - - t

M. âDat 3iet gn lºgeerlijftg in bit Lam! .. , ,

H: «Een Konink ſterk uit Davids &tam. |

. @Pie 30 uetagt tet 319gteit kulam ? -

- H. zijn

1 /

, ,

, -

-
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H. zijn Vader ig een beer

zijn Vader iſ een beer bet eten.

B, Hallelu-jah! 3eg «Eng'Ien Schaat/

zing Hallelu-jah! Heemelg Hlaat

Hallelu-jah ! 3ing: unant booguiaat

aPeeg Koning iſ een a: ber leeeren.

M. 3TBat giet gp p?agtigg in bit aeigt

ziPat arm/ in ſïegte ooimbelg ligt? | | | |

H. ten Rykdom baat het al boo! 3uigt; *

zijng Baberg ig al 't Boub -

zijng Vaders ig al 't Boub beraatbe.

B. #ing Heemelen Hallelu-jah! -

zing (aatbe) 3ing / Hallelujah!

aPit ſtinbje: mant bp 3ijn gena

gig goud en zilver oan geen umaatbe.

7. .

M. areaat (liebem) homt u bit oan baan? · · · ·

H. aeen ſpemel beeb het ong berſtaan. ; ”

M. #eib bie hoe 't met bit Etimo 3oub gaan? :

H. ſjob ſprah) en b'eeng'len tuigb' -

abob ſprahj en b'eng'len tuigben ban't 3Boogb:

M. ºp, rag bettel en 5eg ong op ! »

jaaijn beeſten klimmen in ben topl.,... - - :

#n berte ſpringt van opengoen opl

#ub'ene Godſpraak waren autmoob. - -

H. aee magt mag buiſter om ong been/ -

«En mop ong pligt in IBte-5ong beenl 's

Gilg ong een luiſter ſnel beſcljeen/ :

3Peel ſchoonber ban De Zon

'Betiſcjoonbet ban be Zon in 't opgaan:

Berbaaſt uup ſprongen op in ſchrift, - - 7

een b'een be5mijäenb met een ſnift: - - - - -ziet b'auber in een ogenbliſt - e.

apen help'ren leeruel heerlijft opſtaan, * * * . - -

zº 25 4 9. &trakſ?

-
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9. - 7 r . --

&trahg hoogben ubp ten Heemel uit . . . . . . . .

eten ſt)emelg bobe ) een blp geluit/ * *

eten ſtemme ble ong 't heil bebuſb/ * .

q#n b?ienbelijk uerboob - 1-1 º ' '

GEm byienbelnh berboob te ſch?ſhhen: . . . . . .

alPant riep ijp; 3iet De tyd is nu ! -

(49 Jilhenſchen in uuu 3onbe ſcijum)

Den Hemel maakt zig op, om u - - -

En gantſch de Wereld te verkwikken. . - .

I O,

aſBant heben u be ſ5obijeib bcelb -

aPer ſafferljamoen (Legenbeelb/ - ,

RIPaar ſtolling en HPyofeet bau Htmeelb/ - ,

3Paat D'einben ball De HIPeerID - - - -

3Paar b'einben ban be 119eerſb op buagten,

G5aat haaſtig heen naar RPabſbg &fab/

GEn 3ocht bien onupaarbeerb'ten ſchat/ - -

23in ſlegte lompjeg opgebat; -- -

gËn leerb in Igem 't onzigtbaar agten. .

- I I. " , ,

3Poen meemben mp het mag gebaan /

gEn ſtel ben ong om been te gaan;

JJBaar boe bing eerſt ben 3Lof5ang aan /

3Pan bui5enb 65eeſten bie -

3Ban bui5elib Beeſten bie &Bob eerben;

q#n juichten: Eer zy God, die goed

Den armen Menſch den vrede zoet

Beſtellend' zyn behagen doet, ' , ' ,

«En onguuug iltinbg gebeium'nig leerbell. ,,
I 2. " ,

M. Pat mag ben uneergaltn ban ben G530et/

&Paat Gabriël mijn ſtil gelin0ct

ejeng meeb beroerben/ en het Doet i

#ſlººp aan 3ijn bierbaat lu002b - -

mp aan ºm vervaat wone gamin: g
- t W V

t

'-
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:

|

y

1

V

.

f RPat nu ong IBeiland J#" Leeuw ig.

l b

Dat ſºob inmatie: blaaht;

- 2，5 5

Uw vrugt, o II)agetſ is uw kroon : : : :

(zeib bp) en uw Zoon Godes Zoon, . . . . .

Den Hemel zal hem Davids, Throon . . . . . . .

En heerſchappy voor eeuwig ſchenken. . . . .

- I 3. ' , , " )

5 àu 3ie iſ b'ene Godſpraak ſlaat - - - -

2lccoopb op b'anber/ en be flºaat - - - - - -

aPie Waarheid ig/ bie eeuwig ſtaat: . . . . . . . .
39aar met mp ep bien maat •

aar met mp op Dien maat ubu ſtelen. ----

. Lof zy den Hemel wyd en breed

Die d'armen menſch den zoeten vreed 2

Beſtellend, zyn behagen deed!

qEn leert ong. Hallelu-jah huwelen. : .

1 4.

M. Hºu merk iſ. Dat be maarheib baagt /

SBaat ban ben Ziember lang geujaagt - - -

geeft: Pat een ongeraakte Maagd - -

Bezwangerd zoud een Kind *, -

Bezwangerd zoud een Kindje baren. 's we

B. Lofzy den Hemel wyd en breed -

Die d'armen Menſch den zoeten vreed | | |

Na zyn behagen ſpruiten deed! ... : 5

zing onye ſtemln en ſpeel ongfnaren. - . . . . .
- , 3 1 5. - - - -

UPat Jeſſes 2oon ten th?oon geraakt; -

UPat ſterhet magt ong bamben ſlaafst - , .

3Pat David boog 3ijn ſitubbe uuaaht; T

&Pat b'eeuube meer ban goud "- d .

3Pat b'eeume meer een goube eeuun igl . . .

(Lof zy den Hemel wyd en breed

Die d'armen Menſch den zaal'ge vreed. ,

Na zyn behagen ſpruiten deed!) * . *
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TIanh en 3Bolf ten byebe raakt; " !

g in bit ſtinbje Muaat gemaakt; '

5al bit biep geheim - --

3 Bie 3al bit biep geheim beſeffen ? . . . .

(Lofzy den Hemel wyd en breed, -

Die d'armen Menſch den zaal'gen vreed . . . -
Na zyn behagen ſpruiten deed! r

€n boie 3ijn lof na ubaatbe treffen? . . .

#

GEDAGTEN BY JEZUSKRIBBE.

Stemme: O Zalig Heylig Bethlehem!

I

3 Iein #gibbehen / ge5egent Lyout) . . .

heeragte ſtijligſtoel/ ſlegte ſlèoning/ -

3Ban hem bie 't ?tarbrijſt heeft geboub / | | | | |

eboog zoon) en Boog (Desaifoen Etoning.
2. -' , . -

#Hein Et;ibbelten) ge5egenb #out/ g . . . . .

#tonb' gp um eigen 3egen hennen / . . . . . . .

€5p roem.be 't Bºemelboog/ en ſtout/ . . . . .

«En 3uueefbe op Dui3end blugge HPennen.

M 3. 22 - .

aPog #tgibbehen / ge5egenb #out 1 e . . . . . .

«5p rijſt op mijn be5ang en Jhoten -

zo hoog/ alg 3Libang bennemout / | | | |

areaat uit gp eerſimaal 3ijt geſpoten. -

4. - % . .

#lein ſt?ibbelten / ge5egenb ſlºout/ - - - -

&Poo? 't HLot aan u te beurt geballen / | | - -

Hl ig be 3ogge aanbetrouuut - º i ...s

39an hem/ bie 3ogt boo, ong en allen, * *

- - 5, #t
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r

ſtil ligſhbehen / g niaat, » -

g b'allerbierbaarſte ber ſchatten) * * *

lg in een Schathift / rijk bolbout/ /

»aguib ſnuwen ſchoot te vatten.
w- 6. f, 2- II - ſtil

klein kribbehen) ge5egenö Lyout/

&p Hunb 3Peetgierigen meer leren/ x - o - - -

gaan ong te zebekunſt ontnput/ 2 , J : t

2ſl ſchoon 'er onbet tugt uetheren. ' ,

7. - - , *

klein ſtribbehen) gejegenb Bout ! -

GBp leerb nip hobaarbp berboemen/ -

gËn mijn gemoeb f eerſt trotg en ſtout/

3'n ſpob/ en 3ijne n",roemen. * . .

klein it,ibbelten / ge3egenb #out/ .

dºp leern mp wulpſchen welluſt ſtaken/

(Çermijl mijn oog u ſtijf beſchouwt)

«En alle bertelheid ber3aken. 7 º

9.

#lein itgibbehen/ gegegenb #dtit/ - - - - -

€5p toont mn gesugſſauernpen/

&Pm mp ban 't magtige geboout/ . . . . .

3èan Hel/ en 2tfgrond te benºpen. -
t; I O, º ' • •

d? #tribbehen/ ge5egenb Bout/ | | | | |

3 lafjn Ziel berlangt bp u te ruſten / . . . .

GEn 3ig in 't ſtinb7 u toeuertrbitmut/ - --

Çn 3ijne liefde te berluſten,

* * * * ' . . . . - - - - ,
* - - - - - - -

- \ e , -

- &

; - - - - - -

\ - - - - - - - - - -

# . . . A

4, al iſ - --

, ' 7 . . w MEDI
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-

. -

- - - " - - - Ar: ' - ºf i- - --

M E D IT A T I E
- -

-

- -

| | | | |

Over 't Heilig Lyden en Sterven onzes- ----

Heren en Zaligmakers ,
- : : : : : :

JEZU CHRISTI.

stemme: wat is er grote vreugd &c. ， ,

1. R Us TE | |
- - - - - - - - - - - - - - - - ,

: - - - - - : #!', V 3 ::

1.

W#is van het k

&Pat gp 3ijt - ! ! , , . . . . . .

1Ban be ſlàenſchen afgeſchriben: . . . .

't Hg geen dag ban b;eugde meer . . . . . .
4Bijl be ſpeer - w - -

zig tot ſteroen gaat bereiden. . . . . . . l
- 2. , i . . . . . »

19eeft het biolijk 25ethlehem/ iſ : : :

&Png ban helm - -

enlangg blijbelijk boen 3ingen:

â¢o upp hem nu uolgen naf ' : : '' '',

65olgotha - - d . . ( (

#zal ong haaſt tot tranen bgingen. -

3. . . . . . 2.

3Laat ban 'g ſlBerelog loſſe bjeugb/

2fan bie &Jeugb / - ;

3Pie nog in ben 19leeſche boeien:
«En in haar berſtokt gemoeb/ w

5àog ben gloeb

32an een lºemclg 32ier niet boelen. - -

- 4. Bieg
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- 4- - ,

zpieg gpſ bie mijn ziel geneeſt/ . . . . .

#Laat u Çöeeft . . . .

31ap 3o naar u trºuiſe bijben: ; -

app bat (o mijng herten uleng) /

b'ſPuben Hºlſheng

«Eeng baar aan gehegt mag blijben.

J. -

# geef bat ik t'ememaal : - - - - - -

lg berbunaal ; *

gn u geoob en bitter Lijben:

GBp bat ik uit traan en 5tigt -

Schep be byugt . - r ' -

#2an een geeſtelijk berblijden. --

6.

zoog naar mag 't aan IBenſchen 25!tin/

GPoit gemein Y

iſiegt u 3Lijben te beginnen? -

aPug mat íh niet uiten han/

4Beef baat ban

#lan mijn ziel/ 't geboel ban binnen. -

7.

3Beg ban blijbſchap en gelag / 5 . . .

3Pe3en UPag . . . . . . . .

GEiſt ban mn beel beter brugten: ? :

zou mijn CPog bier 3onber traan | | | -

25lijnen ſtaan?

aPaat ih boog ben beſtand 3ugten. . . . .

8 - -

sneenſ 't te tºnen bar in treurt -

GBn De Peur - *

3ean mijn tamer blijft geſloten: ... -

TBaar ift 5ugten en geueen -

#laaar alleen - d

#ouben mtſ/ tot ſpeelgenoten. - .

, » 9. ##

N
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t 9- -

3Fp bemſ die nu onbebagt . . . . .

ſtalt en lagt/ - , ,

een boog 3ijn berpbelb fpgehen: 2 -

ga met moogben bol ban ſpot / * * *

zijnen ſbob - i

#Pog gaat hruiſſen en boogſteken.

IO.

3Penſit bog/ 0 berpbelb âBigt!

Zal u pligt

1ſt niet kragtig obertuigen?

zPat gp ſchenb be meerbſte HBaarn/

3eoo! mie t'5aam - w

2Ulle Hºtmpen moeten buigen. -- , r

I 1 •

alg! mat maar bog ban ong al/

(3Ba ben Bal)

âDaten mp niet 30 gebleben/

gn oneinbelijh berbiet/

Zo ong niet

Pe3en naam en bmag gegeben?

I 2.

gzoetſte 5?aam baat ik boog kniel/

3Pie mijn Ziel

3Boo! be ſtraffe 5uit beu?ijben/

oºf oerleenb mp Dat mijn lºgert/

5ſpoo? u ſinect /

#n 't Geloof met u mag lijden.

I3.

aPoet mp alg ten Chriſten libelb/ *

HI)et gemelb/

't iſ tot ber:3ombige gebagten/ - --

Zo beſtrijden in ubu 52aaln/ -

gaat3e t'5aam . . . . . . . .

#n mijn 3Liefbenggloeb berſmagtelt. , ,

- 14 ſtukt
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tot zijn wat omſtl last vahamom:

-

14. - - - - - -

Ruht mp heel alg buiten mp/

SUPat ift 3p .' A

(ºalig in bloefheib opgetogen!)

5Paar ſbeth5emane geboetb/

€5antg ontroerb/

19inb een #tebgon in mijn ogen. -

- 1 5. -

dP ! bat ban geen ſnobe luſt/

#ſlâp ontruſt / . - º -

Haog mijn ſtil gemoeb hoomt krenken/ - ,

€9p. Dat iſ ball boten aan

3/laag beſtaan / -

2EI u 3Lijben t'oberbenken.

11. R U ST E.

- 16.

2lig ben lºyeilanb nu ben bag

#Baſten 3ag /

#Pan 3ijn âPoob en bittet ſcheiden:

Zenb hp naar Heru5alem /

3Paar men hem

't Laatſte 13aſcha moeſt bereiben. * *

17. - - - --

't 4Luſt hem / eet hp 3Lijben 3al;

't Blief getal

(@Legeng ramp en ongelukken)

(IZe bertrooſten in de nagt /&#n be kragt - •

1Ban 3ijn JBoob baat in te bluſiken.

18.

spieg bp haar met 3Pijn en 28jood/
#zijnen Poob /

**

G#n
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- 2O, - - - - - we

5 Ba bat bp haar nog ueel meer/ "

«En te bouben booſ gemig/ ' ,

&Pat bp ig/ . . . : : : : : :

't enig offer boot be 3onben. | | |

- 19. : : : : : :

3Pat hp ong/ boo, 't ſjelg gehtuel/

't «Eeumig mel/ - - - -

&Poo? 3ijn ſtijben heeft bermo ben: ,

&#n meer boog 3ijn 12leeg en 25ioeb/

3Leben boet) - ; - - - - ,

RPie in 2dbam 3ijn geſtoppen. ' . . .

O -

,'

&Boog 3ijn 'Leer/ - - - - - - - - -

#an verrijkt met gemelg ſchatten; -

GIreeb bp naar bien bloeben (gof/ " ,

3Paar Ijp 't ſtof - - - - »

5/Bet 3ijn bloebig 3'meet 3al natten.

2 I, Y

JBaathp angſtig en benaulub / . . .

&chier berflauuub: S

«En met luiber ſtem moet klagen:

gaat 3ijn Ziel in be5en noob / .

(GLottet Poob

inmij"E# .

$g beboeft/ en 3eer uerſlagen. . . *

22• -

#aar hp langs de Marbe kruipt/ . . . .
25loebig bruipt)

«En in b'aloerhoogſte ſchromen/

#oept/ o Babet! mag het 3ijn/

3Laat ban mijn/ | | | | |

zeesen 25ther 3ijn genomen. '
- º - ,

- 23. - -

3 Paar al eer bp nog beſluit / - '

ſtoept meer uity is de

Hilmen muille moet geſchieben: ,

hoe

t

#
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# gp 3ult w - -

aan gein geho0,3aam bieben.

» 24.

op mijn 2e3u! ig u leert

2o bol ſmert?

Teguht u 3o beg 12aberg (Loren?

39ijnb u 5oo aan Ziel en ºlijf

GPng bebgijf?

&Pat gp laat beeg hlagten horen.

25.

aPog íg 't buonber? neen/ o neen/

«Bp alleen/

Hbebt boog ong op u gelaben/

2lſleg unat ban eeltuigijeib

3JBag beteſb/

tot een ſtraf bet bo3e baten.
26.

't Puertreben ſleettenboeh /

jlâet 3ijn 1Bloek; w

2II mat ?Ibam boog het eten/

1Boog ong allen had berbienb/
#12enſchen 132ienb/ N

leeeft u boen 30 bloebig 3boeten.

27. * -

Teug moeſt 't alberuogeebſt gehuuel

32an be 13el/

1/l in ziel en Lichaam bguhken:

&Pp bat gp 't Berboemb 4beſlagt/

3Beer be magt

12an ben Puibel 30ub ontruäften.

e 28. - t

«Beeft (Ubeer gegu) bat u ſtrijb/

#ſlâp altijd - -

GIegen 't 3onbig 1Bleeg leer ſtrijden:

“Dat ift/ bit u bloebig 3u0tet/ .

QL #3ooit
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32ooit bergeet / - -

" ,

offin 't berboben ſteebg 1tlag mijten. , '

29.

Gjn alg ſh/ met Simon ban

5Piet en ſtan/ - -

gin Bebeben met u ujahen:

#Zenb ban umen (Beeſt / o Igeer ?

KOLot mp neer /

aPie mijn ziel ſtomt imalther maken.

III. R U S T E.

3O.

iſ haar 3iet hier met groot gebguig/

't ſl!);eeb 45eſpuig /

apie met faäheſgl &toft/ en Zumaatben/

#tonnen ballen op het lijf/

(ſlPat bebrijf)

«Bob beg l9emelg en ber 2latben.

31.

Hkuſt gp 50 % ſcariot/

HIulen 450D /

º

*

3 tomb gp hem nog ſlàeeſter noemen/

aPie gp ſchanbelijſt berraad /

GP upat baab ! -

#Zo 3ijn Žiel te gaan berboemen.
A- 32.

25ooguoigt breekt u lºerte niet/

UPaar gp 3iet -

ſpeun 50 byienb'lijſt tot u homen ?

#g ban u berbloeſtte 3in/

3Ban 't geluin/ - -

ão bermant en ingenomen?

33.

&#aat bermaſebijbe G5aſt/

'h zit ben vaſt

. - - 5Baat
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#Baat u &trop alteeb berlangen:

3Paar gpſ om 't Onnoyel 2öloeb/

Hºeben moet/

al boot wanhoop aan verhangen.
34, -

«En gp/ 0 berinoebe Schaat!

bab boogboaat / *

#em (baat ijp met u betheerbe)

2，onber moeiten (in be &tab)

3Ligt gebat /

2llg hp in ben (Lempel leerbe.

35.

jl?aar gebenht/ o boog €5eboet!

3IPat gp boet: -

han bit min alg 45obbeit me3en/

JPie 30 't afgehoumen (Pop/

2lig te boog

itan herſtellen en "En
3 e

&Paat/ baat leib men hem een ſtrik/

(2lg! ik ſchrih)

qPin 3ijn l#anben en 3ijn &#rmen;

&P baat ſlepen 3p hem heen/

GEn niet een/

&Ioomb 3ig ober hem t'erbermen.

- 37.

't Lief getal mijft ber ban hem/

5?'ll be Hiem

3Pan be noob beginb te nijpen: -

Zelfg be ſtoutſte merb berbeetb)

qDie het 2meetb

&#erſt 30 moebig aan #f grijpelt.

w 38.

3Bug uerlaten en beboeft/

3Boo? 't ſbeboeft / .

Zo gekluiſterb ensºmſ
2.

* * *

r

zeert
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3meerb beg lºemelg 49pperheet/

Ibeen en meer ,

b'ſepperprieſterg toege3onben.

2tIteunaal,

opaat men onber een bermengen/

«Ei/ moat merb 'er uiet bebogt/

oeu gesogt /

dem hem maar ter Boob te brengen.

'. 4O.

aPieg/ hoe balg men hem betijgt/

2Ziet hp 3ubijgt / . - -

b'danſcbulb laat haat obertuigen:

't eeuuutg meoogb bat 3uijgt bier ſtil/ .

't gjg 3ijn unil /

€Pmoet 't balg ſberigt te buigen.

, 4 I.

é?! @pp bie 30 bol gebulb /
Zouber ſchuld/ v

3eoo! it onſchulb niet miſb ſpgehen:

gºprecht mp bp u Babet b?p/

gºf laat inp.

apaat u Bootſpraak nooit ontbgefien.

--- 42

3maaar mat 5oekt gp 3??ieſter# nog

#Beer beb?og?

zelfg be leugen ſtaat berlegen:

&Iajapbag / 3iet hoe u liſt/

heeft gemiſt/

#an u bit nog niet bewegen?

43- *

5Been/- u Ibert (bol bo3e nijb)

25etſt ban ſpijt: -

ſ zijt gp ban 45obg Zoon gepgegen?

Zegt ong (oraagt gp) of ſjp 't bent; . .
', - -9 #p

N-

-
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# behenb

it 3ijn eigen 3Baam te me5en.

44. . . . . .

Ibiet meeb ſchijnb het al ge3eib/ g . .

en bepleit: -

alBat nog heeft men meer te 3oeken/

floept een jeber euen 5eet/

3Pie be lºgeet

3dlg een 3Laſteraar berbloeften.

45. -

geber (maar ijp 't Pge memb)

Émaab en ſchenb; -

Ipſet De 49?ieſterg/ baar be itnegten/

3feber een bie ſpuigt en ſlaat/

GEben Humaab/ - .

dPm Den HBeiland te beoegten.

1v. R U s T E.

*

3

46. - .

20g hoe bloebig merb bie 3Bagt w

&Poo2geb?agt: '-

alPat oog moet gp niet berbgagen?

aPaat men ll (o &#eubuig ligt!)

gin 't Be5igt -

leeeft geſpogen en geſlagen.

- 47. * *

lººp / hoo! mieng magt al mat leeft '

&ch?ikt en beeft : -

p7 bie 't eeuwig ſlaan moet meten/

ijb hier oan be fmoobfte hamb/

JPie ben b?anb

3Pan bet H2ellen ma: betteren,

4ö.

- #ſlâaar nog ig 't al niet gebaan

jl2et bie ſlaan/ .. -

't Zu)eetb
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't Zuneerb ban #uba meggenomen/

#eeft be magt ban 't Dobein niet;.

't Iïoomg gebieb / .

aPoet hem tot HPilatug komen.

49.

3Paar meer balſlijſt aangehlaagt/

3Petö geb?aagt / :

5?aar 3ijn leer en maat 3ijn Leben:

JPieg ben ſtigter tot be Schaat -

Zeſ0 / boo?maat v

#p en heeft niet htmaabg bebgeben. " -

5O. * * * * . *

3Pilb gp ban bat ift hem nu/ . . . . .

Scheinli aan u/ -

3JPijl het iPaſcha ig boog hanben; .

5?een/ ig b'algemeine ſtem/ - - - - - --

3Peg met hem/ -

25arrabag gaat uit 3ijn 25anben.
5 I. w

#iet een ſlaoogbenaar/ een G5uit/ -

ſtaaht hier uit/ - - - - - --

19iet een rober nam het leben/

3ſlPerb geho5en boog die geen/

&Pfe alleen

&Png het leben meer komt geben.

, 4 , 52.

ElBaar hoe 3ijt op 50 berblinb/

#aftobg #tino / .

H#eeft u &Satan 50 be5eten ? -

#g 'er geen gebagten meer /

3TBat ubel eer/ -

Wii gegeib ig boo; HPyofeten?

- 53.

## bp 't niet (merheero Beſſagt)

3Pien gp magt ? -

&Poetbp niet ſlºegſlag merkeu? ziet

i

:
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ziet gp niet «Emanuel? -

gſraël *-

#onb gp niet 3ijn 45obbeid methen ?

54.

gig geen ſlaemſch ban hier omtrent

JPietjein Henb ? \

gg hier niemand uit be &charen/

& Pie hem met 3o moeinig &pijg/

3E)onbet Ypijg -

zag zijn imagt openbaren?
55.

d@f en hebt gp niet geb00gb /

ſpoe 3ijn 41Boogb/ -

3Peer de Poben op hoſt tuchhell ?

Iboe hp uit ſheptunug ſºelb/

Hitomb het 45elù / 3

ſºllit Den HIBomb Der#n treliften ? *

5 o,

Ihoe be Stomme ſp;echt en 3ingt/ v

Ipoe bp ſp?ingt)

aPie 50 hreupel mag geboren |

H#oe De 3ichte ball be fl?aan

# bergaan / - --

oe be JPoue meer kan boren? N

57.

oe bp heeft geſtild be Zeeſ

n het mee /

3èan be ſtoo?tg en gigtig hupellen ?

Iboe ben 3Puiuel boo? beun bloog?

H#oe bp 't Pog -

19an ben 23linÜen ": herſtellen?

- 5ö.

gig bergeten al bit goed?

25oog 45ebgoeb / -

alPat HLeeuuoin gaf u be ?50!ſteti?

aDat serpent heeft#ren (Lij

*,
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(Lijgerg aart/

om so na zijn 2öloen te botſten.

52aar het 25loeb

&#n 50 5uut /

59.

bat u 30 buur/

5?og maar be5en op 5al behen/

Gaat men tot aan 'g âDerelog enbl
HJI clenb /

5àiet genoeg5aam uit kan ſpreken.
- 6 -

Zelfg ben ſtigter

g geneigt

em onſchulbig/

O,

boe op beigt

b?p te ſtellen:

een ben U2oom aan hem berhlaarb/

61. - -

13ebt gp niet genoeg inigbaan/

#g be5upaarb

't Bonnig over hem te bellen.

v. R U s T E.

A

# te ſlaan?

e beſpotten en te ſchelben?

2lgt gp ban 3ijn onſchuld niet ?
dP berbrief!

#al 't hem nu men: in gelben ?

* 2 -

Hoier 3al 't tot ber 25eulen moeben/

gſa/ 0 ja! fft 3ie 't geloop/
3Dan ben hoop !

2lig! tjier Homt amp luat rouuu!

#lueep en @Loum/

jl2et 300 beel som: fioeben.

Ãšchanb en ſmaat

"He5ug bloot / .

3. -

beſt overgroot/

aperb

*

-
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aleerb aan een pilaar gebonbent -

lep bie 't alleg heeft gemaakt

&taat hier naaſt / . , - ,

dem te beliften on3e 5ombell. -
64. t

, zeie ben Bemel met een ſpan

#Peten ſtan;

#p / bíe zon en ſlaaan boet lopen/

&taat geboeib aan u0et en band /

(42mm ben bamb -- - -

dPer 19etboemenig #mwat
5.

Ipp / bie 't alleg rigten 3al/

&taat boo? al; - -

#p/ alg ſineeſier/ boo, 3ijn #negten

3ijb bier alg een ſlaafſche itliegt !

&Pm het tegt -

19an 3ijn Hºtmegtw:p te regten.

alPat geſpan/ mat al gerehl

eEn getrek/

Gig, hoe gaat men 't Lichaam remmen

dBp bat ieder ſlag en neep!

32an be Zu0eep /

«En be ſtoeb te meet# hleminen,

7. -

Teaat meeb balt be eerſte flag/

2lmp / ag! -

't gg alreebg te veel geſlagen; -

3ig baat ſpringt het 55loeb Der uit!

alèreeben guit/ - - -

't Schijnt gp neemt # 't ſlaan behagen.

6 -

opg! of een ber ſlagen biel/ -

gin mijn Ziel) - - * /

#n 't gevoel baat ban mag buren; -
» - & 5 . 43p
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GBp bat ik altijb bebogt/ -

&#n bo0250gt/ . . .

3Bat gp boo! impw: be3uren.

9,

25eulen 3ijt gp nog niet moe/

#tet / be roe

&#g outbaft en afgeſleten:

#eemt gp nog een ander meer/

eEi niet luleer/ . . . . .

't Eijf ig obet al bol reten.

7o.

&P boat flaan / boat ſlaan ig bit!

't iſlainſte boit / -

#g aan hem niet meer te ſpeuren/

't #g al HPurpet/ blonb en blauuo /

#g! hoe rauuu/

Ziet men in De Diepe ſcheuren.

7 1.

ººg hoe ig bien ſtug geſtelb!

boe oerbelb/ -

Zijn be &chouberg/ 30 bol ſtrijmen; , -

et houko op 1 hoe bug bertpoet?

GBf bp moet -

£o gp langer ſlaat be5mijmen. . . .

2 ' ,72.

3ſbiſt gp maat 0 bogecb &oſbaat!

albie gp ſlaat / ! !

ziet be moet 3ou u ontballen /

't gig ben onbegrepen «Bob /

X3eeftig ſtot -

't #g het 3Leben ban ong allen.

73, ºr ,

«En gp bie beeg bogeebijeib 3iet/

zult gp niet " , , ' - ,

RPc3e 25eulen ineberhoumen ? -

JPie niet langer moeb oan ſlaan - f.

ve
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3 tonnen ſtaan/

ASchoon 3p geerne langer buouben.

74.

2ºo / maah Iog / maalt log/ 't ig tijb: -

qP bie &ijb! -

49 bie ?lrmen/ 25ogſt en HIenben!

&P mijn 45ob / ih ſch?ift baat ban!

HBie Dog Han -

l#oe gebilb/ hoe mat en lam/

iſiegt begrijpen u elenben? . " -

75.

2tg! hoe treurig hangt dat boofb/ ,

ligoe berboofb -

3g ben glang ber ſchoonſte ºpgen/

«En hoe ſtram
lgangt bat 3Lijf ter ?latb gebogen. s

v1. R U s T E.

HI)aar mag niet het minſte beel

25lijuen beeſ?

#laag ijp niet ben boob beruuerben /

gëet Dat gp (tot u bermaaſt) A"

2ll u upgaaft/

2ölauun en blond/

#em 3o menigmaal boet ſterven.
77.

jl?oet ijp nog tot meerbet hoon/

&Boogne Hit?oon/

't HPurper Hitleeb en ſtietſtaf blagen?

JPoet/ (belaag!) moet bp al meer /

«Epen 3eer/ -'

zijn beſpogen en "Een

%a 3o ſtijf/ bat anºn J12.onb)

UPat
w
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3Pat be liefelijke ſDangen/

beel migmaaltt boog ſch?am en buii - -

5àu 30 buil -

zijn met fluim en bloeb behangen.

79.

Zo berballen en beragt/

3 R2ag 't €5eſtagt / -

3Pat in &#ben ubietb bebgogen/ - |
RPat be €5obbciö hier op 2 arb/ -A-

zo onmaatb/ . i

iſBorſt beſpot 3ijn a:beſpogen. k

O

aBiftmaal pgiftfielb ong. De bogaah/

o@in ten 5aalt /

RPit niet uueerbig ig te melden:

en tjirr uperb het minſte booogb/
5Piet geljungb / - W

9.nu De b05e ill)eng# ſchelben.

I
e l

69! bat be3e mebgigheib / - t
#g beſchreib / - }
3Birng gemoeb en 5al niet breken?

zal bier enig ſtij?iſten @Dog /

25lijpen broog/

v .

KPat ban &Zrallell# 5al leken ? h

2. -

«En gp) o mijn ſtenig Hºgert? :

3Laar 3ijn ſlmert

ill eeng ſmettelijk boogboonben:

3ſbeenb om 't Blijben uan u lºgeet/ .

#lº)aat beel meer

3Beenb / ei burenb º: uime 30mbell.

3.

#iet hier / hoe bat bitter 3oet/

aperb geboeo | -

3Leekb/ mijn ziel / ei leerb ban mijben: ga/

l
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w &Pie 3o D'Onſchuld laat in ip/

G E z A N GE N. 4s

ga) perfoeien met 'et baab/

't Zombig humaab /

b'ſPo?5aah ban bit #via TIijben. .

4.

2Ig! hier komt ben 3Lijber boog/

'ä ſlâeen ih boog /

boe ben ſtigter tot be Scharen

ſioept/ melig bit maar u uſeng/

3Ziet ben iſ Daeng /

Zal u 25loebluſtm: aan
5,

ziet / ig niet een ieder beel/

2TI te beel

3ean be Zineep en ſtoe boo?ſneben?

ziet/ hoe be5e itgoon 3ijn l#oofd

geeft booghlooft;

#eeft bp niet gaat,#dam:

3Lijb ban bat ik hem ontſſa/

«Ei 3egt ja ,

zo (HPilatug) pleit te begen:

5preekt boo? feber mond en ſlag;

#l?aar ag! ag!

2juba laat 3ig niet #rum.
7,

guba / borſtig na 3ijn 25ſoeb /

25lijft bermoeb:

«En gp / boo? geroep en ſchreeumen

1Ban be Schare / (alg berbuJaaſt/

«En betbaaft) -

3Berpt bit 3Lam 30# be HLeeubben.

UPieg/ o ſtigter! luat ap buaſt/

't Buul 3it baſt/ -

't &#g geen ſmet om uit te bpijben/

-
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©p bat gp -

deſarg 19gienb30ub mogen blijuen.

v11. R U s T E.

89.

#elaag! 't ig al (ulaat men 3ſet)

5àieum betogiet/

Zo gepilb en 30 boo?ſlagen/

3Berb 3ijn ſitng nog niet geſpaarb/

#laaar be3tpaarb

#Laet 3ijn eigen ſt?uig te byagen. *

9O.

2tg! baar ſtapt bien g5aah heen/

iſ haar/ o neen/ -

't Zal hem meer alg #5aah raken:

't Been ontbrecht aan &#tier en ſtam /

#Boet bit Lam i

3Poo! 3ijn 4Pfferbahb bolmaſten.

9I.

3Baat ig nu #eru5alent/

#lmje ſtem;

19et gejuig/ en fileber ſpreiben?
w 2ig! gig bit be laatſte eer/

Zo u Ipeer/

2llig een JPfef ter boob te leiden?

- 92.

3Laag mat balt hem be5e gang / -

&uut en bang: /
ziet/ hoe bat 3ijn monden bruipen/ ſ

«En nog pijnb men ben met ſlaan/

dBm te gaan/ '

aPaat bem magt ontbreekt/ te kruipen.

- 93. (

3ſlaat nog ſlaat gp 't bloebig Bel |- Hºoe bug fel/ g g * 1 2 i

-- 2 s 1 3laag -
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#ſlaag ijp niet een boeinig ruſten;

JPie ong b'eeum'ge ſtuſte brengt /

«En bermengt)

«Pn3e ruſt/ met lºemelg luſten.

94.

't Sg al meer alg 't blote ht?uig/

goobg geſpuig/

& Pat gp hem 30 3maar 3iet ballen:

ſl onb?agelijhe gok/

lgangt aan 't bloft/

jlâet be 3ouben ban ong allen.

95. -

2 iet/ hoe 't hert bein klopt en jaagt;

H#p bertraagt /

2ig! bp balt / bp gaat be5uijften/

lgelpt/ Iprenet/ be5e eer

#g beel meer

?Ilg 't be3it ban na:aliaat
ID l

, 90.

2lg! na 30 beel bitter leeb)

25loeb en 3upeet /

2dg! ma 5o ueel ſlaan en ſtoten/

H'tomt hp tot be b?oebe ſtee/

3Paar 3ijn ubee /

2lan het ſt?uig nog moet bergtoten.

97,

p) bie onlangg alg De Zott)

igten ſton / .

JPie op GLhabo? 30 hoſt blinfien:

jl 2oet (om on5ent buil beragt)

23jn be ſhagt -

1Dan be biepſte ſma: ber3inſten,

96.

Ziet beg 1Baberg enig Zoon/

JPie 3ijn (Iljgoon

geeft van eeuwigheid besttent :

*
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,

amperb geſlingerd en gerukt!
ººk

Proefheid maakt mp onbekwaam/

5?eer gebruht / . -

en 30 naakt op 't it?uig geſmeten.

- 99.

3Paar meeb treft het pand en Boet/

Iboe bermboeb/

«Baat gp 25eulen bit boogboten:

get/ bit hmerſt boog bleeg en been/
t'2'amen heen/ w *.

&P ! bat ſnijb boog hert en oren.

- - - - IOO,

3Penht hoe íg hem nu te moe/

Hboe / ag! hoe

HD2oeten hem beeg boonben ſmerten?

g#n nog bguht 't inmenbig 3eer/

H#em beel meer/

2Zo gaat hem ong heil ter herten.

1 OI,

2lfgronb ban genaab en gunſt/

GEi/ buat liunſt /-

312at bernuft/ of mp3e 3innen/

lgeeft ben onbegrepen ſchat/

qDoit gebat /

19an u nooit gehoogb beminnen.

IO2. ,

alBerb bit 3elfg be ſlâoogbenaar

5 àiet getmaat ? .

JPog ſjoe 5al iſt uneber ſprehen

12an u boob gemonbe 25opſt/

32an u bo?ſt -

RPaar be kragten mp ontbgelten.

IO3.
2lg! u lijben (maar ik hom) e

jl?aakt mp ſtom ; . .

Hºtan ik mijn gebagten uiten?

aeie .



-
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G E z A N GE N.
zeie 'h t'5aam/ - ,

zal met 3ugt en traan beſluiten.

1 O4.

zoete ge5u fit behen/

3Pat ik ben/

- bºilberſchuibigſte ban allen/

apaat boo, grºf 50 bol gebuſb/

Zomber ſchulb /

#n bit #Lijben 3ijt betballen.

vIII. R U s T E.

IO5.

gslaat ban nog/ mijn £iel/ um Oog

eteng om hoog/ t

Ziet baat hangt ijp nu berijeben/

aPaar / baat blieb het 3Lebengnat/

't IBeil3aam 25at/

apat ong 2laron niet hoſt geben.

/ 1o6.

ga/bft 23loeb en auberg geen/

& Pit alleen / -

aBoet u 't eeuwig heil genieten:

aeit alleen betaalù il ſcijulo /

«En berbulb / .

Gül het lange 2öloeb bergieten.

#eu) ſpeer gegu/ 't ig bolblagt/

g#n be nuagt -

#an ben âBuibel iguermonnen !

ſpiet booſ werd ong heil behenb!

qjn bolellb - .

't ſp;ote merft bp u begonnell.

1o8.

“Bp alleen / beet 3#! gy

g
:

stan
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Stelb ong bnp/ -

3Pie ben ?lfgronb hebt geſloten:

'g Daberg toontgljeſ0 ge5uſt /

't 19uur gebluſt /

«En ben Haemel opgeſloten.

I C9.

3Bet en #onbeu/ Igel en Boob/

#ijn ontbloot

, 3Pan merboemelijke ſlaagten:

Hºeben uperb ong Zaligheib

(@loege5eib / . - -

&Dat uup boo? 't Beloof bermagten.

I I O. -

3Pieg buig ih ootmoebig ſpeer/

13002 tl neer/ -

3laat / ei laat mp bog berumerben/

3Pat De ſtragt ban bit u 25loeb/

#jn mp boet -

b'4Pube ſlèenſch bet bumaling ſterbent,

I II.

3Leerb mp / bie onueerbig ben/

«En u hen / -

b'«Eigen meerbigheib berboemen/ .

“Pat ik eigen 113ll en Etgagt/

“ſbantſch beragt; -

5?iet alg in u ſt?uig mag roemen.

I I 2,

JPoet mp boog u 3Lijbengbaan

ſ&Lot u gaan/

GEn mijn liefde opbpaarbg 3emben:

“Pp bat ik in paſte hoop/

#l?ijnen loop/ -

libier beneden mag bolenben,

1 13.

gPat ſh ook in tegenſpoebâbel gemoeb/ genſpoeb/

uwe
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GE z AN GE N. vr.illue homſte mag berbeiben: w

aPetenb'bat geen bluh 30 groot) . . . .

Jhog De NBoob / . . . . . . -

ſlap ban uwe liefd al ſchriben. al

» I t 4.

g#n alg ban ben tijd 5al 5ijn/

gaat gp mijn , , 4

alPegneemt uit bit Pal ban 3Lijben:

gºi berleenb tmp Dalt bat ift

32iet een ſch?ſſt/ . * . w -

qDm ben leſten ſtrijd te ſtrijben.

- - 1 15,

GEn alg ik niet ſpreken han/

JPan/ 0 ban! . * * , &

3Laat mijn 2ſel tot u nog ſnikken /

-
-

gEn laat ban/ o Ieeer! u beeſt/

2lſbermeeſt/ * * *

jl?p met ſºennelg#anuma. 1

- I I Ö, *

Baeemt ban u wethregen paub

#n u ſjanb/ •

JPat gp om t1 25loeb bergieten / .

5thenhen miſb boo, 't Marog geätoel

't &#euunig boei/ . ' ſ .

RPat uup boo? u &Poob genieten.

* * GEioöFS
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GE E s T E LY K E

GELooFS AANDAGT

o P JE z U s

LYDENDE LIEFDE.
• - - - - - - :

&tem: Is de Liefde zoet lyden. *

M# 3 e5ug / iſ. hnitief - we

&Pp G5olgotha neer;

iſ

Om Dat baat mijn Ziele - t

#aar trooſt bint / en um eer. *

ºp lijb/ maar noo! mijn boemb're ſchult / | |

“Boog u booblijhe momben /

«En gehoop3aam gebult.

2. -

G5p geeft u ten 25ogge ' en . . . -

1eoo! inp/ ben géchulbenaat/ 4

GBp ontheft mp ban 5opge

12oo? het ſteuümig gebaat.

#laen heelt hier 't mare Pffetlann: -

«Een amber lijb be ſtraffen/ S

JPie een ander toe kwam. s

- « | ' 3. '

IIIbo 2 ijbe ig boogſtehen/ .

itune gamben boogboot: *

âldaat De Spieg ig gebieden

3Ban ben regten ooſt. -

3Pe & pitg boogboten moeſt mijn 3ijb'

3Pe 3Bagelg mijn ligamben

&Een eeuwig betuijbt,

' , . * 4. #ius

v

2. *
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gift onregtbaarbig ben. Daaroin : '

---------

4• Zº

Hºlm booft ig omulogten

#laet een Poo?ne itgoon:

GPp bat ſh hennen mogte -

#ijn ueroienbe fmaat en hoon. |

#et lipijggbolh laaft u @Long met ſfeh:
jaaar ik moeſte gelaaft 3ijn I - . *

HIit 3ulk een 25ech. .

5.

39e ſteteng ubm' liganben

25ehnellen 30 batt:

#lap moeſten die 25anben

12aſt binben met ſmart. -

aPe Laſteraar ſpoog u in het ge3icht / | | |

23eſpoum mp/ mant in mn . . . . . .

«Been heerlijk aanſchijn licht. -

6 - - --e : 1.

#ſlap bruhhem 3ubare laſten/. - -

«Bp to?ſt het ſchanbig l9out/ -

Hºet it;uig mp beter paſten/

aïPaar op gp ſteruen 3out.

#et it?uiſſen bubbel maarbig:

d? #le3u! maarom

7.

32oo! 3ulk een ſlºigbabet

20 booblijft ge5ucht? -

19oo! 3ulſt een 19errabet - - - -

jl het filagten be 3Llicht "-25eroertſ maarom ban uulen Bob w

3Berlaten ban een icbet/

12eracht/ en uiyot,

2lan laanben en Poeten

2tan 't #t?uiſſe gehecht/

Hitomt gp mp ontmoeten - -

&P 3 (qIrottbus

-s
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(Iroululo3e #necht. 's

«Behruiſte 3ijt gegroet! u ſpijn

ſlàijn 25al3em / mijn Hleben

JPijn GTrooſt 3al 3ijn. -

#n 't 5unah gelobig menſchen
«IPer b?oenigen 23org/ Y

Spe ſtoem ber Th?iſte-ſaenſchen/

#egt gp alle mijn 502g

2Aan 't figuig/ en 3ijn te 3aam het Tian/

gEn 3??ieſter 1 en 2 ſtaat : " ...«

den Offerulam.
"- I O.

HIllu bpfenbelijk ſlPe3en

HIRijn ziele booggrieft:

't Iſtan higanhen genegen/

JPoen baan ben in HLiefb.

ºp buigt u hooft/ alg of gp mout
69 ſchoonſte 2fel-iſlàinnaar TT - »

* !

512p fiuſſen aan 't bout. + ''

. . 1 1. ' . -

ſlim L?anben en 2Trmen -

45eſpannen met een / 7 %

9mbel5emb erbarmen .

Žig zºonbaarg in 't gemeen.

Jae firchter 2ürm omhelſt ben goob /

Be &linher noob ben lgeſteu T

(Lot ſt;iſte genoot. * *

w I2.

wilt beſte inue GPgen -

geen Irane-25ton oliet/
SPatteber tnebebogen/ w

5poelt mueg mijn bero:ſet.

luj ſmaatheid brengt mn glorie aan/ .
#u ſmert ig mijn brengt * . Z

«En blpheio uootaan, 7
. . . . . . . . * 13, 'Ibn
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- 13.

ſluj Poob íg mijn HLeben/

illum 3Leben mijn Poob.

ſlàijn ſDelluſt u 25eben/

#Iaijn ſiuſt ig u HPoob.

eBp 5ijt mijn 3onbe/ en Zoen met een /

jl?ijn 250?ge / ſl)ijn 25?uſbegon /

eEn ſiecijtijeib alleen.

I 4.

3IPat b?eeg iſt GBobg bloeften /

312et / Puiuel / en libel /

2lig 3p mp onthloehen

jl 2et bgulieub geſtuuel.

a Pe Leeuuu uit gubaag Stam / bien Lºelt

H#eeft juicijenb bermonnen/

#l?ijn 19pand gebelt.

I 3',

gIn blahenbe 3Liefbe/

Zijt gp bug berb?ant/

3Belft u Iperte boogriefbe

iſlāet gloembe III?inneb?aut.

€5p 3ijt mijn ſºenſr/ uit mieng ?t #

23ſt mo?De geboren /e

Zo 'ft boogmaalg# en mag,

l O, - -

3Pat 5al mp / ſieben leeere | | |
(Le moejelijſt 3ijn ? w

?IIg gp mp 3ult leren - - - -

âDat arbeit/ en HPijn/

demblagelijk/ gp bloegt boo, mp/

3JBat ig 'et ban bat th

3Boog u niet millig ſp?

17.

2Ich mogt ik ene #tgone

#Ban 3Lauboeren ſchoon /

€9m 't g00ft ball#s Zolle - (ſ)ttle
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Omblegten ten loon:

«En ſch?ijben: Dit zyn Kruis-trofeen

Van Jezus, die den Satan

Den Kop heeft vertreen.

18.

11un &Puifjen ig be finiſſe
350mbpijlen geblaaſit/ v

3Pan 't umgoegenb geluiſſe

32ertrooſtingen maaht;

2 ºf 3eg baat: Dit zyn Kruis-trofeen

Van Jezus, die den Satan

Den Kop heeft vertreen. w |

I9.

3Bermoeibe/ belaſte -

Heerlegen met ſmart/ "

alBilt u hier bergaſten/

«En ſterken het hart:

3Ballt 3iet! baat 3ijn de Kruis-trofeen

Van Jezus, die den Satan

Den Kop heeft vertreen.

2C.

25eſtrebene zielen

Jaien de Bufuel met Hragt,

3Bilt plagen / bernielen

312et alle 3ijne magt:

ziet op! Daar 3ijn de Kruis-trofeen
Van Jezus, die den Satan :

Den Kop heeft vertreen. }

2. I.

3àu ubil iſt bergaſten
#ſlâijn luſten en al. el

#)et 30nbig bernlaſten w w

###p b # - -agelen OllÜell 9

9berpein5enbe/ binb' # goon op 't Hooft

Jºnijne luſten gebooft. - -

- - | 22, 32tt
ti ->

-'
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22.

5 àu ubenfcht fft het ſt?uig-HIam - -

fiegt banſtbaar te 3ijn: * . .

. Bat mp op ben iiguig-ſtam

12oo, ſchamben en HPijn

25ebgijt/ maar meeſt ban 3onben b;n,

3lan alPereſt gekruiſt heeft/

RBe 3Perelt aan mp.

Den 9. Julius 1724. J. HOFSTE DE.

5a

- H E T N UT s T E

SC H O U S P E L.

3Bij5e: Courante la Bare, @f/ Helaas myn zugten.

I,

O #ſlâenſch / nieuwsgierig Menſch, gemoon

ilm Iuſt te 3ien aan bloebe (Lreurtoilelen/

@f baat De Muelluſt blp Homt ſpelen/

Zie mat #3flaatg en 45obg geregt uertoon'.

Žie & bob met HPurper / Staf en #goon

(@Len toon geſtelb / uur | 2eer met ſlaafſchen hoon.

«Begeſeld / bonb geſlagen/ buil geſpogen.

HPilatug menſch

69m mebeoogen

ſtoept; zie daar den Menſch.

2.

Ontmenſchte Menſch, bie ſtout en trotá

G5obg #Zoon nog naar behroon ſteekt / en jobaatbig

Op pble p?agt/ 3ijne eet boogaarbig/ -

Zijn ſterk / 3ijn bloet burft te trappen/ met beelſpotg/

#em bollen met een balſchen groetf

Zijn ſtijlt berfmaan ber3ot op 'g buereltg goet.

&P 5 ligoe
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Iboe 3eet bie 30?g met bui3enb boognen ſteke/

JPie Htang berfleng'/

RIPſe rietſtaf behe;

Zie/ ai 3ie bien ſl2enſch.

3.

Gelovig Hart, luſt u te 3ien

GEmanuël/ uuu G5oël/ uun ſlâeſſiag;

I#et Lam / geſpelt ban &#faiag:

«Bobg &#ngel / ban alle &#ng'len op be hniem

t”?lanbibben/ uuu 45emabe5on;

illum 25 ufbegonn/ ben ſchoonſten Salomon / -

Zijn 1Baberg (9eer/ buieng rijſt na 3uift een ſt30ning

ſtent perſt nog greng/ -

HIuu 122ebehoning; g r : * *

#ie/ ai 3ie bien ſlèenſch. - - - -

4.

Bedrukte Ziel, bie 'g l9emelg roe

Hilaet ſmart geboelb / aan 'glºeilanbg ſijben ſchulbig/

1Peel ſmaabg bail ſlâenſchen lijb gebulbig/

3Ban ſlà.enſchen trooſt uerſtehen/ bang en moe;

Zoeft gp / te fnoot/ te buil bebleht -

q#en 5uiber 25gon/ geujaat/ bat fmaat bebekt / * *

&L2ooftbal3em boo; u iPijn/ ben 25oom beg 3Lebeng

1IIun heil / um uJeufch/ -

.1 Iuu' ſt?gon al tepelig;

&te / at 3ie ben ſlàenſcij. -

- beſchouwd in zyn

V O L H E I D.

1Doig: Ik vryden op een tyd een zoet &c.

I.

W# 5alig ge5u 3oet) boo? al u uitberhoren / .

3ſt nietig ſtetbeling/ geheel ueroſoeſt"E:

- - et
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n

('

1Bertoont mp beo: It G5eeſt/ u uolle heerlijkheib/ -

3Pan werd mijn broeue stel/ boo, uue gunſtuerblijt.
r 2.

3ll bolbeit onbepaalb/ han, mijne 5iel niet batten/

ill rijhûom bol getuigt / 3ijn ſchatten boben ſchatten/

&P houdt eenig bolle li?eer / uerrijft mp boog u goeb/

RPali Hrijgt mijn lege 3iel/ ball allegoberbloeb.

3.

gP 25?onne uan bet ligt/ upie kan u glang be5effen!

âBie ſtan u heerlijſtijeib/ tla bueerbe ooit berheffen?

3Fonteine ban het ligt/ Homt bog mijn 3iel beſchijnen

&Pan 5al be nare nagt/ en buifterbelbuerbuijnen.

4.

#l buijgheib heeft geen grollb/ubantbog u naam ig ſtaab

2il upat men wuijgIjeſb noemb/ bp u geheel bergaat /

alBeileerbmp ban mijn iPogſt/ban3al ik ubijgheid binbë/

2lg laat u mij5e raab/ mijn bubaagjeſbijeel berfſinben.

3. -

op ſchoonſt &fmanuël/ubat hanuſchoonheibbinberen!

4H glang boet al het goub/ in mijneagting minberen /

q#f laat het nietigſchoon/maat uit mijn oogberouJijnen

3Pan baart het aartgom in nimmerſmert of pijnÉ.

45p 3ijt bie ſterke 45ob / u magt kan niemand ſtuiten/

43ebonbene maakt gp log/ bieb?pig httub gp ſluiten/

Ontbinb mijn 3iele ban/ ban 50mb en &afang magt/

2llg iſt in onlnagt leg/ 30 ſterfit mp boo, u hragt.

7.

Olſene lebeng firagt) ban af it gunſtgenoten!

?Ill upie ooit leben Hreeg / 't uuagban u boortgeſproten

G#f ſtoning leeft in mp / en laat ih boo? u leben/

GEn alg ift DObig bein/ w: mp ban lenen geben.

G5p 3ijt be heiligheib/ en allersniperſ bneyen/

ga uuomber onbeſmet/ bit boet mp boo, u byeyen/

'Ag maaſt mp lt gelijk / na mate ban u upil/ &#

Il

V -
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«En laat mp op u boen/ bog altijb 3u0ijgen ſtil.

**- 9.

g，5p 5ijt be goetheib 3elfg/ geuaab leſb op u lippen/

2ll muat het ſchep5el heeft/ 3ijn ligt ig kleine ſtippen,

al goebijeib 3ie op mp / 0 builb mp niet beragten!

&choon ih boogaarbigben/'Huil nogtang op u uJagté.
IO.

#ebt gp ooſt niet een 3ee / bol ban geregtigheben?

a g!! htinù al it golft/ Daat eeuwig mee behieben:

el bcht mijn naahte 3iel / boog u geregtigheib/

&Zo uberb ih ſchuldenaar ban al mijn ſchulb bebpijb.

II. -

&#p 3ijt beujaarheib ſpeer/ u moogbbathan niet feilen/

#a 't geen gp bebt belooft / 5al íh geburig 3eilen/

3 I uuoogo mag niet genoeg/gp moeſt het nog be5meten/

#laaaht gn't aan mp ooit uuaat/ th3al u eeuuuigeren.
- - - - I 2.

obetrotilue JPibbelaar/ 3ieſ50pger boo! u hinb'ren/

&al u gettouuJigheib) boo? Ijaar ontrouubberminb'ren

&P 11een gp 5ijt altijd bie gp ooh uJag boog be5en!

UPaat ſiolut bamboat het upil/u bolh heeft niet te bge5en.
t I 3.

HI bolljeſo #one 45obg/ bieſtan nog nimmer minberen

't &#g altijb euen bol/ boo: alle 3-iong iltinberen/

#)iet ben ik ſpemelg 25gooû/ boet mp u bolhefbfmahen/

?lg boet inp in u 3ien/ en boo? u liefde blaften.

I4.

H#oe menig treurig hert ig boo? u niet berblijb)

H#oe intellig belie buigt ig boog u niet beb?ijb/

âBie Hujalnooit boo! u@Lyoon met buile boe3em3onben

RBie geen pardon en hreeg; ja ſchuilden in u uponben.

* 1 5. - -

ſêat ig 'et boo! gebgeh/ bat gp niet humb berbullen?

ſBat tg 'er boog een goebbat gp niet unilo bergummen ?

3ſbatig'er boog een ſtulaabbat gp niet weg kuntnemen?

3Dat trooſt ig op u nietſ voor al die heiligw#o
I O,

-+---

-
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42 mag ik maar in ſtaat/ om ſteetg op u te malen!

«En Himaamb gpeengingunſt mijn bloebe5ielbeſtralen/

3Pam hielb be moeſthetb op/ Dan 3ou ik ſierlijk ſtaan/

gºn met een 3Leeumen moet) in al u luegen gaan.

e 17. * *

| 2lg boet mp 3ijn hemuſt bat gp 5ult 3ijn mijn beel/

iſlaijm3on/mijnſchilt/mijn ruſt/mijn emigpyonhjutmeel/

het gaat ban 30 bet miſ terwijl ik ben beneben/

âBilt gp be mijne 3ijn/# u ben fit te bgeben.'

- I

- 3Pe tijb bie meemb baſt af / Op 25enjamin gp leeft/

JPie op um gunſte magt/ gp meſ een voorſmaah geeft/
12an Hºtanaänbguibebloeb/'ft meen niet batig beneben/

' 312aar hoben ig. Dat gGeb/ gp 3ijt baſt booggetreden.

I
''. 9. -

2lf trek me boo, um geeſtl en grijpt inpbp berbanb

t «En boer me uit beeg4l2oeſtijn in't I gemelg3Baberlamb.

berbreekt mijn 5onbigbert/ mijn unille milbie buigen

«En boet mp alg een hinb aan uuje botſten 3uigen.

t

D E v o L M A A K T B

t , IN zYNE - O

" L I E V E L IN G EN

volmakende, 't geen in haar ontbreekt. -

stem: Pſ; 146 of/ Fiſis kwam Filander tegen.
- - /> , , ,

r - - '

v

1" , 1. t

Oete Jezu3uib're 3oetheib / . '-

GPeel mp ban uun 30etheſo mee; mſ?
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Vr

engt een bgopje) boo? uur goetheid,m: mijn bitt're Zieleugee; h 1

Zalf baat meeb' haat Dobe bugnb'

#ſlap bergeben boog De 3onb'. . . .

2. rº

Heilige Jezu, enkel heilig/

* - ,

*s- -

#eigt mij door u geeft en aeoorb/
OPp Dat iſ mijn leben beilig -

«En geruſt/ boltrelt nu boogt /

&Peſt met ume IBeiligheid

jl?ijne maakt Elenbigbeſö.

3Ug beminnelijke Jeſu,

áleiſſe 3Liefde / HLiefbeb?ou /

GP bat ik tog eeng in beeg u -

alBell'/ mijn 2ielborſt leſſchen ſton!

&#n bat eeng baat bloejing biel

2jn mijn uitgebgoogbe #iel.

- 4.

Waarde Jezu, dierbaar Heiland,

&Pie ift hoger boub en ſchatt'/

aPau al 't Alarbrijfig 250uuo-en meefland/

«En al 'g HIBerelog ſhoub en Stijat;

2ſlf bekroon mijn nietigheid

HI)et n bierb're luaarbigheid.

. 5. -

O volmaakte Jezus! gunt mp/

&Pie geblehhig en migmaaht

2öen / te uuo, ben (upant dat hunt gp)

&Paag'lijhg meer en meer bolmaakt;

(GLot fit ben geſtegen op

dPet »omaatjes maar top.

Sterke Jeſu, IËelb in 't ſttijben/

#ubaag Leeuun bie obermind

#llle bie u tegen ſtrijden/ -

l

..

ië
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âDieng gebrek en onuermogen/

-

gh ben tebet alg een hinb;

ſlaaaht mp met u &terkte ſterk

aPat 'h mijn geeſt'lijk HPech bolmerſt.

7

Ryke Jeſu ! da uuo' ogen

(Pp inyl arme 25ebelaat/

'll beſtenb en openbaar

2ijn, uuerpt mp Dog iet mat tot

#n mijn geeſt'lijſt a:mer.

Goede Jeſu! goebijeib 3elbe/

TLaat II ſhoebijefb in mijn #ert

3Pien berbo?ben gronb boogbelben/

3Pie bol Hubaab bebonden buerb:

&#n oerbelg bat boob'lijft humaab/

't HDelft u 45oebijeib tegen ſtaat.

Vriendelyke Jeſu c#ne, t

UPie bt 2ºonbaarg u?iemb'lijft noob /

&Lreh mp (Die mp baalt bergifte

%jn 't beb?ijf ban 3onben ſnoob)

JPoo! u 5oete b?ienb'lijhbeib /

illit Det 3onben. Dienſtbaarheid, A. G.

NI ET DAN JEZ U s.
&Pp be ſlPij5e: Digter die de blinde Wereld.

- I -

A"# ging teng 3iften/ | | | |
«En boogtaſten in ben gronb)

Zeneca's bermaatbe Schriften/ .

aPaat bp veel geleerdheid bonb. 'y ,

écho
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5chonen 3Lof ban Zebebeugben/

Zebentrooſt in groot betbgiet/

aPog ten hond hem niet berb?eugben?

alBant bp uomo 'er Jezus niet.
- 2.

3Pat gaf mp een groot bermaken /

qEn 't beufel mijn Ziel 30 3oet/

3Pat iH 00ſt in alle 3aften

Zoek / of Jezus mp ontmoet/

Zonder hem ig nietg te begen/ -

ſlàaat berbgiet Dat blijft betbgiet:

Zelfg ig 3egen 3onbet 3egen;

âIBant inen binb 'et Jezus niet.

3.

gg 'er ſtaanâheib/ &nnert en 3Lijben/

2ltmoeb / lºonger / JPo?ſt en ſpijn/

dPo2log / 33eſt/ of Piere (@Lijben/

dPf een innig Zielgehºmijn: .

Jezus Han ben (Irooſthroeg ſchinſten/

gËn ber5agten al 't berogiet/

2lnberg moet m'er in ber5ínheu;

3IBant men binb 'er Jezus niet/

& 4•

O Hºgeeft men 1Boonſpoet/ hoge &taten/

op;ote ſter / en magtig 45oeb:

&Pg! mat Han Dat alleg baten/

, , o;n mat geeft bat aan 't bemoeb?

- iſlaift men Jezus onbertuſſchen/ .

aPo?ſt na meer heeft groot berbgiet/

- en ten han geen onluſt bluſſchen,
31Bant men binb'er Jezus niet.

. . 5.

#g 'er ſpel en bertel lagcijen /

HIBulpſch getierſ en ureugbgeſchrei/

#oogbl iuat ban bat hagchelagcijen

-, te
- 1

C 2 ..

eens ble 3Pij5e #toning 5ei:

- A

w

-

-

-

&#p
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«Bp/ o 3Lagchen! 3ijt uit5innig/ -

&Bull)eib / ell gp baard berbrief.

Og/ het ſteekt 30 bpſter binnig; 1

âBant men billb 'er Jezus niet.'

6

*# meer in

eeſchluſt / Oogluſt/ 3otte 1Daan /

«Blootſche Pragt/ oergulb/ bepetelo/

GEn bat lacht Den UPu0a5en aan:

33eg/ o HPerelb! laat mp ruſten/

Alſ u luſt ig mijn berb?iet/ «

alPat 3oub mp de 119ereld luſten?

abant men wint 'er Jezus niet. - --

t

- 7. -

schoonheid / Sterkbeib/ friſche Leben/

dEn ſje;ombheib / grootſte ſchat/

Staat 'g woel 't beſte ijſet beneben/

Pat ooit ſl2erelbfclj ſlºemſch be5at:

#Paar ig Jezus niet in 't perte /

zo en ſtelpt het geen berögiet/

JEaar het laat De #ieſ in ſmerte;

3TBant men binù 'er Jezus niet.

3

4，5;ote HBijgheib/ 3ooggeleerbijefb/

5meeg beleib in ?tarbg beb?ijf/

3Peeltijbg ſPijgheib en iDerheerbijeib /

GPg! mat geeft dat al om 't lijf?

âBant meel (Eijgheib 3iet ueel ®nluſt/ -

Ipertehnaging/ Zielg uerbrief /

d@g! Die HPijgheid ig ool onruſt, . . .

3,Dant men binù 'er Jezus niet.j - *

- 9.

#g 'er eerlijk goed bermaken / .

(SIreft het al be mibbelmaat /

q: RPaf
- "

*
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SPat en han men niet boel lahen;

3TBant 't ig in 3ig 3elfg niet humaab/

3Pat han boel natuur berhbuihhen /

qEn bat tempert aarDſch berb;iet !

5mlnaar 't en ſtelpt geen Ziele ſch?ſhken;

3Pant men bin0 'et Jezus niet.

IO,

3Leſb m'een beugb5aam 25urger leben/

ſlàatig / eerbaar / heug en 50et:

#oub men al be ſlBeegſchaal ebeu/

2llig een eerlijft lºeiben boet/

&#n men buil 30 't I)eil behomen

(@Legen 't Ceuunig ſpelg berbgiet/

JPat 3ijn 50ete (ILOberbronnen;

âDant men bin0 'er Jezus niet.

II •

23g 'er ook 45obgbienſtig plegen

ſ2a be mij5e ban het Blanb:

GEn men loopt berfieerbe bmegen/

&#n een pu'rig migberſtanb:

gºn men meenb 30 't heil te treffen/

-

(6Lot berloſſing ban 't berb?iet:

Og! Dat ig een bubaag be5effen;

ſlPant men binù 'er Jezus niet.

I 2.

&P gp 2ïntich,iſte écharen!

aPie 50 wyt van Jezus roemb;

Göp vuilb ober al bergaren

't Lºefl/ baat 't niet ban baan en hofnt/

4lit uum 4Derhen/ 25ebaart / Hlaiſſen/

2lfíaat/ 19agenuurg berbier/

«Bing bat naar u bunaag bergiſſen/

#o ouag Jezus Jezus niet.

-- 13 en
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13.

gen/ o gp Socini 25enben/

JPie 4,5obtg Zone fmaat aanboet/

3Pant gp gaat 3ijn 4Bobbeïb ſcijenben

oEn be lofppijg ban 3ijn 25loeb/.

«Bp berlochenb on3en libeere/

(4Lot ber 192omen hertgberbgiet;

3Pant maar u perbloeſtte ſlere /

Jezus ig in Jezus niet.

I 4. -

Zo men ooit tot regte itlaatſjeſb

1Pan 450Dg heimeniſſen komt /

eEn men treft al50 be maarheid/

3Pat men balſclje 1Leer berboemb;

#g m'in Jezus niet geheiligt/

&Poo? 3ijn 3Lijden 3tuaar berbgiet:

qPoſt ble boeg ig lliet gebeiligt/

3Dant men binb 'er Jezus niet.

I 5.

3Boegt m'er ooit ben 45obgbienſt neben/

jaa beg Zaligtmaſterg ſlBet/

Hitomt 'er bp een Peugb5aam leben/

5àa be ſlPerelb onbeſmet/

23g 'er Jezus niet ban binnen/

't ſtan niet trooſten in 't berbyict/

«Bob en kan geen ſchijnbeugt niinnen/

âDant men billb 'et Jezus niet.

- 16. - w

#ſlâeenb men ooſt op 45ob te boubuen/

42p bien onbejubehen rotg:

#eeft men al een ſterft uertrouuwen/

ſpel en UPutuel tot een trotg/

zomber Jezus komt niet naber/

49f Die bulltblalil#" unitſ
- 2

->

52ie
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#Biemand komt tot ſbob ben 1Baber/

Hitomt bp 'et boo? Jezus niet.

17.

opg! matig 'er op bet ?larben/

d9f in 'g ſjºemelg uJijb Q5eſpan ?

32iet ig 'er ban 5ulhe umaatben/

3Pat mijn 2 ziel beriloegen han/

450b alleen ig buben allen/

JPie han ſtelpen mijn berb?iet/

jl gaat ook Die 59u mp ontballen/

12iel mijn ſlot op Jezus niet.

- 18.

#eer uiat 5oub gp mp bog geben?

«Beeft mp Jezus of ih ſterf/

#Zomber Jezus tg geen leuen/

#TAaar een eeuunig ziel berberf;

alDilb mijn ziel aan Jezus ooegen/

aPan beſpot iH al 't berbuiet/

Jezus ig mijn Zielguernoegen/

25uiten Jezus \uil ik niet.

19.

Berre Jezus Homt bog naber/

#laaaht mijn ziel eeng onbebgeeſt /

3Leert inp 5eggen ?lbbaſ Babet/

3lcib en trooſt mn boo, u ſbeeſt/

#baar u b?anb mijn ziel met ſtiften/

3Paarom boel iſ geen bero?iet /

'It alPil in mijnen Jezus ruſten / .

25liſten Jezus iſ 'et niet.
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JEz Us De H E I LBR oN.

(Loon: Courante Monſieur.

- I •

'ft Ben alg een borſtig. Lanb/

#efcij!ooht boo? #onnebgamb; *

gh ſmaqt ſ'ik ſnah mijn ingeudalin berbob /

#ijn GEonge Hleeft/ 30 bat5e ſclj!omplig uuoib.

'l: 25e5uijh! 'h bejuijft! th han niet meer/

zo ih nog langer lauenig ontbeer/ -,

3Die muijft mp bog een bluppel iDaterg aan

dier hoeling iſ om mijn borſt mee te oerſlaail.
w 2.

oBobg gramſchap iſ een gloeb/

RPie eeuuig blaaſit en lu0cd/

tºen berneti 5at in 't omberſt uan be dºel;

spe 3ombe biano gelijk een ibuut 30 fel;

't Beugeten ig mp ganfg berbit/

't #Selſ, alg een bitut diep in mijn boe3eni 3it;

zee 5atan blaaſt dat nog geſtadig aan,

#p inp! ik ſmelt! in gloei! uwaar 5al ik gaan?
3.

4D 'H 3ie baat b ſpellfontein/

zo 3oet / 5o hoel / 50 relli/

apie 3o uolop met milde ſtralen oliet!
&#p/ oogſtig hert! neem 'g leuengſttooln om niet/

#oop toe / ſchep/ put al udat g? hond/ -

#ct ſtaat u op; ja lelt gelijk een golfb/

CA ſicſſijft bogt ! o #ieluerhuJiliſteno 32st!

#4 uuob uan u ubel boniten/ maat nooit 5at. '
4

ſpier ig een bierb're Bloen/

3öan iPater en ban 2öloto/ -

&# 3 Die
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JPie uit be Zijbetoonb ban He3tig filmam /

#a uit be aſhroon ban ºob en ban het Lam.

ga?ſeſtralig ſpringt bie 25gon op 2larb / *

&Pat 'g ſtennig en fiegtbeerbigheib/ gepaard

#ſlâet ſpeiligheib/ be ſtroom ber 19eerlijkheid

3Bloeib Daar het lam 3ijn li?emelingen uJeib.

5.

't Beloof ig ſpamb en 1Bat/

(@Lot ſchepping ban bit 5Dat/

dén bat 'g be #12umb boaat mee men 't brinken moet.

«Been mp bat IBeer! op Dat iſt ſmaah hoe goeb

GBp 3ijt. 2ll unie maar 30 eeng b?inht

't âDerb hem een 25?on bie tot het TLeben ſp;inht;

SHa ſtabig uit hem ſtroom0; fjp bo?ſt nooit meer /

dEaat bp geniet met b?etigb 3ijn âZielg begeer,

6

zielherber leib ook mp /

dI)et al um Schaapjeg bp

3Pie 19eiſfontein/ aan 'g lenengſDaterplag]

«En boe mp liggen tn uuo botb5aam G5?ag/

&Dan ben ih blp en onbeſclj2oomt/

qPf #onnebgamb en fct)?ale JP?oogte Hoornt.

&#n o?enht gp mp met KIranen in Dat IPal;

«Iºp bgoogt bie/ baat geen bo;ſt meer hºuvellen 3al.

7.

aDit geeft mijn ziel ſtreng ſtof

(QLot blijdſchap/ Danſt en lof.

4A G5ob beg ?ſlan5ieng/ 5aagt gp mp ooit aan!

'li IIBtſ nooit uuter tot geb!ohen 25aliſten gaan.

't #g #ſraëlg Sp?iugaber / bie be luſt

't $#g X5ethl'ijemg 23ornput/ biebe Zielbo!ſt bluſt:

3Paar uuat be HIBerelo geeft tot labenig »

#2aat 3D;oefſem / &lijſt/ en ?Ilſſempeſtel ig.

JEZUS.



---, --- +-- -r-r-

t

t

G E z A N GE N. 71

J E Z U s
I S R A E L S

HE ELMEESTER -
&temme: O nagt, jaloerze nagt, &c.

ſof/ Eſprits qui ſouſpire.

GPf/ Les frimats ont ceſſé la Printemps, &c.

- M.

otelmeeſter #ſraëlg/mieng 23alſein 2 ielemonben

45eneeſt, ja't leben 5elfg aan boben nueberſchenht /

«5p 3ijt tot beeling ban 't geb?often lºert ge5onben.

'H X5ib Dat gp 00h aal! mp &#leilbige gebenſif.

2.

Ipier leg ik neergeſtrekt alg in 25etbegbag zalen/

2ig ſtom / be50eh mp3elf! iſt Han niet tot u gaan /

(Lot mijn gene3ing helpt geen «Engelg nrberbalen/

Op meerder p?ijgen moeſtſtount mijn herſtel te ſtaan.

- 3.

GBp onberging eeng5elfg breſ monben/ſtriemen/ſlagen/ .

G5p ſtopte ſl2ater uft/ en bierbaar pertebloeb/

JPug# g' alg 250!ge b002 uun 3Dolli hun pijn en

plagen

GZot hun beblpbing; initg gpbug hun ſchuldenboet. .

- 4.

€5p Iebigbe boo, ong ben bitt'ren ſp;orſſembeher / .

«En ume kranhbelû b?agt bou: ong ge5onbljelb aalt. "

&pgeeft ſlegtg een uu00gb; Dan ig ooit mijn gene3llig
3eHet/ w

'it &#n ubiſ/ 'h en mag/ 'h en Han tot niemand an

berg gaan,

&# 4 5. #ft
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5.

gIk weet al bgong be plaag boo, 't innigſt iſRerg en

&cljunften;

all mag de breuk 50 mijn gelijk een bolle zee;

2ll mag het humaab tot in De Ziel3elf neer ge5onken /

319aar gp beljalibaan"/ Dat teb gp ban 3ijn VUee.

'Btg 'h ben ban top tot teen niet alg maar ene teiſter/

G#n boofb/ en bett / en al ig euen 3eer gebuilb/

'K GEn uinb in 't IBerelbronb 19etbanb / nog Žalb'/

nog 39leiſter;

Zo bat het ſtanhetbuut incer booteet en berbuilb.

7.

#oe ig mijn gantg geſtel geſchonden en berplettert!

JBe Ziel en niet meer alg heel het lichaam blp:

23cbloeb en Hragteloog/ bol ſmerten en uetettert,

20 g iemand nodig #/ gp bent het ook aan mp.

gh geef mp ober in u hant/ tot u Üegreren:

Snijb / brand / baar't nodig ig; ulienu 't Uiept 5tet

U?!! Op ,

JPon:peil; ruli afberoob'/baat 't onbet5ou ber3bueren/

j)eem lueg 't betûo;ben 19 leeg; Uguſt uit ook b'ete

terpg0p.

9

JI)aar fionl/ en b?eng ban mee u ſièirſten en 12erbin3el

3Paſt toe u 23loeb en 45eeſt/ giet @ip en giet HBijn/

GDie 5tlibern en ber5agt; omſilceb met u beminb3el/

&#5eneeſt mp / H#eet! ift 3al Daul buig gene5en3ijn.

I O,

HI)aaht gn mp 30 gt5onb/ ik 3al mp3elben gebell/

-
en lijf en Ziel 3al aan u btenſt 3ijn toegenopb.

&#h 5al ban bankbaat/ tot u roem / ugo; eeuwuig Ie

ben /

âEijl gp mp 't leben ſchenkt / en ban be JBooù be

b:pb. -

JEZUS

J
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JEZUS DE HERDER.

#Stemme: Wanneer de Zon in 't Morgenrood.

1.

D3:3 e5ug tot 3ijn 12erbet heeft/

25egunſtigt met 5ijn 120ebe/

#g b'?illergaligft bie 'er leeft/

19oe leeuuu en 3Bolpen moeben/

H#p ig bebeiligt tegen 't filmaab)

#Rietgig 'er. Dat ontbreekt of ſchaab/

3Pie bug ruogo begenadigt/ .

UPien He5ug tueſb in 't boeb5aam 45jag)

«En ieit aan 'g ſlebeng 1Baterplag/ .

3Bogb met 3ijn goed ber5abigt.

* 2.

& Bie herber houb getrouuue luagt/

13p 30!gt naulu u00? 3ijn Scijapen/

JP)en 3ag hem baarom UDag of jaagt/

3Booit ſluimeren of ſlapen/

3Bat ig. Die 43pperberber goeb! c

Hºn Hogt 5ijn ſtubb met tºertebloeb/

&ën ſtelt voor haar 3ijn leben/

(Lermijl be #uurling trouuuloog blieb/

3Bil bp 3ijn bierb're &cijaapghoot niet /

19erlaten of begeben. -

3.

39an becſ 3ijn ſtubb ontbgeeſt 'er geen/

't HBerbuuaalbe 30eht ijp \Ueber/

Hººp brengt be gamtfcbe Joop tot een /

qEn 3jn 'er 3buaſi en febrt /

ſyn û:aagt bie in 3ijn ##tml en 5c500t/

Of op 3ijn & cljolib'ren / ijate 110ut

liaaät illllig bein aan 't ljette, -

g: 5 apie
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/

3IPſe balt of ſtruikelb regt bp meer /

319ie ſlaaubu tg ſterft bp / en haar 3eet

19erſiteht ijein 5elf tot ſmerte.

4•

Hººp gaat met ſtap en ſtem haar boog/

&Pien 3ijne 3cijmpen Hennen;

lºp uJijſt baat bug bet tegte Spoog/

«En Doet 5'aan ljen geuennen /

&ijn &taf bieub tot beſtier en tugt/

Zo dat 5ijn thubb ben muib en bugt /

H#p beeld be Zieleuponben

HI)et 3ijnen 25al5em / en bp lijn

HPiet Dat het ®ngedierte bijt;

ſl2aat tufit5 uit itlatuuu en ſlàonben,

º I ºp tekenb met 3ijn eigen iPerft/ . .

HBie tot 3ijn ſitubb beboren/

2ijn ſPog tg ſtiel/ 3ijn 19aub ig ſterft/

&Pug gaat 'er geen berloren/

3Dat lºerber liefd 5ijn ſtooi 30 3eer

2IIg be5e berber/ Die be lºgeer

2{lleen ig ban 3ijn Schapen?

2ll gaat be L3elleeuuu blieſcijenb' om/

HPooit rooft bp Jeju «Eigenbom/

JPie mogen 3eſter ſtap",
D• - v

apreg balſchen (9erberg menſch ig maar

12erleiben / billen/ ingogbelt;

HI)aar SHF3ug leerb 3ijn Schapen ſchaat/

&Pat 3p geen byeemben boogbc.nl

#p onbrrhenilen ſchijn uit 3ijn/

q'n beſl5aam 1Doeb5el Iitt Denijn;

3cboon H!Poluen 3ig beoeliken

iſ het Schapen Bagt. 1.Berbelg ſjem I heet!

apie met gerucſb of leugenleer/

#luj Schapen af vuil trekken.

/
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7. ,

25;eng/ Zielenherber! tot uun &tal/ - - ,

&Pie 'g H#elujolfg roof nog uJaren /

&#n laat ulu &tem Dog oberal/

li Abchapen t'3aam bergaren/

&P roept bog 't &#oob en H2eibenbom/

SPat 3p 3ig met ontelb're Dgon1 /

&Lot ll / alg l9erder / ſieren.

25emerâ ooſt/ groten Iberber/ mp/

JBat ik een ball illu &chaapjeng 3p/ - - -- -

j?ietg Han th meer burg.

'ft 112eet bat ik bermaatbg uit moet gaan/ -

UDaar b'49nberberberg uponen/

UPaat ubber &chapen ſtappen ſtaat! : )

* UPaar boilb gp u bertonen.

41 45eeſt / 11 uboob, il 2juonbmaal/ .

32erſchaft baat 't liefſijſiſt Zielonthaal/

&Pat 'g 't leuen ban mijn leuen/

'ft Zal aan ll ſiegtertjanb ban met

illuj &chapen ooh eeng 3ijn ge5et/

&Pie 45p illu ſtijft 3ult geben. -

De Mogendheid van 's Heren Chriſti

HERDERS-STAF.
Op be 3Dij5e: Van den 23. Pſalm.

- 1.

# bab ban oubg/ o grote Schapenherber/

illu ſtooi beraamb te firchhen uit nog berber/

&Palt wel tot b'eerſt beminde #ſacobg Stallen/ dººy

p

'-
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65p liet nu' ogen ook op b'#2eſbenen ballen;

«En 3eib'/ beſlèolf 5al nog met 't Lamberheten/

RBe Leeubu jet &tro / gelijft D'49g/ eten leren,

2.

#iet baat toe hebt g'u 3eluen ooſt onthemelb/

eën boog een tijd hier op ber ?larb geboemelo /

3:2iet om gebleIIb te 3ijn/ maar ong te bienen/

“Ha boo? u bienen u?phefb te oerdienen /

H9ebt onber oiig geupoonb | 3ijf Dlceg geupo?ben /

«Pm ong ban iBleeg en 23loed te boen ontuuo;ben.

* 3.

Qntmajeſteit/ ontfceptert / onberheerlijkt;

dBm ong te 3ijn berhepen en bertjeerlijht:

3PeruJiſſelt mag ill Itroon b002 u)einig bagen/

&#n hier een gerberg ſtrang en Staf te b?agen/

âBaar mee gp Mugebe ſlBolpen / 25eiren/ leeuunen/

gPutuoluen 5oub/ ontberen en ontleeuuwen.
- 4.

4Dat ſerib'nen heeft u trekſten ook boen komen /

&#elijh geplogen ober 3Lamb en Stromen. -

âDat heeft u fragt al 453elen en ſpaarden /

3Dan traag en onbe5uiſtheid boen ontaarben?

3Pat bebt gp bobe bonden meer boen leben/

GEn blinbe iP20llen al 't ge5igt gegeben.

- 5.

ſt)at tjeeft #l Staf al bunaagheib omgeſtoten?

Hit Hiefbepijl al ui;eebijeib uneggeſchoten :

al3at heeft 41 25loeb al jl)oren uit geupaſſchen ?

âEAeer bati ubel doen hon al be &eep eil %jſcijen/

#l geeſt al luipaartgulefaſten uitgebeten?

g#n jaar boen met De makke flatuin'ten eten.
w 6

Eiet over meeſt/ o Bemelen bermonterb/

ga 3iet eeng / Harbe! b'ſ)erbet afge5omberb

of clijft een 33aafculam / 3ig bier laten ſlagten /

«En in de Stal Deg JPooög ont5ielt becuagten, (t
* A , ſ

* 1.

:
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GIerwoijl bat bobe Schapen kregen 't leben/

l e#n 25otjelingen upierben b?p gegeben. -

, - 7

«Bp 5aagt mijn ooit onber be iſ?iſbe bieren/ -

2{lg een hertnehäig &tier baar benen 3mieten/ l

Of alg een zeug mp 5eluen oberſlijhen;

of alg een #Pagtgebiert u ligt oiltuuijhen;

Hlit leipe uil/ uit enkel uurlbehagen/ -

#ebt gp mp ooit inwºnen geb?agell. *

'kt ten voeet bit groot geluh niet uit te funeſten;

#au han ooo!ubaat mp u002taan niet ontbreken /

zijt gp mijn Heibgman grote ſl2enſcheliljoeber!

ZPan 5al het mp geb?ehen nooit aan Doeber:

gà 5al in uue Hilaueruleine meiden;

Gbp 3ult aan ilèater lebenbig mp leiden.

9. - N

Hlhaar herber og! beel 3chapen gaan nog bolen/

, apanneer 5al 5ijn u ſtoot niet meer herbolen/

jaaaar ingegaan bet lºeib'nen bolheid ube3en/

en u ter 5aligheid heel #ſr'el ugezen?

Op bat (ujaar toe uup nog eeng u berbeiben)

€5p 3oub de Schapen ban be 25ofiliën ſcheiden,
I O, -

3Poorloper! hoo?/ termijl uuJ G52a3elingen/

Hllit bee5 €5enabehooi ten lºgemel 3ingen/

25teng ong uit be3e stal in bat betimmer/ -

Rbaar gp het al 5ult 3ijn / ja gp Uoo? finlnet:

o?ntbemel u baarom nog eeng ten tupeeben/

19oo! bit gp 30 beel eenmaal hebt geleden.

k

& - - JEZUS -
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JEZUS ALLES IN ALLEN.

&temme: Onze Vader:

- I.

ge5ug! maah ben unaan ban fet

%jn mp geheel en al tot niet.

GEn weeg alleen boogt ?ll in 2II.

alPat íh en ben / en ube5en 5al.

3Laat al het oude gaan boogöp/

GEn maak het ?llleg nieuuu in inp.

2•

312at baat mp/ of ift aſſcg ſten/

Zo iſt ball u onhumbig ben ?

alPat ſchaab mp of ih niet en miſt/

2IIg ik alleen u hen / o Ib?iſt!

&P entg ſtennigunaatbig 33anb;

alBeeg 2tſleg in 2ll mijn berſtaub.

3.

#Pe Priehoeft ban mijn liſtig bert /

geoo! 't Allronb nooit berbulb en nuerb.

HIRijn hoop / en bgreg/ en bºetigb/ en luſt

den liefbc binben nimmer ruſt.

alBeeg al / Hºcet na gelegen obeſb/

3jn alle mijn genegenbbeld.

*,

w 4. l
43elijſt be ſlaan ig/ íg 3ijn kragt/

A

/

#ſºlaat ik ben nietſ en nierg lnijn in Rgt.

#leijn 1epanben 3ijn beel en boog /

12aat liſten ſterh/ haar ſterkten loog,

dàp bat iſ nimmer hom ten bal,

âDeeg Igeet mijn HDapenruſting ?lI.

Y 3. -

apeg/ Boobeel/ ſpelluſt/ Staat en ſter/ -

GT" uit u tot geen boeluit meer /

l
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- 't Zp bat ik eet/ of bat ik bginh !

GBf bat iſ enig ander binh ; -

2II mat ift benh/ of ſpreeh / of merk/

3Peeg 2II/ Igeer/ in mº: ogemerkt.

3Prg ſperelbg byienbſchap bie ig humaat/

in het ſpob in bpambſchap ) en haat/

&Pat ſli boogtaan geen 12,ienb en ben;

#og iPabet nogte iſlaoeber henn'/

2lig bie ooh 3ijn ban uum getal;

3Deeg geet/ in al mijn brieubſchap al.

7.

JPiet mp 1 niet mp/ o liebe heet !

#aar uujen Baarn alleen 3p b'eer/

#Ban mijn regtbaarbigfjrib boo? Gbob/

#2an aanbang/ nooytgang/ en ban 't ſlot

&Per beiligheib/ bie ik beloof/ -

3Beeg 2II/Tºeeer/ in ar: in 45eloof.

312eeg mp in allen boorſpoeb ?II'/

«En 2lli in allen ongebal)

3 Beeſt mp ooh 2IIleg t"21ſſer ſtee/

Stn alleg t'allen tijben mee/

't ºp bat ik leef / of ſterben 5at/

3Peeg HPeer/ en blijf mp 2,I in 2III.

D. M ONTANUS
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v E R T o O G.
V A N HET

v E R B O N D
Uitdrukkelyk met God te maken.

Zº &oon: Pſalm. 2.

I. **

(Beere €5ob! mijn Schepper! og fit ben

3in ſchuld en finet ontfangen en geboren/

aPoon altoog hºuaab (bat ih boo, u behen/

3èan mp gebaan) gantg magteloog berloren /

&##! bien gp hebt (met bat ik mag gekomen

#lit #oeberg ſchoot / in bien ban uube literli)

#n u 1Berbomb 30 5igtbaat opgenomen /

gºn in ben UDoop ber5egeld met u ſlâerſt.

2.

Helaas! Ik heb geleefd een lange ſtonb /

3Poob / 3omber €500/ Ila Dat iſt nu mag inonbig

3Ban mijn 19erbanb uit liragt uan mijn Berbond/ -

opelijk een ſtreng / geuoelloog en onHollbig.

aar eindelijk hebt gpſ uit mebebogen / .

#rpoo? uuJe ſpet en €5reſt / mijn jammerſtaat/

HE2ijn ſchuld en ſtraf/ mp 50 geſteld boo? @gen;

dpat ik/ in allgſt Det ligtl bmag buiten raab.

3.

Jaoe hebt gp mp ben ſjemel eerſt ter beeg/

eën aan mijn hert geopenù be boldoening |

G#n loſſing bie gn ljebt gebaagt te uueeg/

peoo! uunen Zoon, begiBerelog heil en 3oening/

4.5p boob mp uit genaben aan bie ſchatten/ -

Haitg Üat tſ. Die boog mp aannemen buou/

v

«En

-

--
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oºit boo! 't ſbeloof/ in He5ug aan te batten/

il tot mijn abob en 450eb betitie5en 5Gu. '

- 4. -

«Bp hmaamb inp/ 5elfg op belleſtraf gebieben/

GIe nemen bit u b?p aanbieden aan; -

GEn gaaft mp luſt na Jezus toe te blieben/

ape ie!pſtab bie gp mp habb opgebaan:

#a nabat ik beleef/ gp hebt altebe

maijn lºert geneigt na u ?lIoppermagt/

den bat gebomb boo, Jezus, mijne Hegebel

ga agter bem/ op 't #tiluuoogb uitgebgagt.

- y.

Ibebt gp mp niet/ o Iepenbige God!

3Poen naberen tot 11/ Dat ift u hufte?

een 3omber mp behenb bebgog offpot/

gnume op aanbiebinge beruſte?

@n ban aan ſbeeſt bebeſting te geraften/

aaie / tot mijn trooſt 3p/ uun' gemaab ter eer/ /

ſtom iſ met lºert en ſl2onb bit 5eſter maſten

1Poo! u Çöe5igt / maar uuden buil/ ô Heer!

1. R U s T E.

- 6.

5att ban! gh/ 30 ontmaatbig alg ih ben/

JPoe hier boo? u / ?ll om 4Pog! beeg bethlaring /

gh / ik geloof ban bertenſ en behen

#2et open ſhomb / uur beſluJoogb openbaring:

3Pat Jezus ('t ſtinb ber iDonber-IPaget ſhoeber/

JPie alg een 1Bloek ig te % eru5alem

2lan 't ſt;uigbermoogb) bobg #oon íg / en 23ehocbet

âDan 't HPeng beſlagt/ berloren buiten ben.

7.

gft/ ik geloof dat hlaar getuigenig/

't IBelft gn aan hem/ God Vader! hebt gegeben/

JDat boo: De Beng in#" allberg 1g/ g/

d

N -

k
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7.

âIPag) nog 3al 3ijn / alg in hem/ 't eeuunig leben: -

Ziet be5e ig mijn Zone ben 25eminbe/

(Zo riep gp ban Den Bemel met uun &tem)

gn melſtein iſt mijn uJelbehagen binbe/

Om Zondaars heil te geven, hoort naar hem.

Als hy tot Zoen, een öffer voor de ſchuld,

Zyn Lyf en Ziel zal hebben opgegeven,

Zal door zyn Hand myn welgeval, vervuld,

Voorſpoedig zyn; Hy Zaad zien, en het leven,

,, Met al myn Hert neem ik te dezen dagen,

,, In uwen weg (ban boo? Immanuël, ,

,, Alan JI)enſchen beſt te ſchenken) welbehagen,

,, 'k Beruſt daar in; en antwoord: ja 'k wil wel.

9.

Jºl?ijn gamtſche Ziel iſt aan hem toebertrouur /

«En maalt Doo? hem / o God! met u ber3oening/

ga/ alg mijn God in hem iſt u beſchoubu/

gEn neem u aan tot mijne Zielbolboening/

O Jezus! iſt hieg u / ja iſt gelober/

itieg ujat gp 3ijt/ ell buat u bolgen mag/

Daar is myn Hert, o God! ik geef 't u ober/

2El luat ift ben of hebb'/ op de 5en 3Pag,

IO,

3Pan alleghuat gp haat/ ik nu begeer,

ga 3omber iet (mijng opeteng) uit te ſtelten/

(Le me3en afgeſcheiden nimmermeer: -

«En heb niet boog bit ooit meer te berbreken;

Daar is myn Hand, ei refht mp D'uube mebe!

2ll mat hier ig 3al boo? getuige ſtaall /

“Dat iſ uit ge3tig aangeboben 127ebe /

2ll boat iſt ben/ of ben gelueeſt / neem aan.

II .

ºgh maah / o Bob! met u op be3en Pag/

«Een 3out Perboub/ bat nooit luerb uueggenomen/

*En iſt berij.00p/ Dat bolgelig. Dit berb;ag;

f

:

45p

:
w

- n
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vºlk

a!

45p boeber3ijtg 3uſt afleg boog boen homen /

eſbp 3egt: Ik zal u een Nieuw Herte geven,

Een Nieuwe Geeſt, in plaats van 't## Hert,

'k Zal maken dat myn Wet, daar in geſchreven

Door mynen Geeſt, van u gehouden werd. -

I 2.

ga/ Gºmen! gaf mijn Bob en ſieben #eet!

h bibb 'er om met ernſt (ja 30 bc30nÜet

lg ih ban u mijn Zaligheib begeer)

3Legg / ſterke G5ob! mijn herte boogijeib onber/

25uig onber u 5oet gok mijn balg met luſten/

Op dat ift/ mat gp aan of met mp boet/

(ILot 30 een einb/ in alleg mag beruſten /

#ſlâet een berijeugb en bergen0egt genoeb.

II. R U S T E.

I 3.

Lof, Eer, en Dank, o Vader! 3p uur 32aan/

3Pie 3elfg bit lºeil ban Belindigheib beraambe/

Zo monberlijft / 30 ijeerlijſt/ 30 behuJaan /

G5elijſterbuijg uum Wysheid bat betaambe/ .

CPm u op 't hoogſt Genadig en Regtvaardig,

«Beſtreng en goed te tonen/ ſjarb en 3agt,

45p 3ijt meer alg bierbubbel ſtre uJaarbfg/

19ertellenb' ooit uun Waarheid en uun Kragt.

- I 4.

ſigoe monberbreed! hoe lang! hoe diep! hoe hoog!

&traalb aan um Hitloon ban &#te / 30 bepetelb/

“UPen Diamant bet HLicfbe mp in 't 490g/

3Paar mee gp ſiefb' een hatelijſte 119etelb;

Zo, zo, zo lief ('t hoe lief ig 5omber upeerga/

3Peg 1Baberg 4Boob' geen tuurbe 30 meer heeft)

Zo lief had God de Wereld ('H galm mijn l#eer na)

Dat hy zyn Eengeboren Zoon haar geeft.

iſ 2 15. dºopt

5.
h
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I 5.

«Tob/ niet een ſheng / geen btoning be5er 2Tarb/

JE)aar al ſpeer uan Bell Lyemel/ Zee en ?Barbe /

5 Zijn eigen Žgon / 3ijn. Enige niet ſpaarb /

5 zijn Benjamin, 3ijn Hertsliev' en zeer Waarde !

G5oo geeft, ijp fcbenij uit liefde tot be ſlºemfclgenſ

De grootſte gaaf oie bp bereeren Han;

Tot alles upat een Ziel 3ou honnen menſchen /

#a boben uJat Han Deniten enig ſlaan! |

16. -

Lof, Eer, en Dank zy u, o Godes Zoon!

JPte C5oo qelijſt te 3ijn geen ſtoof en agte/

Hil)aar meùerbaalb' uit uluen bogen &#roon/

1Beel lager alg ong uitterſte grûagte!

gſbeljoo:5aan tot be ft?uigboub aan u Daber/ -

dBm op te been langgulu boonfichen 3ijb'

“Ha Žielenijel / 3ijn Herte Liefdens Ader,

dºp. Dat bie Žee uitblotje U?eeù en buij0.

- - 17.

&#p hebt alleen mp boo; u eigen 25locb/

SD en targang/ bie iſ nu geb?ulſt / berfiregen/

d:) #uon! o # on ! O #ee ban gpberuſoeb !

UPie nin 45ubg 3DIoeli Ueranbero in 4，5gbg Zegen.

Immanuël, Üie in!! (upel eer 30 een5aatt1 /

geen Cºccinbeling / ja 32panb ban 3ijn lºgeer)

33erenigt met tl iſ)aber / 30 gemeen5aam/

&Dat by mp teiſt 3ijn lº ſtijligſtaf \Ueer.

1 Ö,

Lof, Eer, en Dank 5p it / o Geeſt van God!

God van mijn preſt! en II curn van mijn leven!

gPle Inn Refoonb gebt mijn gebaarlijſt 3lot;

&Pfe mºp ontrºert inst fcij?iſthen en met beben!

#9ie mij ljegt Gggeüaan be JPfur bet #ope /

9En ouli De JBeur uan Illijn geſloten 42ert /

#o dat iſ na een ſtarheu toon lope/ -

âDail Jezus Raatn/ Daat ilt beggijºen voerd'.

-
19. #lun'

l

/
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19.

TIYn inſp?aaſt heeft mijn luiſb' hert ongeheerb/

, &#n oberreeb om Jezus te beminnen/

2IIg b"2ſhlierſchat/ Die rijk maakt; ja gn leerb

5ſlap / hoe ik nu 3al bit Perbond beginnen?

My Davids Deel, en Abraham zyn Zegen
(@Loeëigenen / en mynen alg mijn ſlot; r, wº

ga mpne 2-iel uer5eſteren ter begelt/

#Ban Godes gunſt / alg eettuig ſo?iend met God.

I II. R U S T E.
-

- ' , 2

2O. N

Hºu met mijn 2iel een moſſen lºerteſuſt / - - -

Zo ber alg ſtrekt mijn uitterſte bermogen/ -

#ft in mijn heug op be5en. UPag beruſt /

G#n neme boo? / in tutu' alnierſtenb ©gen / \

32an nu boortaan niet meer te 3ijn mijn eigen/

jl?aar b'uyu' aliren / Drieëne ware God;

OPíe mpne 2iel tot bt5e ſtrug lihuaamt neigen;

Maria'as Deel verkies ik voor myn Lot.

2. I.

#ſt neme boo! / bat (alg mijn {goofb en Heer)

69p tt 5al 5ijn) de 50?ge mpmer 3aſten/ .

25etuigenÜe/ met ootntoen/ bat nooit uneet

2lan mpne ſtant/ mijn feilen 3ullen unahen

. 't HBerboub te niet: unant 30 hebt gp geſproken;

32iet bat iſ ooit migbºuilten luil u ſpooyd/ .

#a 3o ueel meer (oug boub gp 't onberbpoſ;en)

âPil iſ t1 baſt manlilcuen uan litt bgogt.

22. -

Ook utret gp | Heer, tte fºert en eieren proeft/

3Bat fit omtrent mijn blreg !!ebb boorgenomen/

GAp bat u €5ceſt baar toog niet upctb' brüggeft;

#H uucct ooit bat nu liragt bat boe? 5al honnen

#n inp/ 30 ueel uuj ſlºfjgſjcib gotU 5al uinben;

. 3 3 w 690ſt
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dBoh moet (beg noobg) mp blpſtaan nu boegt-an/

't Bernieutoen ban bit onberling berbinben/

«En 't nemen ban een Afgeſchrift. Daar ban.

23. -

'Blig mp be breeg of filmaab brrmoebe Kubelb:

2Ilg ik hier na in buiſternig 3al uoanb'len;

2lig mp 't ge5igt uan bele ſchuld ontſtelb /

3Ligt in De Poob ; ban 3aſ mp 't onberijanb'Ien

32an be5en RPag/ berſterken boo, 't berbenſten/

3Dantreer ift mp baat op beroepen 3al ;

eën gp / o God! 3ult tmp een afſcijgift ſchenken /

Op mijn oer3och/ in allerlei gebal.

* 24.

32u1/ 'ft meet bat gn ook toeſtemb bſt Berbonb/

A
-

- -

--- - -- - -
1

Z 3Dant uune Schrift buet mp baat ban bethlaring;

#ſt hebbe niet uan mobe tot mijn gronb / .

«Poſt magt tft geen nieuuo Igemelopenbaring /

dBug hebb' ih uuu aanbiebing aangenomen

dPu u beoing / en 3al bal1t: beletb -

3Berluagten bat mp 't goeb hier toe 3al Homen !

&#n eindelijſt ubu ſºpper3aligheib.

25.

€getroume God ! al mat in bit mijn born

«Beblekhig tg / bergeeft. Dat / t'uuber ere ,

oEn neemt mp aan in tibue Zoon, mijn Zoen/

n luien iſt allrg llll begere: -

n om myn Hert eens voor al t'openbaren,

Verzegel ik dat God waaragtig is,

In Jezus een Verloſſer te verklaren,

- Die tot dit werk volkomen magtig is.

-

!
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:

ſ

- -

'T G ENAD IG RE GT.

(4Loon: Courante Simple.

I e

it 3íe boo! gegu 23loeb een 25aan

&Pm tot 45obg 12terſcljaar onbeſchroomt te gaan.

Abcljoon ilt 30 ſchuldig en bloehujaatbig 3p /

JPe liegtet niettemin regtbeerbigt mp,

2

G5ob 3it op 3ijn 45emabetij?oon)

G5ebeſtigt op ben ſlèibbelaar 3ijn Zoon /

dEn 3onber kreuh ban 3ijn ſiegtbaatbigheib

3120gb tft baat ban mijn migbaab u?pgepleit.

- 3.

3Pe 3onb' Hlaagt mp tot boem ubel aanl

&#n 'ft 3ie baat 1Def en Satan neueng ſtaan !

ga 'ſ; uinb mp obertuigt in mijn 85etuig'

RPat hun beſchuldiging/ laag! unaatljeto ig.

4.

'Ét 19erberg mijn ſchulb niet/ maar bchen

3Pat íſt be JPoemuloeft ouermaarbig ben ;

3Pog 'it grijp mijn 2.50?g terſtond gelopig aan /

«En 3eg / bie heeft het al boo? mp bolbaan.

$.

&Pfe treeb alg Bootſpraak in boo: mp /

G#n 3egt; ift upil bat bre5 ontſlagen 3p:

dan bat mijn 25loeb boo! hem ig uitgeſtopt /

't Hig tegt dat ben en munten uu020.

JPaat op buijſt ban be ſicgtet 't ſiegt /

«En 3egt: De 3onbe upo?b baat eiſch ont5egt :

23H ſp?ceh ljem in en om 3ijn 250?ge bal' l

«En ſchená hem 't regt ten ſleuen nog baar bp.

- - iſ 4 7. 't G5een
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-
7.

't geen bug beg ſpeutelg Bierſchaar boet -

&P5etuigt ſjobg 45teſt inbdenbig aan 't gen10eb/ -

dBeluſtſig uuten bit boo? @Boog (@Lij?oon gefcijfeb !

dſbeluſtitig bie bit in#H#ert geniet,

giſt baag op Die ber5chering

#l luat met mp luil treden in 't gebing/ - "-

4Dat ujaar of balſch / unat mp beſchuldigt) moe

1Derſtommen bo0? 't get0rp ban 23 c5u 25loed.

SC H E I D B R I E F

aan de Zonde, en

T R. o U w B R 1 E F

- A A N -

JEZUS CHRISTUS.

(Logil: Pſalm 1c4. -

- | I .

#xere ſfob! mijn schepper! al# iſ benh

TDat ga nup gaaft mijn jetfg tot een geſchenk |

g#n ouhertjoub / 't geen gp tulp tjebt gegeuen /

##ijn lijf en Ziel / ft:agt / ſleben/ #til en lieben/

(Gºot hier toe: ûan erſten iſ, mp te 3ijn/

de neiiiiiig itleet uun ciſgeilbotn alg 'f nlijn/

c#5cijottûein oin inet alle mijne ſtragten

49p uuven bieuſt te paſſen/ cn te toagten.

2. iſlaat

:

- |

k
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V

',

º

l

-º1

Q#cul 'Scgetobrief aan Üe 50mbe te gaan geben.

2 •

JI)aar iſt behen bat iſt u biefg ontſtaſ/ - - -

1)et HPanù Dat mp uub goebbelb aanbebal; . . .

Sja/ 'k heb beſteeb ten ſlaafſcijen bienſt ber 5onben/

gÉn mp baat aan berhoppeld en gebonden/
-

jl?aar ag / uit bit ontugtig oberſpel / /

23gagt mijne 3iel ſlegtg boogt uoo? Doob en ſpel/

39erbloehte i3;ugt/ bie na be UDuibel aarbe /

42 mee Den UDag Dat iſt ooit met hem paatbe.

- 3.

(Iroubolo3e Ziel/ ban 4,5ob af gehoereert/

H9oe bebt gp inet De Schepſelg gebogleerb/

âDat 3ijt gp maarb ban 45ob te 3ijn berſtoten/

#n 't eeuuuig Buur/ bp 'g Puibelg Peelgenoten/

&P ſlBomber uan beg #eeten goebigheib/ /

JBat fit nog leef in 3ijn lankmoedigheid /

69m agterbogt te Hrijgen ban bat (QIrouupen/

âPaat dan op 't leſt be webergalm ig ſtouwen.

4. -

iſlāeer uuomber ig 't / bat 4.50b terubijl iſt ſliep/

gºn tegeng hem 50 trouuuſoog mp berliep / - ',

aeen loop uan 5ijn goebanigheid niet ſtopte/

H|Baar met urel gortig tnijll boggl)eid oberp?opte/

JPog 'tºujomberſt ig/ Dat ſBob 3ijll eigeli 2oon/ .

&ijn enig liinü 3Gilb neÜct tiit 5ijn (Lij?oon/

GDm mijne #iel te nemen tot 5ijn lè?ottume!

initg dat iſ bitch mijn vuile onbetroume.
5-

- - -
A 5.

49 L)eer! 3o ift u uJeigct bit ber5oeft/

jſt)aranatſja dat 3p mijn eigen blGeſt/

ſlàijn Haumoogd tg ban herten u gefcij0llfirn /

gººi naaſt mijn #iel ban uule 3Liefde Ugoliſten.

94H neme boog in tegetiujoggûigheid

3Pan 11/ o 45ob! Prieëlle JI)ajeſteit /

(43p bat iſ, mag mijn 5:uidegom aanfileben)

3 s / 6, ſl2et

-

-/ / Y

N



so GE E s TE LY K E
6.

iſlaet rijp beraab en ubelbebagten 3in /

lgerroep ff / 3eg ift op / en treft ift in/ |

«2p be5en UPag/iPeeh/iſlāaanb en gaar mijnglebeng

«Eeng en boog al / al mijn toeſtemming t'ebeng/

3Pie ik boel eet mijn liefſte 3onbe gaf/

dPaar ig ben 25gief/ tft ſcheibe ban u af/

g? ſnobe 25oel/ en menſch u meet te baten/

3lig tft u ooit gelieft heb uittermaten. '

7.

69 gesug lief! bie mp 3o ber eerſt ſfeft/

gaat gp mijn #fel met ueberinin boo!grieft/

312ijn 25gitibegonn treft mp tot ti na boben/

«Beef bat íſt tl mag leben/ lieben/ lopen / .

#aj u alleen/ nu 't u 3o uuel gebieſ/ 2.

leert ban mijn pertſ en ziele ban mijn ziel/

3Paat ig mijn lºert / gelieft het tt te lieben/

'h ſlPil u mijn ſhoofd in #s bueer belieueil.

Zo help mp (Bob / be 1Baber / Zoon en 45eeſt/

«En 50 't nog ooit gebeurb / (be liefbe ureeſt/)

Zo ooit (ban 't Bleefcb ik alleghuaabg berinoebe)

Zo ooit (het Muellt be goebe €5ob berijoebe) -

&o 't ooit gebeurb/ bat ih boog 'g 3Puſuelg ſtaab / .

32og enig5ing inuJillig enig huJaab/ -

32an nu af aan ih 13oogberouun betuige)

49g bat mijn 3Dll boo, uuen alèil ſteebg buige
9.

Zo ooit mijn 12leefcij/ 't unelft meberſtaat ben 45reſt/

Zal in ben ſtrijd mp meeſter 3ijn gehueeſt;

3Ban nu af aan betuig ik boog illu ſpren/

JBat ift/ 30 rag mijn ziel 3ien 3al of boten/

àll?ijn ontrouur aan bit Leeflig @Irouuuberbomb /

(4Lot u / mijn HLief/ niet naberouuuſ terſtonb

alPeerheren 5al / na 5o een zielberkragting/

JPit 'g 't op5et) en 't 5al me5en mijn":al
A IG), ie

A

V3

v v ' -
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:

t

-

2p te agten/ #lºpne3liefd en 3Bonberkragten. O j
2•

IO,
- º

2Alleen maar / o mijn troutoe 23juſbegom /

ſlaaah mp getrouum/ en haal mp meberom /

Zo baaſt mijn libert ban tt 5al 3ijn geboehen/ | |

Ibou nip te rugg uan ooit mijn trouur te behen/

3Pat uueli Göeeſt het Panb ban on3e &Igoum/

Pien egten 25anb onbreekbaar t'3amen boubo / - t

#om/#tiefſte Irooſt/nab'ſ)mbertroum mp troumen/

#oe 5ullen pop ban eeuwuig 25guiloft houmen.

E E N

A N T W O o R D

v A N E E N ! .

K IN D G o D s,
Over de woorden, Proverb. 23 vers 26. 3

- Myn Zone geeft my u Herte.

&temme: Hoe ſchoon ligt ons de Morgenſter. \

I.

it hoo! een ſtem uit 'g gemelg @Lij?oon/

aaie roept/ geeft mp u bert mijn zoon]

&#n miſb niet langer toeben:

âſſaaar laat be 3Perelb benen gaan

«En kleeft mp uuben 1Babet aan: * !

23H 3al u laten proeben/ " , ,

lgoe goet // lgoe 3oet

H#oegantſch heerlijk ll thoe begeerlijk ,



-
----------- - - - - -

--
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2. -

O JEZUS! maar Homt bit ban baan :

RPat gp mp ſpeeltt 50 b?ienb'lijft aan ? . . .

H#oe 3ou mijn #iel niet tragten/ - - - - - - -4;

dBm u mijn G500 te lileben aan! " , .

«En ſteetg tot uulen Dienſt te ſtaan/ . . . . . - .

3TBilb gp mp maat behtagten/ . » !

dPan 5al // 3lt al , - . | |

1I genaben // &#n uielbaben . . . . . . ';

2Eltijd roemen / En u ooit mijn Baber noemen.

- - 3. -

gh hom bier met mijn lºerte ſpeer/

«En leg het boo? II boeten neer/

- leet moet tog bp u ube3en: . , , #
24H ig ljet niet 50 't une5en moet/ - - - - -

5Beernt gp 't maar aan/ o IBeere goeb! - ?

g#n miſb het ooit geme5en; - 't

Al 45eeſt // 2p meeſt •

GP mijn ſtoning// %[n uur ſlBoning ,'

gaat mijn &iele/ All / O JEZUS! tog bebiele. - ;

- 4. -

gh breng u #eer een lºert 3eer ſtoub/ , te º

't Hg onbebueegt gelijft een ſlºout; . . - -

,,T 't een han u geil niet poelen: -

II goebbeſo / heer / Die gp 't aanſtict/ : : - : ,

52og ume 3Liefde blingen 't niet / . . - .

't 25ſijft angſtig leggen upoelen/ :

43 lºcer // #o 5eer ......... ſ -

#g gebujongen l/ &#n gebonden - *

Gaat 't moet hulpmen/ Cnuau angſt Uphaberbuipmen. "

5. » - 1

qDaarom/ O JEZU ! lucigert 't niet / | | | |

- jl2aar neem het aail/ of 't nog 30 3iet . . . 4

25e50etelb boo? De 5onÜen/ :

?IIg gp het maar opraapt/ en bueer - - -

gPool uunen Geeſt vernieaub/ o I?eet! . . . . '

- ,
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tfS|

apant anber3intg/ mijn lºerte / #eer1

«En maſt in uune HIBonben:
-

&P ban// Zal 't ban
-

2lli 3ijn ſmetten // JPie 't beletten/ - * /

Zijn genejen/ «En tot u: bienſt ſteebg me5cm.

alBilb gp 't log maſten ganſch en gaat/

IIit 'g IPpanbg firſhhen en gebaat/

HI2aat in het legt gebonden : -

#an niet boo?tbrengen tot u eer/

Žo perſſen 't al 3ijn 3onben/

232echt 't ſtriſi// 3Pat iſt /

32an be ſmerten// lapneg Iperten

Zijnb' ontſlagen/ mynen 19eer lueer mag behagen,

7. - * *

Heijn Bert/ O JEZU! ig bebeeſt/

- 't Igeeft in ber 122eemben dienſt gemeeſt/

20 bat het aller\negen :

zeer beerlijſt ig migbanbelb lºter/

, JBen trof mijn liberte gintg en meer /

45elijk De Pieben plegen: -

de ſpeer! // &tel 't meer

&#n uuj bºnijeib // &#n bie blpijeib/

3Die 't ontnUnlen/ %#/# laten meet bcholllen,

3Pant 30mber 11 uJeet het geen raab / .

alPaar 't benen loopt / of ujaat het gaat:

{ºet ig u Çerſteg ll)oning/

3Paarom 3al 't Moeber t0t u gaan /

gËn Hleben 11 geſtabig aan/

ljet HGmt u toe mijn ſtotting:

45eef nip |/ (ſtoept gp - -

iſit u &h?one) // 49 mijn #olle/ A

45antſch en gaber/ iſ! #ert: 3iet jierig't tuijn Babet.

9.

Scheurb #enlel l ſcheurt! bat nebetbaal

- - #ſ)ijna

t
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geijn 19aber/ en mp bog meghaal

19an al 't gemoel ber 20arden/

ga ſcheut / GP gemel! ſcheur in ttmee/

Zop bat mijn keert mag bliegen mee -

@Lot ſpob/ Dat 't houb in toaatben/ *

RPaat 3al // 't 13002 al l
zig uetu?eugen // 4En berheugen

gn u Çte/ en u jaaam ſteeùg lonen liteert. h

A. V. VIERS.

v A. n

Go DS GOEDHEID |

tonswaards in zyn weldoen. -

Stemme: Hoe ſchoon ligt ons de Morgenſter.

1.

O# hoogſte goeb contentement/

dPg! mag ik oog in u geënt/

69m u bolmaaht te finaſten;

't #g maar gp boet mp bier met goed

€5enieten / maar og mijn gemoeb

itunt gp bier niet bolmaften/

Iboe 'ft meer // Poel Ibeer/

3Ban uun goebbelb l] &#n uun 3oetheid

Op beeg ?latbe/ lgoe '# meer fnah nau/ 0319aatbe.

Van de Verkiezinge. -

2.

CD beer! uur absolute JIaagt / .

lgeeft mp tot het getal gebgagt/

12an uuJe ſºunſtgenoten:

W.

452C11

l
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45een goeb umag in mp bat het Oog

39an u o Ibeer! tot mp beboog:

iſ ºp 3ult gp niet berſtoten; -

3 Bant gp// Heebt mp

Ulituerhoren/j ſter 'h geboren

3Pagop?Marbe / #n uun zoon3eer grootban maatbe.

van Chriſtus Voldoening.

&Pie 2oon ig bier ban u #hihti
op heun ig 't bat gp hebt gemiht /

âIBanneer gp onn mijn 3onben

#rer toonbe; @g be 49ijl ban ſmert

#ebt gp geſchoten in 5ijn libert/

GEn hebt dat HIam geſchonben.

GP Lam// 3Pat humam

69m mijn plagen// 4Beg te blagen/

aboo uur 3Ipbenſ om mp in u te verblpben.

4.

GBp hebt mp boorgeſtelb bien £oon/

3Polboember en 1Berbíember ſchoon

1ban al 3ijn ſchone Abchatten:

Zijn Ipben heeft uuj regt boſbaan:

il?ijn ſchulbig baat boo? afgebaan;

jl?ijn Ziel hoe kunt gp 't batten.

3ſſBel hoogb// ABobg ſlBoogb

#tumann eeng 3inken// Poo? het filinſten

: #n mijn ſPren/ En bp heeft mp meergeboren.

Van de Regtveerdigmaking door 't Geloof.

3.

Paar mag 't Beloof/ Bob ſprak mp up

19an al mijn &chulo/ en boegb baat bp/
G5p hebt 't regt tot het Leuen; i

312ant 't Blijben ban mijn zoon ig nu/

eën 3ijn ſºetoſenſt ban mp aan u/

op
f
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Op rekening gegeben. ' * *

&P goet // li)oe 30et - t

(GIrooft gp 't Iberte |/ Pat boog ſmerte

32an be 3onbell / 3Dag b:na geheel berſſonben,

3 Bant boo? 't € 5eloof 3ag ift beſmet

aPer #iele / 'ſt heb 'er op gelet /

«En riep: ## heb ge5oubigt

3Poo? u/ o 450b ! gp hoogſte € 50eb

gh uiel belaſt woog hem te boet. -

93ſt boogb baat íg berhonbigt/

Hè!pheio 1/ 25lpbeſt

3Boo! be 45aſten // eEn belaſten

#maet haar humalen/ He3ug hoint boog haar betalen.

Van de Heiligmaking.

7.

g# 30 belaſt greep gſe3ug aan /

JPoo! het ſpeloof / 'h liet hem niet gaan/

Paar boelb ik ſtrakg be b?pijefb

3Pan Hael/ ban Puibel/ Zoub en alPet/

'H Lºeb ge5tig tot mijn li?eer ge5et/

gEn leen terſtond in blpheid.

'h HDit ſpeet// JPiet meer/ -

illu berlaten.// «Enbe haten

't Boeb bet goeben/HBant# hogtmp D00: ubu bloeben.

HEijn Ipert heeft ge5ug in ter moon/

3Poo: het Beloof / bp maañt het ſchoon

dPoo? 't HIPatet uit 5ijn 3pbe /

JPat ig 3ijn 45eeſt / b”?llmagtig & Bob:

69p bat ift nu na 3ijn 45ebob ##

't G5oeb boe en 't Humabe mpbe: *

&Pat goeb // 45;ijpt moet -

@ mijn #icie! // 2lch berbieſen

wateſtbe 3aſten! @Pat5e mp niet meer betmaheli.

- - Van
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Van de Heerlykmaking. -

ee' 9.

3ïBant Ziel gp hebt een hoger 130?ſt / »

a Pie nu na groter bingen bo?ſt;

HIm Baber ig bie ſtoning | k

aPat 3egt bie 45eeſt unel luſtig op "- -

-, ſheef ban het alarbſche nu ben ſchop /

zee lºemel ig uuo ſlºouillg;

GEn 3iet / / 45p niet

3Pat beeg ?larbe // 'tlein ban upaarbe/

3Peel te ſlegt ig/ 1900, een ſtillo (Boog. Dat opregtig,
IO

ziet bog op 't club'/ u ië bereid

Pie ſtoffelijhe heerlijkheid /

zoub gp ietg pbelg achten. -

45eloof mijn ziel / bat 4Boo be ſtroon

ilt op 3al 5etten tot een loon)

3Bilb ban 3ijn g#er betragtell.

Zstrijb ban// JPijt ban

2Iſle 3onben // JPie maar uuonben.

Alun ziel gepen/HLoop naar 't eeuwig bolmaakt ſleben.

Wenſch om hulp tot een Hemelſch Leven.

ape TPuiuel íg te bpſter boog /

apie uueet boo, b'?laatbſche 5aken/ - "

zoet ſchijnenb' en 3eer aangenaam / .

#n boot mijn 1eleefcb 30 't ſchijnb/ behuaam
aPoo! ſiſt mp te bermalien. - N

dag ºob! // SPat 30t -

d:n bunaag bertel/ Pat 'h met finerte

Hoog moet blagen/ Poet mp/ ag! 30 bitterhlagen.

e I 2.

4e gesug! 2öſuſbegom "#Lycet

l

f

r - I I,

g) gob! mijn zielig Hragteſoog /

HI?ijn
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jl?ijn #oofb/ H'tragtgeber en mijn ſter/

&#i builb nlp bier in helpen:

3Patig mijn uuenſch/ gp meet het €50b.

&Pg bat th Inaar naar uur 45ebob/

JPer 2 onbenuloeb mogt ſtelpen.

#ſtom ban/ſ (ILooln ban -

&Pceg' 19ertgtogten// NBeg 45ehogten -

3Poo, uuu 25loebe/ JERaah5e gaande tot het goebe.
I 3.

I3elp ban / op bat ift op becg 20arb

25etone bat iſt ben gepaarb -

JI)et u bie Bemelſch leefbc/

Og mag mijn ſpijg te boen De mil .

#E2ijng Baberg / bier ook / tot ik ſtil/ . -

(@Lot u baar boben 3uueefbe; *

âDel nu / / $4e3u ! -

'fi &al De Hragten/ / HBan t1 buagten/

H2ier beneben/ @Lot bat ift tot u honn treben. - t
Optelling van Gods Schatten ons gegeven.

1 4.

beer bit 3ijn ban De Schatten goeb/ .

dète 'fi ban u heb / in uur #oong 25loeb:

'fi #5e in ball u iilitbetſtorell /

, Iſiegtbeerbig/ H2eilig en uuj fiinb/

illu &#rfgenaam bi? gp bemino/

(Lot L)eerlijkheid geboren.

SUPaat na// 93ſt ga

t” illuper eren // ilbil bermeten

5ſlâijne beugben/ 49 mijn (geil! GBp 45ob ber 193eugben,

Verlangen naar 't genot van 't hoogſte goed.

- 1 5.

52u filaft ff naar 't boſmaaft genot

32an it / o Bilgelioen3aan ſfoo!

3Vlijn zielig niet te vgebeu/
--- l 2UIg
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2lig 5' u niet 3iet/ alg 3 u niet hoeſt/

2lig 3'u niet eerb/ tertuijſ 3e uuoelt

& In 't geen biet ig beneben:

&Pg goet // iBolboet

f- iſleijn begeren//il ter eren. . . . . . . .

?leh tft bijge/ 32aar u lºgeer/ maalt. Dat ift3bdijge.

ººr

- Een Ziel zynde in 't gevoelen van | | |

G O D S L I E F D E.

Op be ſaij5e: Van den 6. Pſalm. -

Of/ Al brandent in een Oven.

- I.

łt heb nu eeng gebonben/

JEen 25al5em boo? mijn ſlBonben/

gEn mibbel boog mijn ſmert /

45ob boo? 3ijn âZoon beuoogen/

3Pie ſlaat op mp 3ijn (Pgen/ -

«En treft mp in het lºert.

2.

%ijn HIigt komt imp beſchijnen/

qEn boet de #2agt berbuijnen/

#n geeft mp bollen upenfcij/

H#p Hount om uip te helpen/-

gEn mp gantg ouerſtelpen/

3 a 45ob Yugonb bp Den E2enſcij.

- 3.

&#ft 3ie bien ſhooggepresen/

3àu in 3ijn eigen libe5en/

2lig! HiPat een 5oet betmaalt: * -

JPeupijl ik 5elfg op heben/

52u 3ijn 25eballigtjeben

gº'n 3ief en boel/ en finaaſt,

GB 2 4. 3 Ben

lH

--t-

-

:-
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4.

SP en opſlag ban 3ijn ſPgen

19eeft ſtrahg mijn Ipert beulogen/

GB ſſbobbelijſte &traal/

3Pe Zon met al haar luiſter /

gé bp til hlaarijeib buiſter:

ebeen ſchoonbet bui5emb maal.

5.

45p ſtreelb mijn lºert en 3innen/

GBp bmingt mp te beminnen/

G5p boet mp 30et geupelb:

Hl 9gen 3ijn alg ſchigten/

2lt mp! 'h 3al moeten 3uigten/

39an ijl ter neer gebelb.

6.

2ll boat u hon berbeelben/

Zeet ubijb uan u ooit ſcheelben/

(@Len buag niet alg ſtopp:

RPit han ong niet ontbeſthen/

3Pie-ouerſchone trehſten/

(Len babbe baar niet bp.

7.

Hipier boben in beſlBolhen/

Hjier in De Diepe Hitolften/

Zie iſt 3ijn 5oet ?lanſchijn/

Hilàaar 't moet ook boo? ſjem mijhen/

't 4En Han naar hem niet lijſten/

H#aat fcljoontjeld va: te lilein,

gh hoo! 't Geoogelt huwelen

d Iſhet bui5emben ban ſtelen/

gEn prij5en bie haar ſchiep:

#3ft 3ie in haar 5ijn goedlycio /

zijn uitgeſtorte 5oerbeib/

in haar oneindig diep.
-- --

6 en
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- 9.

qEn al wat in ber ?latben .

iſlaogt 3ijn ban groter uJaarben/

#aar hoſtelijft illetaal/

#aat plantenſ kruiſen / 2öloemen)

ſpoo, ik haar scheppet toemen/

ciën ſpreheu in haar taal.
I O.

hoe mijg en hoe langlnoebig /

lgoe bol / boe ouetbloedig /

Iboe heerlijh/ boe bolinaaſtt/

ijp heeft het mijn beur3en/

ipp heeft mijn ziel genegen /

#p heeft mijn aangeraakt.
I I ,

Heijn ziel bie uuo;b ſchier b?onhen/

#p heeft mijn ingeſcholiſten/
zijn alpijn en ook 5ijn ſlàelft/

't #g #nectar op mijn tongen / -

HIEijn 12ert al# onbebuuongell /

ſtoept uJat een 30ctet itelft.

I 2, -

gk ben ook niet bebogen/
âä 3ie hem met mijn GPgen/

#jk ruſt nu in 3ijn 3cboot/

#h han mijn 5elfg niet uinben/

#h laat mijn maat perſlinden /

abau be5e 3oete 3Pood.

- I 3. -

gh kan nietſ meer begeren/

dan nietg 3al mp ontberen /

aleant ih be3it ljet al /

apſt 5al mp niet begruen /

#og in 't toeltoinenb' lenen/

#Bog fit bit eian:
3 14. 3Pie

• N
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1 4. . ( -

3pie kan bie ſiefbe bluſſen? ' . , , ,

liep geeft mijn hug op hufſen/ 1 *

't #g 4Plp in de Blam / -

Ipp 5ag niet op mijn 3onben/

zBoen hp mijn leert hmam loonbelt/

gÈn baat 3ijn 11300mplaatg nam.
I 5. w -

gh bout mijn nu gante ſtille t .
#ſt buig mijn naar 5ijn milie/ -

gºtti al boat thern beljaagt/

Peuijl tH nierg han merken/ -

(QEen 5p ijp mp Homt ſterften/ 's . .

&Pat Doct IJp ongebgaagt. - g

- w- 1 6.

3Pen 2ffgronb ban mijn 30mben / . . . . 4.

TPfen inab imp ſchier perſonben/

Tºen ?ffgrond man 5ijn min / -

JPie trof mp uit be 39oefen/

52u leef iſ: bp genoelen/ -

H#p trefit mp tot 3ig fit.

- 1 7. -

gſ, ſterf baar/ en ik leefbaar/ "

gië blieg baat) en fſt 3uueef baat/ -
49 uponberifjlt iPlai3ier! w

312ie fian bit tog bebatten ? -

ga al beg âBerelog 35chatten, º

JPie agt ift niet een 3iet. * .

- -- - 18. -

gh hart geen moo!ben binben/

HEijn ſchone / mijn 25eminbe/

#o 3oet aig (3emel ſt)an/ -

45u Yuaart het bie mijn ſchaahten/ . . . .

HBijn geuipe / mijn 1Dolmaahten/ * .

- ºnijn 25ſuſbegom en Inan. -

N

- .w-i
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19. -

«Bp Huſt en gp omarmt mp / *.

gbp hoeſtert en beruJarmt mp /

#h mag nu bp u 5ijn/

'H 25en in u 25eelo oerboggen/

3H ruſt nu u?p ban 5opgen/ .

âDant JEZUS ig ook mijn.

* - P. V, SORGEN,

L I E F DE LIE D.

Op be ſl)ijg: Van den to3. Pſalm.

* * I. - n"

M# 24 e5ug 3oub ift u boortaan niet minnen/

Jl2et al De ſiragt en ingeſpannen 3innen

JBaat ik u heb in 't Gºeiligbom aanſchoub/

«Belijft een 2-on ban L3eilig (Belöerijeben/ -

gEen 25gon uan (L2ooft / en Zee ban #aligljeben/

G#en eÜel pant ball 't blInlienb | #elnelg9ub.

2.

#l ſchoon gaat bat ban 3{bſalon te boben/

ill glang hoint bie uan Salomon berboben/

1?)erſchijnb/ berblinb | berbleeft al luat ooit bſoliſt

3Pooit Humam uit Qog 5o 5oete 3Liefbeſtralen/

G5een hug en mag bp uupe lituſſen balen/

JPaar uule gunſt mp u?tenb'lijſt mee beſchonſt.

- 3. - -

HPeujíjf ift ban uïn HLiefde heb genoten/ - -

Zo plotſling in mijn lºerte ingegoten/ * . - .

gin 't mibben ban beuote Ocffening/

JPeuijl mijn 45eeft met ſjeilig innigjeben/

#ig loog ben in ſhobbrugtige ſ5ebeben/

gÈn 50 geborl0 uuu 3oete &Igocteling,

- «D 4 \ 4. ©g
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4.

GPg mogt ik nu aan uune 19oeten leggen/

ofu finehenue baſt 3omber 5eggen/ 3eggen

ſpoe Diep u ſt)in mijn 2'irl 5p ingeprent/

&PJ mag 5e leeg om met beſlàin te nulſen /

Qf obfr uul ban liefde om te bullen/

39all ljeun die IJp beel meerber Moeerbig Hent.

- 5.

HPijn Üert / 't en 3ijn geen hertelo5e moo:ben

#n 5uſu're Irouuu met ljegte lief behoogben

álàll ih aan u geëgt 5I)lt en gel)egt/

2Dat moet ik doen of lijben 7 joe mn blagen / -

49m hoo! beuJijgban liefd' u te behagen?

&preekt lieben peet; mant 3iet ilt ben uuu iknegt.

6

GHH heb geen mil/ g iſ aan uur ſpil berbouben/

€5?rn 3inlijtincib / g” ig in u 5in uerſlouben / T

't #g 5ort / 't tg goed luat gp gebieb of boet:

25eproeft imp Inaar het 3p in boen of lijürn/

gán b:etigd of b;tilt / en docfbrfo of berblijden/

#o 't u belieft: 'H ben alleg Muel gemGeb.

7.

zijt gp 't niet ſheet bie mp eerſt komt te binnen / | |

2lig in ben ſlaap mijn opgeuJeſite 3ïtillen /

gzien 't jl?ongent000 bet betſcher Pageraat?

zijt gp 't ooit niet unaar in ilt mp berluſte

aPrg à honbg laat op 't 25ebbe mijner Iſiuſte/

âDanneer mijn ziel 50 m: u ſlapen gaat.

?Ilg iſt ben trein uan mijn beuote 3Pligten/

Pen gamtſchen Pag na u beuel merrigten/

Ziet Dan mijn ſDog geſtabig niet op uuu ?

't 3g al mijn luſt te doen uur muelbehagen/

3Dan nergeng in mijn 5eſuen te migb?agen/

2ötn ih eilaag uit grond mijng herten ſchuur'.

is. - 9. #In

-
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- 9. - -

gſmbien nogtang mijn IBleeſcheg ſnobe bloogbein/

(ſºf JPuiuelg liſt / of 'g 1Derelog filobe boogljetbf.

(@Len bal berrukt boo? lituaDe foebet5igt/ * * * *

23ft heb geen ruſt boo? Dat ih bog? tſuo Boefen/ -

- HII?ijn migual ſtoom met beete Iranen boeten /

19et moegent gett uurro ban eerſt tegtuerligt. -
IO * -

maaar 5o gn nog uu'g gunfieg Lief beſtralen ,

@Le rugge houd/ en niet laat neberbalen . . .

1l 2lanſchijng ligt op 't Hnagenb? gemorb: - -

zo ig 't gelijft be 25?niloftg lifnberg treuren/

2#lg hun 't ge;igt beg 25 titbgoing niet magbeuren/

#l?ijn £iel in ſcij?iſt/ in angſt in kºelſe gloeb.

I I. - -

UDog 50 manneer be bloebe ziel ten trooſten/ , -,

3Pat lieflijft ligt ubeer baget uit Den Boſten/

«En Dat flt ſlegtg een ſchittering baat uain /

gfen glimp / een blillh / ban uer mag aan5ſen ſtounen

JPanig 'er aan mijn broebe Ziel geen tonnen/

&#il niet bat 30 mijn ſfeeſt bermlaſten ſtan,

TH 2.

'h 25en egter 30 ge5et niet op bie 50rtijeib/

GAfth upil nog uJanneer Die uu1)5e goebljet0/

3ſhºp. Die onttrekt met uuo te u?eben 5ijn /

#ft min beel eer ben gebet dan 't gegeben/

gºn boe gp 't maaſit 't ig lup baſt tilaar om 't cben/

2tig ilt maat uJeet gp 5ijt en blijft de luijn.

I 3.

' Gºn ſchoon iſ. Dat ooit nitumer hier 30u uucten

Zo ig nogtang mijn #iet met liefb' bejeten/ .

3Pat ift u puur om uubent nJil betutilb /

2l 50ub ift nooit uur goebijeib/ 30etijefb ſmalten/

2lt 5oub' fit nooit tot uub genot gerahen:

«5p 3elf berbient om uument wil ge5ino. -

- " - 45 5 14. 't «En
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I4. p

-'tgºn moeſt niet5ijn mijn luſt/mijnruſt/mijn oeugbe

#a «Bob ook niet om dat bp mp berijeugbe/ .

En 5aligbe/ 't mag eigen intreſt/

#2aar 45ob alg 45oo ban 3elfg 50 overheerlijk!

En dan ben 3elfg ten uitterſten begeerlijk/
e Zo 3uiberlijk te ſienen batig beſt.

I y. -

CPg Honb ik al mijn 3innen t 3amen houmen/

42in u in uun' bolmaaktheid te aanſchouwen /

#n bat tilm ſpeeft in die beſpiegeling/

H2et oube mijn ten nollen humann ontleren/

g#n naar het 23eelb uuug #eiligbomg formeren

3 Pijn & Bob hoe lief uJaar bie berandering.

- . 6
- 1 o

JPan 3ou ik tt om nument mſſ beminnen/

ſºn blp 5íjn bat op aarben hier mijn zinnen/

Eetg bouben 't geen uur Liefde maartuig ig/

“Een #iele Die boo? 't aanſchoumu uuber maatheib

En lucjenbljeſb ban hlaarhefb/uperb

i2erandert, maar uuu heerlijà Guenbeel
y I7.

3Pan 30t! ff boortg illu Lieb'ling g

#n batcrg 3ijn mijn gronumelijk afgn

#H ben bet HiPerelö en die aan Inp gel

tot Haarheid
D. -

junft bemij5en/

j5en/

irtriſt/

il)aat al mijn luſt 5al tot be b?Olme bue3ell /

3Paat in ik u melphenig fan le3en/

«En 5ien het 25etl5 uuog heiligbeſog geljuiſt.

H. W I T z I U s.

L I E F
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ZI E L D w A N G,
Ofinnige Hertstogten tot den Heere Jezu, 3

over de Woorden, z. Kor. 5: 14.

ſ De Liefde CHRISTI dringt ons.

qPp be 3Dij5e: Hoe ſchoon ligt ons de Morgenſter.

-w

- I.

O ge5u! ſlPat íg 't bat u bringt ?

V 49 3Liebe 23eju! Dat u buyingt ,

- &#en HPo?mhe 30 te minnen?

&P Liefſte geju! boog Yuat magt

âDogb 30 u tere Ziel berftragt/ - - - - - -

l &Pm mp) mp te beginnen? *

#oub' 't 5ijn/ / JPat mijn

Iïeitie 2 iele // HII behicle/

qºn tot liefde / Zo u ſiebeno Hºgert booggriefbe?

* * 2 /

| | | | | |

g qD gſe5u! neen Genabenson/

&P 5oete 3 e5u! Liefdebgon/

't #g enſiel ulue goebbeſo

&P 50cte 23eju! bie u bringt / -

49 liefſte 24 e5u! bie u buningt/ -

't #g enftel liefd' cm 50ctijcib/

', H#oe goeb// 150e 5oet / -

H2oe coozb,ingenb// #oe,%Zielbuuingenb -

'Eig hoe heerlijk 23 g u liefö/ g tg ongronbeetlijſt ,

3.

g#en b?rete 3onbet einb of maat /

qEen Iengt bie beel berber gaat /

- ?lIg #elnel embe ?latbe;

", dºen
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«Een biepte 3omber peil of gronb/

«Een hoogte bie nog ſPog nog ſlàonb

25ereikt of roemö na maarbe/

2lg 't ig/ / 4Betuig -

&Zo een goeÜljetb// Zo een 30etſjeib)

Spaar met luſten/ ſtan mijn Žiele 30et in tuften.

4.

GP 3Lief be! TIiefbe obergroot/

HI)ijn arme Ziel ujag leuenb boob/

3Poe 3ryug mp humann trefilten;

ga 3ig geheel ten beſten gaf/

&ijn leben 3elfg/ om mp uit 't GBgaf

3Pet 5omben op te meliſten; -

#p riep // #li ſliep/

'it Sloot mijn ſPren// 'ſt 113ou niet horen;

tnaat Ijp bgong inp/boog mijn bert:5ijn liefde buuong mp

5.

HProeft bog mijn ziele/ luat een goeb/

Smaaltt &irle/ luat u %[eyug boet;

. 't ººg gesug/ Ziel/ u 19eilanb/

't gg #leyug Die 't u alleg geeft /
, JPie nietg boog 11 te Hoſt'lijk heeft / e

- HH ſpulp / All &Itooſt/ il 25pſtanb/

- HProeft tog iſ #oeht nog/

#Baar hoe heerlijft // JEn begeerlijk -

JPien 25euninben/ aan: ig 't/ gp 5nlt het binben.

Hſlagar ag mijn Beilanb! 1Baarom ig 't

3Pat nog mijn ziel 50 berre miſt

&#n tt met al 3ijn 5innen?

&#n oueral en t' allentijb/

«Belijſt ge 't ſheere upeerbig 3ijt/

2ºo innig te beminnen /

JPaar gp 't // Pog 3ijt

Tafe mp 't HIeurn/ / Ibebt gegeben/

«ºp allene/ Zoete gegu/ auberg gene. 2ſ

7. âºg
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* 7.

Mg ziel! hoe 3o oerheert en blinb/

aeat gp niet meer bien He3ug tuinb/

abien Bellamb / o bien 25goeber! * *

Qlig mat mag 't 5ijn? of uieet gp 't niet

Seat uulen Bgoeber #le3ug biet?

«En ig u troumen lºoeber/ -

lgoe ban/ / Zo ban

Zulft een ſpoeber / / #Zo een 25goeber

?Ifgebuehen? Boelo tog#/ ag builb bgeiten.

gh boeit ih boel) mijn inerte blanb/

#h boel/ o ge5ug! 'h boel u l#amb/

ſleijn ziele gantſch boogtieben/

d? 3oete ge5u! agboe 3oet!

49 lieue ge3u! ag hoe goeb!

lgoe 5oet ig 't u te lieben/

ſtomt gp // &telb op

45antfcb mijn ſperte/ / Baf met ſmerte

Hºog blijft hangen?In mijn bleef baat 't 3itgebaligen

9.

#Beemt gn mijn lºert / het homt u toe/

leet ig ber ureemben lºgeere moe ! -

gesu! mijn ſpeer iſ mijn honing: -

#omt tog mijn li)eilanb/ homt 'er in/

W

45ebieb en ſtieret na u 3in / e -

2lig in u eigen HPoning /

2lg lºgeer / / H2oe 3eer

#perſt en bringt gp // ?lg hoe buningt mp

Alme tere Liefd en goebljrib. 2lg mijn #eere.
O ----IO,

aPaar iſ mijn ſtºert geheel en aſ/

&Pf 't mil/ of 't han/ het moet en 3al/ .

:

't moet u mijn beſlaub minuten/ . . .

Al liebe gegu! il alleen!

1l 3oete geju! anberg geen/

*-

/ .
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«En miſ 't niet/ bmingt er binnen) ,

aPgingt 'et// PuJingt 'et/ - - -

Doet het 3migten // Beo? It Schigten/

#ll30ub ſcheuten/ JPgingt 'er fil/ 't en3al niet treuren,

- II, e

't gg TLiefbebuuang/ 't ig 5oet gemelo/ ' s ..

JPie niet en beerb / Dat niet en Hubelb / . ,

Hi30ub gp ljet nlaat gebonben/

't GEn ogeeft niet boo: be &blauernp; . . .

3]Bant uut 25auben maſten 't b?p / . . .

1Ban 't barbe &ſoft bet 3onben: -

alBaat ban// 't HPiet Han - - -

122pijefû ſtrijgen // 49f 't moet jijgen -

e#n berlangen/ 49In balt u te 3ijn ontfangen.12 w

e'

JPaar ban mijn 12eiland / grijpt 'et aan/

gºn boet 't in De X50ejen gaan / .

- 't HIBoet u ſheuangen me5en:

3Paar 3oete #eju! 't bgeeſt geen bubang/

#oe hart gp 'f perſt / 't en ig niet bang:
ill alPomben ig gene5en/ 1 A

«Brijpt 'et/ / JPijpt 'et/

(Log 3o innig/ 122p luat binnig/

d® bie nepen! Zijn 30 5oet/ 't 3ijn liefde grepen.

13.

aPaar ban mijn Beer) baat ig mijn lºert h

3Paar ig mijn ziel / bie boo? u uberb/

Om u / tot u geb?ongen/

2ll 3etb het boub boo; u een beel/

#ſt 3ou niet hoiinen/ 't Woerb geheel/

JPoo? u / tot u gebuoongen/

ill bang/l iſt bluang - - -

&#g 30 lieſlijſt // 5choon3e bieflijſt - -

&teelb mijn leerte/ 3a bermoob 'et 3onbet ſmerte.

I 4.

't «En ugeeſt nog liſt / nog geen gemelb/ .
- W

A

l

's

i
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49f gp het ſtreelb of neberbelb/ -

H#et unil nog kan niet lopen; - *

2ll boerb gp 't meg/ al ſlaat gp 't boob/ -

&Pf 't leefb/ of ſterft / 't ig in u ſchoot /

't zal in be aBoob nog hopen/

geen noob // JPien Poonſ

Zal het geben// 't liegte ſleben/ -

3Bant hierom og! ſtoept het ſites/ogenkomttog !

I5. " .

3Banneer mijn lºeilamb / ag mijn lºgeer!
49 3oete ge3u! ag manneer / J. /

2 al ift u eeng hier boben/ . . . . -

25eb2ſjb ban al bien b?eemben bunang/

&Pie mp bier balt 50 bart en bang/

ſlāet ulue lºtinb'ren lopen ?.

GP baat / / Zal maar/
-

gºeumig ſchaat'ren / / I')elber álaat'ren/ -

3Liefde ouwingt ong/ ſº be liefde €byiſit bringt ong.

ROBERTUS IMMEN s.

GODS HERTE, MOND EN HAND.

&temme: Amiez chercher a plaire.

I, f

titie bingen trooſten 't lºerte

3In angſt/ in nood en ſmerte/

12an Zielg en lichaamg ſtand:

«Bobg lºerte) ſlºomb en 2anb.

#eeft ſlàenſchen hulp uerlaten/

%g nergeng ſttagt nog raab/

3Banneer ong nietſ kan baten/

Zijn bie mijn toeuerlaat,

-- -- --
*. G500
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- 2.

dBoºg liebenb 1Baberberte/

512Get romm'len in beſmette

&Per 3ijne: bug ontbiano

Göeen ſlàoeberg ingeuaut/

Hoe 50u bp ijen bergeten?

&ijn (9ert ig ongeheerb/ -

1 - #ou bp hun noot niet meten/

& Bie 't minſte 3elf regeero?

- 3. -

€5obg ſlºomb en han niet liegen:

Zijn toe5eg niet beb?tegen:

“Hetjobal) ig 't bie fu?eeht/

date nooit beloften bleefst/

&P bie 3ijn al ff 5amen/

&Len goede ban 3ijn ſterk /

#n Chriſtug ga en alimen!

H#p ſtelù bie in het merkt.

- 4.

45obg banb hier bp tg Hragtig/

zijn Binger tg ?IImagtigj

3Pie bragt eeng alleg poort/

JPoo! 3ijn 25euel en mPoolb:

Die moet nog alleg b?agen/

32ietg balt baar aan te 3uaat/

lºp boet 5ijn ubelbeljagen/

&Lottebbing ban 3ijn Šcljaar.

5.

312at 30ub iſt ban bert3agen/

?llg iſt mijn ſtruig moet blagen! - |

«Bobg lºerte / ſlàonb en laanb -

, “Beeft trooſt en onberſtanb;

31°ant Dog bp 3elf ig mijne / -

3ſt ben be 3ijne uueer j

gene # ooh mijn al 't 5ijne/

hâlPil buiten ben niets meer.

L. o F- 1
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Lo FG EJU I CH,

Over de grote Gunſtbewyzen des Heeren,
* - - :13Il ene zyner - - - -

; i " !

GUNSTGENOTEN,
van zyn geboorte af tot ontrent het einde van zyn

leven, tot roem van zynen Bondgod, in ſpyt

van den Vyand, en tot opwekkinge, gelyk

zyner Ziele, zo van Gods Volk, opgeſteld.

( .

* *,

r #Stemme: Pſalm 28.
3

W# op mijn ziel/ om umen 45ob te pºpjen;

«En hem te banken boo: 3ijn gunſt bewp3en/

- aeie bp in Chriſtug u geſchonken heeft/

dEn âag bp apag uit 3pne bolheid geeft,

, 2II mat in u ig) moet hen eeuunig louen/

#et nieugd en eerbieb / ſchoon onreifbaar boden

it fioen/ en 3Lof berbenen. @Ireet maar boog/

- en volg het heilig Erfwolk op het ſpoor.
2.

ga nul om hem tº offer op##
, gn 3unen zoon/ bp neemt met ubelbehagen

it reuhwerk aan. 12erhoog met biep ont#ag

zijn groten Haaam/ en toen hem daag op Pag;
* Ipp is het / bie u uit ben JPoobſlaap uichte / .

din ble 3ig in ben zoon aan u ontbetitel

lenig ijetij bie u boo! 3ijn liefd en ſiragt/
23jn 3ijn paleig 30 saai, ouetbgaſit. ##

* , - + 3, T
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3.

# ig het l bíe boot ſponoren u bewaarbe/ -

an bat uun' ſlºoeber It in bloeftjeſb baarbe. - .

ſep tg iJet / bie u op 3ijn ?trinen bageg/

«En / in 5ijn gunſt/ 30 teber gabe #
dPp bat be ſpeſt u niet na b”?lfgrond rukte /

dPaat haat geupelb u 30 herbaarlijk bruhte;

«En binnen mueinig uren/ boo? be aBoob/-

Pie &puiten/ in u ſpuig/ De Pgen ſloot.
- 4.

# het / bie u 5o een reekg ban garen/

anneer gp op be ruſtelo3e 25aren º -

3Per 119erelt/ gintg en uleer gemoppen bpierb/

Zo luonberbaat langmoebig heeft beſtiert/

een alg op 2larenbgbleugelen gebgagen/

«En ban u afgemeerd be 3ubare plagen

aaie gp berbienb bab; en u met 3ijn hanb /

(3Baat gp 'er niet op bagt) hield in ben banb.

lºp ig bet) bie 30 bilimaal u berſchoonbe/ ,

eÉn ouer u 3ijn magt en liefd' bertoombe / -

(GIerubijl be Puſurl brong op maah en ſtraf)

2lig of ijp uit ben gemel riep: laat af;

bp ig u beel niet / maar ban mp / ten leben

#n munen #oon/ hter boben aangeſchreben/

«ën boo? 3ijn 25ſoeb gehogt. 1 I ſtijh ig uit

#ſlijn Zoon eiſt hem;# ſh geeb hem bien buit.

#p ig het / bie aan u gebagt ten goebe /

2lig gp uertreben laagt in uupen 25loebe /.

aaie tot u 3eibe: leef! ja 2ºonbaar/ leef!

alPent u tot nup in mpnen #oon/ en geef

Tºl aan hem ouer / ijp 3al u behoeben/ '-

#ſa met 3ijn ®fferbleeg) en Zoenbloeb boeben/

gºn u behleben met 3ijn eeuboig lºeil.

KULteeb toe; mijn liefd heeft nog paal nog peſſ.

l 7•

-

. ?

#

:
. ?

l;

l

l

t

4:
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7. - -

liep ig het / bie u tot ben zoon beeb ſtomen) | | |

GÉn bie u #ert 30 3agt ijab ingenomen / ' -

JPat gp u / eer bat gp 't regt bebagt/

(ILot hem/ en in 3ijn Brfrijk 5aagt gebragt. -

13et ſcheen u boe te groot / en beel te heerlijft 5

19oo! u (30 buil/ 30 uJalgelijſt/ 30 beerlijk

ſlâigmaaht / 50 arin/ 50 bol van ſchulb) beſch?ſk

19oog ubaan en wisten upierb u een ſtrift.

«Bp ſtonb ber3et/ gp koſt het niet bebatten | | | |

aPat Bob / (3o hoog / 3o 12eilig) 3ulfie ſchatten ,

Zoub ſchenhen aan een hellehuigt/ Yufeng leert

#Piet meer beröpp5elb buagy boo? angſt en ſmert.

«Bp bagt: 5oub 4Bob 3o ligt/ 3o haaſt / bergeben/

«Bp moub eerſt boo? 3ijn toont en gramſchap beben/

«Eer gp vooub ruſten in beg Hºeilambg 25loeb/

qEn u beroemen in beg (geeren goed.

9. -

3Pie âlPolſt berbmeen l bie felle ſtoºm bebaatbe: '

Heet lºeiſig HPoogo u het geheim berálaarde. - ,

45ob beeb u 3len/ bat tjp , naar 3pnell ſtaab /

%jn hoge 192pmagt/ het beminbe Zaab

@Iot ſtijfug trefitſ Yuſe burft het tegenſpreken)

alPil 4,5ob ljet ſtenen lºert boog liefbe bgeheu ?

GBp 3ujeegt; en 3aagt u tot 3ijn bicliſt bereib.

«Bp p?eeg 3ijn gunſt/ en roem.be 3ijn beleid.
v IO.

pp ig ijrt / bie u in 3ijn buig onthaalbe / | |

eEn in beel liefde tot u neberbaalbe /

ga u ber5abigb' uit be ſBelluſtbloeb;

aae boo?ſinaaſt nam het eeuwig H2eilrijft goeb.

Ibp ig ljet/ bie u in het Strijtperit ieibe;

ijl?aat bit ooſt nimmer uan tt 5pte ſcheibe)

3choon bp boel nu en dan ſcheen Yueg te gaan!

&#n u een mueinig op t1 3elf liet ſtaan.

- # 2 11. 42p

vw
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I-I,

éPp bat g'u onluagt / trotg/ en bubaaghefb mechte/

oºit af;aagt ban uuu mijgijeib/ moed en ſterkte/

&Ierubijl ijp u beſchermde met 3ijn Staf / t

«En boo! ben beeſt 5eet heimlijft ſterkte gaf.

52ooit liet ijp u geheel en al berlegen: ,

d@nttrof hp u een lucillig tijbg 5ijn 5egen/ -

3Banbuierb3ijn 25loeb/3ijn GIrou/5ijn ligt en Hragt/

3jn neb'righeid/ maat maatbel hoog geagt.
I 2.

Ibp ig het/ bie 3ig ober u ontfermbel ,

Sºn raab- en moeb'loogheſo; bie u beſchermbe/

dPp bat be JPuiuel b'oube |Heerſchappp /

Poo! biepe liften/ of boo; buninglaubp

5 àiet meer ljerbatte; en bie u omgogde

jl het Hragt / uuameer ijp u tot 2lfual pogbe/ i

ſtoept met berbaaſtbeib uit/ 0 uuonb're GIrouw!

Q2)# 30uber maat en nabetOllu0.

1 3.

Ibn ig het/ bíe boo! u ten goebe maakte;

SUPie tegen buualing tl Gm3igtig maakte / .

«En pal beeb ſtaan / boehuel een ſchone ſchijn

1Ban Peugo en 45eeſt berbergbe het benijn.

2ijn 4Beeſt en ſpoorb betroonben u be muaarheid

gn bare ſchoonheid / luonb'te Hragt en Hlaarbeib.

ſtoem uur Ontfermer; p?ijg 3ijn goebe Hºaub /

3Pie u beuJaarb/ en b?pbelb u berſtaub.

I4.

ſpie buaarb gp / had u lºeil;on u berlaten?

H#et trot5e 4Do?beet tucet ban paal nog maten.

3Panſ: uuben Bºetber; ijp heeft tt geleid/

#n 't heerlijk ſpoo: ban 3ijn 4Beregtigheid,

#p tg bet ( bie utj boe gp 5o nertraagbe/

gên ouer bo:beld en berlating itlaagbe/

" #iet hoeguierp, maar bp Bob u booſplaaäulag

&#n op 3ijn tijd 30 gunſtig u genag. ' -
, e. " 15. Bot
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1 5. -

oe beerlijk maarb gp recòg ber3ubaht; u leben

ligt/ u ſterkte ſcheen in te begeben, -

«Bp maarb op b'4Peuer ban ben JPoob gebgagt;

iſlàaar 11 49ntfermler boogb u nare Hlagt.

IËp 3ag uun tranen/ en u lºerte ſcheuren/

ill een3aam hermen/ en berb02gen treuren/

H#p 3ag um nood aan / en bp ſtenb uuu Ziel/

&#n leeb niet/ bat5 in #rans hlatuujen uiel.

l

#p ig het ooh / bie in bat b?oebig 3uuerben/

Hil niet alleen bemaart/ en niet liet ſterben/ .

JIBaar bie u 30 goebgunſtig ſjeeft beljoeb /

(2'inh lueg! berijef en roem ben oberbloeb

32an 3ijn barmhertigheib) Dat uuJe baben

«Been oogſaaſt geben oln 3ijn iſ)aan te finaben.

G5eef hem b'eer/ aanbib Deg #eeren ſtaab/

UPat gp beminb buierb ban het libeilig Zaab.

17.

Ibn beeb u ooh boo? 3ijn ſtemabe uuahen/

dPln in de ſtrift Der 119ereld niet te raften/

&choon ooit het alarbfcbe liſtig binnen ſloop/

eën u genegenbijeld te biep behroop/

H#oenUel gp u bu02 45ob baat ober ſchaambe/

OPm bat ljet u het allerminſt betaalmog; .

ſt?itng HBert/ boog al / boo? 45ob / enboo?3ijn uJerft

45eljeel moet 3ijn; tot #auw ban 3ijn ſterft.

-
l Ö, -

1 Hºp ig het / bie 3ig boel boo, u berbergbe/ t

dPrin. Dat gp boo? onu?tigtbaarheid bein tcrgbe/

iPaar p?ijg hem / bat gp leet oguegt) en u meng

&feebg naar hem uitging; bar De nieuuue JBeng

aaoop D'Inbloet ban 3ijn beeſt mogt luſtig bloejen/

gEn in Göelobe / 3Ligt en Šterſite groeien; .

1ëerbult met eeb'le u?ugten tot 3ijn lof/

«En tot ſieraad en byeugde ban 3üu ligof. . . .

- - - H# 3 19. 3Pan
- - -

zº,
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19.

3Pam 3ogt ijp u boo? aangename luegen;

3Pan liep ijp t alg een ſlBo?ſtelaat u tegen;

@Lot bat ijp einbelijk uu 23anden brak /

qºn op een nieuuu uan li)eil en 192cbe ſp?aft.

3Pan 5aagt gp in bed li)eeren ſtaab en dItében

qEen tech3 ban obergrote HDonderbeben;

120e ſtoffelijſt Ubag u bermoetö gemoeb

RBeg 33aberg gunſt en #c5tig bierbaat 25loeb..

O2O.

3Poen ijp u eerſt boog hem ijab afge5omberb/ | | | |

&tont gp bet3et/ berlegen en brruponberb/

3Pat 5tilſt een 45oo op u / in 3nnen 2 oom /

3jn liefbe 3agf en bp it ſituani ter buoon/

«Bp p;eeft 5ijn liefb en pºpmagt alg 3eer heerlijſt / -

2lg heilrijſt / upoilberbaar en onupaarbeerlijft;

• JI)aat Doe bp u / (uoanneer gp benu berliet) w

5niet uutg uierp/ en in grimmigbeſo uerſtiet. * *

2. I.

TDoe huain be firagt en rijſtbomber genabe / •

&#n Chriſtug 25locò niet min ban ooit te ſtabe;

âBoe blouſ, 3p in haar eeuuuigûutenbheid/ -

2ºp ijab haar ſtralen ober u gefpgefb /

OPnl haar boon eettuig heerlijk te bertonen /

q#n u met onuermjetitbaat heil te hronen / . ij

#n laat ben 1Bpaub ubel teng log: maat b?eeht

#ijn JBolli / alg ijp Bobg polſt naar 't liberte ſtrekt.

22.

#p heerſt boo?'t regt/ boo, Chriſtug 25loeb berätegen |

&#n 't Eettuig ſlepen/ 3p behaalb ben 3egen; | |

ân ſlaat beg 12panbg 3Leger uit het 19elb/ '

&#n teu het ſlapeno I#eir uit 3ijn geupelb. ſ

(ſºp uJaarb boog 'g 12panbg biepſte lift geboeften/ •ſ

«En in ljet ſtaatſijft PffetuperH be3uuehen;

hier boo! berufel u hragt; en Bob ging heen;

RPit baatb' u bitt'te ſnert en maat geſteen. ' ,

- zºº", - 23. Çöp

--
A
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«Bp 3ogt in 3ulft een 3maat berſtel ban 5aften/

3IPeet na bp G50b / en aan het buerft te raken;

ſlàaar ag! u 85ob en hoge 250nbgenoot v .

ijl Ibert/ en 3pnen Hºeil'gen bemel ſloot. -

€5p moeſt hem #eilig/ hoog en heerlijft noemen;

iſlaaat burub u niet / met u?eugb'ſ in hem beroemen

«Bp 3aagt u ontroubo / en benuinb' u pligt;

jl?aar ag! gp ijab geen ſteräte llaat u ligt.

24.

- @Lot bat het hem / in bype gunſt / behaagbe/

#l/ bie hem naliept/ en 50 bitter ſilaagbe/.

(@Le rebben uit Die lange 25allingſchap.

&Paar hlom 45oog GIrouuu tot een 3eer bogen trap

3Pan ſpeerlijftheib; en bſomſt in bierb'2e moub'ren.

Zp bab u) baar gp 't niet bebagt / ban onb'ren

ºn 45eb?agen / en ban boben oberDeſit/

: «En u tet hulp baat lipijggarm uitgeſtrekt.

s

2 5.

3Poo! bege biepte b?agt5 u in behoeften

3ban u argliſtig l9ert; om op te 30ehen '

Ipet filobe bat baat biep berborgen lag;

({Dat b?agt 3p niet al boogbeib boo? ben bag)

&Pm u tot heilig ootmdet te bereſben/

, &#n om het geen regt ſierlijſt ig te leiben;

- - 62m met een ſtillen (Beeſt en 3agt 65emoeb /

(Le 3ien op 'g Libeeren &#et) en 'g 32aaſteng «Boeb.
6

- 2().

Hl trollume 250mbgob becb u aan hem ſleben/

«En (hoe bentuele) boo! Cheloue leuen;

lººp liet niet toe / bat gp hem geen liet gaan:

jlàaat liet u euenbuel ban berre ſtaan.

, JPit beeb u uujen ſtaat in tbuijffel trehhen /

GBp ſtoft bpma geen baſte blijft ontbeliſten
-

f ièan 'glºeeren gunſt ſchoong'ook geen b?phefb bomb

- l2et ſtuk t'onthennen# baſten grollb.

- - l 4 - 27,

-
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w 27.

3TBat mag 'er boe een ſtrijd in um gebagten/

dPoe hoſt gp be ber5ehering eerſt agten; , "

5Piet juiſt/ om Dat 3p roem en blijdſchap gaatb)

iſlàaat om bat het 't lºert ſterkt, om bebaarb/

gºn ubel gemoet/ met/ en boog 45ob te mano'Ien; ,

GPm alg een 25onbgenoot met hem te hanb'len/

«En tot ben (Lij?oon te gaan / om Hragt en ligt /

(tot elfie Peugo / tot# G50ögüienſtpligt.

- 2ö.

#Pit 3aagt gp/ luag mobb5aaſtlijſt) om hloehmoebig

(Le mo?ſtelenſ en altijt oberbloebig

gn 'g (geeren âlBerli te 3ijn. 1ſi ſherber mann

ill in 3ijn &choot alg een berbijſterd 3Lam;

lºp b?agt u geeſtlijſt tot u ſBob en Baber.

Hl 25onbgob nam u op / en b?agt u naber/

2llg ooit. 43 uugnb're ſlBeg! o boog 35eleſb!

69 biepe ?lfgrond ban Göetroubbigheid !

2O. -
9. *

âBaah op/ om 'g l#eeren gunſt/ en troubu te3ingen;

QEn bank hem b00? De grote 3egeningen /

3ſlPaar mee bp u ontluoete 3Pag tjp 3Pag.

ſtoep uit met groot gejuig en diep ont3ag;

(#Ba bat u 30 beel rampſpoeb uJag bejegenb)

De ſpeere leefo/ mijn 23onbgob luag gr5egenb;

ſlâijn libellrot55p uerhoogt; o Hlebeng5ou!

- il glang mijn nagt 3eegljaftig oueruJun! -

-
o. *

3O. *

#ſan 5aagt gp u gered uit 30 beel noben/

#et luag boog u een Leben uit ben Poben)

jºu buierb uub #iel / alg eertijûg / met het goed

13an 'g l9eeren H#ilig ber5abigb en gebogd.

#hu beeb u 25onbgob u berboºgenbijeben

#n 3ijn 45emeinſchap Hennen / Die be reben

: 3?iet fian bereiſten. 3Panh/ berljef en p?ijg

illuj iſ?eer/ en roem 3ijn brilrijſt onderuiijg. Ig

, " " - 31, #p
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- " 3I.
ſºp ig het / bie het heilig en het hoge t

25euboonb/ nogtang tjoub ijp 3ijn li?ert en ®ge -,

&Pp u gepeſtigb/ en 3ijn ſiegterhaub -

lgelpt u / en leib u op na 't Baberland.

lep ig u zon/ bp ſtierb en ſterät uuo Boeten !

Hººp doet u nietg op umen boeg ontmoeten/

69f hp beſtietb het u tot heil en nut / .

Zijn 3eil u alg een Abchilt en H#elm beſchut.

32

Zijn ſigamb heeft u met eeng u?p harb geſlagen:

&Pog niet naar maarbe; nog met 12panòg plagen: ,

Hiep mengb u rampſpoeb met beelgoebg/ en ſcijomſt

(Lotum gene5ing u bien bitt'ren Pyonfi.

GBolt bier in ig ijp met ont3ag te p?p5en/ *

#a tel be (Lugtroe onber be beuop5en * .

3Pan 3pne liefde; geef uuu 4Ppperheer)

é9oft bier in/ met betuoonb'ring/ fioen en Gºer.

33. / -

3TBat 3iet gp bog in al beg lºgeeren 3Paben)

Pat niet p?ijgujaatbig ig? berbef 3ijn babcn/

ſtoep uit/ u ſlºeg ig lieflijſt / uuijg en regt;

«Bebenſt niet in 11 gramſchap. Dat u útnegt/

Zo bih mijlg 3omber maat en reben hlaagbe/

«En niet ueel eer/ met ernſt/ hem 5elben baagbe/

d?f ſBob niet 3egenbe terubijl bp ſloeg/ *

«En alg een 3Pabet 3ig in alleg b?oeg. -

34- » -

3Berpt u men boeg op hem / hp 3al het maſten/

Hep heeft tot hier toe alle uuJe 5afien

Žeet heerlijft uitgerigt. H#alig hem maar aan f

25etteeb ben meg) bien bp gebieb te gaan/

25lijft moebig op u poſt / nooit liet bp ſtelten /

H#et geen bp onbernam. âBie 5al berb?eheu

H#et geen bp boum ? ijp ig 3eer groot ban raab/

«En niet min woonberbaar, en groot ban baab.

# 5 25. #p
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35.

19p mag u boog een hogten tijb beboeben;

Om u 65eloof en liefde te bepgoeben;

Of om ubu trot3en Beeſt en barbe lºert

(EZe breken, of ont u boog heil'geſmert/

1Pan 2，onbebuil te 5utu'ren. Zaal'ge &Lranen!

3Pie u ben uueg tot lycil'ge blijbſchap banen

& In #ſeyug 25ioco. JPe broefbelo obertreft

&De blijdſchap/ bit be #aan 50 berijeft.

3O.

3ſBie 5oub bien ſ5ob niet tot 5ijn beel betäie5en/

«En al ljet eigen niet 5eet geern berlie5en ?

&Paar het 3ig tegen Q5ob en ſtijgiſtug ftal1t/

GEu 30 beel 19eilgoed uit het liberte bant.

45cen rampſpoeb Han De Ziele 30 ontruſten/ '

2lig eigen ®ogbeel) ſtaabſlag/ ſlPfi en 3Luſten.'

3Dietg boun het IBert 30 bpolijk/ 3agt en ſtil /

2lig bell'ge ruſt in 45oo en in 3ijn 4Bil.

37.

&Pntneemt bp u bat u 30 3eer berheugbe/

(Ireur niet, maar 50eh in bent u bell in b?eugbe.

&Zenb bp u tegenſpoeb en b?oefheib toe!

&terk u in G5obt of boog gebuee be ſtoel

GHttig b?p / roept ijp u / om boo? hem te ſpben/

&ie op be it!oon / roept bp u om te ſtrpben/

qſaf ſlaat ijpt p?ijg 3ijn liefbe/ Yuerpt u meet/

«En 30eht 3ijn gunſt/# 3alft en beeld u ubeet.

3 -

3Dergeet bog niet mat 95ob aan u gebaan heeft /

«En hoe gn7 boog hem) in het Strijbperft ſtaan bleeft.

G5ebenht / boe lieflijft ijp u heeft geleid/

gên oberlaben met barmijertigheid. "

95euven u / om 45obg paben op te merften/

13et 5al lt in uerlegenbheben ſterfien; * * *

#et boeht u op/ en geeft u rphe ſtof/

«9m banlibaat te vetmeſten 'g #beeren Lof. -

39. Hft



G E Z A N GE N. 12;

39. \-

gh p?ijg/ o (Bob! u gunſt en uuonb're megen/

#h ſpreek geen een ban uue Paben tegen/ -

3ft Danh u/ bat gp mp bloehuaatbig iBigt/

G5ebgagt bebt in u heilrijk ſteuuuig ligt/

eEn Dat gp mp berſterkte en beſchermüe/

GEn u geburig obet mp ontfermbe/

dPoh alg gp ſloegt. 23ſt roem u/ en erken/ -

RPat iä/ boog uuJe gunſt / ben bie ih ben. r

,s 4O, -

&terft mp) o 25onbgob! om u aan te hleben/

Cn tot u roem en heerlijkheid te lenen/ -

ſlaaaht mp getrouuu en baarbig in mijn bucrft/ .

«Beef ligt en Hragt tot opboum ban u ſterft.

ſlaaah imp in alle JBeugben oberbloebig/

«En in het StrijbperH bāpper en boogſpoebig/

ão buo?b fft 3eeg'rijſt naat u @Ilj?oon geleid /

69m u te p?ij5en in Det ſteuuuigbeib.

AMEN. HALLE L U JAH.

V R E U G DE L I ED

VAN EEN VERTROOSTE

Z I E L E.

&tem: Van den 8. Pſalm.

I. > '

L# enig hart ontleegt ban alle kommer /

gIn 45ob berheugt / beſchabulut ban het ſommer

32an 3ijn gemaabf nie 't hart uol brugbe popt/

oEn al wat bluft of boefjeſb beet uitſchopt. z ſt

- 2, # Lil
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- 2. -

3Luſt enig gart mel eet ban ſbob berſtoten ,

3Pu uiet De Stroomu 3ijng goebbelbgobergotell/

3Pat ban het leed bier broeuer ſteutenig

3 àu niet en heeft Dan blpbe beugemig.

* 3.

2Iuſt enig lºyatt boel eer in b'ſ bel gegonſten: * *

512aar nu met ſlPijn ban Igemelbycugb beſchonken/

't HIBelft 3ieube 5ig met ſtijgiſtug onberttouuub/

3in 3Liefbgenot nu met hem 25juiloft boub.

4•

3Luſt 5ulft een ſigart een upolijft Lieb te 3ingen/

UPat luſt mp mee / Uer bouen alle bingen.

illèijn 3ubang're 2Ziel bol byeugbemrphe galm/

23aarb boog mijn HPen een Panis-en i93eugbepſalm.

*

J.

Iboe 3oet íg 't ſheet/ hoe 3oet íg 't bat men nader

(Iot aan ben 25eelt ban uube goebbeſog ?lbet:

gÉen drup Daar ban op on5e (GZolig geſprengt / .

«En buh en fmert en alle leet verbrengt. ,

6.

Iboe 3oet íg 't ban/ hoe 3oet íg 't bat men drinken

&Pie plaſſen mag / ble gp 30 mild gaat ſchilläen

(Ier boogbe toe / aan mue 3Liefbe JPig/

3Paat aan mijn ziel nu neerge5eten ig.

7.

Bot 3oet ig 't ban/ ſjoe 3oet ig 't bat nog dronken

&Ier ſtele toe te leggen alg ber3onhen/

%jn be3e Stroom ja Zee ban 't Oppergoeb /

't %g 't grootſt/ en 't beſt / en alber50etſte 30et,

8

HLaat enig HI)enſch 3ig/ 30 bp upil/ berblpben/

?ilg bp 5ig 3íet omſtituut aan alle 3pben/

il?er eer en goeb/ en alg bp 19aten äuipt

1 3Door al de ſlaoſt die van 5jn parſe #nipt.
- - - - -* 9. 319ans

*
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9.

3TBanneer bp 3iet 3ijn laſtbaat ºp?aagbee hpgen)

«En bat ban 't #too?n 3ijn bolle Žolberg 5pgen/

JPoo! onerbloeb bie b'een b'amber byuht; ºy -

#ogtom / alg all'g ſjein na 3ijn 3in geſuſt. *

- - w IO,

HIdaar ift/ o €5ob! mat boyber begenadigb/ .

312et umpeg buig upeergaloog goeb ber3abigb/ -

49p u uolop nu 50 betleftherb ben/ - ;

qPat 'it buiten u geen byeugbe ſtoffe hen. *

- - I I,

“Been bing op ?larb beſchaft ong meer ban hºmelluſt/

#n u alleen beſtaat ber zielen melluſt.

et H#art en 2-iel en al ban b?eugbe byeeht -

lg gp maar eeng een moogb ban uſebe ſpreekt.'

1 2. -

3Laat u ºp een ſlàenſch aan 't Zieltbeb 3ijn genagelb/

GPm buien het ſmert ban alle Hanten hagelb/

#zo bat be Ziel ban bmeemoeb 3p gepatſt:

«En 't Poob3meet boog 't oerhrompen uelle barſt.

*

I3.

3Laat b?p een ſlidenſch ter fellet ſpoob berme5en/ -

3Pe 3Poob 3ijng 2 telg nog boog het meeſte b?egen?

3a laat hem reebg be myebe ſtaaft 3ien ſtaan/

3Paat aan beſPlain't onſchuldig lêleeſch 5al bgaan.

• 1 4. - - -

3Laat ja een ſlàenſch b?p aan een ſpaal gebonden/

TBe 12lammen 3ien in 3ijn berſcij?ookte ſlBonben;

Zo bat beg boutg met ſtrooi geſtoofste baant/

H#et 3Licljaaln blaaht en rooſt aan alle hant.

1 5.

iſlaag ban be &iel ſlegtg in Bethesda baben/

&Pat íg in 't 25ab bet lºgemelſcher gemaben; >

«Een b?up baat ban geſtopt op 't huppment hart/

3Per3agt/ berligt/ berjaagt baat alle ſma: #et

- 16. #e
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- 16.

Iert ziekbeb morn een Paradys, een Eben/ -

joooit / 3rit be â¢iel/ mag 't mp3o met aig heben.

&P 5oet / o 3ort / o monbet 3oete ſtond !

5au 45ob my 't 3Ligt ban 3ijn genade joub.

17.

apt weg na 't Biet ſchijnb ban be uiegten gemel/

aſPer ſtijltren bgang bet «Engelen genoemel.

apan beeft be Ziel boog geen topmenten ſchroomt':

5,Daar Juigt ſuibg heelg / mijn 5oete #ejug hoomt.

18.

ébeen groter byeitgb hoſt in het herte groejen/

3e 91 ble geſiert ter 25guploft-ſtacp ſpoejen;

GIIg in 't gelaat ban 4Lij?iſti Pienaarg blonkt/

GLoen bp een byup ban 3pne gtluſt hun ſchonft.

J

j

- 9. -

haar 25eulen boot bergeefſche m?eebheib blo3en!

&P'e ſkolen 13uurg bie ſchpnen ſchone ſio5en/

apaar op be #iel geruſte blijdſchap ſmaaht/

(Lerubijl be 'Plain 't gemarteld 3Lichaam blaaht.

2O,

25int op ben banb: 't gemoeb ſtrekt 5ig na bouen/

alburg op be ſtreſ/ be Ziel 5al 45ob nog lopen.

&nijb af De Long/ 't hart maakt een blp geſchal.

âDat momber 3Pag/ God is hun al in al. "-

2 I .

QUIrphe «Bob maat 3al fit woonben binben/

Doe 't 3oet genot aan ſtijln of JEAate binben?

't Been in be ſchoot uan ll genabe bimb/

illum' teetſt / illum 3uuali'ſ illu' albernminſte ſtinb.

22.' *

erºp ruitt mijn #iel uit 't biepſte oan bet ſpelle/

«En maakt bat mp nog JPoob nog Puibel Hmmelſe/

&#rell ſchath/ geen angſt/ geen nagt berbuiſternig.

3Pat dood ooo, mp / 50 ſjob uiijn leven ig'e
- l 23. p

t
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23.

«Bp boet mp in 1ſlim Zoon regtbaarbig noemen; ( )

3Pie boo! mp ſpreekt alg 't hart tup miſ berboemen/

'toen ſcheelt mp niet mat mijn Beklager 3eſof

iſlàijn gejug ig tog mijn Geregtigheid. . . . .

/ 24- -

HTaijn dorſtig hart bat gaat gp Beere leſſen/ - - -

ſlaet 't heil3aam Bogt ban itune 3Liefbrfieſſen:

eEn kwynende berſchaft gp 't laaffenis,

IRijn ſjob alleen mp Drank en Spyze ig.
25.

zo beel be leegt van mpne ziel kan natten/ -

Stopt gp haar bol ban illupe#" »s - zº

3Pooit bab be rijſtſt 50 uitgelegen Tory', ' . *

iſleijn Rykdom ig ben #onut €5ob.'
2O.

op eert inn Knegt alg maar bv uwen zone,
GBp 3et illum Slaaf op G5obbelpften Trone,

boe ſlegt bp tg; gp maaft hem aller Heer, -

#niet bit nog bat, maar God is al mijn Eer.
- '- 27.

gig mijn gemoeb met nare druk bepangen/

GBp noiſcht het nat ban mijn beſtteten HiBangen/

:: Verkwikt mijn Ziel met b'2tippelen ban 45ema/

GÖob ig mijn Vreugd, #nue 3onbet boeberga. .

- -- 3 28.

2ll mat mijn ziel alg menſchlijk komt te binnen/ .

2il uiat 'g ooit hoſt bebenſten of ber5innen/ . -

2ll boat of ubenſch of minnenguyaarbig tg/ -

RPat alleg ig in 4.5obg be3it gemig. .

-

- * ... ! - 29. -

#p ig alleen be eer en heerlijäfte /

JPe ſchoonſt/ De rijſtſt/ be 3oetſt / be lieflijkſte/

JBe ... dſl2aat 'It bekenb 't/ 'h en bucet niet boena

ſchelijhg meer/

3Peet feillanb het/ 't ig alleg in ben geer. - d?

, 39.
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3O.

€9 bie / bie 45ob maar mag in 't harte b?agen/

Hºpoe rag berleerb/ bergeet die al 3ijn Hlagen?

€5aat hiſeft 3ijn hart / ſh upcb gp binb 'er niet /

dPan een met 050ub beſch?eben b?eugDe lieb.

31. -

ape ſlep5e bie ban 't bergelegen ſPoſten/ .

Igun ene reig na 't Hoobfche 3Lanb getrooſten/

oEn bolgen 't ſpoo? ban 't 45oblijft Stergelei -

3Pat met Bobg bu00gb/hun 4500g geb00?tplaatg3ei.

2, -

32.

39erblpben 3ig met obetgrote b?eugbe/

«Pie eici en bart/ en @Long en ſlºomb betijeugbe/

2Ilg elk ban haar alleen De plaat5e 3ag/

aPaat 't 12emclfiinb in ſlegte 3Luren lag.

- l 33.

512áar alg be Ziel 30 mogb ban 4.50b beteret/

RPat bp in haar alg in 3ijn huig betheret/

# baat alg in Ijaat eigen (IZempel booont/

aat ijp niet min 3ijn heerlijkheib bettoont.

34. -

3Paar hp niet min boet 3ijn gemabe boelen /

«En al 't GBeſpan ban 'g ſlàenſcijen 45eeſten unoelen:

2úlg toen bp eerſt in Zion meher Rºmam /

«En plaatje in Den 3igtb'ren (Lempel nam.

W 35. -

'Igoe mag bie ban bol heil’ge b?eugbe ſpringen/

«En 'g harten b?eugù betonen met haar 3ingen/

qEn juichen om haar lieflijft ſnoerenlot/

2ºlg 45ob in baat/ 5p meer buoonb in haar 45ob?

3 p

't?Leſb30 bpmp, ſtupam niet ſjobg hanb baar onbet/

't een umag geen sintg in mpne 49gen woonber:

gaat 30 een #iel bie uteugt onmagtig mier /

«En ongetemt/ ja gaitſcij on5innig ſcijfer.

-
-" 37. 2 II
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#Impg 30 mei alg bjeugbentphe beere?

&Bing illume ºanb niet buonberipk regeren

## hart tg noo! ble ſterkte al te bloog) , ,

3 BIen naaht Die van:op 2lato niet 3inneſoog 2

- 36.

3meel moet ik ban ben lºemel nog mat berben/

(minaat 'h berf5e niet) en moet ik nog mat3umeroen)

blet op brr ?tato in 't zono- en GEtanenbal/

apoet bit um tinegt/ ſlaflbgebet/ ten gebal.

39.

ſlaat bog bie breugb mpng harten ſterkte mesen/

3Leer mp baat boog nog ſpel nog Buibel byegen/

Jaog ietſ ont5ien. Dat tegen u 3ig ſteib / , '

49 bie 30 iſ geharnaſt beub het 19eld. /

w 4O• - .

'Laat booitg mpndtong ban aangenaamheib bruipen :

&Pp 't huupmenb' batt / en bol bettrooſting ſluipen

geen 25oesem in/ bie ſchier ten gronb gesaht),

5Ba 't bell3aam Bat ban beeg berogigſing ſnakt;
V - 4 I * r 1

òf 3al fit teng/ (gelph ih ligt han giſſen)

lert 3oet pel op meer ban beeg byeugbe miſſenA 1

en tg 't impn lot bat 'h agter Jejug tre/

32an Thabor af/ tet aan Gethſemane?

3-w - , , 42• , . - v 1

#e 3p het lºgeer. ABant mie kan u beperken

#n 't pap geſtbih ban um GBenabemerken?

- @eef bat ik mp ooh bier in gantſtb ber5aait/

mepn zaligheid hangt niet aan uit vermaak,
4. ,, 43• • , - , -

3Laat ik nogtang boontgaan in utm te lopen/

en laat uw huegt niet 3ſenbe 5elfg gelopen;

iſ 2aak mp in byeugo en bult u bei getroum/

6,0t fit bp iſ eeng eeuunig 253uiloft houun.

HERM, WITZIUS.

--- ** $ We

º
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w, zullen samen en Name des :

HEEREN oNzes GODS

Pſalm 2o. vers 8. A

ePp be 3Pijge: Van Repicavans

»

– 1 • -

3Booſt / o nooit/ o nooit bolpaeyen beer !

IBanneer 5al th u 3ien ? boanneer u 3ſen ?

3Banneer 3al ik u 3ien ? uJanneer tt 3ien ?

4Danneer 3al ih mijn onber5abe ziel

gn 't rond verlic5en/ bat gp 3elbe 3ijt/
#n 't ronb betlie5en? w - ,

#n 't ronb berlie3en ? bat gp 3elbe 3ijt. . . .

2

, &## heb ge5ien ban uut terrijnbrio/

GEn ban ben onbegrijpelijhen glang /

«En ban ben onbegrijpelijken glang / * * *

&Pfe uit u lieflijft ?tanfebíjn meberbaalb/ -

«En het bermeerbero tnijn begeerlijhbeio / .

«En het uermeerbero/t. , ' ,'

«En het uermeerberb mijn begeerlijkheid.
; ' , ' : - * *

- 3.

&Pn3fenlijſt ligt / en bog alzienbe Ligt /

(19 !# 1Leben 3elfg/ ſchoon onbepaalb/

d?! &#eutuig TLeben 3elfg/ ſchoon onbepaalD/

«Bebeng bog nimmer bat íh me3en mag

2öp 't ligt geblinbholit/ en bp 't leuen boob/

2eg 't ligt geblinoſjohtſ ,

zegt Migt geblinbijoht/ en bp 't leben boob.

l 4• -

30lleen bolmaakt/ «En IIgenoegzaam beet/
#. - / &# » genoegzaam in 19ieng

*

-
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r

ſeieng hoge negen onnaſpeurlijk 3ijn/ - ,

ſlBieng hoge toegen onnaſpeutlijk 3ijn/ - .

eff geef 't Göeloof mp ſteebg te me3en tot

ofen Bentehijher / baat 'ä u mee beoog/

«Een 19egrehiſher /

CEen 19egtehijfter / baar 'f; u mee beoog.

5. -

?IImagtig heer / 12an b hoge hemel &toetj
&Pie ſchitterb pan u flonkerend ſlaajeſteib / w

&Bie ſchitterb uan u flonkerend iſlaajeſteib /

&Paar 'g 1Bereleg luiſter bp ig enkel niet /

itom grote honing bp mp monen in/ t .

itom grote honing / - ' -

iſiom grote lºtoning bp # bmonen in. - .

G5p 3elbe 3ijt b' Eeulmige alPerft 5aamheib /

& Bie uit een niet 't ſpeel-?il hebt opgeboumb / | | | | |

en u bolmaakt beſtel ſteebg onberboub:

epp Schepper 3elfſ 3ijt aller gechepſelg 3out 1

miſt u alleen beer merkt het al te maal.
JBoog u alleen beet/

rºot u alleen later werkt het al te maal.

- 7. . –

f Hun naam te ſtaab / om bat op 't paſt berſtaat

dBp 3elfg 3ijt enig een HPaaragtig ſbob l, - - -f

illuj ſpooſt ig maarheib oan 't begin tot 't ſloth

<Bp 3ijt getroum tot in ber, ſteunnigheib / , ,

aPaarom mie ſlegt ig / loopt u 3Dijſjijtio na/ ,

&Pm raab bie regt ig / - - -

't IlPoolb/'t geen gp vuil #g maatheib boog en na.

alſmetenb mij#) en mijg ?ilmetenb beet/ .

3Pie 't liſtig bert alleen doorgronden han/ .

ºpie 't liſtig hert alleen bootgronben han/ .

25eabemb mn ban hoog '50 met u 3Iert / .

UPie ik mag hennen uit en wat gp 3ijtſ an's & sº: gs #1 à wat ar t spat

vº- - * * ---- --
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- - - -

###s - ſterke Goretig onbetwiſáhelphs '-

JBat ik mag kennen / vº

seat ik mag hennen mat ook in mp leſb

* i; R U ST E. n

*

1

- 1

* * * . 9. .. . ,W- A - t

e meeeröigheib! ºp €5cluhyaligheib/ . . . . . .

eengelen! #elluſt/2Blpoſcuap/ippeheib/Heragt/

de eeugbe man het leenfchelph 65eſlagt! -

2Bero bog tot mp / of ilt tot u geb?aut/

#n't tarofcb gememri luſt mp uiet alg il/

#n 't Marbſch geuwemel/ -

#n't Mateſcg gememel iuſt mp niet alg H.
O,

de ſenbebſéht ! @ ſiein! @B Zuiberbeib!

62 UPuine ban opreut Eenboubigbrib ! ,

# #mbel dan ooimaakte eetſtoutſt! .

de neogt mijn ſlaone uitblagen immermtet /

Eaet bºendien 't getlig/ geilig is be itect/

het b ºng'len't theiligi, -

ſaet b eng'len't beſlig/ beſlig f# be bett.

v. - * I 1 •,- - re

negtueerbig Bert 1 it ieng Loon onbaaglyR i3/

2tig een verterend auut en bett gloet/ .

2tig een betterenb Buur en hett gloeb/. -

geaar mee op op de ſtoute zonbaarg motol

#Met grimmigheid gantſch onber5ettelphl ,

Eſſart grimmigheib (#eer / - - -

5 meet timmigheid gamtſch onber5ettelpſt.
- -- I L.

trun ogenmenh/ Be engelen benen boetf

een alg een neiuo nam uune faeuse taaſtl

en als gp ſtooh uit uulen naonbe blaaff/

zo bat het 3fbberb al en brilb en heeft/... ,

3 laat dan mpm ziel ſtaan onberſch!thhelph/
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13

mDat 'g bat boo, grootſ en ongehoorbe liefd'

zeie om een boben ieonb 5pm #one boob / :

Pſe om een boben eomb 3pn £one bood/.

gºn aan een 12pano boeiend uit 3pn bett/ *

#Boo! bege alteföe alle Liefbe mpht.

Booy beye ſtiefbe/

Booi beje liefde alle liefde mpht.
I 4. -

de Liefde 3elfg/ o ontman Tiefb /

- qEen ?tfgronb biep / ten gronbelo5e Zre/

dEen 2Ifgromb biep / een gronbelo5e Zee /

aaie 3oude geeſtipä niet berlieuet 3pn/

«Bp 5uſh een liefde die ontſnbig tg ?gPp 3ulä een liefde/ - 't

app julä een litfoe bit oneindig ig?
- - - 1 5. -

ſe eaber lief/ tipk in Langmoebightlb/

3eoi ingemanoen ban 23armberigheib/ .

een unonbetlph bol van bero;aag5aambeib? -

#h bpg/ en haalt / en 3ugt na uu gena/,

áñeannect 'h ſn 3onden bloedig op ben'uurg/ -

palf boob ban iBomben / .

houti onberbonben was: meberleg.

I Oe

de hoſt'Iph Boub! 49 onmaatbeetb're & chat!

miſtheid bie nooit uitgenen g/ -

an bië boo; u bereid te letten tij/

h 3aſ het 3etten op een bedelen an! .

ot bem/ baar niemand ongettooft Homt ban:

# 'g rpher niemanb/ -

ikt 'g tpher niemand als uit tphe Ron

- -

- 3 a li, Rusa
>- vº -
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1 " 7 s

- II, R U s T 'E. --

" , I 7. - -

d? G5oebbelbg zee/ en ook bolboembe mee /

&Bie maat alleenſth byaagt de naam van goeb/

#ie niet alleenlijf 3egt/ maar maarlijk boetſ
2Die henb u bie niet mee uit3ingen moet/

#p ig beſtendig in 3ijn goebigheib/

#n en ultujenbfg/ -

#tan. Die eienbig 3ijn in #nuanda.
& – • E 6, ' ,

GP Schoonſte Schoon! Schoon onberanberliſh/

302leng 2lanſchijn ig met miniſh blanä en buit/ .

#et haaſt gekruld en ſchijnend 5umart alggſt/
ºn boonberlijk beballig roob berſiert/ -

#at m in u haben eet 'huan liefo verſteen/ .
2 Pant u gemabe / - - - - -

SPie trekt mp na be ſchoonheid 3eluet heen,
I

#eer gp 3ijt «Bob / #a gp 3ijt 5uſh een ſpon/ -

't «Beluhhig/ onbegrijpelijk 7 eeuunig all/

ºn is het onbig nietſ boo! mijnen Bal/

ºp hopen tuoonb/ maar iſ in 't Haro5e geal/

##choon mangel ban u heerlijk heerlijk beenf
#ſtoft mp mijn gang muel - -

een al ben tang met ban mijn beerlijkheen.
2Q. . . - -

#lien Abchepſelg olieb/ 25uiten bob luſtmp niet/
GBp 5elfg alleen 3ijt mijn begeerlij#helb/ - "

32olmaakte nooit bolpaeyen heerlijkheid / - ,

ººl ?ligenoeg5aamheid is mijn rijhjeſbº/ --

$2, Achepper/ honing) #eeſterſ liefſte iègienb /

#ijn ziele ieoning/

SPiet as un Ijoning bloejenb aanſchijn bienb.

* * - - - * t - - - 21: €ie .
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2 I • ',

k zit ik of ſta/ @refit mp u altijb na/ .

Etomt tot mp in/ Homt tot mp in/ o #eer / . -

een 3ijt gp een# gehomen heert nooit meer / \- ,

«Baat nooit of doet een haaſtig meterheer: - --

9g honut tog nader tot mijn ziel be3tuaarb/

&P (3eilg &pgingabet / . lz -

gaf ttcht mp nader tot u gemelwaard.
22, -

't zien in 't buiſter/ zal baat beranberb 3ijn/

#n 't 5ten ben luiſter ban u 39et ?lanſchijn/

#In 't ſtenloog hennen maarlijh kennen 3ijn/ | |

#n 't beilig ſtoon ban u «Eigenſchappen/

'h &ta op be ſtappen ban u eerſt beſluit/

dPoet in obertrappen/

&Poet m' obettrappen / ball ig 't 3ugten uit.

23- .

O JEHOVAH! 'k Zing baſt be zaal'ge na/ *

&Pm bat ik al in hope 3alig ben/ e

gÉn ik op ?lacb' ietg ban ben #emel hen/

't 3g tijb bat ilt mp aan dit merh gemen/

"H Zing baſt libalelujah De Engelen na/

Hbiet (galelujah /

UPaar galelujah/ ſteeng balelujah.

w, Do R v ILL E:

's . -
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3

's Heeren HeerlykheidsLof

op de meiſjes van den 6. Palm,

I,

O &apper me5ig leeere! s

-..

####

-

- et u in 'g 9eme • \ "

#oe ſchoon iſ， u#? #of;

reol gemelg zonneligte!

ieoe meerbig 3ijt gp lof!- 2 w

op hoogberheben#
op Rotſteen tot mijn 315oning! -

weer bepetſcharen leert. T

de iPe5en aller iBe5en! -

#oe## 3ijt gn, te negen!

ter groot iſ， "s 3Baamg ſter.

gehoba 3Ligt en Leben !

Ziehoba boog berbeben!

gehoua Zielen riiſt:

g? hoe oneinbig beerlijft

leoe ſchoon en hoe begeerlph
#Zijt gp mijn ſiuſt en Luft.

4. -

*r ſaneinbig hoog berheuen!

gameinbig gºalig lenen!

* 49 ruſteloze ſtuſt! * * --

ga baar u gland komt ſchijnen/ -

RPaar moet De Ziel betbmijnen/ %

#n u alg gp baat huſt. * 1

',

r

* *
-
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3Pat lof bat ik zal geben - -

ill grote #ajeſteit;

49m enigſing met ſtuh Hen/

#o iet wat uit te bºuhhen/

Ban uut meerbigheib.

* * * * 6. * * *

dD homb fft eeng uitgalmen

Il lof boo, 3Likb of #faimen

maaar ag7 mln gigt/ mijn leven/

âDat lof 5al ſh u genen? -

w &P groot oneindig leert!

7. -

## naber ſtaat mijn 3inken/ - " .

n b 49ceaaii berbyinſten/ - -

Ban Bobg betypombering: -

"Dan bat th ubmen 32ame | | | | |

#ou honnen lof beramen

ipoog boven a: bing.

op algenoeg5aam heerlijk! -

ieoe ſchoonſ lief en begeerlijft

19erheben IBajeſteit!

gh binb' begin nog embe -

#Paar. Dat mijn 2tel 3ig menbe / -

't 25lijft al oneindigheid. . . . .
9

e meerbig ſchone lºcere!

iſ toekomt groothein / #ere/

3Lof/ €5lorp / TItefb en ſloem.

2lg beter! gp trekt mijn 3innen -

ziel/ 3Lichaam in n binnen -

t 2gn 't poolijk beſligbom. -

- - IC), ,

: at boet gp baar al balen -

- tel heerlijk ſchone ſtralen - - -

- , 2, 5 van
4.

@Lot grootheib ban u efrr: -
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1Ban u ?lange3igt ſchoon!

#oog heerlijk berijeben/

Zie ih u baat mijn leuen/

op u majeſteitg. Eroon.
l 1 .

ſºl ſchoonheib boet mp 3inhen

2lig of ik 3ou oerbyinhen

3In 't beerelijſt gejigt:

&P 5alig/ 3alig 3inhen!

G2 5alig te betoginhcn

#n 't eeumig 3alig ſigt!

12•

#oe beilig (g bat ruſten

#n u boo, 2telg nuclluſten !

#oe ſmaahelijk ig u alPijn?

&#p maakt mijn ziele o,onhen

&Boog liefoe 3o beſchonhcn

Sin 't HPijnbuig liefoeuijn,

1 3.

42 heilig bolijk bonheu!

Zo beilig fugefonhen

&Pet 5aligtjeben Zee!

3Lief liefſijh ſternen lenen/

kiel/ lichaatn 50 te genen,
#n b' ongegronbe Zee.

, I 4. - - -

3 leefb/ leefb ban koning Lebet!

&#n in en boo, mp 3menet/

«Ei boob al mat mp ſmert: ,

JPoo; Heyug offerhanbe

&Pod;## iiefbe-banben/

«P herte ban mijn hert.

I 5. -

© looft hem gegug ſcharen! -

en inbig miſt verklaren " . . .

zijn grote maajeſteit,
- -

« | |
«En
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---- -- -,- -- - -- v ... - - - - -

«En gp mijn 3iele b?inget

#n bein 1 en met haar 3inget- ' . --

eem lof in eeuwigbrio. · · ·

-

HEERLYKHEIDs LoF.
»ars Un jour &c. -

I • , -

He:#/ om boog/ mijn 3ſelf na beben!

Bier beneden tg het niet: -

V

't ſirgte leben/ lirbenſ loben/

ºgg maar baat men Heyum 3iet / * .

#l ujat gp 3iet op datb/ . .

2ll luat gp boogb op aatb /

gij u hoſt'lijk leurn/ lieben/ ſobcn)

2il uoat gp uJenſcbt op aatb/ -

#g u Itoſt'lijſt bert niet unaatb.
2 • v.

#choon en Pragt ig enftel ſchijn/ en - -

belbeib al 't hoſtelijk / -

uſten met 't gebguth berbuijtien/ - "

Goud en Zilver ig tnaat ſlijſt: - -

ZIPaar 't hoſtelijke bloeb

'Geaat 't hoſtelijke bloeb ,

alPaarbig al u leben/ lieben/ loben / .

aPaar 't hoſtelijſte bloeb V | |

't leert boven alleſ geldenvert
3,

't Leven 3onbec einben heerlijk 1 º -

gig/ mijn 3iel alleen begeerlijft/ »

een betueegt on3igtbaarlijk: 5

Aeluit maat u vleeſlijk oog/ - - - - - -
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luit naar Gºd. - - - *

ant bit heerlph lenen/ leben/ leben!

Abluſt maar u bleeflph oog/

abant bit leben iſ om hoog. -
4• - - - - -

zonder ſternen voor God leben/ , -

2omber moeite / 5omber ppn/

Zonder 3iehte / 3onbet beben/

Zoubet humel/ en 3onber humpn/

42 poºls 3iel bebrnht! o pb'ie ge.

zonder ſterven lenen/ leucu/ iepen/

d? pb'le 3iel bebenht/

3JBat u ben gemel goebig ſcheuht.

1 •

Leven in volmaakte Deugden,

&Lot beg Heeren beerIpſtheid ?

22olph in beg Bemelg u?eugben/

#eilig in 3pn heilig beto:

#l?et 3o een glang bereenh/

j'Bet 3g (#t. -

Zomber 3omben leben) lepen) lenen/ .

#Bet 50 een glang beteent / .

£iet uat Den em: u betleent.

heerſenlogen/ bie be ſnoben

#Zonben boet/ en Daar in leeft t .

'2 Beet gp niet / bat u bood / en

deel nog in ben boeyen fileeft?

- ſit gl, ten leben gaan ?

#ementen en wºnangt Der UPeugben Iebe w

202ilt gp ten leben gaan? auw

*Bangt bier het beugtyaam lenen aan,

leenſchelph en kremiers

. 3e mijn gesugl baat te min
#le
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#ſtpt tot mat anberg beerbig

heinb alleen genoegen in! :

nepn5iel na boben ban/ mpn 3iel (tc. * r

#gaat ig ge5ug lieven, lieben/ lieben/ - ; .

glapm 3iel na bonen ban/ . -

zºpaar th het heil aan nemen han,

Gillerminnelphſte 45thoonheib! -

oorzaak van wat hier ſchoon ſchpnt/ . . .

apte boo, jaren / nog gemoonhein

nein betmaakt of ooit berbuipnt. '

ill ſchoontjeib, bſo fit aan / -

11 ſchoonheid / (ft. N

iiſh ooh ietſ liepen / lieben/ litben!

* * *

»

ſchoonhetb / bib ih aan

Daar zal het bert eerſt benen gaan. . . .

- * . * , - 9.

#llerlei betſalligtjeben . . . .

#ie men bier 6ebenheid hand - -

#nichemiefoeſ menſchenstben/ .

zijnbet maar een ſchattim oan/ .

it ſteelt mijn# en al / JPit (gt.

in mp iet te liepen/ lfenen/ lieden/

'Bit ſlecit mijn bert en alſ

ieſt boven al in ſteden 3al. * * * * * *, *

- 2 IO, 3

nºg! bat niet menſchen tongen/" #3 liter gemiſt ien mahherbeib E" s

iſ gamen ſpanben/ t'amen 3ongen . . . . .

# lof en heerlijkheid , : : : :

* *as 3: - 's ,

l/ en janbº/

#aakt op mijn ºpter, want ,

# ig te leven, lopen/ loben?
aait all' op híet ig ſtofl - 's -

zingt 3omber en ben gegug lof

ijen 27. in Oogſtmaand, 1665. De

aakt op bert / mond
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De Alleen-alles-weerdige Hoogheid,

VERT AL IN GE,
Uit la Conſolation de la Theologie,

D O O R

RENE bescERISIERs.
Liv. II. I. Poëzy.

* ***,,' , , , * . . . - : W

Hoof bolfien albanb'eenenb'anb'reibeerlo hoog
egtIl : ,, . ': • - : - -

2ſt biebp ſpatet/ Buut 1 en 3Lugt en Marbe leben!

3Loop haaſtig toe/ en buigt u betten onberbaan

Boot hem die ong;ijn ſhareſtel maakt;oterdicbtlijſt

ºp tg alleen aanbiebelijſt / .

aemt ban en bib hem aan. "
w - ; ; . . . . 2 • - -- - - -

boe3oungp hem bie hulb en eerbieb honnenlueſg'ren?

aſbieutnaaiijien't hoogſt banal3ijn merkbeeb ſteig'ren

ºlit3ijn banbhrijgt#" ligt dat u beſchijnt. «Beeft eet

3Van hem eerbiebelijk. ill, pligt 'g al te geben; :

Bie u gaf 3ligt en Hleben/ 2 . .

eeeft hem u bert maar meer. ,,

-

*

""E##w#aan wºning aan
- ſpAthen? ,, . . . . . . . . . . .
3TBat ig)## bie ſfontein te ſchen ,

42! ſchabuime ſatet! o 3umahlie ſlâenſchelijn!le b

G5eef II (u #) aan bau: htnt dat u boten,

#n/m maar- mg / itoning/. Onlatheid " ' '.

't an ansºn slavin in,

–- ---- -

,,E * 4. £ijn :
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$zijn obermagtig hanb beleib be JPonberfſage

Zijn obermagtige banb uJiht b'?tarbe met een iBage.

Een ſtelt matig of toero / in plaatg/ in beurt / in lot/

ep ig niet ban Boebbelb/ niet ban ?lImagtigheib/

Ipp tg bie't ſchepſel magtig leib/

#n een moogo ijp ig €bob.

5• , zº

iBoo, mien oog hebt gp (meng) bie biere bienſtbaarhë?

3ſ12aar paſſelijſt aan ſbobg oneinbig' heerlijkheben ?

#p / bieu gp bug aanbio zijn onbet 't menglijk lot.

GP Dubaag berhuniſten! leerb u boare #12eeſter Hennen/

&#nb' u aan bfe geunennen.

dI2aat 3ijt niet meet 30 30t,

- 6.

Ben ſchonen bager / bie be ſa3uire gemetoen -

(JBie be5e ſtaajeſteit ten (Ibzoon boub boo, 3ig 3eïben)

23ergtilt /Hrijgt lopeng magt/ont batbp 't milgebi'en

«Ben 19emel 30 beel ®gen heeft alg lugte Abtetten

&Pie flonfieren ban begren

?Illeen om hem te 3ieu. * *

'- . . . 7. - -

Zp b' Marbe bype en grobe/grote/3mate / lompe

3Pergadering ban ſtof/ en onbemeegb're klompe / .

getIg# honing moub 3p toert 3ig rag en wel.

ſpjefte maar een uuoogo 5p zal haar lempt lenben
& tralig mentelen en memben/ . - - l

2llleen op 3ijn beuel. :s

* '- 8. A

see zee berheft bp mijl betrotgheibban5ijn €5olbein k

zo ſchrikkelijk / bat?Leeumen/ GIpgeren en 1Bolben

3Ban ſlāenſchen ſtaan berbaaſt/en trillen ban't gebaat.

- BERaat nauun geraken 3p ben 4Peber / of in't teminen

1Betnemen 3p @Bobg ſtemme/

Legt my u Golven daar.

v. -

»

-

+-

9. &Pg
w
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-

*, 9. - -

gee eogelen in 't Doub te zijner ere humelen ,

en hoſtelnit ſlân;ijft/ en fluiten iner haar heleti/

HI 3ijn5e zielelodg/ nog meten ºp 't G5ebob.

ºp een rebe/ maar bie Hennigſ hebben 3p om eben

45eboo25aamheid te genen , we

Reaat honing/ en baat 45obi »s
IO,

ape felle GIpgerg/ en be 25eren 5ijn ben amberen

#eleeft en t milt geolett(boemertjverſtaan tihamberë

ipaat bulbrio(ofrong fcbalfit)heeft haaſttentinbren5ijn

ièaat ingetijanden / orn 't erbarmelijh'ſ bemogen

"G#n jaren aart, gebogen

moet Hy geboo15aamt 3ijn.
« 1 1.

#Peoiſſen'tbrugtbaar bolá(bie't miſbemeir totuooning

&ënpoetſel ſiteht) tjoern.nl / ethennenbeten honing;

den'boem hem neb2ig hulbe / al ſlaan 5p geen geluid.

'Al 3ijn 3p ſtom en Beof 5u hebben GEong en eten

zijn wonbeten te horen/ -*

«En bie te roepen ", -

I "- - . •A

apat 3ijn/ om hoog/ber he'I'get GSreſtenlchhermpen?

2itg't 5oet genoegen ban haar ſtage fiabermpen

#nbergbaat & cljepperſbantgat haar luſt geblenkt/

heeeft niet dit troumenolf tot gijnendienſt hun bierhen
” 'em ſlegg tot 3ijne merken

éZe bliegen alg bp menht? , " .

/ 13. - - - - - -

zieopt toe ban Bolken al! boet bulbe aanbesenbeerel

ºpie boom 3ijn magt u ſchiep tot beeldent'5ijner Eere/

zijn urese en liefoe boe u leben en beſtaan:

192eeft ban be ſlaogentheben

Moan bie u aan ureſlaan,

ºf urigert gp hem 't regt banu geboolgaamheben/-

*

* - -- -

- - - - - - - - --

zielis:
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ZIELS UITGALMING.
I ,

- ## hoe genoeglijft en hoe heerlijft/

oe bolbanbgelugb/hoe groot en ontmaarbeetkijk/

####?lig ik in bguh /

nog verheerlijk / . .

«En boo, u hoogheib buig en buh,

2.

zoub utmen lof/Lo eo?ſt! berouben/

Zoubban mijn liefde / 34uſt en Breugbberhouben/

?lig iſ het 3ligt / Ban u be3igt/ . .

$zo niet beſchouben/ z . . .

«En ook geſtuit wietb in mijn pligt,

- 3•

eten/ neen, ik moet u biolijk toemen/

een trotg be belſ mijn bob en erfbeel noemen)

Ofſchoon mijn humaab / lap ſteebg betraab/

&#n buil berDoemen/ . ! . .

soog voel ik ſpuitjeg ban u saab.

4- t

GÉn ſchoon ſâ boogheid op 3ie groejen/ .

#Pog meet iſ. Dat u hamb bie uit 3al toejen/

2II mat berberft/ ?ll urat betſterft/

Zuſt gp beſnoeien/ .

gotiatiºn zij haar luſt eens aft.
Y

't 45aat 3g het gaat / gp 3uit meſ maken

3Pat fft alg 't# fg/ 3al te ruſte raſten/

#oub mp maar ſtil/ &tuit mijn bebil/

«En tigt mijn 3aken/ .

3?iet na mijn bgift / maar na u mil.

S -

,

ijt 6, 9oet

*
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/
-

6,

ſlegg Allmen/ - - -

3Dat han u hinb en Sechepſel meer betamen/ -

1Berb ik bertnero / 9f ſmelt mijn hert/ -
ſtomt mp beſchamen/ t

TBoet ujat u ſuſt/ ff 3eg

&#f #e3ug lief! gemeeg mijn ſmert. . . . .
- w 7. " . * * * - - - - -

#Bietg maakt mijn ſtaat en rampen 3maatber/

gaan bat ilt u mijn &chermheer en óeumaatbet -

Om mijn gemaäl ooit tegenſprah/ ... !

Jaiet mag mijn naarber/" " " !

?lig ik mp in u arring ſtaft. - # . . . - . }
* * * * - tºi - is

gei laat inp oog van u niet bmalen/ . . .
ap Dat gp mp niet meer behoeft te halen/ 2 à

goub be magt/ en laat u hragt/

w

iſlāijn 12leeg bermalen/ - - - - - - - - - i

Sºijt gp mijn âLeibſtat in Den Haagt.' V - - - t

. . . . . . . zº. 9.3 - ' 't Y . |

####n *aaft. Dat ik mp met ing - - 0

3Paarbiger ſtel/ @Pin u bepelſ \ . . . k

&teebg te betragten/ 4 , h

&Tot boombehoebing van mijn huwel.
v : - - - - IO-- -

#a geef het op/ſh kan niet merken/ . . .

3Laat u gemaab mijn 65eeſt en litragt uerſterken #

Beh' en berumerm/ Boeb en beſcherm/ h

ſlap met u blerhen/- . . .

3Let op mijn mereloog geherm. - " -

- . . . . . l I. - - - - - #

#tiert gp mijn gang/ en boet mp lopen/

alſ 3ou mijn iBleeg het met de booö bchopen/ - b

3Pan mijn gemoeb/ Poelt op het goeb/ | | # #

, &#n fineſt in hopen / - 't

«Bp 5jt mijn leeft in tegenſport. -

12. Laat je
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, , 12.

3Laat ober mp tºt aanſchijn ligten/

Sºn builb mijn gang ten bogen ºpernel rigten,

&Poet balſche luſt/ mil/ 5in en ruſt !

ilàet ſchaamte 3buigten/

30g! buag bie bamp eens uitgebluſt.

- - - 13.

25uigt gp mijn 419ſſ/ miſ die niet buigen/

#aaſt mp gelijk. De hinderen bie 3uigen)

*g! Dat ff 3ag / Pat mijn gebagJºep mogt betuigen/ •

3Dat bat men boo, u ſfeeſt bermag.
• 1 4.

3Papenb gp mp) en ſchoeit mijn 1eoeten/

Zo treeb ik toe/ mijn 1epant te gemoeten/

#gijg ik een monb | +4 ſtene naonb) w

han 't al ber3oeten -

«Een minlijft moogb maakt mp ge5onb.
- - e - Ij ,

aboet niet mijn £iel naar u behagen/

3Laat if itlijn lot geen ogenblik beklagen/

UPuurt het te lang/ Baltijet te bang/

#elpt gp 't mp b?agen/ - -

Zo loof iſ u met jpſalm #ang. * * * *

+
- I e / - -

#om ban mijn 1Bleeg mp oberbumerſſen/

zocht het mijn 45eeſt tot ongeloof te perſſen/

3Laat bpp be bel/ HTaet u bebcl/

45eſtabig ſcijerſſen / -

## lief en loof u ebenuwcl.

r - 17. -

3 laat ſºleeg en 23locb b?p t'5amen ſpannen

€2m mijn 35eloof te 3iften en te mannen/

«Bp tiltint het ſpoo!/ Bp ligt mp uoog/
God# 2ielg#k -

od b0ert 'et mp gelu 002,

" ""#" , een
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w 3• - - - - - - --

#g mp met bierbaat 25loeb/ - -

zº aan u hooguiaardig aangesigt/

18.

Zoub be3e ſteur mp ooit beroutmen/

32eenſ meen/ ſſt blijf op be5e ſtot5ſteen bouboen/ -

t «Eettuig Berbono / ## al be groub/ . | | |

Ban mijn oertroumen/ . 1 •

&Pat eet ik umag onmiábaat ſtonb. . . .

ZIELS-UITGALMING.

stemme: Pſalm 9. Heet ik wil, enz. *-

1.

W.A ! bat iſt boo, u leben ment/ - ,

alg! Dat ik u in tnaarheib 5ogt/ .

met eerbied in u oppermoning/ -

ºpgootmagtig borſt en#n d
* ** - - - 2. " 't ... !!!! ff : : : : :

2ig! bat mp u ſBenabehtagt/ . . . . . . . .'

## uun eettroon baagt/, .

#met hun geregtigheden"" !

en een behleet/ uur meeg betreden.

een ſteek in mp u Liefnegloeb / . .

dBeleib mp Noog u 45eeft na boben/ .

Zo 3al ift u met blijdſchap louen.

- 4. * ---- -- --

eBmbang mp met het bieugbrijf ligt/

42m u / o 3eiſbotſt met uertroumen/ .

snuine ſchoonbrft aan te ſchouwen.

s eerſiert mijn 45eeſt met heilighefb/

met ootmoetl wijsheid en beleid/

-

25eas

R:-

+---- --
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25ebuning mijn @Long en ambete leben/

«En heiligt mijn van: noem

Heeerſch beſlig lºeit Bogſt ober inp/ .

- cºn maakt mp boor u biggggarm b?p/

jean eigen miſ en 2tarbfclje luſten / . .

geſe boot gaat htagt mijn ziel ontruſten.

7.

Heernorm mp/ 3uto’re liefbegon/

#eef in mp, reine Liefbeblon/

#aah mp barmbertig en 3agtmoebig/

#n liefde en brede #nuten

obcen 19oºſten magt 1 paleig of «Iljgoon/

dBeen aPiamanten &taf of it?oon/ .

2p ooit bp mp3o hoog te agten;. *

apan op u mech en gunſt te boagten.

- 9

meerbeek be melluſt / en bergruië/

zee dºeld en Eer5ugt Doo? u figuigl

d? momber tuig! beg ſlBerelog luiſter / .

gg bp uun glang een aſilig buiſiet.TO A

zo kan beg koningg G5unſteling/

#maet blijdſchap en vermombering/

#n hoon en ſmaat/ 3ig 3erg'rijh roemen/

«En ſjob 3ijn luſt en erfbeel noemen.
I I •

de ogugtbaar ſtuig / gp merht be betigt/

«Bepaard met lijn3aamheid en b?eugt/

dBp 3ult het heiſrijf Eeuunig lieben/

aele operminö / ten ſterfttoon geben

I 2 • * * *

Igoogmij5e GAob ! grootmagtig #eet / .
Al 3p be iDijgijeib/ itgagt en «Eer: • !

ambit 5out van 'g #meenſcijen moebe firagtijl

it 3 º zo

w »

n
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zo grote wonberen vermagten?
- ', - I 3. w -

2lg laat geen iſlaenſchen gunſt of haat/

G5ccn biepe nuot / of booge ſtaat/

45erli uutelb offmaat mij ooit betleiben/

9f ban u bienſt en itefoe ſcljeſben.

- - - - 14. -

, ſtºp roept mp tot het ſlPopſtelperh/

HIdaar ag! mijn Bpanog 2Irm íg fierh:

2ijn ſtijggliſt en beruloekte bonben/

Eijn boo, mp nimmer te booggronben.

ſ 5.

Màijn 12leeſch ſpanb met mijn 1epanb aan !

“En berft mp moebig tegenſtaan: -

# mo:b / of boog gemelb berobert/

f tegen bank beelmaal betovert. -
T - - I 6

GBp henb / o Itoning / mijn gebaar /

- 31Beeſt gp mijn 2ltin en 25euïtelaat /

s ſlâijn Zunaart en Zon/ om bp u ſttalen/

«En boog u htagt te 3egepgalen.

I -

- 7.

3 Pcht gp mijn boofd / beſcherm mijn 25ogſt/

# mijn 1Boet/ leſch gp mijn Poſt/

ebogb gp mijn TIenb'men/ heel mijn 112enben:

zo mob mijn e:", #eer/ berfloaben
1

Jºãaak mp kloehmoebig op mijn poſt /

@Lot bat 1ſt Peng uno!b afgeloſt /

3 berbrijft De ſlaap5ugt/ boe imp blaften

2#n ernſt/ en in Bebeben buahen.

19.

3Dernieubot/ betuple ift op u magt /

32e liefoe belben moet en hragt /

2o 5al iſt boo! be Lºemeſfiringen/

| 19an al het ?latbſcije bellen bgingen. *

- / 2O, 43in

-
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N

2O,

@m b'onberbuelä're ſº eerlijkheib/

1eoo! 'g 1Berelog gronbneft reebg bereib/

oEn bie g'eerlang u 12olf 3ult ſchenhen/

#ract bjeugb en eerbieb t oberbenhen.
2. Is -

&Pat ober migt ban beugb en byeugb/
ijl ſºrfbolä in ben 45eeft berheugt : z

schoon in ben hemel opgeſloten / * *

efn in de boogſmaah maat genoten, -...'

/ 22,

aaie beo?ſmaak boert mijn lºert en Gºog/

iſèet gulle blijdſchap maar om hoog/ *

&Pm in 45elobe aan te ſchoumen/

JPie p?agt ban '# #toning# #gaal-geboumen,

- - - - - 23• - - - - , 3 -

aPaar alleg p?aalb met heilig iLigt/ I

1Ban 'g #eeren glangrijk ?lange5igt/

(Paat iPogſt iſlaegfiag 3pne 2530ebeten

meerjabigt/ met bolmaakte goederen. *
24. . # .

«Beef Ibeil-bo?ſt bat ik baar berheer/ ; - - -

gÉn 1: met bijbſchap bien en eer. : : : : :

2lg! laat ik met be lºemel-ſcharen/ . .

mijn keel en lofgezangen paren. -
25,

2lg ! Igat ih alg een 19gecmbeling/

32iet baſtgeljegt aan enig bing / . . - .

dlnet paſte en cffenbare ſch?ebcn/

H#ct heilig bgebc-pab betreben.

FR, v AN HO UT EN.
l

zº - ,

h 4 - DE
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n

vRoLYKHEIDe .

e- w

' . V A N *T vººr is. "
* * - - 1 - - - ,

1, 2 - - ;

CHRISTENLEV
ze er al 4 ritten , 19 en 44

op te mobie:. * * *

w

Doenze, doenze, hebbenze dat gedaan.

*

Is

3: *

«Etbijb/ uerblijb// it t allen tijb/.

ipatig ong eeumige eroen // «Eeuunige etben/

G5etrooſt/ en 3omber ugeeg te 3ijn/

2 in leben en in ſterben / ,,. ,,

Hiaat ongbyolijk 3ijnl byolijk lºngolijk /

Tiaat ong utolijk zijn! bjolijft 3ijn/ byolijk 3ijn.

2•

Teen-Heemel miſ/ / Ben gemel mil/

apatiblebem bienen in beugbenſ/GPienentnoyeugben;

aBat ig ber «Engelen eeuwige trant/

aaie 3ig in beugben berheugden/,

ſlaat ong &c.
3,

aDe vreugbe beugb// Pe beugb meer oprugb/

#et##ert maakt beugdig//#laaaht angbeuge

KPat

; * * ,

'

n

(

ſ

j

4

-

t

:
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JPat meet ben gemel/ baarom mſſ

#p al 5ijn hienen.be b?eugbig/

3laat ong (ſc.

153

* **

,- - - 4•

GBen Bemel gaat // @Be Qlatbe ſtaat

2e baſt niet alſ eeeg oeugbe//#lgbeeg bjeugbe/

3Paar '# #emelg Zoon ong zielen meeb'

&Png leerten mebe betijeugbe/

ziaat ons gt. 7.

5e

leeg gemelg zoon// Hunam uit zijn etheon/

ſtalen bp ban Ceuunigheben//eceumigheden

23:3eten bab/ en byagt bit #eſſ/

Pit beeiſ ban boben mebe/

#Laat ong (gc,

6.

#et bloebig 3meet // Pat liefde beeb / -

't bejegend lijf ontolieten// Beeb ontulieten/

&Peeb ong boog b ongemeten ſmert/

JPeeg 3alige beugb' genieten /

#Laat ong (#t. -

7. -

&Peg lºemeld gunſt// Beg gemelg gunſt/

&Pm ſchatten niet te hopen // #iet te hopen/

#tomt alg een bºemelg #lPaterbal/

. @Png 5alig toegelopen/

Laat ong &t.

8.

3Be 5onben al // GEn 3onber tal/ -

#ijn goebiglph bergeben// 2II bergeben/

3IPp babben De eeumige boob bertjienb/

## eeuwige leben/ w

88t OIlg (#C, w t

#t 5 9. JBeg
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2II 3ingenb ong betuJagten/

º

: honnen up &c.

3Peg ſpemelg bect // Bng ſchat en eer/

- obe5ontbrio / ruſt en blebell iuſt en blebe; . . .

21I hebben mp bier niet met al/

ſlâet hem 3iju mp te bgebe/ -

laat onſ &c. w - *,

- - - - - - IO, -

wee aart, is ong Il Pen nemel ong:

alBat 3oub ong meer geluſten// beeet geluſten?

aPeeg 21arbe ig ong Hogt bertrek /

apen leemel ong eeuwige ruſte/

3Laat ong Gt. " . "

* * * x I I , -

den Haenſch en Bee // &#n Engelen mee/ ,

een voor- en tegen ſnoebenſ/ zegen en toeben/

3Laat merhen/ al50 't uuerſten upil/. -

't jl2oet uberben ong ten goeben/

-

3Laat ong (#c. , , v

- I 2 • -

apen lºemcl fclf// Pat ſchoon gemelf/

aPaat 't bag íg 5onbet nagten // Zomber magten/

gig 't hoog bertreft/baar «Engelen dºboog/

3Laat ong (tc.
V - 1 3.

49ng Babet leeft // Pie 3ig ong geeft/

GEn met hem alle bingen // àlle bingen /

«En 3egt ong noobbguft toe / op. Dat

» HBp 5opgeloog 3ouben 3ingen/

#Laat ong (#c.

I4.

aeeg Ipemelg gunſt // 3leerb ong, be hunſt /

gin't fileinſten ong te lp'en// @Bng te lp'en/

UPag 3onbet p?agt en ouerbaab/

«En 3onbet lefthernpen/ -

k

15. Per

-
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- IJ, l * ,

- Per ſlâenſchen haat// @3f nijb) of ſmaat/

, een hunnen ong beboenen/f gang hebtoepen/

' Hebben mp maar beg gemelg gunſt/

5 àiet amberg bop behoeben/ -

3laat ong (#c. -

* * * u- ' JO, -

52og haat/ nog nijb // 3Bog maaah / nog ſpijt/

49ng tot haar oefening tronen// @Lot#
Haaar alg mp met een lugtigen 3in/

#et htmaab met goebboen ionen/ -

iſ Bogen bop 6 c. - - * . *

- I. R. U ST E.

*

(

- 17. -

iſ?aat hjola! maar // TBat hoog ift baat;

âDat ig bet? ſchepen of rpen// Schºepen oftpen
32e IBetelb noemb het rpen: #laaar w

QPeg 4Perelbg repen ig ſchepen/

3Laat ong (#c. 3 * . *

I e

't knetter getier // 12an 't boo?n'en bier / .

Pp honnen maar beragten// IBp beragten/

#Schatten bie bgolphe Dagen alſ

3Boo? Duiſt're Donkere magten/

3laat ong (#c. -

19. . .

H#aat 3ingen al // I gaat ſpringen al /

#g buppeleu na bet bellen// 32a bet ſpellen: ,

, ligaat glang ig glag / haar ruſt ig toeſt/

«En al haar hºmelen matat huJellen/

3laat ong &c. w

r 2O,

25rgerig hert // Dat mager merb/ .

&Poo2 't gieten na beel ſchatten// 5 ha beelſta:/
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zeemijl gu onber3abigb 5ult - |

#a #int met 5ogrege batten/ - - :
#zullen bop (#c. si

21 • . * *

«En alſ u goeb// Paar al u moet -

(ſepſtonb7 u in bit leben// #al begenen/

apen aíetſtaf biecht / ben #ote bezwijkt/

get tºerte be Lenbenen beben/ -

#Zullen bup (#t. V -

22e . w

apat blonken in sofol oan in beroofdl
3Laat in zijn ſchijnbzeugb ta5en/l. @Lieren en ta5en/

diermijf bp 3igt/ en rolt en bolt/ .

aPe uuijgheid in de ſlagen / .

Zullen top (ft. -

23.

3Laat bollenkop // zºuden hogiſti -

4 titleetºgen met bermaften/l HRaet bermaften/

oën ban met bronhem / tonſten baat heen/
3TBp 3ullen met nugteren buahen :

3laat ong &t.
,' .24

w, 45een ſteråen branh// €5een rook of ſtanh/

23ebuneſmen ong be 3innen// 9ng beginnen/
#aar mp 3ijn bromfien ban Water en Bloed,

#an eerſt ong 3innen beginnen/

#Laat ong (kt. *

ſ 25.

apen armen hurant // Pie ſlegte bant/J

opg! og! be bmage banden / Pumage banben/

#ijn haat om 't hert geſlagen / og! og!
abel laat5e hſagen en bgalibell

3Laat ong &c. -

t 26. -

t 1Bp meten bier // 12an Iſlain nog 19fet/

23ebaiuen 't Beter dan bogen // 't Bier ban boben/

#Lieben iſ

:

t

|



GE ZAN GE N. 157

'Lieben mp ge5ug/ bp lieft ong meer/

19p ſieben/ upp leben/ upp lonen/ -

* 3Laat ong (ft. . . . . . . *

- 27• , * .

hoe jufje baar // #oe 5al bat hair / .

#oe 3al ben hronäel leggen // #tronfieſ ſeggen/

Haet liealg/ en ſtug/ en ?ltme blood / TT '

#laat haar bat auerleggen/ - - -

3taat ong gt. . . . .

eng hoog getmaat/l Baat on3en ſtaat/

, &#n 3ijn geen & Biamanten // GPiamanten:

####" beugt/ .

niat aan alle Hanten ,

#"" . .

* * * * * .

- - - - - - - * - 2 • - - -

iſlaet bankbaat oog? ſlâie 3ien bie hoog

«Be3eten/ 3ig beſtreben // f 49m3en bgebeu/

# alg 3p# boog ong/

1eos, on;e 3opgeloogheben/ . . . . . . .

zullen op ge. , ，

IL R Us T E.

-,

-,

# -

#g (mp geloben het) alleg/ en mat

iep kunnen of benäen of uienſchen/ .

3Laat ong (#t. - - - - -

31 •

Hilaet be3e luſt // HTaet be5e ruſt /

Zo bol ban «Eer en Staten// «Eer en &taten/

zo rijk beſchatter/ 30 mei vermorgt/

Zo meelopig uitgelaten / .

Zullen mop (#t,

l

3Pen Leeum ie mani 1 lit »ansan / -

grºeperen hadden een ºnſchenhºornenermenſchen

3 ke jl?et
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32 •

met bege fuijg// Pol lefiſternij'g/

met begen bank beſchonken // Zo beſchonken/ - ''

jl)et beje hoſt'lijhheben berſiert/ -

leet be5e geulaben aan 't p?omſten/ e- (

#Zuilen upp / (#c. w - - ſ!

33- - -

'Mlg ceng beſlBeerſb// ºlig eeng be ſeeerſb/

Zig jammerlijft bebogen // Zo bebgogen : #

zal utuben/ al baat minſt maar mind; . . j
een al jaar 3Liebeten logen: · . :

#ullen upp (tc. t
34. . -

2IIg eer en ſtaat // &#n gunſt bergaat; -

Ipaar ſchat voor Pief en ſlaot ig// 42f-bertot ig/ #

jaar flâin met ſchoonheibg ual beruait / .

tDe iPp3e nu 3iet bat bp 30t ig: " , .
ſzullen upp (tc. W - - #

- ---- -- - 5. - s- e . -

GEn alg bicn ſto?m/Md: fellen month

3Pan't miſſe gemig 3al knagen // 4big 5af ânagert: 5
JP'e buiſt're nare balepe baat ig v

ſpet einbe Der toelige Dagen/ t

2al men Dan (tc. i

- r '49ng hette ruſt// d@p ſchat nog ſtift / , ' -

##ogstaten/ :

• - * * * *

Heſl 't blpben 't han/ mil 't bliegen 't mag/ d:

alPp hunnen het hebben en laten: , 8

ſlaat ong (ft. * * * * - t
37. -

zo ong bft goeb// Ben Igemel boet/

&tot oiig genot toeblieten// @Lot ong blieten :#,## hem ten bienſte bueerom/ g

IJfill ter terenHlaat ong (tc. genieten/ -

-- sten,
A - w
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v . . . . . . . 38. - V.

«En neemt bn 't uurg// «En neemt bp 't tbeg/ -

, #og mp het bulbf3 bogen // Pulbig bogen/

, ſlºp ligfen ong bieg te ſugtiger op/ .

«En bliegeh te blugger om hogej - . *

3laat ong (#c. -- ,

- - 3 st: 4 - 39. (

3In ſl2enſchen haat // %jn ſpo: en finaat /

#n armoeb'ſ ſober leuen// Sober leuen/ t -

#g ſijbliik ben die honingen 5jnt / " "

1. #aar luſt (bat 3p upillen) maat geben/

'Laat ong &gt; 2 . . . . .
4O,

leet bang gemorb// Bee (geſlengloeb/

dºet hilagen der geuniſſen// Der getuiſſen/

# #tan 't ontmeerbeerlijft 45obebloeb

25egabigen lugebigen/ ſliſſen)

3Laat ong&tv iſ : :

41 • | | | | | | | | |

ga hoom be boob// #Ja hoorn be boeb/ .

«En laat ong met bit ieben// 't ?lI begeben/,

RBe buiſt're nare balepen alleen/ - , zº

JBoogmandelen upp enb beben/ - , ?

3Laat ong 4c, e . . . -

42 •

3 Dant in bc boob/] JPe bangſte noob / . *

#g 45obeg Zoou ong 't leben// ſºng het leben

aPp fichen 't Ipoofb ten tterſten uit/ -

ºm bonen be apolſten te 5ueuen/ vs

3Laat ongbyolijft 3ijn l u? lijſt / brolijft/ .

N

-

Den 15. van Slºgtmaand, 1662.
\

* • - DEN

3laat onſ nºoijh sijn) utolijà 3ijn onolijk zijn.
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dep be aepge: Pſ. 77. 7
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A# bimb ik bol elenbe/ - -

alPaar ih buiten C5ob mp bdenb6

EIlleg ig een blinhenb niet/

a Paar mijn ziel u niet en 5iet: .

Ga gp 35t alleen begeerlij#l,,,

dEp7 gp 3ijt oneindig beerlijk/ -

, 2ligenoeg5aanlig u goeb/ , 35

«Dnuitfpgehelijft u 58et. -

- 2•

't abomber ban u liefbenſ bolheib/

beeft mijn ziel boo, ſiefbeng bolſjeib / . . .

#Zo ontſtoken en ber3et/ -

apat mp ieber een belet/

s . apie niet ban be ſfeerelb een3aan

» #perat/ alleen van u gemeen3aam/

offin ban u bemin'lijft ligt /

ſpat er bloeit uit u ge5igt.

3e

beoe meer bat iä u begete/ -

#oe 'h al mtet en meer betmetel -

- b' ©me
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JPat ilt regt henwe ºp 3ijt.

, G EZ A N GE N.

b' ſPnber5abelijſte luſt/

apie alleen Han 3ijn gebluſt /

#laet u eeng te 3ijn beel Hlaatber/

?Hig tot nog toe / en u nabet

GIZe beſchoubben eeuuuig een/

2Eig met mp te boe5en een.
- 4. w

'k 25en mel. 3umart en 5eer onlieflijk/

#Baat mijn 3uart ig egter lieflijſt/

2IIg met He3ug 25loeb gemit/

3Bitter aig het buitſte buit:

apello mp in Dit 25loet 50 bomp'len/

il 2et Il 45eeſt 50 obetromp'len/

#Pat gp in mijn boo, u ſtaan/

il m00gt 3elber fcljoumen aan.

Zet op mp uïn etenties &tempel/

GEn bemoonö mp alg een @Iempel/

3Laat ift genet b?emben 3ijn /

gft ben b uuj) ei bueeft gp mijn:

5 Pruitt u ſiefbe in mp neber/

g#n ontfangt mijn liefde bueber/

3Laat het haaſt'lijſt 3ijn. De tijd/

w

zint ik u heb leren hennen/

âDit ift graag inp laten mennen/

3Baar u ſbeeſt mp leiben uuil/

'h Pinb in u 't ge5ogte ſtil:

'ä 2ie in u be fcljoonſte Schoonhefb/

49g mag bit ſteeüg 1mijn gebu00nijelb!

'f. Zoube biuben meer en meer/

gſm u nooit bolpge5en ſpeer.

7

o alleen beminnelijk voorwerp!

#?a buieng luiſt'ten #"on 90, ſcherp;

e

-

161
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aPoet mp horen in be ſtilb/

ziele bebt al upat gp buiſb: -

3Laat u?p u genabe Homen/ - , J

2llg gehele materſtromen: -: . .

aPe3e b?ie / #iel / Pog en ſteel/ . .

Zeggen nimmer 't# beel. . . . . . -

il 2aat 'ft berlang te 3ijn ontbonben/ .

II te 3ien berloſt ban 3onben/ -

gin ben gemel klaar om boog/ .

3Paar gp nooit gaat uit het Oog:

'It zal baat binden. Dat u klaarheid/

gig baarblijkelijhe maarhefb: -

ga ooit nog oneindig meer/ -

2tig iſt nu betuuagt / o H#eer! -

9. -

HLoſt mp ſjaaſt'lijft uit beeg ſtethet 1

OP bolmaaktheibg buij5e âſberftet / - ,

RPat um lebeng HDell' op bo?ſt /

Om te ſtelpen mijnen bo?ſt: ,

'ft Hit?ijg berb?iet in 't ?latbg gememel/ .

'ft ſpijg en 3ugt baſt na ben lºemel /

't Schip gebalſaſt niet u ſlàin/

25laag u 45eeſt ten ſjaben in. - - -'

l O, ' •

'ft ººie aan mijnen luſt geen tonnen/

3Doo? Dat ik tot u mag homen/

alPilö gp geen berlangen meer /

alaat betijeben 3ijnJo Libeet!

JDat mijn ziele meer mag nab'ten /

ſpaar bie ?Irenben bergab'ren/

&Tot het leuenb bobe ſijf/ "

UPaar iſ op perſſingerb blijf. ' ' / -

W. D ORVIL LE.

. -

ºg INN I
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INNIGE ZUGTINGEN

Van een Geeſtelyk verhemelde

Z I E L E,
Om verloſſinge uit dezen Aardſchen

T A B ER NA K E L.

Op be 3Dij5e: Pſalm 18, 32, of 45.

t - I • -

Z# , 3eg / hoe lang moet iſt nog b?esen?

3?og 19geemdeling hier in dit ſlºe5eg boe3.cn?

HD2oet ilt nog lang in fiebarg (&Lenten 5ijn?

#2ebt gp ban geen geuoelen ban mijn pijn ?

gnbien ilt heb gemaab bp u gebonden:

, Pe #etcing Daat ift Inebe Üen gebGilbein/ '

3Laat bie/ alg gn aan Petrug breb / 0 ſheet!

2-0 tneÜe ban mijn banden ballen utet.

2.

&Ja laat be p3're 33gogt ban 5elfg gaan open:

Dat th baat door tot tl mag benen lopen:

& Be p5're poogt beg boodg bie genen leib/

32aat boben toe baar gp te b?eben 3ijt/

«ſbp uject ljet \uel / 0 ſtennet ber geuJiſſen/

JDat ift een steen-uiſ alg bet builderniſſen/

gÈn een ſtoerdomp gelijft geupo:ben ſchijn'

«Din Üat iſ niet geſtaag bij u tilaſj 3ijn.

* * 3.

itunt gn nog langer u ge5igt berbergen?

UDaar ?lmana/ #Zeuitgken #ermu0lig zagen ijlt

Aw
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ſleijn ſponing 3ijn/ baat 't ſchrif'lijk 3Díltgebiett

Slaet pffelijft gebgul onmenſch'lijft tierb?

6Pf booft dat uit mijn biggelenbe @Iranen/ .

JPat 'g u 30 ſterft niet om perloſſing manen/

&P meen ?llunetenbe! Tºp boogb het uuel /

een u-2ti5iende €9ge 3iet ljet mel. - "

4.

312oet nog het meeb ge5elſchap ber Herutminnen

39ermaeed 3ijn boog het miſſen uuuer minnen?

3laat bp uu" Homen in gebagtenig

RPat mijne 3iel nog bp be luipaartgig.

3Bel roept / ubel roept mp Dan eeng tot u neber/

3h luiſter baſt/ en riep ban geerne ubeber:

&Pp ubu' geroep/ ſtonlf ban ben libanon/

#ſh Hom/ ilt hom/ mijn 25?uidegoin/- Inijn Zon.

5.

2iet hoe u tere TPuif geſtaag moet 3uperben/

2 ºp fian belaag niet leuen nog niet ſteruen:

2ºp ultigt en upcbet blugt ljier al beneen/

ſionbom. De barre HBatergolpen heen:

ſlaaat uino geen fiuſtplaatg op b'onpaſte ſtromen,

3Laat u uerbibben / Doet haar tof u honnen :

gººi jlâinnaar ſteekt u band ter 2lrſte uit/

gºn neemt boo; eeuuuig tot u in/ ll 25guib.

--"

G E B ED T oT JE ZU.

&Pp be 3Dij5e: Van den 77. Pſalm.

W.

“Hefſte JEZUS mijn 25eminbe !

- 3'n u {9eer ig 't al te binbe/

#2oot bermaaſt / en 'g Iperten luſt

19eel be hone uan mijn ruſt:

» -

-

-
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GP gp ſchoonſte aller ſlàenſchen!

3Laat mp nooit ietg anderg ubenſchen/

2lſg te hebben u mijn G50D :

âDant ban ljeu ik 't beſte lot.

2.

ſBilb mp maat u gunſte geben/

3Pie ig beter. Dan het leben:

ga u gunſtig meerber lueerb/

3Pau be li)emel en De Gºerb:

Jſlaag ik maar u gunſt beruuerben/

d?! Dan upil iſt geerne ſferben :

45reft mp bit maat/ o mijn lºgeer!

UPit ig 't geen Dat ift begeet.

3.

3Pan 5al iſt mp I#eer verblijden/

«En berijeugen t' aller tijben /

jl)eer ban ober ellig goed:

&P gp uJenfclj ban mijn gemocb! -

3ſPilb mp ooit een liberte geben/

3Pat 'ht altijb boo2 u mag leben/

3Laat ift met mijn gantſche Ziel/

&teeòg boet! Dat t1 bpelgeuſel.

A

4.

69 ſjoe ligt honb' gp het buerſten/

«En ump boo? u 4,5feſt uerſterſten/

2llig 't it maat belieft mijn 45ob /
#t?agt te geben bp 't G5ebob: w

3?u mijn lºgeer ſterftt gp mijn firagten/

HDant mijn Ogen op u buagten /

#Pijn (#ert heft 3ig op tot u/

3Dilb gp nip ball ljelpen nu.

5.

3Bilb gp mn bog hulpe tollen !

&#n geuabelijſt berſcljollen /

2tig een 19aber en een lezienb/

Zijne Zone bie gein bienb:

#l 3 &#Ocbe'
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45ocbe 450b meeſt niet berbolgen /

GEn wuilb mp ooſt niet betbolgen /

dBm ljet quaab ball mp begaan/

2ſſan u jl)ajeſteit gebaalt.

- 6,

gá berlange b?oeg en fpabe/

giën 'ſi 3ie uit na u genaDe /

gên na JESUS heilig 25loeb/

32eigt mijn ljette en gelnoeb:

3Laat mp Daar be ftragt uan boelen/ *

(JIeden al dat 50nbig bu0elen /

JPat baat nog ig in mijn lºgert/

(GLot mijn leet en grote finert.

7.

spat 3al ljier mijn ſºcincl uur5en /

âDiſb mn bug tttijn #tel gene5en /

&O gp oo;ſg: olig allet &Beugb !

45 #onteine allet iD?cttgb !

#Dag fit bat unl! u ontfallgeil/

#Bergeng 3al tſi na berſaligein/

3Pan dat buate banſtbaarheid /

#l bal1 mln inlag 3ijti ge3c10. . .

veau bat iſ mijn gamtſche leuruſ

#l ten dienſt tmag GUcrgebell/

JDan bat ilt mijn leben lanſt /

'll mag geben lof en Danſt: ,

3Pan dat tii mln obſ, UctbinÜe/

«D #eer JESUS mijn 25emuide!

Stecbg te leben na u âBet/

SUDie gp mn ljebt n00;gt 3ct.

M. v AN per DE LIEN.

HERT
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HERT-KALMTE
VAN EEN

LIEFHEBBERJEZU
Op be a Bij5e: Van den 91. Pſalm.

-.

ve,

I.

&De dat het gaat of niet en gaat / t

'h laat ſe5tig nimmer Iog gaan/

zelfg alg het onberft bouen ſtaat/

'H Laat #estig nimmer log gaan/

&choon alleg ig in toer en rep /

gÈn t”3annen ſchijnt ge5uuoten:

Om nu gelijft met enen ſchep/

45oog Toolh be ruſt te ſtoren.
2. - -

I)oe bat be UPuſbel bleib of luoelb/

gEn ſtomt alg #leeuuu of 120g aan/

't Hg al bergeefg al buat bp Doct)

'ſt 4Laat #e3ug nimunet log gaan/

3choon bp mp ſomtijbg opgeſmukt

3Booghoint met balſchen luiſter/

Op Üat iſ mede ingeloſtt

. Zou uuo;ben tot 3ijn buiſter.

3.

o@f met een hoge giërenblocb)

Of met een goube Zee aan /

't 3g al bergeefg al ujat ijp boet/

'fi ALaat &#tjtig, nimmer log gaan /

Zijn &#er en Staat bie ruiint met ſtanſt/

#ijn G5eld berbliegt met beren/

2ll 3ijn beloften bie gaan maniſt/

jl 2ell ſtall baat niet op teren, -
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4.

Ibp bciſo be Ziel op leuerinh/

geel gouben 23erg-geuleſten/

4

&Pog alg gp ſchult maant/ niet ten binſt

1)eeft Ijn alg ban ten beſten /

## gantſcbe hraam met HPoppegotb)

zijn een bel tuifchelingen/

Zijn bpolijſtbeit ber5ttihert roet/

3Pgeſt 3ijn geboenſte bingen.
. 5. ' N -

Jpe ſperelb houb bp in 3ijn fcbflb/

3Paar fien fit be5en iPog aan/

#n mag 't bc3oeſten hoe buuoiſt/

'fi IIaat 23 e5tig nimmer Iog gaan

Glg ijp dan niet met liſt en jaagt /

gEen ſcij?ilt op 't lijf ge5onben/

giën mn boo? #e3tig aangehlaagt/

Hèan ſcijgiſilielijſtes".

Spug bonbero Ijp met buur en blam/

33an laſter op mijn 2iel aan/

iſ haar egter 't roob bebloebe Hiam /

#Pat laat iſt nimmer log gaan/ .

SPit 5al iſt beftig roepen uit / .

%o lang iſ, tjiet moet 5bberbell/

#p Hrijgt inp nooit tot pgooi of buit/

&#n leven nog in ſteruell.

7.

schoon dat iſ boo? u ſnoobſte âDigt/

âſ)ob aan het H5einclg lºof ban
obeſiujetſte JBajeſteit betigt/ r

3Daar ſtrijgt gp byugt nog lof ban/

#lg bat gn 5ijt bet Hillegten fitnegt /

JPer 25goederen aanklager /

geen ºngel bie met buiſten begt / .

#2aat pijniget en plager. -

8. 4Dan

#

j;

3

ſ
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8.

3Panneer hem bit ook ig miſlulit/

Hitount tjp be Ziel aantallbein/

3Jact alleg mat het Licbaan b?ukt/

Hilaet 3Lijben/ figuig en 25anden/

apaat hieſt bp 3ijn 5uppooſten op 1

«Een tºolſt niet om betogagen/

ofºn 3ift ban uit de booſten op/

(ſ)m mijne ziel te plageil. . .'

- 9. -

spam memb ijp 't ober genen boeg !

3Pam Wueber ober be5ell/

ſpp home laat / bp Home b?0eg /

2ilan tup ig geen bele5en/

zo lang 't be Pubel niet geluſt/ - -

ziPat boo? 3ijn belfcbe itlauujell / . . . . . .

't Laun uit 3ijn Lij:oon tg afgerulit/ ,

zo 3al iſt niet berfiauuben.

- - IO,

zo lang be #toning Heylig ig/

(GIer ſiegterband ge3eten/

zo ben ift 5efter en geurig /

aDat ijp mp niet 3al eten / -

Hipijn 3ielg hoop-anhet baar geljegt',

zal ſtreng onmauſtelbaar ſtaan/ .

#schoon dat be #ee ig bol of flegt!

'ſ: 3iaat 93 e5ug uimmet 105 gaan.
II,

gu ge5ug bout5e lenen baſt !

#n gegug hout iſ ſigt op/

#ooi jejug uuo;b mijn ziel ontlaſt

Ipp tilö boo, mp 't getuigt op/

g#n bem tg uJijgbeib/ ſiefde / oge/

#jn ge5ug 3ijn be paden |

iſfit gejug bolſjtio ſchep ff mee
45ellaDe u00? gellabeil. LS

-s", 3L 5 12, 4Ottl

P
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I 2.

dPnl bat fſt moon bp 3e5ug in/ , 't -

2-0 íg mijn ziel ontaalibaat/ . . . . . - f

2 iſ mijn berlieg ig nu gehuin/ 1 /

52og tjeben tg mijn 5aaft itlaat / . . .

g? He3tig ſt)innaar bloeg en laat / . . .

2Zal be5e ſtem opſtlinſten/ - - -

(Lot Dat gp mp ontmo?nen laat / 4

#n b'&#euunigheid ber5inlieu. -

N- M. H. DORVILLE.

DEN REGTEN PLIGT EENS

C H R I S T EN S.

g， p be ſBij5e: Van de 1o. Geboden. -

I

Ze: heilig/ beerlijſt/ bpijg/ almaarbig/

&#n algenoeg5aam / groot en goeb /

2llnmagtig/ trouuo / en ook regtmaatbig/

ſBaatagtig leben/ minlijft 3oet.

- , 2. - s '

3Dan eube boo? u 5elfg en allen / *-

JPie regt te ſteunen 5ijt gn &#eer :

ga al upat in het hert iian balſen / --

2-ijt gp / en 110g oneindig lneet. -

- 3.

2o 3ijn ook alle u beſluiten/ ,
ill baben en u gantſch beleib/ n

Peºlarb en gemel boogb men uiten:

2il 'g 12teren boen tg heerlijkheid. - ?II

- - / 4.

l
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4.

2ll mag 't bam bat gp mn boottb boben

1èoor eetnuig/ gp blijft even goed:

3Pe uJil omhelſt maar 't Bleeg 3eer noben/

2lf uuat u mijgbeſo met mn boet.

5.

Htont ban/ o Beet! gp 3ijt be hoge/

JBoet alleg met mp bat u ſuſt/

't Zp met of tegen mijn bermoge:

1/l u?p beleit, batig mijn ruſt. -

- * * * 6. - - 1

#ebt gp meer eer in amberg leben/

ziet ſpeer bier ben ik / boob my byp/

3Laat ulue Geer maar 5ijn berijeben/ .

âBant dat ig goed of ſchoon iſ, p.

7. - - - - -

JPog bit u eet ik 1 o H2ect! berhoren/ .

Pat eeng bant uit met u te 3ijn /

G5een teſten iguan een berloren /

JDaat van een bie 3al 5alig 3ijn.
- Q ** - - - -

VD, -

2H tuat op 2flatb mp ban ftan beuren

13an u\ue band / 't ig nlp al goed/

'f ſlâſſ ouet it beleid niet treuren/

#)eet al ll bittet iš trijn 50et. | |

- - 9.

ſpil un mp laten onbet 5onben/

Hl upil bemin iſt/ 't ig mp toel:

âBilb gp mp ſlaan ja diepe Yuonben/

gaf leiden ſtebeg boog de ſpel,

- MO.

âDiſb gp boog btliftet inp boen treben/

&Pf brengen in een bort' ſlºoeſtijn/ .

#h ben met uluen huiſ te uieben/1ſt Coen 5al mijn genoegen 3ijn. Y

, 11, 130e



- * *

------ ----------- Erve- ------------

-- - - - - - ------ - r
-

t72 GE E ST EL Y KE

& II, l

I#oemel ſh 3onb en bo5e baben/ -

?Ilg l9leſcheg uJeth geburig haat:

&Poh lijben/ boºijelb en ueel huuaben/

JEºp om baat 3elfs niet aan en ſtaat.
I 2. N

JI)aat menſch ban al te 3ijn ontſlagen/

2o uert ijet humaab en 5onbig ig/ ' - j
GJH ben ooh millig om te b2agen/ l

2llig het mijng (#eeren mil maat ig.

I 3.

JBe tijd ] be maat / en ooft be mij3e /

3Laat ik u?pupillig aan u iſ?eer /

opp blijft / gp Homt ! ff uulſ u p?ij5e/

%jn al u megen eben 3eet.

I 4. -

GTI mat u hamb mp toe komt 3enbe/ -

JPat / en niet anberg ilt en bull /

«Bp 3ijt 't 25egin en ook mijn Eube /

gjft muagt op 11 en 3itte ſtil.

I S. *

'ſt ſlPil u in alleg heilig roemen.

Al ſieben/ ſouen / p?ij3en b?p / .

ill goeb in al uur baben moelmen/ -

#u alle ſtaten 't aller tp. l

1 b.

3Pit íg mijn menſch boo! ſjobg 4Benabe)

gn mijn gemºogt boo: 'g 4Beeſteg ſitagth

gh bang uan gegug af geſtabe/

Hèan en boog upien ift alleg uJagt.

I 7. -

«Boh bat/ om bit te blijben ubenſchen/

63'n menſch en mil ſteebg boont te ſpoen/

(Lot bat ih hoom baar 3aal'ge ſlàenſchen/

l?aat woenſch permiſſelen niet boen. -

- J. SAP PIUS.

:

ST I L
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T I L H E ' I * D
onder des Heeren Beſtier. w

5temme: Onherroepelyke Jeugd.

&Pf/ Zoet Gezelſchap.

I•

(IZij 3ijn al# be lºgeet boeg gaat /

&til 3ijn alg De Beere ſlaat /

b'21ſbeſtierber al ong mihhen

iſlaiſſen boet/ en al 't gehoopt

aPoet berbmijnen / en ong ſchifthen

GPberbuJarſt/ en tegen loopt.

2

AStil alg ſbob be gebet 't goet/

GPng geleenbl meer eiſchen boet/

gstil 3ijn alg bp al ong 12,ienben

deng beneemt / en in ben noob/

ſpaar naar liefde 3ijn moeſt/ pinben

apoet / en 30 ong ſnert bergtoot.

3.

5til alg b eerber on3en lof

#lhaakt tot ſchanbe / uuerpt in 't ſtof

?HI ong eer en al ong luiſter/

'Al ong ſchoonheid en ong ſtaan

zPoet alleen / en in het buiſter

Qugebaanbe boegen gaan.

4.

stil alg b'een'ge GIrooſter 3oet

25ittre dingen ſchrijven boet/

2ilg b' uitrebber om ong uiegen

JPoo2nen ſingelö / alg een net/

250ben/ onbet/ boot en tegen/

4?ber al een engte 3et, -

N - 5. Stil
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-

5. - - -

, stil alg 't heerlijk aanſchijng ligt/ -

" #Piet en toonb 3ijf lief ge3lgt; --

Haog 5ijn 45obbelijhe &tralen

#5lijken ban 3ijn Liefbe boet

3Laag ! in 't ljert niet neberbalen/

jàog geen 3Paberg gunſt ontmoet.

6

5tilte moeſt be lºemeling 1

zoeken ſtaag in alle bing

gLieber alg bft een te miſſen /

5tiſt' boet magten op het heil)

25tilte miſt niet / maar boet tuſſſen/

Stilte maaltt 3ielg uJegen beil.

7.

of een behagen in be fmert / .

3Pog geen omgeboelig bert/

3Pog geen nagelate pligten!

HPog geen ingeboutme heel /

&#g beeg ſtilheib maar 't bertigtelt

3Pan ben pligt en tegenbeel.

- 8.

Hil2et beeg ſtilheiù boel beſtaat /

'24'ſ bat tegen ſtiltjeſù gaat /

1ſtoepen / luethen / 3tigten/ Vuenen/

opnophoudelijſt begeerd

#Paar 't geluenſte / en ook met enen/

lginberpalen u0eg geuJettt.

A' 9.

't gg beruaak te hebben ſtill

#n geljoua'g boen en huil/

#Zo lju buil/ \up ooit te upilſen/

SPit 'g omg ſºelnel / bit 'g ong Peel/

SPit han ong begeerte ſtillen/

&Pit kan ong boſboen geheel,

--

-

-

1o. H#ier
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- IO. : - - ,

ſpier in binb ong, ziele ruſt/

#ier boet on5e Ziel' haar luſt/ | | |

libier in eindigt al haar pogen/ . . .

3Pit en ge5ug/ en niet meet/ .

JPit het hoogſte te beogen/ -

3Pit beg gemelg Beeten «Eet.

- - II, - -

- 't gig geen baab ban Pleeg en 25loeb/

#Been! ban boben 't balen moet/ - )

3Pieg o Hºeilamb! boil bug buigen - ..."

2ll bef on3e naar um buiſ?

oe ong ſt?agt en ſleben 3uigen3B g #t 3! uigen/

iſlit u/ in u ruſten ſtil.

- *

-

t

ZIELS BEMOEDIGING
ſ

tot het Leven op de i .
h -w - N -

BEL OFTEN GO D S.

Dolg: zoet Gezelſchap. -

69f/ Van de Blauwe Vlag,

I.

l (ſºloften op be Ziel gepaft/

Zijn be gronben / baat 3p baſt

9mber 't bytuiſſen ban be 25aren/

&#in 't rtumoeren ban be 4Lugt

lftalmte boog haar ziel Hall gaten

&Lrooſt genieten met een 3ugt.

2.

2ſſleg mogb ban Thebecijn/

dPoi, ſjet bobelijà 3fenijn

JPlaat
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ziPaat Ziel ban opge5mollen

3TBag: het trotſe ®ngeloof -

#ijgt 't gemoet/ 5o baan aan 't hollen/

5Piet 3o ligt meer tot een roof.

3. | | |

alPoſt 't genieten uitgeſtelt /

3Paah mogt Dan het hert ontſtelt: -

GEn 't begint al rag te tuniſten:

HI?aar 't G5elobe 3egt: zwyg ſtil

God is Amen, 't zyn maar liſten !

Van u zinneloze wil.

"- - 4. v

Ziel mat boet gp u te ſtopt /

3Paar u aangeboben booſt - --

't Puſh oan Eele Pguibe-troffen/

zIP-ie nu rijp ter HPerfſe 3ijn/

25eter alg in «Eſcol moſſen;

- ga een oliet dan ſnelâ en âpijn.
y.

zult gp be fiebieren @Bobg

JPoo! het 49ngelobe / trotg .

5toppen / en bie H2eil-dfonteinen/

springen ber âDelſiiſten Ploes/

opoog 25eloften bug berkleinen/

({roubel mahen m: bell 120et ?

3Dag 't niet beter alg een hint /

3Pat 3ijn 3Liebe ſlºoeber mint /

2ſjani De 2502ſten 3at te 3uigen

3Per ſ@ertrooſting / en ben dºl 20nt

3Peg 45eloofg baar been te buigen?

alBig / bit maaht het hert ge5out.

- 7.

2ïlg on3innig / onbermoegt

gºp u 3Paber / en mignorgt -

«Pp 3ijn #uig een huuaat gerugte

25gen
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25;engen/ of 'et 252oob ontbgaft

«En in plaatg ban Zielggenuchten

#13aat een maaie: 25afi?

zijn 25eloften ban maar mint/ , ,

gLetterhlanhen / onbemint / - - - - -

GIebige en bergulbe moogben?

5p;eekt be maarheib 3Leugentaal/ .

ſpeeft 3e luſt tot ziele-moogben -

JPoo! een opgeſmtiftt onthaal ? - - - - - ,

9.

3foei! bat ik ooit onbebogt

iBoet5el boo? mijn achterbogt -

&Legen ge5ug trouube liefde &

I#eb gebonben: en bat buoopt / # : -

3Dat mijn bert met eer booggriefbe&Pngelopig aangeboogt. 2griefbe/

IO

3MPeet / mat 45ob ooit heeft belooft -

gln 3ijn zoon/ Il heil en booft / | | |

#p baar niminer in Han feilen; | | | | |

apte uerhoogt luil upo?ben in

b'2lfgront/ bie niet kan peilen

12an gemabe en trouwde min.

I I •

«Baat ban 't Q5uſben zonnelicht : - - -

32an 45oog byienbelijft ge5icht . -

gSchuilen achter ſlBoſh-45opbpmen;

5)och 3ict hem 't 45elobig 490g )

aPoo? bie dampen benen ſchpnen

'Schoon / gelijft Den Hegenboog. ' . . . . .

I 2

2ieſ 3ijt ban vermoedt in Bot 1

2illietbeelen Peel/ u HLot /

%jn berubagting/ bat 3al bagen, ,
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3Dan beg Beeren melbehagen/ -

#l2et 19iolen in De Bont,

Den 25. Julius J. HOFSTE DE.
1 72 4. * 1 *

GELOOFS AANDAGHT

O V -E R -

Op. III. II. Houd dat gy hebt

190ig: Courante la Bare.

1. 1

V# 1Bolk/ het bnelhe ſ50b

- Hebt tot uw deel, en zaligheid verkoren, "

gln geglig! baar nietg ban te boten

#llg Pog/ en 1Bleeſch-luſt umag u beerlijk 3Lot/

Nu hebt gy uwes Vaders Naam

2lan uun 19ooghoofben! 't ubelft alom be faam
dBoo? al be ſtug'Ie-itoren rag uerbgeibe: . t

49p bat ſhoûg ſter/ l

«En gejug beibe

(ILot uuo geil bermeer!

J 2.

Nu hebt gy Jeſus tot Profeet,

gaat uBerelo-Licht! Dat ume Duiſterniſſen

3Perblijft: um Starre om niet te miſſen ,

3Ba 'g gemelg 19aben tot uuog 19panbg feet.

Gy hebt een Altaar, Prieſter, en

- De beſte Voorſpraak. die 'k uit duizend ken. V

-
•4 an
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Van alle Koningen de ſchoonſte Koning; r

«En 'g ſtoningg 45eeft@Loont 3ijn inbuoning V

Als 't is Pinxſter-Feeſt.

Gy hebt met al be edigt
ºpet 3elue koſtelyk Geloof ontfangen /

«En blijft bug aan 3ijn lippen hangen

49m / alg ſlàarp / 3ijn 3in te Hennen/ beê

Gy hebt verloſſing boo? 3ijn 25loeb/

3Pat um boo? Hºpel/ en 'g Buſbelg magt beboet.

gºn boog 't Beloof ben #eere tot u leerber;

illun hoop op hem ,

&Pie fireht 3ig berbet

52aar 3eru5alem.

geru5alem bat boben is'
3Paat 45ob u 1Babet ig/ illu aller ijlà0ebet :

3Paar ge5ug ig u oubfte 25?oeber -

gºn boog hein alle um 25goeberen geuig.

Gy hebt het zegel van Gods Geeſt,

oEn @Irooſt met blijdſchap alg gp 3ijt bebgeeſt:

ga met een moot; Beloften van het ſleben

libier in gena/ - - -

gen baar beneden -

- 1Bolgen 3al hier na.

5.

33ol5alig 1Bolh nog eeng/ het ubelft

o2p paſten gronb 5ig bit Han bergeuniſſen,

3Pat 3p 3o rijk 3ijn! 't han niet miſſen/

žp blinken trooſt uit beeg 45emabe titelſt.

HIËaat bele bemhen 't niet boo? baat:

't ºgg veel te groot boot haar ommeerbe &chaat!

Maar": niet verkwikkelyke ſtonden

el eer gehad -

. In Jezus Wonden, -

Baar u ziel dronk zat? m 2 6 %"

'- "
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«.

&pan in be firaat van 't geeſtelijk vermogen
* - - - , - - - - - - - - - - - - - zº

6. |

3ti ziel / ig u ben baſten grond

aber bingen bie men hoopt (baar op gp boumen

#ont) 't toevlugtnemende vertrouwen -

Heiet buigenbmalen werkelijk gejont?

def milt gp be beloften 45oog -

#Bergegelt boo! ben 45eeſt (gp meer mel) trotſ:

oEn ongelouig/ moedeloos beragten?

gig 't ſheb?igheib

GBf 13oogmoeb t'agten

2tig gp tegeupleit ?

- 7. -

En heeft de Geeſt, die in ijl uJoont/

Hit ge3ug niet muel erng alg u 25eboebert

in #rieſter / Borſt / profeet en 25 oeber

gſm 3pne aanminnigljeben aangetoont ?

aºn heeft u zyne Heerlykheid - -

Niet wel verlieft gemaakt? tot bauhbaarheid

HPerruht? boen ſmelten in een uloet ban CLtallen

12an liefbe en b?eugd !

aaie 't Hºeil-39at banen

(@Lot 45elobe mºnaut

Zijt gp nooit hopende geweeſt!

abat ſyob 3ijn Alberk gemabig 3al bolenben/

3Boo! u/ in ſpijt ban 'g 12panbg 25enben:

een maahte u bat in 95ob niet onbebgeeſt?

ape Ipeer upieng goedheid eeuwig is,

apte trouwe God! 5al 3ehrt en geurig

2öenauut in noot' en boot mp 5ijn bet Hleben/

&#n boen ban ſtant -

IPat mn boet eeben /

apoo! 3ijn negterbanb!
i - 9.

Houd dan het geen gy hebt, mijn #iell

Gel

al - º -

oof,
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Geloof, en Liefd' upilt niet gebogen -

JDat miſleng u iet bail dit Goet ontbiel.

Hmaijn ge5ug! 't Hleef u acijfer aan /

11 #egterbanb boe mp onturiftbaar ſtaan:

apant 3omber bien ih buf3entmaal be5upplies v, '

aſpoo? Ongeloof. ,

24f wilt niet mpften; - -

#Beem mijn #ert ten ſtoof.

I O.

Team 3al iſt in 1llup I heiligboin N

1i tot mijn & Zreoſt aanſchoumen/ #eer gepge3en/

«En 3ien uub Sterkte en heerlijft ſpe5en.

Ach kwam die tyd maar dikmaal wederom !

3]Bant toch ubu goedertierentbelb - - 2

(Peel beter ban het 3oete leuen) leib

#ſlap tot mijn bootregt / om u Çet te geben

Ipoe langg boe mett.

Myn ganſche Leven

Zy voor u myn Heer. : " . . . .

- l 1 •

«Bp 3ult mijn ziel met bettigheid

een euhel émeer/ met QLaru en JPoſt ber3aben:

eign ik berbuft met uu gellabeil / -

zal hertelijk) en bol man u?olijſtheid/

op 't banſſen uan be #naar dit lieb

ilſtgalmen/ tot een ſpijt ban bie 't nerfpiet /

Ik houde aan u vaſt in Duiſterheden, -

In Stryd en Noot; -

Gy zyt myn Vrede

Jezus! in den Doot. ,

Den 19. Nov. J. HoFSTEDE,

I 72 4. /

à la 3 GEE
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- tot

GE E S TE LY K E

sc H I P v A A RT

en zegt tot bemoediging onder dien

o F -

A A N D A C H T

over Matth. v1 11 23-27.

* * oois: is de Lierſe wanden -

I ,

5 ge5ug in het Herte

I# Ziele geljuiſt/

't ſlaag ſlingren in filterte -

hoe 3eer be #ee bruiſt! -

2II fpgingen. De G50luen op embe neer

3Laat het eigen berb?inſten/

«En ift binbe mp meer.

2

31Beeſt Stuurman mpncg Hºgarten

de Ipeilige beeſt!

3Pan burf ift uittarten

&Ben ?Ifgronb onbebgeeſt !

H#oub gp Den Hand maat aan het Roer

3Pau mpne bermogeng/ -

3Ball 3topge ljet tum0et.

- 3

, 3:aat be Zylen ban 45elouen

&tertg uitgeſpannen -3ijn /

- x w e
RPoo!

!
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apoo! be Winden ban hoben . . . . .

JPijn ſtaarheid berbulijn! -

3Laat Heilig Kruisvlag opgeregt - -

JP en enigen Wimpel, -

2-ijn ban utmen fitnegt. - ---

4. - -

3Laat be Riemen aan be ?ſtulen - ,

al2elbabigheib 3ijn: - -

3Poet mp bunner erbarmen -

%in haar bruhheube pijn: ! . . .

H#et Anker 3p gegronbe h00p /

't Kompas ban uur ſlâoopt -

SBt Kours ban mijn loop. . .

w 5. -

3Laat inp het Land berlaten . -

19an mijn eige 45eboogt/

31Bat 3al ljet mp baten

àllaig iſt beg Hemels Oort?

#leet mp bedoelen 's Hemels Poort! -

312ant buiten. Dat ig 'er -
j?ietg bat mp bekoopt. • "

6

ſpet HIant dat bedoelden * *

&Pe 12aberg boogijeen: - - -

3Paat ban 3p geboelben

3Pe eerſte 3Lieflijſtbeen. 1

Voer myn o uJare go5ua! - ,

23u be Ruſte uan litanaän - - -

#n tijb/ en biet na.

- - - 7.

?lig be Winden en Baren
2öeſtormen mijn ſtaat/ . - w

%In bui3ent gevaren

HB2p nimmer herlaat.

Beſtraft de Winden en den Vloet,

5ſlà 4 gºn
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gên muilbanb mijn togten -

«En luſten met ſoest,

'h 25en Radeloos beere!

H#oet mp boog vergaan,

&Pp bat ik 30 leere

1Imen meg te berſtaan.

JPoet my zien op u. Mogentheit,

&#n goedheid, ban ig 'er

, &#en uitkomſt bereib.

- 9. /

3Pan 3ullen mp t'5anten

312et brruponbering/ - 1

#n blijdſchap uun J2ame

45anſch 3oliberling

HIitgalmen met (JIrionſ-G5e5ang/
II &#eren en bejen - t

9m3 leben lang.

Den 19. Januari J. HOFSTEDE.

I 72 4. -
N

ZI E L Z U GTINGEN

Om Gods zaligmakende

GE NA DE N-GIFTEN

en bewerking.

t 5temme: Jets moet ik u Laura Vragen.

dPf/ Waarom zoud' ik met vermaken.

I. - -

: TLhe3ittemb' 3Ligten 12aber/ -

Onuitputb're bolijtſbg ?tbet.

apſel

s
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JPie/ alg 't hoogſte ſ5oeb ooit 3ijt

#Bebebeel5aan: laat de ſtromen -

1Ban u gunſt ooit op inp ſtonnen/ . .

&o alg gy u âDolft berblijb.

2.

'k 25en nootbuftig en clenbig/ -

il 2aat It Schatten 5ijn onenbig /

25ton ban Algenoegſaamheid. -

'It 19eb genoeg aan u 45enabe - -

&Lot mijn heil) en tegen 't humabe/ - |

3Pijl die nooit ban b uuJe ſcheib.

D 3. - - - - ' -

JPoben hond gp #eer! bermehſten/ - / |

19uilen buaſſchen / naaſtten behhen!

€5p 3ijt HLigt in buiſternig/ l u '

65p ſtombi ſt?anken ſtraftg genegen/ - /

?Armen honù gp rijhboun mue3en:

iſlaitg u nietg te- uponbet ig.

4.

«Bp homb 3onben-ſchulb bergeben/

JPoelnelingen ſchenkt gp 't lenen/

1Bleeg5ig maakt gp 't ſtenen l#ert) -

#ellemunigten/ I hemelingen/ l

Zalige beranberingen/
3Paat gp boog berheerlijft u erb! - n

5. -

Ibeer! Dit heeft mijn ziel ooit nobig/

3 3g gcbgehñigl magtloog / bobig/

#lebig/ 'h heb nietg goebg in nip:

'# #onger / borſt/ berga en ſierbe/

2Z0 ilt u 45ema moet betbell /

42 bat bie mp a: 319.

'h geh berbienſt/ nog p?ijg/ nog buaatbe

JPie tl goed'ren ebenaatbe/

'ſt 25en een nietig ?latben Dat

1 #n 5 ' n man
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'Ét 3TBI gunſt / om niet ontfangen/ . . . . . *

iBoog gema gemaab erlangen/ - 1

#tom betuit! mp met u &cijat. . . . . . -

7. <

zijn 't niet hongerige zielen/

bie aan u 42og gebielen? -

aBogben leeb'ge niet berbulb ? ,,

zijn 't muel rphe / bolle / 5atten)

- dBit gp met u 5aal'ge Šcijatten

€5uuſtig ontaan aan

't gig 't berhneuſt en angſtig lºerte/-

't &#een beräupijnb ban 5onden-ſmerte/

3Baat in gp u 4Plp ſtopt /

't Zijn bie bgoebig 3ijn en treuren

EPaat u trooſt aan 5al gebeuren:

2'onbaat ig bie 5alig u00gb. . . .

9.

25em ik heel bermanù ban 't Runabe,

't gºg meer eer boo? u gemabe/ : -

âBie ooh ligt ban buiſter maaht /

't gg roemrugtig boo? u beugben/

Eſtuimer batikſtof / groter b?eugbell/

2ºlg 3o een u goebbelb ſulaaht.

- I
- O.

2Zo ik u boo? ietg belebig; -

Haeem bat ban mp/ maah mp lebig

3Ban mat b?ugt'loog plaatg beſlaat /

3Boym mp/ feijifi Rupf buig mp / leer mp/

qBoerreeb en oberheer mp: , #

3Leib mp boo, u band en ſtaab. l

III,

it ben 3Leem/ gp 3Pottebahfiet/ W

ſene gpºt maakt7 mie meter pak 'er?
t ll ig 't boet mat u bepalt.

&Poet mp30 u Elſtaaä5el blpken/
vat
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'Pat ik mag u 25eeld gelphen/ " , "

aPoo! beramberbe geſtalt.

ZIET HET LAM GODS
N

toon: Courante la Bare. "

u I •

ge heeft er een bergeeſt'lijſt ſpog?

âpſe 5ie googHam batmegneemt 'g merelb330mbt

ziengujaarber 3aaſt moierb nooit genomben/

aPughlimt 't geluk bet ſchoumerg bemel boog/

3Peel 3ienberg hebben lang begeerb/

#het bit ge5igt te mogen 3ijn ueteerd; ,,
#aat bat wierp eerſt benuaato ooo, later tpben/

#Pu ig 't be bag/ - -

ziPat met berblpDen

gºlf. Dat ſch0uuJell lilag.
w 2

3Pit HIam ig bol geheimenië / . e

#ie 't eintig 23teinſ boe ſchranberl niet hanbatten:

Haitg bier b'oneinbigbein der ſchatten,
#Ban bº?ligenoeg5aambeid verborgen ig. - - - -

##am abong zoon/ 't ig 45ob bepleeſt!

dſb b ſinglen 3elfg 5ijn lang beluſt geweeſt/

KIZe mogen 3ien in 30 beel 'uponberijcDell /

45aat 3onbet peil/

SPat paſt ong mebt;

3Dant Dat ig ong heil.

3•

5 àooit 3ag men heerlphet ge5igt!

2lig bem/ in mien ber 45obijeibg bolheib booombe

spie 'g 19aberg beugben 50 bettoonbe/ 't zº

w

-
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't ?ºfſchijnſel ban 't 3elfſtandig Glorſligt: ?

32ie hem 3tet Han ben Baber 3ien; :

?Elg 3ijnbe 'g 1Baberg 2lange5igt/ in buien

Zijn gantſche JBaatn in 't mibben ig/ al fitnam hp
v iſlitubenbig flegt; W w -

Dat beſt5el nam hp/

2ilg beg 19aberg linegt.

- 4.

't gig b'allerlieffelijkſte 5aaſt;

13et trooſtelijkft dat immer 9og beſchouben:

âBieng boogge5igt en ſchabuur b'9uben / .

130eboel ban bert'/ gaf 't grootſte 3ielbermaalt / -

't #g 't Zoenlam/ batig eeng geſlagt/ -

*

32a 'g 123eberaaog beſluit / 't welk ſjeeft bolbaagt ,

@Iot 30uben 3oen/ 't geen baberg too;n beb2cbigt/

3Dieng 49ppermagt/ -

2Zo mag beledigt /

1Ban het ſlâenſcijgeſlagt.

y. -

3Pit 3Lam ig 't Lichaam/ 3Baatheib/ 23eelb/

3Pet (@Lempelſchaoumen en GPfferbieren/

&Paar #fr'el plegtig boo? moeſt bieren

geen ſpoogdienſt / bie op berg beruulſing ſpeelb/

3Pat 3Lam nam lueg Der 3Lajnm'ren @joh

GÉn't.25ſoeb gepleng ban Schaap / en Stier en 23oft.

#o b'Ouben in beſchabuur ben berheugben/

3Pat ig 't ban niet/ -

gËen ſtof tot U?eugben /

dBat men 't HLichaatn 3iet?

6

't &#g boben al beminneng maart/

1Berblind en bma3e HPerelblingen mogen

Zig aan begeerlijftijeib ber 4Pgen

3Bergapen/ 't ig bergeefg hier op geſtaart/

k

&cholſlo / geeſt'lijk iſ àenſch/ bit #Lam baſt aan/ -

3Bie 49gen heeft moet b'@gen baat op ſlaan:

- jl2aar

*

:

-
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jaaat Teulpen-49gen l, al dan 3ijn bgieniſºnne
3 Baar boo? 3ijn libert/ w /

#lit 3uiu're minne/ . -

UPan genomen voert.

7.

zie 't qLam met een behreeten 420g/ .

aeiji gp 't ag! met um 3onben hebt boomſteken/

5tot ſaugg um Haften (Iranenbehen:

#ſpaar toe te toum 't boetbaarbig l9att beoooog/

Heat heeft 't onno3el Lam gebaan/ - e

zeg/ o mijn ziel! Dat dat moeſt ondergaan

apſe 25loeb-boob? 't 3ijn ubu 5omben bie het ſlagten/

dP grutuelbaat!

3Pat bie gebagten/

#Pooit bog ban it gaat.

8.

23eſchouum 't ook met mebogenbbeſtºl

Hium gingemano moet tomm'len/ 't ſhett algbgehen/

2tig gp 3ijn hertebloeb #iet lehen;

defbp in 't ſtof/ uit 3ielangſt/ meberleib !

3eolg hem ontfermenb' ©og eeng naogetijsemane) het ſiegtbuig/ «Bolgotha w

droomb 3ulft een beerlijk ſchouwſpel/ bat beluiſter

3 per 2-on betreft /

een treurig Duiſter |

't Sibb'renb 2larbrijft beht.

p

9. «.

4P 3ie bit qIam ooſt boog €beloob'/ *

apat zielg-oog ſchoumb hem aan betit?uiggehangen

2lig gſraël be hoop'te &lange /

3Lijn niet bat ietg u dat gesigt ontroob'/. . .
ambie met bat ſPog 't Lam G5obg 3iet 1 buig

aPat het boo? hem ten 3oen geofferb ig J

d? 3alig 42og! o beſl5aam 3ien/ 't welä allen

aPie 't oefenen/ boet . .

- 450b

/

v

-
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- 65ob utelgeballen / . iſ,

#n 'g 3Lamg 49fferbloeb.

IO, * *

2Lanſchoubo mee met een 49og ban liefb'

lgem bie ong eerſt 50 bueergaloog beminbe/

gin mien hup al 't feminn'lijk minben/

dºen die noo! ong, uit liefd 50 miert boogriefe /

HIlit liefd heeft bp 3ijn 25loeb geſtopt / -

aPe grootſte opeerliefb Homt bier ueel te hogt/

#oe moeſt ong 4Bog) hoe moeſt ong herte bganben

gin HLiefbe-blam ?

âlPant 3elf 12panben/

Zijn bemind ban 't 3Lam.

I I., -

Zie ook met een berheugt ge5igt/ -

«En lagchenb oog / uit innig 3ielg berblpben/

3Pit 45obeg Lam / 't bnelſt boo! 3ijn lpben

*UPen 3onben-laſt heeft ban be 2iel geligt.

32erheugt u in ulu 3aligheid/ -

3Pie 45ob boo? 't 4Pog bet Boik'ren heeft bereib/'

52u paſt gejuig aaul #iong 123eugberpen/

cſºn bat 1nen 't HIann

. Hièet 3egennepen/

(Le gemoete ſtupam.

- I 2.

IPat TIam ig #ſuba'g 3Leeuuu ook mee)

3Pie b?ullen han tot heil ban 5ijn 25eminben:

3Jaaar die 3ijn IBaterg Han perſifnben/

't Zagtmoebig 3Lam ſtraft die niet ſch?iák'lijft mee /
apat #Lam ben 19elmolf 5pnen roof w

&Putmeloigt heeft/ en plet het slangen boofb)

Rt ſtan alieg tot ben 2lfgronb neberbellen/"

41Bat 30 niet 3iet/ . s

HIBaat 3ig berft ſtellen.

(Legen 'g 3Lang gebiet.

- 13, lºgeer H.
8

-
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13. - - - - - - -

betr! geef en open mp 't 45e5igt/ " , wº

'ft 25en geeſt'lijh ſpert- en 4Pgenloog geboren / .

'H Ipeb mijn 45e5igt/ belaag! berloren /

3Bergeefg beſtraalt mp anberg 't 5alig 3Ligt:

3Pergeefg het Lam 3ig openbaarb/

zo gp/ o booſ mijn ºgen niet berålaarb / . . .

3Laat bog uur 45eeſt 't ge5igt 30 in mp merken/

i gEn meer en meer / .''

gn mn berfierhen;

- - - &Pat 'g mijn 5ielg begeer.

- I 4.

ſlàaaſt ooſt 30 merh5aam bat 45e5igt/

, dPat ift beramb're ban natuur en 3eben/

eÉn 't HLaun gelijk / 50 bat ik mebe -

«Een 3Lann mag 5ijn / gantg na u 25eelb getigt/

SPan 3ult gn op mp 3ien om hoog /

2ll ig 't 3o lage / met een gunſtig ſPog:

ga baat u leert en laaub ban mee ber3ellen

ſDin ban het humaab

JI)p b?p te ſtellen /

dpoog ubu raab en Daab.

I 5.

Hſlâdg ift / 3Lam ſbobg/ u hier 30 3ien

3Pan 5al ift u ook namaalg eeng aanſchoubue11/

3Piet áſg 5p 1 bie bol angſt en rouwmen/

#n 25erg of riotguuu gramſchap willen ulien:

#Baar alg be &cljaar/ rekhal5emb 3ag

H?aat Illue H0mſt / in bie D00glugte Dag /

apan broogt gp al be @Iranen ban be o?omeli/

RPie gp ban leib / /

2lan 'g qLebengſtromen/

&Lot in eeuwigheid, *

»

#

ZIELSk

'-

--

.

----
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*

ZIELS UITGALMING

Van een gants ontblote -

z I E L.,
Die zonder Jezu niet doen kan, legt haar voor Je

zus volheid neder, en komt hem als ontfermen.

» Stemme: Pſalm 77.

I.

45 mijn 25ong! mijn 1 litberhoren/

M. âDoub gp na een alPopmhen horen/

qPie in 't een3aam ban be nagt/

&Pp u b?pe goebhefb magt:

3Pit 3ou mijn begeerte bue5en/

't Zou ooit al mijn bgult gene5en/

&Pat al maar ik ging of ſtond/

23ſt mijn bigt bp Hejug bomb.
2

gn al 't geen ih boe of late /

#n al bat ih min of bate/

3Laat mijn (Pog maar op u 3ijn/

«En u 49og altijd op mijn/

2omber u Han ift niet tuerken/

Zonòet u ooit niet opnlerlien/

zomber u en hall mijn 490g/

#2iet gelooig gaan om hoog.

3.

2-omber u ftan ik niet ſpbell/

Zomber u hau iſt niet ſtrpben/

Zomber u kan ik niet ſtil /

«Pnberujolpen 3ijn u buil:

3ſa
A.
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ga nu mijn ziel onberbauht ig/ | |

&#n onder haar laſt gebuht ig j ' ſ 't

#an iſt u al mijn bero:ſet/

&omber u ooh Hlagen niet. "

193

52

- 4. -

#omber u han iſt boo? 5tigten

JPiet van bier na bouen blugten/

#onber u niet 3ijn berblijt/

schoon gp goedertieren 3ijt:

2 onber in en luogb mijn ºpgen

3Pog mijn li?erte uiet beunogen:

2 ſomber u mijn enig leen7
25en en blijf iii alg een ſteen. --A

y.

#onber bat gp inp hoint boren/

iſtan ih niet aanbagtig boten:

zomber u Han ff niet 3ien/ . l

3Pat fft boen moet of moet blien: ,

2II ben ift in bui5enù noben /

gh blijf liggen alg. De boben:

zomber in en Han geen traan /

«Om 11 / tot u be: ſJaall. *

;

zonbet bat gp mp beſttalet /

GEn mijn bert na bouen halet/

25en ik buiftet / 'fi ben haaſt moe/

3Pat iſt benfi of boat ift boe:

11Bild mp bog eeng julpe 5emben/ - i

#jl |pand tot be ſileine ubenben/

Zomber u ſtan ilt niet gaan /

&Pp be lºtoningipäe baan.

7,

41Baat bat íſt mp heer of membe/

#ſlap beſchoum aan allen enbe/

2omber u mijn enig 3oen/

#ſtan ik niet lulet #" û0êll,

w

'k Zal
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'k Zal mijn boog u 12oeten leggen/

«En u 3onber moogben 3eggen/

3TBant ik ſchier niet ſpreken hen/

2ürm 3Dogmhen # fit ben.

ge5ug lief op al mijn negen/

25en íſt ſtaag om u berlegen:

Zomber u en luſt mp niet/

't #g mijn 2‘tele ntaar berb?iet:

2omber u Hall 'lt niet beginnen)

2oliber u / 1t, niet beminnen/

'Ét 25en om u alleen bebgoeft/

H2ebje niet mijn lºgert bepgoeft.

9.

GBp bie 't 5ugten hoogb ber 2lrmen/

3Bilb u ober mp ontfarmen/

JPat flt u niet langer mig / .

UPie lnijn Ziel 30 bierbaat ig:

gſh 3al u in alle hoeken/

#l2et mijn gantſche lºerte 50eſten)

«En baat u mijn l#erten leet

Hitſagen/ ſjoebbel gp 't uuel uJett.

I C

'ſt Hkan mp 3onber in niet roeren/

52og mp3elfg niet helle boeren /

3Paar ih boben 't 5igtbaar leef/

qEn in Duiſter u aanſtleef:

#lºogt iſ u teng naber binben)

«En mp bafter aan u binnen/

3Pat mijn 42og Il hlaarber 3ag/

2ülg het ooit te boren plag.
II, -

#ſt meet dat iſ, boon miju Islagen/ -

#He3ug lief u niet behagen / | | | |

ilmaar 't hebzoeft geparſt gemotbl .

12ino in 't klagen is nog goed:
-
- (ſ?)

,
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42 be Ziel bie 't 3oet geproeft heeft!

3Paarom nu mijn &ieſ beboeft leeft/

ſafe geſmaakt heeft mat het ig/

2lig be Ziel na bp u ig. T . .

2I 2.

&nagt# manneer ik plagt te ſlapen/

3?lagt iſt in u u?eugt te rapen/

&#n bebomb beg ſnloggeng Hlaar/

&Pat mijn #iel nog bp u maar:

'g UPaagg ig mp u ligt ronbomme)

&#n 'g nagtg alg een 12uutholomme /

#n berg boyre 319ilbernig/

UPaat iſ nu u goebbeſo mig,

1 3.

jl?p clenbig hoben maten/

3Bflb inp bog niet beel berlaten/

%He5u ſief ag buaarom ig 't/

&Pat gp met een ſlPogmhen tuniſt?

'H 11Beet ih ben bit lpben meerbig /

Q5p in al u boen regtueerbig/

1l Doen ig Dog il)ajeſteit/

24/a 't ig enkel beerlijkheid.

I 4.

{Paren 't niet u HLiefbepanben/

&Pie gp 't maah3el truuer banben/

13ebt in bare Žiel gebguht ?

9f ig het mp nooit geluht ?

&Pf heeft mp mijn lºert beb?ogen/

3Poen 't boo? u al3ienne 4Bgen/

#n u tegenuuoo bigheid / •

Zig op. Die ruſt nederlcib.

I W.

49 getrotime zaligmaher:

#P2aat gp 3ijt mijn 45ob mijn ſlaaket/

# mp Pſalmen# bp 3Pagt/

€bt Ill! Op mijn CIl Slgt:
op # #n gt: 't Schijnb

-



-
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't Scijfjnb# u ſteeüg berborgen/?

19an ben ?luonb tot ben ſl20'gen/ .

HI2ijn ſjert ig ganfg afgelmat/

eºn Der tuatie: 3ût.

I

't 5cheepjen ig ronoom in Hºtlippen/

't alPater Homt vaſt op de Lippen/

't HIPogb aan alle Hant geuJonD /

't ?Inhcr ſpoelb ſchier uan be gronb:

25en ik ban alhier beneben/ -

3Poo: u pogen afgeſneben?

gſt ben uume/ boet met inp)

Zo het u behagen 5p.
w 17.

GEbenuel 30 lang iſt lebe /

#an ik niet tnijn 5aalt opgeben/

6Pul bat iſt uneet bo0? getuigl

Pat it ſpaalm 42ntfertner ig:

aPaarom 5ult gn niet berſtoten

't fioepen ban ben gauitg ontbloten/

3Pie geburig Pag en ſ2agt /

2ülleen op u goe:" bÜRIJt.

I

.w

t

#n u/ o mijn gitlébeminten/

gg alleen mijn @Irooſt te binden ! ,| 20 fft u nog langer berf/ t

zal ift Huypmen dat iſ ſterf: g
gimmerd hebt gp beel ontfarinen/ u

opber ſlâe3en enbe 2lrunen/ 1.

4H ben 3omber u all'bef/ -

#oogb mijn treuriglijſt geſch?ei. #

Z--- -- - I9. ,

'ä 25en be5moehen ban oerlangen/ - :
49m eeng ban u te ontfangen/ •

- JPat 'er tot mijn ziel een uuoogb/

g, 39an u mogte zijn gehoorb:

GHa zº
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V"

ga al 3ou 'h nooit antwoogb firpgen/

En gp op mijn hermen 3uopgen/

3Laat mp ban maar 3ien om hoog/

jaet een half geb!ofiell 90g. -

- 2O -

<--
-

«Ei laat mp / o Heer gepre5en! . . . .

#ig een buigzaam Heem maar me;en/
aPat 3ijn ſlaaſter Inaaht en bleeht / .

zomber bat 't iet bemht of ſp?eelit: -

3Laat ilt u mijn ſmert bertellen /

#aar u nooit geen perſt gaan ſtellen /

it boen ig oog ſpajeſteit . . . . . .

ga 't ig enkel heerlijäljeſb.

-

Lof der Geeſtelyker

I E L Z U GT E N.

©p be 3Dij5e: Van den 77. Pſalm v

I.

'tL# ban beeg Zielenzugten,

dáaf mp baab'lijſt be5e p?ugten /

ziPat th alg ten ſpemel ſteeg/.

dºen ſtralig luſt tot Zugten ſireeg:

©g l9eer! bagt ih / of gy maahite /

apat ift eeng aan 't Zugten raakte /

3ilg u Ipienſtluiegt boet albiet!

\ Hleet 3o innig l9emclg bier.
2

3Pan bermeeb'ring en bettrollujen/

zomber ſtilſtaan of berflouuden |

Hilaet 3o geeſtelijſten libert /

#lg 't mn bier geme5en mert:
52 3 - 3Pat

*-
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aPat een# 30 mijn Zieletogten /

2Inberg niet alg u en 5ogten;

'Ét. e bat ift 't alleg upon /

Zo ift 50 ltlaat 3ugten hon.

3.

't gig u uberh be #iel t'ontſluiten/

't Bleeſch en lian geen Zugten uiten/

2ll mijn Zugten ig berlieerd /

, 2ïlg 't u ſbeeſt niet heeft geleerd:

jlâaat alg, bie mijn ſpert boet ſpgelten/

3Pat 'et ganſch gern lenen heeft ) ,

t

3Laat ban 't Ipelg 45ebogt u?p p2elien/
A |

''t Zugten toond nog dat het leeft

4.

't Zugten han ban ſiragt en lebrit

2tan mijn zielen Aff'ren gebeu:

- ga alg 't alleg megt ontgaan / .

e- ºf a 52eemt gp nog mijn Zugten aan. -

2ie iſt beeltijbg 5o geen u?ugten

HIpijng 4Brloofg/ ban han bet Zugten

&Bm bien b?ugten / tu bien ſtaat

3Pe5en nog mijn toeberlaat.

y. ,-

zal ik meer ban 't Zugten fijgeiten ?

't Zugten Han u #erte beeſten / .

Zelfg uuu 19emel ig een upugt

Dan een reine Zielenzugt: -

3Laat mn Ibcer / ban nooit netbgieten

aPit p?ofijt'lijft Hert uitgieten, .

JPſe nooit zugt, hoort nooit berblijb/

#ier tg 't nog geen Zugtens tijd.

6. . .

&ot bat ik na al mijn Zugten,

«Eelig beërf mijn Zugtens u?ugten/

-

-
* *

M--- - -- - - --- - -

| |
-

1

|

l

* *
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ſ*

-T--

G#n boo! uunen (Iroon berſchijn/

&Baat al 't Zugtens uit 5al 3ijn.

Myn Zugten en is voor u niet verborgen.

Pſalm 37. vers 1o.

G. G ALDENU S.

Z I E L Z U GT I N G E.

Op be 3TBij5e: Van Repicavan.

I •

O {}eil fontein ban 't Hlare 3uſu're 5ap / . .

RPat uuoen Lyof bebogtigt en beſproeib/

&P 3Put oan 't leuenb 1Bater / Hoint en ſpoefb

(ILot mp u Stromen/ unaaſt beeg 3oute ſynonb

(ILot b?ugtbaar lland / en boet üeeg bogte 25ooiu

iſlàet ſiragt het leuen/ en u;ugten geben -

?tan it bulle &troom.

2,

Ontujaaltt o HBinb! uit #uib en ſhoogber horſt/

JPoo?blaag / D002blaag brf; gantg betuuoeſten 130f

Op bat 3ijn Specerpen botten uit /

Hitom 45eeſt ban CoD / en oneindige Hragt/;

&ro?t neber op mijn ſeiamanten tºert/

Htom b?eeſt beeg ſiotſteen/ hom byeeſt beeg ſiotſteen

Gbceft mijn liefden ſmert.

» A. 3. -

ſpet hoſt'lijſt 23loeb ban G5obg geſlagte Zoon/

3Pat nooit geen Scljepſel mooglijſt heeft beragt /

«Belijſt met bit ramp5alig 43elleuJigt /

UPat roepe nog oneindige gemaab'

3Boo? 5ulſien ſchult/ en#" gzat
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#al eeumig blphen/ 3al eetluig blphen/#n haar heerlijkheid, g blp

A 4.

- 42 laoggenſtert'! 49 eenuig ſchijnenb 3Ligt!

qD 2-on ban HIPaarheid en “Beregtigbeen/

25eſtraal beeg gantfcij berblinde buiſterling/

gEn boet hem 5ien op u/ 0 enig ?II!

Op Dat bp al 5ijn ſjeil bp u alleen/

Saog home 30ehen/ oog home 30ehell /

&P bp u alleen.

5.

&chenfit hem 't Beloof aan u belofte stem:

g#n bat uur uuoogb oog treffe 3ijn gemocb /

gEn Dat bp bebenb maab're tot tien (@Lij?oon

12an b?he liefbe/ ruht hem uit ben ſindſ

#an Bleeſch en Schepſelg bienſt/ man hobaatbp/

3Dan Satang ſagen/ en 'g #eeren plagen/

3 haalt 3ijn Žiel tog nip. A

6.

«Bob bie ge5egt heeft/ bat het helb're ligt

#ou ſchpnen uit de biliſte buſſternië/

25eſtralen beeg mijn nare bonh're Ziel/

Op bat ff in het lieflijft ?lange5igt/

iBan He5ug 3ie be heiſ'ge lycerlijkheib/ . -

iban mieng goebhein/ uieng trouuu en boaarheib/

3Buurt in eeuunigheid.

* - 7.

, 2e goebºren ban 3ijn 5alig beſlberbomb/ s

JPie balen neber op mijn boöe #ziefj

3Dant. Daar be onmagt en berooibeubijeen ?

#ig 't meeſt uertonen/ 5al b'oneindigtjeto/

1Dan 3ijn genade 't heerlijftſt blinſten uit/

#dan magt en liefdeſ' . . .
't perrijhſt blinken uit. #
'n - 8. © "
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| • 8.

&P ſterke ſpob / buigt maar een bo5e miI)

GÉn buuingt mijn ziel om tot u in te gaan/ )

&#n oberlueſbigt 't ongelobig lºert /

eEn byeeſt be HIBomb op / op bat beeſt en 23ſoeb/

jlàijn 2-iel boogſtromen tegen ſchult en finet/

312ijn #ſel boogſtromen/ mijn Žteſ boo?ſtromen/ \

@Legen ſchulb en ſmet. - r

R U s T E.

zº

9.

2lg ge5u hom/ #onn b;eeft be hoop're Peur/

&#n 't p3're ſlot mijng ſperten/ bat het buut

33an ubu 45emaab mp Home 3utu'ren uit/

il?aalt 't ingemant ontroert om uubent mil/ " x

«En boet mijn ziel bog uitgaan agter uuo'ſ -

JPoet mp met 3ugten/ en bgoebig hitten

illitgaan agtet ituu'.

IC.

23eljoeb mp ſpeer boo! eigen merſt en beugt/

| 3Laat mp nooit op mijn eigen 23enen ſtaan/ .

HU2aah rimp tot niet en mob gp 23 e5it 't ?II/

&Pen Pagon ban be 5elfg 45ereütighei8 /

&tot tieber ban 3ijn hoog berljeuen (Lij?00n/

' gen Homt nerpletten/ De ſlaagt en âBetten

1Ball be b;eembe 4D00tl.

I I.

, 't 24g 3ehet lºgeer/ Ijier leiù ong Hºerte huJaab /

, digier upil uuJ Hèpaub 't boog verſtant niet aan/

2lan bat omhel5en ban uuj bape ſtaan.

2lg toonù mp Ibeer upat mp tog ubeberjoub /

3Pan 't Hon5enteren aan 't gema beſluit/

3Ban 't lieflijft leunen/ en bugtbaar ſteunen/

| APp 't gena beſluit.
- 52 5 1 2. ſittfit
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Eeër uit niet uit! be mortelg ban bit humaab/

€ Eisers - Eurerts lag som hoefimoebig ſpelb/ -

€5g iET TTT BPanS en 5nm 503e lift/ T,

5-7.rn TP gese 50H 5: Inklijk gemelb/

Eig Er: Tº Essr un buip het meeſt ontbrecht/ w

Re Er T- sen Boxen en ſcherpen Angel/

't ergri In 't Bert: fitaat.

I R. i

STfen: 't Bert van alle eigen maan/

REGr in Ten Krºes niet als gebeth en 3iet/

EersºrgrN ras Nar €550 tpaaragtig ig/

st Eig grrrr kring Taas mp tog opregt/

eft rrr TE Erger: Eco: u langejigt/

14

E-TESr: - ' vermeestb mp 't gemocbf

<TE NEr is =i - sere banSztuig

#rtner prº seir E. Se Band leg op be ſlàomb

=rJur Eiffried San Sir aanbeloo5 berftallb/

- + Herr EUR5 gege nu gepreft Hibeſtier:

+ : Erº TE SLEis: Scootmagtig iioning/

+ Jir- E SH Csi :-

't K. -

+ +rt r: Irrt tºit te bosgtrn op um Heilſ ,"

- =ET- ereri Trist ITP In een regten gang/

l- +-++ resetssn 't regte pant

s; * E-Een sign mag ontfaan /

4 E =r zes rest eens laat mp niet ban u gaan/

- +- FE arret essNS teg 1 bat gp mijn Leanb tog / *

+- 's nest bºsºn n gaan.

- 15.

- =><'s: nº 't ecg verhemelt mp be ziel/

---T E-s: s ſterie al mun bettinhheib .

#H- lint Daar in dat 5esu Honingrijk

3ſeerb
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ſPerb uitgebreib/ bat 1Baber / 2oon en Beeſt

3ean Eeum tot «Eeuun / alg 't enig «Eeuuoſg ?II/

3 Berb lof gegenen/ gebanfit/ uerljeben/

2ïlg het enig 20l.

F. van BOEK HovEN.

K L A G T E N

- over de aanklevende

VERDORVENTHEID.

Stem : Als 't begind.

1. -

3D20ebig ongebal!

JPat mp bolgt oberalf

aPat mp aanſtleeft uit 'g eerſten iDaberg bal.

Rom.19oe komt de tijd bat ih berloſt 3ijn 5al/

7: 24. 't 25e5it mijn lºert / mijn ®og/ mijn II in /

&#n boet 1up bilimaalg ſtoten aan een Hºtlip)

Jez. &#n 'g 1Bertlûg groot en ongeſluime Zee/

6. 5. H.20e kom ik eeng in 'g Harmelg oeil'ge ſite?

2.

JPie b'eerſte ſlàeng berriet/

Eph. JPie baatb' mp bit berbgiet / .

6: 16.32ie nog al ſteeög 3ijn bier'ge 49pſen ſchiet/

(#p huuet3en/ maar bob lof) 5'en boben niet.)

Žp 3ijn geinig in b'ſ ºclie geſmeet/

GEu boeien om tmp toe te boeren leet W

gºu ſmert / boog eeuuuig ig beeg?Ifgronbg pijn/

3/ldaat Godberloſt mp/bie'ä moet":
3. alban
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- 3.

31Banneer ik ga of ſta/ . -
Jac. 3: 2.

Iboe ſtruihel iſt ooit bga/ . Rom. 7:

gh Muil het goeb/ hoe ſeib mp 't filmaab 3o na/ 21. -

H30e juigb mijn tèpaub baalt / en lagt ja! ja: Pſ 25:

1Berbo?uenbijeib / in mpne ziel / 21.

3?og oberig / Die bat mp bp be hiel;

2lg! ag! bien ouben iſlāeng/ bat 1Bleeg berfpiet

JIRijn gangen/ en bergt mp bit treurig 3Lieo.

4.

2IIg ik in eengen b?uh / Mich.

3Boo, mpnen God mp buft/ - 6: 6.

&Pat oberbunerft/ en trooſt mp het geluk/

(Zo bat iſ 't libert ſchiet uit ben 25oe3em ruſtſt') "

3Pat ik 30 boo? ben Heere hbmam/

3Pat mpne Ziel ſtond alg in 19uut en 19lann;

GP groot geluft! te 3ijn bp God beſtemd / Cant.

aboo, God berigtſ:jn holen buurg gemeub. 8. 6.

5. *

2lg God! u ſiefbeng pijn/ Cant. 2: 5. ’

3Boet bat iſ ſtabig hbmijn) 2 Theſſ t

(@Lot bat u goebijeibg luſt berbult 5al 3ijn 1: 1 1. ij

&#n mp) en uube buil/ alleen De Inijn : '

3Pat ulue HiPet in mijn gemoed / . - - "

2o 3p bolmaaht/ bat uJat mp ook ontmoet/ -

gh nergeng uphe uan haar boogſchrift af / . , rº

2Ïg maaſt mp u gaten" aan het 45?af! /

2lig ih ban 'g 3Lichaamg bant/ -

25eu?pb 3al 5ijn / berplant - -

1 lit be5e Pooog'1Ballei in 't 12aberlaub / . . . . . . .

&#n lieflijäljeben aan u ſiegterhand / / -

3l?ijn broebe #iel bp u geniet/ : -

# 5al ban 3ijn bergeten al 't betb?iet ?

Jezu! bat u gunſt mp bit toeſcijih': 2

D Chriſte! leen in mp/ en niet meer ſft. -

-
ZIELS•
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ZIELS VERZUGTINGE.

- op be abijge: Van den 8. Pſalm.

- - I.

ſ-N ſlºgoten Iberber ber berbujaalbe Schapen/
S apie t'emeimaal berloo?ne op komt rapen/ - ºu

Ilit balfgromb ban het gronbig 3ondig niet/

#aat 't jooploog leib/ 30 gp geen hulp en bieb.
2

25eſchouw mijn ziel 50 jammerlijft ber5onhen!

den in een poeſ ban ſchuit en ſnert betogomfien/

25egraben in het nare buiftet &#af

#aar nooit be zon haar helder ſchijnſel gaf.

- 3. -

gä moſt ſomtijbg eeng pogen u te plagen!

35 gesu lief, maar alg in 5al geupagen

, Ban mijn clenb/ ontbrecht mp &Jong en Ibert/

Emaijn #iel bie ig ramp3alig ſomber ſmett.
4.

«En ſchoon iſ, meet bat u al3iende 9genſ

ſBermuſb met uuo b?pupillig inebebogen /

#oorgronben 't ſnnigſte ban mijn gemoet!

« geboog nogtang bat ik u bal te boet.
w - 5.

om boot uw hulp mijn blºte leert te plagen/

(zo bert alg # Die lien) u boot te biºtº
de #5oom beg Lebeng) buieng gelie;eub 25lab/

Per leefb'men beit/ aan, in 3ig bebat.

ºp met belaag, dat ik mijn ganſche leben/

" Hoeb aan mijn eigen 3in en uil gegeven!
t #et hoog gebied van lichaam en ban ziel/

abie mn ook openen baat het haar gebiel. -

- / 7, 19ers
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7. - -

'3eerb?eemb ban 't hoogſte goebº be mate ruſte/

32an 't treblijft Abchepſell ging ik mp berluſien/

gn 'g 1Berelbg pbelheib/ en gaf mijn 1eleeg

žijn bergenoegen/ wam: ban uboe byeeg.

't €5e5elſchap ban be bert'ſe 4Dereſbg ambigten/

3Bag mijn bermaals in plaatſjban (Bobgbienſtpligten/

3ſteijn hobaatbp in 't ſierelijſt gemaab/
-

alBag toenmaal# niet het minſte ban mijn humaab. .

9. v

2I mat het ſchepſel ſchoon babb en beminn'lijft/

2ïl mat tot bocbſel ſtrekte ban het 3fun'lfjh/

12an melluſt en ban hoogmoeb/ mag mijn menſch

2lig een ban u bero?eemt on5innig iſlaenſch.

I. R U ST E.

IO,

#n 't mſbben aan beeg 2lfgrond ban clenbeu/

humann 3ig uuj ſbeeſt in obcrtuiging ubenben/

1Poo! 3o oert tot mijn bubaag berblinb gemoeb /

3Pat ih boog u/ 0 | 3eet behennen moet. . . .

I I ,

3Pat ſh mp bint een ?Ifgronb ban 45obloogheid/

gºn t'5amcnlinopinge ban enkel boogijeib/

geen bitt're ſ5al / een builembe âBoeſtijn/

«Een 3ombig niet/ be5oetelt alg een Zuijn. A' '

I 2.

'ſ: 1Binb mijn berſtaub be leibſter dan mijn Ziele/

1Bol Duiſternië / udaarom mp nooit bebiele:

ape ſlaajeſteit en glang ban 't Ipcilig IDoogo /

3Daar boog uuo ſyeeſt 't berligt genoeb behoogb.

13.

3Pit 'g booſaah bat b'aanbibbelphe ſchoonheib/

«ën liefbe/ Die boo? 't Haeilig ſPog ten toon leib%

- -- Oo?
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3eoo! mp tot hier toe in berborgen 3ijn/

3 Bant 't Beeſt'lijft bat geen onherboren 25?ein.

U 4.

&Ben ?lfgronb umer al genoeg5aamheben/

#lub goebbelb/ mijgbein/ o oneinbge reben/

illu magt / en hoogbeib 3ijn mp onbehenb/

bierom ig 't Bert ban u30 afgemeub. -

If. ,

JPit houb mp ge5ug bierbaarheib berborgen/

Zo homt het Dat mijn 2iel 30 3omber 3orgen/

3Pog baft tjoub aan het hatelijk uerblijft

#n 5onben/ en haat bualgelijſt bebgijf.

16.

ſlâijn mil bienbolgeng binb' ſh gantſch afkerig/

1Ban 't hoogſte goeb/ in tegenbeel begerig/

32a 't ſchoon en 't 5oet bat't &chepſel aan Homt bien)

gÉn 't geen 't Yoelluſtig ſPog baat in Han 3ien.

17.

dien beſten ig het enkel boo, mp 3elben/

3Pat 'ſi leef/ en mil mp ſchiftäen oin te belben

52aar 't eeum'ge goeb / be ſchat ban 3aligheid/

319aat toe mp ſchrift en eigen-liefde leib.

18. -

ſlaaar #ſe3lt ſchoonheid en beminlijkheben/ •

qEn luſt om met mijn gamtſche hert te treben

&#n 45obg gemeenſchap / alg mijn hoogſte goeb/

3Pit heeft geen htagt op nlijn ontaard gemoeb.

II: R U ST E.

3 - 19.

#H binb al mijn benoegingen beburben/

't 45eloof en regte Hiefbe ig berfturnen) (

19eruuonb'ringl hoop op Bob / 'g uit 't Ibert geïneerd,

Ban hem tot 't ſchepſel en mijng 3elfg geheerb. I)

* w 2O.
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iſleijn Leben 3oub ík gantfchelijk tot boogheib

25eſteen/ alg 't HPapentuig ter ºbobbeloogheib/

zo uube lºanb mp niet en ueberhiel/ . .

eEn inbomb 't humaab ban mijn ber)moeſte Ziel.

2 I .

oPneinbig ſheer in liefbe ongemeten/

ASchoum aan op uur @Benabenſtoel ge5eten/

gſm geju 1Bomben 't bpaublphe Haert/.

aPat boog bit alleg niet berbyohen mert,

22.

1Detailberb tog 11 langmoeb en gemabe / - -

dBntmoet een ziel bie ſteeög geneigd ten fibuabe /

3Dietg boen Han alg hgereren ban u af/

&#n 5ig ber3aben met een 5uppne b?af.

23.

O terb're ge3u bol ban mebcbogen/

HD?puntllig in uun liefbe / ſlaat um ſ@gen

&Pp 't 3ig berberucnb' Schepſel / neemt 't gelueer

3Baat mee het gaat 3ijn eigen Žiel te heer.

24. -

3Laat u niet ſtuiten ban be magt bet libellen/

giën Homt be hoogteng haaſtig nederbellen /

3Pie 3igt o I)eer! berheffen tegen uur /

#ſtomt ſolit mijn #ert / ban u 50 bijſter ſchulp.

25.

't li)obeerbig 3elfg/ berſtanb en bpanbinne/

't 45emoeb 30 ongeneigt om u te minnen / .

12eranberb boo: ubp ſbobbelphe Hragt.

#tom geju toon uur ſtoningipfit magt.

26.

1Bloei in mijn ziel/ 3Fonteine ban be #oben/

&P ſtijgiſtalpnen 25ehe baai ban boben/

ſlaet 'g Leuengmater in be ſlaobberhuiſ

JWBijng #ertenſ reinigt mp van 5onben buil.

27. HEaat

:
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• 27. -

3Laat D'Ogen3alf 't nerblind gegigt beſmeren/

gaat mp uun ſlºfjgheid bmaag te ujetben lere/

«En maaht mp #eet! tot een ootmoedig ſtint /

Pat nergenſ tuſt alg in uuu 25oe3em binn,

III. R U S T E.

28. * * *

#aar ag! wat 3eg ſh? 'h boel hier ueberſtreben/

#ijn ganiſche leert/ 't unil 3ig niet ouergenen

#n 3e5u lºanb/ om blindeling 3ijn ſtem

(Le bolgen/ en te luiſteren naar hem,

- 29. -

't &#n uil niet ſterben aan het 5onbig eigen/

Jl?aar eigen 3in en upil binö fit te neigen :ſ z

42m 3elfs te beerſchen I tot mijn eigen ruſt /

(Le Diſponeren naar het baat geluſt. .

3O.

ſlaaar grote Heyt1/ @friomfante koning/
maaah van uun bane liefde een uertoning/ Y -

een buyingt mijn ziel om tot u in te gaan / - k

&Pntſluit mijn l#ert/ ei! blijft niet buiten ſtaan.
3 l e

2&luſt &atang biet'ge Pplen/ byeeft 3ijn 32etten/

âBilb hem 't bloebbopſtig op5et rag beletten/

JPaar maak mp #eer meeſt uan mp3elpen bip/

Op Dat iſ b'uube nu en eeuuuig 3p.

- 32. -

3cheliſi mp opregtigheib / geloof en ure5en/

Boo! uuen haain / en hom mijn ziel genegen/

12an onuerlochenbheib/ en alieg. Dat

11u0 luijgheid boo, mp ſchabelijſt bebat.

33.

3Laat tnp/ o Beer! in eeuunigheid uerbyinhen /

#n #eju 25loeb/ metEr cil finet berjinſten #n

w
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gn b'2Ifgronb ban 3ijn 4Bonben/ maak mp rein

Hilaet 't ſlebenb' 3Pater uit be lº?eil-ſfontein,

34.

2{g ſheere! #eere/ build um too?n tog ſtille/ , ,

\'2llg gp niet helpt / bdat Hall ſh alg u buille

Steebg meberſtaan / gemabe lºgeer / gena/

& beeft. Dat een ſtoppel Doo? u gunſt beſta.

35.

2lg! ag! mijn ſBob / beheer u 12panbg ſtºrtte/

25eb?pb een H3elmigt boo, b'eeuunige ſmette/

alDafcht / luafcht met #3ou in 't 25loeb oan 't TLam/

't 19erulocht gemoeb/ ": bbelluſtg heete blam.

3 - -

2|lg iſt ban 3ien 3al unue uppe liefbe/

GEn uuten mijn boogijeib 't bierbaar hert boo?gtiefbe/

qDan 5al mijn Žiel berteren in het biet

dPer liefbe/ bie u geju ſtonb 30 bier. -

37.

Jaan 5al ſh mp um ſheer ten offerbanben)

Qp b'?lltaat ban De HItefbe laten b?anbell:

#ſtom 23.25u/ hom/ hon ruft unp uit 't berberf/

3leeft eeuwig in mijn tiel/ op dat ifi ſierf.

P. VAN BOEKHOVEN,
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Z I E L E Z U GT

, Van een Verlegen

C H R I S T E N

om Gods genadenryke Vertrooſtinge, :

stemme: Pſalm 77.

- I.

& 'et nog / o groot 49ntfarmer!

#g 'er boog een mate ſtarinet

1300? een &ch?epet nog gehoo? ?

&g 'er nog een open ſPo? ?

#laag een ſlºonb berbulb met 3onbetr/

#Bag een #tel berbuiſb ban woonbeu/ -

3Piebali & Ettet bloejen/ 1mag º.

JPie nog uiten baat gehlag?

- 2.

ſtan 't erbarmelpſte buenen/

Hºtan het ingehropte ſtenen/

12an een gantg berbru5elt fjart/ , *

't âBelft gebutig ſmart op ſmart/ -

12an u ſpanb mogb ingeſchonken/ . . .

3Pat ſchiet bgonſten/ ja berb?onften . . . .

3Leib in 3o een (Iranenbloed/ ºf

520g betmurunen tilu gem0eb ? -

- 3.

gig 'et/ libeer! nog enig hopen ?

&taat be &Peur uung G5oebljeſbg open/

1900, een 3onbaar bie de meeſt /

Ligt uan allen tg gemeeſt?

3Dilje 3ijn geſch?ei nog bulben/

& Pie boog 3o nel bui3enù ſchulden/ - -

49 2. 25n
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25p u aangetekenb ig/ -

schenhj hem wel vergiffenig.
4• - - -

69f hoogb gp met bobe 49ren s 1

&Pie nu roepen / bie niet horen/ -

ſlPoub um «Bobbelphe ſtem/

* 2lig gp/ tot 3ijn beſten/ bem

#lit 3ijn 30nbenſlaap huuaamb upthhen?

45aat gp met 3ijn brelb nu gehhen?

&potten in 3ijn Zielberberf/ .

(Lot Dat fft ban manijoop ſterf.

5. - -

't Zp hoe 't 5p/ mijn broebe (Pgen/

3Laat u &ppingbyon nooit berbyogen/

I#oub') ban ſch?epen nimmer mat /

Steebg mijn HBang en Leget nat;

3Dahliet nu / gemone Hlagten/

3Cergeſelſchapt hele ſêagten/

HBcie UPagen mijn getreur / -

(@Let mijn hartaa: ſtuhſien ſcheut. . - j

&#g mijn 45ob nog te bewegen ? ,

#emel! unaf een groten 3egen / t

i

#o maar n'aſberminſte ſtraal

32an 3ijn 1Liefbe t'impuJaarb baal ?

49f moet ih 3ijn gunſt nog berben/ i

't Zal mp trooſt'lijft 3ijn te ſterben / »

3Boo! be Boeten ban mijn Ipeer/ »

&treht het 30 tot 3ijnÜet eet.

7.

't #g nog altijb 5oet te ſtenen/ - -

't #g nog 5oet te leggen menen) - - 4

&oete 3e5u/ aan uub ſchoot; A

«ën albaar 3ijn 3ielenoob 7 - - -

"En albaar zijn ſtoute 3onben/

“2035aak man ble barte monden Itt -

- - t

- **
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l

HIlit te ſtorten. 't Ligt het hart

Jeog een beetjen # De ſmart. - ,

gImmerg ff miſ lieber treuren/

#Lieber / ja mijn lºarte ſcheuren/

3Lieber in mijn enigheid

Hilaet een 3oete bitterijeib

#ſapne 3onb boo! ſjob beſch?epen/

«En hem boog mijn GIranen biepen

(2IIl Cell#
&Boog een ſchuld-belientenig.

9.

2Iig ban 2Tarbſche bºetigbe bronſten/

qEn in De 3IPerelbluſt ber50nken/

23uiten al geboel ban pijn /

HI?et beſBetelb byolijk 3ijn:

(qIranen ban berſlagen 2 telen

2tſtijb beter mp beutelen/ -

aBan beguet'log beruiſte brugb

JPie geen ſjºemeling berbeugb.

O

- S

IO,

dBp ban/ op mijn treurig harte/

#laag um “Bob um bloebe fmatte/

#oog lijh bat um pijn mat ſtelpt/

'RLitoog 't Hlagen 3eif Dat helpt: . -

iſ daar/ I gecr/ 'h mogt u eerſt ubel b?agen/

alBaar mee 3al iſt ſtomen Hlagen? -

3ſſPaar mee ſtoom ſâ u te boog -

JPat u alûerminſt berſtoog? *

I I •

zal mijn Tong met jammer pſalmen

Hluben HBemel boen bueergalmen?

ſlâaar bie Tong heeft menigmaal

3Poo: een balg onnut berhaal: , -
TPoo? 30 menig pe'le upoorben w

gele u/ o mijn god! verſtoorben/
&P 3 . poo, |
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tºt

JPoo? een onbe5onne praat V ,

ilap beroo?3aaht uuben baat.

I 2. - -' ''.

dPg! bie (Long / bic ſteebg moeſt ſpellen !

illujen HLof / ble boag ontſtelten !

zijn het niet bíe gelue opgen/

1Ban be | 2el/ en ſtak boortaan

't ſtab ban mijn G5eboogte aan;

&#n ilt bie met open dſlºonbe

illupe maatjeſb moeſt berhomben /

H#ebb mijn @Long u boel ont3eib/

«En geleend tot pbelheid. | | |

13.

4Ag! bie (ILong bie 3oub u tergen/ | | | | | -

#al ilt 't ban mijn Ogen bergen/ »

Dar3e boo? een naar getraan

Ilºpme hlagten boen berſtaan? - - -

I)eer 30ub gp bie 4Pgen bgogen / • ,

3Pief met bett'te ſpijt berbult /

(GItotſteu uur migbguiltt gebult?

- I 4.

#al 'h ban 3bopgenb / 30mber ſch?epen/

b'19anb omtrent het Harte lepen/

#tloppend op een bobe 250?ft - -

&Pfe geen moogben uitten boºſt; •

25eib'/ ſºelaag! en ſpart en ſpanten / -

qDuerbol ban 3onb en ſcljanDen/

ſlPerktuig ban berboben boen/ .

Zouben binberen mijn 50en.

15.

Hºeil'ge 45ob ! hoe 3al 'ft ban nab'ren

illu trooſtrpſie uyeugben ab'ren/

JPaar nog Tong, nog Hand, nog Oog e

2ëtg berheffen burft oln hoog ? -

Spaar het Hart met 3o ueel 3onben -

Opgeſtolpt/ not 5ecr’ge nuonben/ ,' #?iet -

- - " et ,
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HPiet ban ſtinkenb Offermerh/

25gengeil Han tot# #terh.

O,

apag ik nu een naueng gongel
dPie met rebenlo5e (Longe

li)aat geroep fian boen berſtaan/

GEn tot in ben bemel gaan/

2IIg5e in haar barſe €9uben/

3Poelb het 3Liefbenbuur berhouben/

dom bat uit haat teren buit/

23uiſt geen 3 matt Beueerte ſp?uit.

- 17.

GEbenbuel ik moet het magen)

't @Ba 30 't umtſ/ ff 3al nog filagen /

dPg mijn lieb' en b?oene Ziel/

1Boo! ben 19eere neoerſtniel : : :

'R lºoop ik 3al bte ſpob nog lopen/

opa iſt ban niet ber te bouen

JPuijenb ſtabeng ? en nog meer /

JPie berij.00gb 3ijn #n ben Hºrer ?

I

#eer miſb gp mp eeuunig baten?

zult gp mp altoog berlaten? ,

2aſ altoog uur ſtraffe E3aub /

25lpben tegen mp geltant ?

og, maar blijft dan al 't ontfarmen?

?II bat fitiſſen? Dat onlarmen ?

2ll bat ſteffelijk gelag/

UPat uur Boſſi te trooſten plag?

19. -

gſg bat nu geheel beroupemen ?

zijn be 3Liefbeoonhen benen?

alBogo bat 19uur 3o uitgebluſt? -

zg 't nu lang genoeg gelitiſt ?

25lijft 'er niet boo? mn ban 5uur 3fen?

Zal 'er 1 te ?&al er nooit een#: 3ijn - #al

- va
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zal ber nooit een 22ebetogopb/

alPogben tot mijn Ziel gehoogb?

2O

Ibebt gp ban7 o #eer/ bergeten/

lgoe gp boormaalg plagt te beten?

gaf en ig uun eigen Naam, ,

ijl niet langer aangenaam ? » b

Ibeet bie mp nu ſchijnb te boemen/

I3ebb ff u niet horen noemen!

God vol van Barmhertigheid,

Ryk van Goedertierenheid?

2 I ,

'k Lºeb / 't ig maar / mueſ grof ge5onbigt:

512aar bebt gp mp niet berftonbigt

1ean uun'Zone bie be Zoen,

3Dan beg HPerelbg 3onb' 3oub boen?

ſpebje ooit niet uup Geeſt befcijgebeu/

2ülg een bie uan Trooſt te geben *

'Aan een 2-iel bic tot hem ſlaagt]

&eluet 3ijnen name byaagt ?
- N 2.

22.

g5 uu eigen Naam MEWAARDIG?

#g uum Zoon voor ons REGTVAARDIG?

zo um Geeſt ben TROOSTER ig/

(Lot bcr b20eben laaſfenig; " -

3Daar aan mag het ball nog falen/ -

apat nup natuurlijkg abem halen/

HIit een afgeſcijlecuubbe II)onb/

3ean uum goebbeïb metb gejonb?

** 23.

#oint bat al ban mpne 30mben ?

âBeſ / naar lºcete I be itc50n Den

ſpoeben bie be #12còccijn ?

3Daar paſt 25al5em ban bp pijn ?

âl?aat 3al 't 25loeb bat1-uuben #gut,

2öctet tog 3ijll ftragten tonen /

e- - Gºn
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V

qºn behalen groter eet/

3Pan in 30 berettert 3eet ?

- 24 • N

«En bergtunt ubn grote goebbelb/

«Ene Die boor u te boet iein/

Pat bp met een byp gehlag

Zpne reben uitten mag : -

lºgeer/ 3o unoub fft u 'mel ngagen

3Baar toe mag het u behagen

daat ik roep maat geen geljoo??'

GPg! mat ljebt gp met nup moo? ?

25.

«Baat gn 30 mijn Ziel beſtrpben

&Pp Dat 3p ban 30ub belpbeil /

3Pat gp tog berminnaar 3ijt/

&#n uun ſpogbeel t'aller tijd?

#Teaar maar toe tog 3o begonnen?

'# 4Ecef/ ilt geef het u gemonnen:

$4a gp vuint bet/ ſterfte 19eer!

'It Hleg boog u be #avans Ilſ2ft. .

2,

'h zal bat allesing betuigen/

'ſt âDil mp omber u mel buigen/

dBp 3ijt #eerſcher/ iſt uub Hanegt

JPien gp onort hebt gelegt.

ga ſchoon gp mp upoub berboemen/

52og 3al ik u billijſt noemen:

312ant iſt unp 3ulfig buaarbig ſten/

&nobe Zondaar alg ik ben.

27.

ålaaar gebenft/ gebenit bog/ H#eere/

zal bat ſtrehhen t'uuuct cre/

3Pic gp 3o een ſtiet beruuinb?

12egten 19elben met een ſtillb?

- Zal 45ob alg bp ig verbolgen /

P;oge &toppelg# beruolgen ?

5

, “ -

W

3ig
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#g het ban boor u nog mat -

(dIe betb?p3eſen “Eente w

2 e

#g een ſpºenſch bog €5ong gelphe/ - t
“Pf betoogt gp. Dat ban blphe - --

D'65et ban um fiegigaarbfgbeſb/

2lig mijn ziel in b'tpelle leib?

#oet mijn Poob uuo lof oerHomben/

3Dijl mijn leben bol ban 3onben

ill onteert/ mijn ſpaafte ontſtigt? -

&chaft bie Duiſternig bat iigt ?

29. - -

'k Zal en moet/ en uoiſ 't ook blagen/ -

#aagt het u/ 't moer mp bebagen. +

'H &eg en meen het: gp boet muel

&choon gp ubierpt mp in de bel :

't #g boel battl maar 't ig regtuaarbig

24h ben ſchanb/ gp ere uJaarbig. en

Zijt gp met mijn boen gebienb / . -

#oelt uuo &#er. #k heb 't betbienb.

3o.

#zo een ſchulbig jſlaemſche egter

Sprehen mogte tot 3ijn fiegter /

alBenfcht iſt bat bit enig uuoogb

«Eerſt nog ban u buierb gehoogb:
ſton ift u boel ooit betalen ? t

qDg! mat eet 3uit gp ban halen/ -

2[lg gp mp gebaligen 3iet?

'lt Lijb' ugel / maat bolboe u niet.

31 •

iſãoet nogtang u ſiegt betaalt 3ijn? ' .

iſhaar lºgeer/ 3otto gp ban berbudaaſb 3ijn2lig gp 3onbet mp te boon/ w

ºogt betaling bp uuu Zoon? 3

©een geupin ig in mijn 25loeb / en -

3Pil bp boog mijn 5onben boeten/

H#yn
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32.

gla/ Ibeer/ ban 5al ift u roemen/

2t! Dat ſtlam / ja bloebig 3uJeten /

GE ZA N GE N. 219

Iep ig 't bie betalen han/ | | | | '

zegt mat ſchade lijb gp ban? -

«En niet ſlegtg fiegtuaarbig noemen;

#laaat te 3amen ſtraf en 3oet/

H#art en 3agt f geſtreng en goeb. . . . . .

3Pubbel 5ult gp 5ijn geplegen/

RPubbel 3al Dan b'tmhoniſt tot 5en/

aan uun grote beerlijkheid

RPaat al 't Muetſt tog bene leib.

33.

HIàaar ik blijf baſt in mijn ſmarte /

lgeer/ hoe mag het pan uur 12atte/ * * *

iBan bat 1Baberlijke lºart / . -

3Pat het imp 30 lang benart/

2o bol ſch2thhen / 3o bol 3oggen /

3Pan ben 2übomb tot ben Jil?oggen/

gin 30 homumerlphen ſtaat/

(iLrooſteloog baat benen gaat?

34. -

zoete gr5uſ mijn bertrouwen /

gu bit bitterſte benoutual,
Ibeugt u dan niet langer/ ſjoe

d5p ooit uoo!maalg maart te moe/

(JZoen be ſtelt u ingeſchonftet! /

(Itot het gronb5op toe netbroriſten/ .

een (al mag 't u grote pijn)

«EbenuJel geleegt moeſt 3ijtl.

- - 35.

gig 't u nog niet heel bergeten/

RPat gp nat/ ja uitgekreten/

2lfgemattrt / fit ben ii) of

3laagt / al up?ijmelenb in 't ſtof?

gig 't u nog niet heel bergeten !

Groon

A
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GLoen gp in 30 hangen noob

3laagt en wilde na be boob?

30.

gig 't II niet geheel bergeten/

l?oe gp aan ljet it?uig geſmeten /

ſtlaagbet ſchiet alg buiten raab/

ſDaarom of mp bob betlaat?

3Penht gp nog aan allen be5en/

&Benfit ban hoe 't met mp mag me5en/

5àu mijn teet en 3u0ah getnuet/

't Zelue ſopje bgiuhen moet,

37.

3Penh ban/ troubne Idenſchen-hoeber /

3Penh aan u geringen 252oeDer/ -

&Penh nu in uuo byeugb aan mp/

aaie bit bitter lpben ip.

H#cere geſu! boog mp naber

&Zot ben &#t)?oon ban uuoen 19aber/

&Loon hem mijn beſch?eibe leeb /

(Loon hem 't uit: boogmaalg leeb.

38. -

Zegt hem/ 5oete Boogſp?aaft ! 3egt hem /

gÉn met tcben onberregt hem/

3Pat be reben niet en bulb /

JPitbb'ſe ſtraffe boog een ſchulb.

obobt ig iminerg b'49pperreben/

Zo be 25ogg heeft ſtraf geleben/

&#g ban niet De Schulbenlaat

2Zeſben buiten ſtrafg gebaat ?

-
39.

(4Loon uïn 12aber ban be ſtoebe /

5àog geberft met umen 23loebe:

(@Loon ben uur gekropnbe |Hooft/

JPat nu ubel be glang berbooft /

12an een alberftlaarſte Hlaarſjcib /

#Paat. Dat eerſt in buiſt're tlaarheid

s

-

âIPag
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3TBag met 3Poorenfuig gehulb/ .

«En met bloebig 3meet betuttlb.

4O.

GLoon ben Logb?ſef u gegeben/

&Pie met ſlàartel-%.nht geſchreben/

GBp 3o ſchoon ſpier mit Satijn/

ill ſtan tot getuige 3ijn

aPat um Babet heeft beleben

&Poo, het geen gp hebt geleben/

Zig in alg te 3ijn bolbaan/

25ib ban Dat bp mp laat gaan.

- 41 •

H#eere u00ub gp hem bat 3eggen/

âbaar mee zout hp 't materieggen? ,
iſkoſt bp tonen in Die 25eeb

getg bat tegen reben ſtreeb?

Zeker 45ob bie ig ſiegtbaarbig:

JPiet onbillih / eer memaarbigl

52immer eiſcht bp al te ſtraf/

19oo, een 3onbe Dubb'le ſtraf.

42.

ziPit 3al boog een ieber álaar 3ijn/

«Een ban beiden moet Dan maat 3ijn/ .

dOf bat 't gene ik nu Ip/

eigentlijk geen ſtraf en 3p. ,, -

dº)f bat ſtijgiſtug niet geleben

H)eeft/ ban noo! 3ijn regte ſleben/ .

QPie in 't 25oeh Deg 3Lebeng ſtaan)

#Baat b003 mp niet heeft bolbaan.

43. -

Zoub' ban 't geen ſh lijb in be5en/

«Been berbloehte &traffe bue3en -

aan mijn boog ſiegtuaaroºge Baub
«Brimmig tegen mp gekant?

€5aat ben #eer mp 3o bebgoeben

Slegg maat om mp te bep?Oeben/

er
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(ſof ik hem nog ſjange aan . . . . . -

als bp ban mp ſchijnt te gaan? .
44. t

3TBrl/ 30 mil ik niet meer ſchromen/

3Laat ban/ laat bpp alleg komen/ .

3Dat 'er ſtomen buil of kan:

'H 19geeg 'er niet beel binbet ban,

&Pie bepgoebing 5al mp ſterken - º -

#n gebulb." Bebuſb 5al merken -

&Pmberbinding. JPie Dan neer.

3Baſte hoopt op ſbob ben lºgeer.
w 45.

1Baſte hoop 5al niet beſchamen/ . .

eBobg beloft ig ga en Blmen/.

«En 3ijn liefb geſtopt in 't Laart/

2'aift en 3agt baar alle ſmart.

d2g ! hoſt ik bat maar geloben!

'ſi ſitulam Dan alieg boel te boben.

45een berbgiet mp bier betbgiet/

3Lijb iſt 't in ſbobg toogne niet.

- 46.

opf ben ik geen 1 litberhoren?

Zoub ih Oſbob niet toebehoren ? .

dLhºiſte/ um bergoten 25loeb

gig bat boog mp al te goed ?

- aPat) og! Dat ig al mijn bugten/

?II mijn ſtenen / al mijn 3ugten/

ga bat ig ben gamtſchen Dag

b'ſPoyſaalt ban mijn naar geitlag.

47.

zo heel afgetreurbe illren/

ciën mijng #uig beſloten ſlàuren/

«Eu mijn natte 3Legerſtee

2Zijn getuigen ban mijn mee.

?Ilg iſt ingeheerb na binnen

#Ileg evenwel besme/
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-
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-

GEn mijn 3ahen oberloop; c .

&cljep ilt nog een #aus hoop. - .

46..

gºn ik mij in bit benoumen/

ſlegen hoop op hoop berrroumen/ - -

(Igemel geef bat ih niet mig) -

& Pat mijn ſlaam geteitenb igl

gln be rp uan bieten leben/

b'Ipemel-lpeer heeft opgeſchreben/

&Ple bpſ na 't bernieuuub beel-?II/

«Eeng met ſtijgiſtug trouuuen 3al.

49.

Hlaogt mijn ſDog betligtet me3en/

'h ſBiſt nog in mijn lbert te le5en/

&#nig &chrift ban umen lieambt

3Pie gp mp tot onberpanb

12an um gunſte hebt gelaten/

(ILoenube in mijn ſtamer 3aten/

GEn mp ban um 3oete ſlºomb/

319ierb een 3Liefbehug gejomb.

5O.

&Loen ik aan um' balg bleef hangen

«En met nat betraande 419angen/

(JPog ban beugb) met blijber (@Long /

Hl een 1Lieb ber, liefbe 3ong.

KLoen ik riep / mijn G5ob / mijn 3Ieben/

JBaat 'g mijn ſigart / bat'g u gegeben/

'h 25an baat heel be 3Pereld uit/

hieg mijn ziel maat tot u 25juib, -

3 I.

ALoen gp meber bol ontfarmen )

#ſlàp 30 lieflijft gingt omarmen/

#tuſſen / ſtrelen / blepen/ ag!

iſlàet bien alber3oetſten lag/

JPie 'h mijn leben hebb' bernomen/ .

RBie nooit uit mijn 3in 3al honnen/ . Zo
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-

7.

gzo fit enig heugenig

Hieou ban 't geen berleben ig.

52.

6ſioen gp tot mijn ziele 5eſbet:

#toom mijn 252uib / mp toebereibet:

ſtoom mijn Liefſtel gp 3ijt mijn/
«En ift 5al be uupe 3ijn. w

«Eeum'ge HLiefo berbinb ong beïben/

JPoob nog lieben mag Ong ſcheiben.

'# 3Bret gp hebt ong ubel ge5inb/

iſlàaat ik heb uum eerſt bemillb.

5 3.

Zieje nog niet ban bie HLiefbe/ -

dPie gp toen in 't harte griefbe/

oEnig ouerblijf5el ? LBeer:

Zieje baat geen 3Letterg meet/

3Pie gp 3elber hebt geſchgeben/

#g baar alleg uitgemgeuen? *

&#n geen inb?uft ban om hoog/

&Zelfg boog u niet / ?lI-om-oog.

* 54.

3einbje baar geen 3Liefbepanben?

Schoub ban Dog utu eigen Leanben/

&Paar blijft alleg onber5eerb/

&Paar 'g mijn 32ame gegrabeerb.

&#g 't niet buaat/ bolſtanbig iſlainnet?

&Pg! bp finiſit. #ft blijf berudinnet/

oBoebe (Bob / geeft gp nog regt

D'Onbeſchaambijeib ban uur tºtnegt.

55, -

'h kan mijn GIranen niet bebuningen/

2p beletten mp ljet 3ingen:

â€p beſtolpen het gelulb.

Rii te bol en Ieht niet uit.

Heeg nu 3Dereld. Heeläoom bemel/

H Boel 'it en meet niet luat geuremel

Sta
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gIn mijn ziel boo! bejen Poob /

oog! Die byeugb ig#p te gr00t.

( 5o.
• Chriſtug ſtoomt met al 3ijn gaben/

opm 't berſlagen ſigart te ſaben/

opg! bp ſchenkt mp &#ng'Ien Dijn/

peere/ bie moet ſpectar 3ijn.
p> GEn op. Dat ik boo? mijn ſterben/

5 àiet meer hoom beeg b?eugd te berben/

alèenſcht ſh bat het u bebiel

Hou t ontherkeren mijn ziel.

Ja komt Heere Jezu AMEN.

H. W ITZIUS.

zIELs oEFFENING

In zeer diep verval, en vervreemdheid van

den Heere, by occazie van des Heeren

- op be abijg: van den 4o. Pſalm.

A * - - v I g & (

«E tijb gemaakt nu meer mijn bobe #fel/ ,

3Pat men u roept tot 't beilig feeſt/ »

aPaat ge3ug 25loeb met 3c5u beeſt/ -

alPerb aangeboon boo? niet aan bie 't gebieI/

dBm naar Q5oog b2p ontfermen/ -

aPien #eiland te omermen/

- 3? (4Lot
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(Iot 3oen ong boorgeſtelb/

Om uan bem ſhelft en 3Bijn/

«En ziele Bebecijn

GIe hopen 5onbet CBelb.

" 2• *-- -

TDe ſhogeprieſter ban het ſpieuun 19erbomb /

iTeie roept baat met een luide ſtem / .

eten icber bie geloofd in ljem/

&Putt toe te treen met Lºert / ell ziel) en iſaonb:

6Pln tot be 3uiu're &tromell/

G#n bolle zee te honnen/

aPaar 't itbater botſt berbueht /

TDoo! 't brinſten/ en De Bloed

19et bijgen.be geinorû

«Beburig tot 5ig trefit.
- - 3- n

I)et hong'rig Bolt heeft hier bol op gebiſt/

1ban gejug 1Bleeg beg Leueng 25?oob/

ſpier upb men 't Leuen man be &Poot 1

Hpier mag be Žtel op teren/

JPit boet Ijaar Hragt bermeten/

ſpier heeft 5p 5uib're ABijn/

&Pit nette bol ban #Berg/

Op 95obeg heil'ge 23erg/

3 Zal 't beſte boebfel 3ijn.

aboo best snijg/ Die 't beste regtuerfriſt:

- 4.

Ibier is 't 25ethegba/ baar het laume 2öloeb/

3Ban ſymbeg glam be 25abſtoof ig/ .

&Paar t'3ijner tijd be Ziel geluig

«Bene5en buerb/ nie magten ig gemoeb.

Pe ſponb' ig nooit te beerlijft/

3Dooit 5ichte te berbeerlijft/

- 3Poon bie ſlegg tot hem gaan/

?Als men nu booploog ſcio/

-

ik ---- --

Pan
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3Pan ig het boo? be tijb / -

Om bant aan 't ſtulaab te ſlaan. .

5. -

Bier binb men 't al/ 't geen ooit een ziel ontbrak!

TPfe lebig maar tot $3eyug ſtupain /

oEn 't alles uit 3ijn bolhefb nam /

lgoe biep 5p ooit in haar clenben ſtah;

apte 3ig laat obertuigen / -

aPat bp bier maar moet buigen/

2lan ge3u ſDil en IBoogb/

1boot af 3ijn ongepat/

«Keen hulp ontb:eften 5al / : -

zo bp beeg ſtem maar boob.

6. -

3Paah op / maak op / maah op mijn luſtig hert/

3Pat legt gp op u bgoeſſem neer ? • -

lpoolb na be ſtem ban uujeh Geer;

3Dant buiten hem gp noit geholpen boetb /

gin hem ig ligt en ltlaarſjeſb / .

het lenen en be ujaarheib/ -

aper ſpellen liefben 5uin're 25,on/

2II 't ſjeilig ban ſjern baalb/

, HPiet heerlijftg of het ſtraalb/ * -

&Poo! 't fiſtheren van berg Zon. | | |

7.

'h Zie grote beer 't ig blua3e 5otternp/

3Pat ift bleef 3bueben buiten Illuj / t

't gg &Satang lift / bit maakt mp ſchum/

alBanneer qp toept/ Homt ubent u inaat naat mp/

2ilg fit 't ga ouerleggen/ e

'H &#n han niet auberg 3eggen/

2llg dat het ongeloof/ .

3 lººp al bit onheil broub /

ſlâijn Žiel gehomben holtb) - '.

«En boog u ſteun maaht boof?

3? 2 - 3. ris
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8. - -

ſpier Ieſb be gromb ban al mijn ongebal/

3Pit broeib mp uit be bittere brugt 1

32au 3oub' op 5onb'l ach ſchiep iſ lugt!

@Len 5p mijn #tel hier eind'lijſt funoten 3al.

't Zijn meberfJanniqheben/ .' l

3Pie al mijn onheil ſmeben /

2lg 002fp?oilg ban mijn huJaab! ,

't (3ert ig al ouerbrcrb /

dºn om / en ongeheerb/

&Dit fielb mp buiten raab.

- 9.

gh 5tuerf baſt heen en meer geheel berblinb/

#Beeſt altijd troebel / minnnnet ſtil/ W

3Pol eigenliefde 3in en buil/ - -

't G5een mp be hragt berteerb en geeſt betſ(inb/

aPerg plage van mijn bertef

45eeft ongeboelbe fmerte /

cEn rotting in 't Beuernt /

ofen ſtaliher in 't Gºyenoeb /

3Pie ſierbg haar mething boet/

Schoon inen 't nog boelt nog ineenb.

:

IO, -

JPit goh ban eigen ongeregtigheen/

#g m' angebonden boo2 uur lºanb/

'ſt Ilrg alg berſlagen en bermanù / -

Den Dna ib heeft m op b' Marn ter meer getroen/

#l)ijn buuaaghcen mp Haftijben/

ſlijn boogbeen mp beſtrijden

Jºl)et heimelijft geluelb/

J Dijn migbaab grijpt mp aan/

gfu boet 't gyr3iat bergaan/ .

iſlººijn Teeft en laagt berfmelt. - # .

I I . » - -

geen nare gºocbſ aan heeft be ziel bethrant/ -

top geeft mijn mºgen#" - - n '/

S

&#n

v
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'##n alg uitmoeſt door #atang io5e magt. ，,

«En maakt iníjn pab mp onbehenb/

«En 'ſi leg ter neer ge30nhen/

gin 3onben alg berogonlien/
1Betflingerb in 't geudoel n

Ban 1Belluſt en ban IBleeg / ,

2lg bat mijn #tel berreeg - 2

#lit De5e ſlà0bberpoel.

I. R U ST E.

/ l 2, r

#Langmoebig ſheer/ berb?aag5aam 3onber enb j.

Iboe tergt het Schepſel u gebuld / | |

riegtueerbig buierb mijn Ziel ueruulo -

iſlaet unaalt en too?n/ en gramſchap onbekenb/

lpoe betlig 3ijn u ſDegen/

âBie han u ſprehen tegen ?

alBie heeft u 3in bootgrond ?

alPat Hlaagt ban nog De HPenſch / » '

2llig 't hem niet gaat na ubenſclj ? - t

2lg ſluit mp tog De ſlºoud. w - *

I 3. er

2II gſraëlg humaab bloeit van hem 5elben af/

Ibab maar mijn ziel na u gengaagb:

#aar ag! 't en heeft baat niet betjaagb/

@Le 3ien ben raab bie mp uur uuaatheid gaf/

(ſem boob in bitile 30nden /

3Pol ſtriemen en bul uponben/

1Perſtoftt / en 50mber tij00 /

19erſtanbeloog / rebel/

3Paar ge5ug ebenuel -,

(4Le bliein/ op uuu Tebob.
w I 4. * -

dPnl met bie filomp ban 't ſtinſtenb 50ubig niet/ -

319anſchapen / bloebig bualgelijſt / t

33 3 &#ti
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«En meggemompen in ben 35lijft -

die gaan, maar hem die al mijn bunaagheib 3iet:

ſpeer openb mp be @gen/ - .

Pſ; 5en langgenoeg beb20gen/

TPuo! 'g JPuibelg lo3e lift:

3Pff uup genade uJerft / -

3Til ſtellen paal of perft/

Zig gantſcijtlijh bergiſt. '

I W. *

't gg uiaar ih 3ie bat al mat in mp leſb/

4Petö urnen ig boog ?Ibamg 1Bal/

3Pat ih ramp5alig olijben 3al/ .

zo niet mijn Ziel ban eſberg boerb geb!pb.

&#h han niet alg ber3uparen *

jl)ijn onheil en bergaren

geen ſchat ban H9el5e flmertl

ſpoe 'h langer bter oerblijf!

#oe 'h meer in 't ſtuJaab berſtijf/

(Lot 't eeng gewo: \UctU.

* - 1

Hpaar 'h heb ooit meer een goed gerugt berſtaan)

ipoe gje5ug naar Boog ſtaatbeſluit | | | |

#ount roepen 't gaar ban u?pl)eid uit /

Boo! oie 5ijn ſtem en roep mil gabe ſlaan/

GEn hoe be 19aber niebe /

alDilmahen paſte b?ebe /

%ijn uJoogb blijft onderpaub /

dl)et bte beeg iltefbeſten -

dBehoo! geeft/, en aan hem/ V

#n ge5ng reikt de band. ºp

17.

«Been bootbebinge gelt in bit op 19erbonb/

&ſtenaab alleen ig bier beboet

alPaar op men toetreeb / ge5ug bloeb/

een voorſpraak ſtelt alleen ben gaſten gronb/

t «beloof geeft 12eiligmalling/

-
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«En regte 3elfg ber5aſting/

d@oh aan 't muterborig bolſt/

't ſpelpt 25linben aan 't ge3lgt/

Hbirt ârijgt ben buiſt ten ligt / .

JBie ſtamelen taal en#n.
- lö,

leier juicht en bloeit het uitgebroogde belb/

't €5eloof haalo HDater uit ben ſiorg/

1èan 't ſtenig hert/ en biecht ben trotg

Hèan bouaarop/ 3o mirro ter meer gevelb/

'f geen gesug ooo! geen lioning

3Boul Hentien / nog be uu0millſJ

3Pan 't hert hem ruimen in /

dEn 't ſterk geupapend booftlâBerb ban 3ijn hragt beroofd/ r -

«En 3ijn bermeinb geupill. -

19.

«Een ziel bie 3ig ban alleg binh ontbloot /

ofºn bat in 't Pleeg niet goedg en uuoond !

jaaar bat humaabaarbig hert bettoond !

die zijn in 3omb en migbaab geeſtelijſt boob/

apie moet bier honnen uJagten/

#ſlâet uit3ien en bernagtell/

2II maftenb aan De H300?t - - - -

TPer 1Bijgheib / bit 'g be pligt/ * *

JPie pan mp bienb betriſt/ « A

qEn tot 't geloof behoogb.

w 2 O.

't gg waar mijn ziel bie tg 30 3eer berfin0gt/

2tan't geen mijn bubarg gemoeb betlolit/

'h 25eu alg een 3Piamant verſtofit/
«En aan be 3omb' alg bleeffelijk perftogt !

'H Alberb met geen luſt bepangen/

19oe moeſt het lº)ert uerlangen

52aat ge3u homſt met titagt / .

, «Pin eigen heerſchappp/ --
33 4 - GEn
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«En #atang buyinglanbp/ ' '',

(CIe plett'ren boo, 5ijn hragt.
- 1 2 I.

JERaat niet te min gp proeft alumetenb' ſbob

JPijn #ert/ 'h betuig boot u/ iſ menſch

gaat al 11 Bloeft op 5 dBuben ildenſch

(Let neberpaal / om bat bp met in ſpot/

't ## maar mijn gantiſche leben/

&chijnt u te lueberſtreuen/

#aar beet bolboer u meth/

#2et iDet en Liefdebuang)

#oln maakt het mp byp bang/

«En buert mp 30 te ſterft.

22. -

#H billb mln heer bat ik u 1epant ben /

#oon mijn behoort alg 25loeñuermant

#an ºlidain / ºf leg nog ſteeùg be bamb

2lan 't heilig fiegtſ bieg ih mp ſchuldig hen/

iſl)aar lºgeer u b?pe JLiefbe/'.

JPie &#ſejum 't Lºert booggriefbe/

âDerij in haar glang bejrft/"

3Danneer haar buurge ſcijigt/

#2et alberſlimſte tuigt/ - T

iſlit 'g #toningg baterg treft. » -

Zº

/

II. R U S T E.

w we - 23. Z

'ſ. Ieg mp ban beer booſ u «Benabentroon/

# #eg ?lmen tot bie 5aal'ge bond)

3Paat boo? gp beil om niet toe50mb/

i900? Die 3ig ſpoeib tot u gehruiſte zoon/

JPort In' uit be qPooij berrij5en/

“En 'li 5al u goebbelt prijzen /

dºen looft u niet in 't ſtofj r

Jºog ſn't maat-buiſtere 95gaf - - -'

. 't - 3Pet
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i

aPet 3onben/ ei berſchaf

#la'een ſlºoub boog uuoen lof.

: 24- - *

Haaah boo! u 23ſoeb en beeſt mijn hert gebueel

&#eeft uijgheib aan mijn born bernuft/

apat nu boog ommerſtand ber5uft/

25ebaard mijn ziel en ſtilo be woeſte Zeel

19an ongeſtabigbeben:

#horn HP ging ban (9eil en 122eben/

&#f hom 3agtmoebig Lan/

qEn maah mijn ziel bep2pb/

12an toon en 3muarte nijb/

25luſt Hºeiluſtg ljete blain.

- 25. - -

3m2anneer ook dan mijn Ziel meer komt te b007

reat ik nog borſt nog honger ſpeur/

#aog mijn berloren ſtaat betreur /
#h te vergeefg op #egu 3oeft geh00? :

3Pat filootijeib nog elellben/

Hiep nooit moet ban u uenben/

ape kºoer en Collenaat/

ga 't geen berloren tuag ,

#omt 30ehen / eil genag

32an DObelijſt gebaat.

26.

't gg maar uun merit moet eerſt 3ijn booggegaan/ .

3eoo! al b'opregte oefening/ - -

Teeuwijl 't 45eloof ig u bebing/ " ,

#n 't theilberbomb/ maar ag uit 5al beſtaan/

d@in bier te onber3oelten / . . .

gu joe uerholen boelten/

#at Zaab fian 3ijn ge5aaib/

âDie uueet uJanneer 't ge5uuinb/

dBeluid oan 'g 4.5eeſteg luinb/

žijn lºof mogt 3ijn booguaalb. - --

39 5 27. apeuji
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27. -

KPeuijl 't boog mp in 't eerſt een bmaagheib ſcheen

3Pat 3ig boon u een bobe Ipomb

(Ier meer lei/ om u merbe Jºlaomb

2lig 30mber bert te ſmelten / 3o berbluren !

dBe luſt tot alle pligten/ . -

'h Pagt 'h 5al tog nietg berrigten/

't been uit 't Belobe ſpruit / - *

3lºp Dogt 'h mog 3o niet gaan - ' -

GLot 3e5u5/ 't uuag maat maan/

ilàaat 'h upou eerſt# boog uit.

2. Ö. -

aae &iriſch Belbheer ſpot met be golbaan/

gËn met 3ijn HBater/ 't geen 3o rag -

#em man 3ijn flmert en humaal genag/ .

?lig htnegten raad hem baat in bebe gaan:

2ºo tg 't met ong gelegen/

HDp upillen ume megen /

&baan boo?5ien/ en De brugt

«Eerſt fmahen / onber ſchijn/

't Zou enítel ſtoutheid 5ijn/

RPit maakt 't gemord bcbugt.
2 w

9.

3Boo! 't laatſte bergun mp Ibeer een open ſPog

«En 5ugtent li)ert 7 om 2 tong leet/

dſbel1thfitg bie 5ig 5elfg bergret / * . -

«En b00: 't gemeen tot u 5ijn hmpen boog.

45p ſchijnt ong te begeben/ "

't Ontb?echt aan Beeſt en Leben/ n

âBie roept niet ghobot/

52u #iong heerlijkheid / -

gin b'?tfcb beboluen leſb/ * -

(@Lot boom ban $4fraëlg @Bob. • «

V 3O.

Hbet hoſt'lijft bolh baat ge5ug 25eelb in blonk/

schijnt leuenloog alg uitgeteerd / .

ein
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l

«En ban ben 5pgingbyon afgeboterb /

&Paar 't geeſt en Hragt uit #e5ug bolſjeſ0 bponſt.

De 25guib Han 't pab niet binbeu/

3TBaar op 311 baat 25eminben /

3Pel eer t'ontmoeten plag/

#p blugt haar uit ge3lgt/

. En met hem ſiefb en ligt/

't HDerb Duiſter op Den Dag. -

- 3 I.

2lg 2iong Wtoning" ?lg Gºmanuël!

't ?{megtig iBolſt be broebe Schaat/ -

#irt alg een Puif in booög gebaar /

45p blieb baſt heen en 3ijt haar beel te ſnel.

&Be 2atan alg ontbonden/

&Pie geeft olig Diepe uuonben/

Gº'n raaſt gelijk beruuoet /

4Bntubaakt hloehmoebig Belo /

ſiukt ong uit 5ijn geupelb/

3Bertoon u leeuwen moet.

32.

demgot u #uleerb/ boet 25abel aan 3ijn bal

«Beraften) m2eeft eeng al ben boon

1/luu'g ſBaalng/ bergrſb baat bubbel loon

1200; 't uitgeplengûe 25loeb/ ag uJanneer 5al

JPie grote Pag genahen! - -

3Pat gp beſtend 3ult maſten x

1lluj ſtoninglijhe 3Daarn/ \ »

2lan 't bliube globenbom? -

2lg He5u! &#e5u! Hom/

ſtoept & Beeſt en 2öguib te 3aain.

* . 33. • -

ſºelaag hup 3ien geen teheng meer boogtaan /

25ehleeb uur 19,iefierg meer met beil/

«En maah uuj Schaapgſtoot op en peil/ V

32an ſlPolf en ZuJijn / bie nu haar luſt ber3aan/ .

JBoet #toningen gaat ligonen/ #aat

-
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13aar

&cepferg en haar
(dIpponen/ .

eEn al baar
beerlijftbeen/

3Boo! #e5u ſtijf en ſterf

%lg &iong
9pperbret/ -

Bolbretbiglijſt beſteen. (

34.G5iet 3Bater op het ſchier
berboybe it uſb/ zº

Hºlm G5teſt bie ſhootb en Zuiben HPinb/

3Boomblaag ulu (9of en boe
geyupino /

RBe
Specerpen ueber botten uity

&Boet (GIroum en
HIPaarheib

bloejen/

3Laat liefd' en
ſºenbaagt groejen/

ePng Liefſte blanſt en rood/

iteer om ubero alg een ſtijee/

25eſchiht uuu 2 ion byee /

3ech 't leven uit ben boob.

F. v AN

BOEKHOVEN. |

|

O P W E K K I N G

Van een
Moedeloze

Z I E L E.

&temme: Hoe ſchoon ligt ons de
Morgenſter.

I • -

«el hoe mijn 2 ſel/ boe bug
ontſtelb/

IPat íg bet bat u ſteebeg 50 huuelb?

ilbeeſt niet 30
neergebogen/

gºint moet daar is nog hulp en taab/

«ºp "t. Dat bob geen aboan
berfinaab/

W.,

zijn
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* * y, -

- 45p 3ijt onber een buiſt'te âDolſt/

zijn Ebert tg uol mebogen/

oopt ban// 3loopt ban

a ben Ibeetell IDilo tog leren

- ſep hem magten/ |2p 5al u nooit doen vaimantan
2 -

't ge maar op zijt ster monſterlijk/
oten ?ltheiſt in u plafitijh/.

&#en terger uan u ſl)aher:

smaaat ruenubel mijn upaarbe Ziel/

#oe menigmaal bat gu ook uich/

'All upaarb g'een ſhobber5aſter/

Steunb maar 1/ leunb baat /

Op bien biotſteen ff lººp berfmaat geen

3Lebig herte/ JDaar bp rukt Dat uit 3ijn ſmerte.

: 3. . . . .

ziet maar eeng op bat IBeilberbomb/

&Pat boo? be tijd al una6 gegrotlb/

UPat 5al nog kan niet liegen:

25eſchouwd maar eeng bat ſchone 25loeb/

3Pat bobe Zielen leben bott /

JPie hragt han nooit betuliegen:

3Ireft ban // Hitleeft an -

2II bie uuoo!ben // ſºn bie H002ben / -

3eol van liefde / JPie 3o menig libert Doo!gtiefbe.

'- , 4. -

amPat uzugt boet u bat moeb'loog 3ijn/

gEn mat een ſmert en broege pijn/

3Poet 11 baf nare 311;lt en - - -

ſtomt aan mijn ziel / Humt uit ben bgeli/

alPat ſijb gn honger en geb2rH /

ſBiſo maar na 23 e5ug uſugten:

3Pien Hºytemb // Die bieb

zig nog ſteebg aan // ſBſſo maar toegaan

Haet u 3onben/ ſep uiet 25al5em in De âDonben.

apie
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3Pie meer humam ober 45obeg Bolſt/

/ TPit 3ijn (Bobg boijje negen. -

2Bambin u &Schepperg uJij5e ſtaab / 2

RPat morren ig oog in bet baab/ ,

zijn beugben te onteren:

ſtomt hert / Ontboert

HIit ble ſtriRhen // GEn bie bikke

5Beuclulagen / iDilb u w: niet langet plagen."

mijn ziel gebenk eeng aan bie tijb/

3 Damnrer gp eelig upierb aangeb?pb /

Dan b'alberſchoonſte gejug:

25:alt bp boe niet in u met ſitagt?

3Peruuon ijp u niet onbertnagt/

apoo! b'fnbloeb 3ijneg €5eeſteg?

ſlâinb ban f 2 inb Dan - --

Taien molmaahte // UPie u raakte A

een behoogbe/ «En u minnelijk boogboogbe.

7.

32at 3ogt gp boe mijn liebe Ziel/

alDag 't Heyug niet bie u geutel ?

ſtoff gp het alleen ſtellen ?

fiiep gp boe niet hom ge5ug hom/

get useeft mp tot een 23?uidegom /

GEn ubilo met hragt meeruellen/

gin mp// Bat up

#\paab 3ult binÜen /) ſlBilt berfſinben

2LI bie togten/ 9 bie uu: ilPangebgogten.

* * * * *

3maaat hebt gp 't opge5et mijn 45eeſt?

gg 't niet op 't ſpeilige het meeſt?

alPilb mn ſhoog beeld niet b?agen?

gg 't niet onn na bp «bob te 3ijn ?

«En Dan 3o teber en 30 hlein

#2a #3ug ſteebg te vragen)

UPat 'g goet // GEu 5oet/

#p
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l

't Zal homen // GEn betonen -

Zijn genaben/ ſºn 5al u geſjeel ber3aben.

9.

«Ei ſteekt het booft eeng upolijſt op/

«Boog Liefbe gaat ben hoogſten top

& Per 3onben/ beel te boben:

Paar 'g julp genoeg bp be5en 19ogſt/

19al neber op 3ijn ſleue 23ogſt / Z ,

GBp 3ult bein nog eeng lopen/ -

GBp 3ijt / 1Derblijb/

gn bien ſterken // I ºp 3al merken /

3Die 5al Heren/ «En 3ijn uppe ſtiefbe meren.

e

O P W E K K I N G

tot een trage

- » - - I• -

gËI op 1 mei op mijn trage €5eeft/

't 3g lang genoeg 30 lauun geweeſt/

&Pntboet u eeng ban 't Martg gemoei/

& Bie ſlàobberpoel/

&#n ſtelD u boog een amber boel.

- 2. -

GBp 3ijt te eel en hoog ban 23ſoeb/

gaan. Dat gp alg beſl2ollen uitoeb/

#In 't nietig ſtof en enkel mino /

Zo bunaag ge3inb;

«En paſt geen opper lºtoningg #ſub,

Zult gp 30 ſebig sin in ſtfl/ s

«En niet te boen u mlneeſierg miſ/ + eff
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GEi benk met ernſt aan ume pligt/

't &g ban gebuigt/

3Pat gp u baben amberg rigt:

4. • -

3Pfſb gp nog langer 5uperben heen/

3Paar 23 e5ug tt 50 heeft gebeen/

#omt tot mp ban ben Libanon /

2,Ik ben een zon

«En Scijilt boo! u / en 3Lebengbyon.

5.

#g 't merk niet ſchoon en aangenaam?

3Pat 35ferbeling ig bog behunaam/

GPm uit te bukken bat genot/

3Ban 3o een ſºob/ -

(Ie hebben boo, 3ijn# en ſot.

2lg! ag! 't ig boaat ik heb migbaan/

#h 5al meer tot mijn 1Baber gaan/

, &#n 3eggen 1Baber goebſte (#eet) -

. Hºier ben ik ubeer/ . *

&#n buigen mp ootmoebig neet/ : -

7.

eën geeft mp bog eeng een ge5igt
32an uuJe gunſt / o 5alig Ligt! w

GBp 5ijt bog een inebogenlo iPogſt/

&Pin al luie bo?ſt/ -

KIZe bginlien uit een# 250?ſt.

€3ſt hen u Ibert en gingelvanb /

lege bat 'et ſteebg ban liefde branb/

(ILot een bie met een inGebe Ziel/

3Boo? u meer biel/

«En met 't 5oeken niet op en hiel.

9.

3Pel 5ou ff ſterben boo? u (Iroon/

3900, uuuc Boeten Bobeg #oon/ .

. * Pat
- 2 1
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- Pat 'g niet geſchieb/ 't ig nooit betſtaan/

aPat bie bergaan /

SPie u tot ſtolling Ilemen aan.

I O.,

11 25loeb 1 u 25loeb/ bat biere 2öloeb/

oºi ſpoelb mijn #iel bog in bie 1Bloeb/

apan mogb5e 3ufber en in ſtaat/ -69m in Det DaaÜ/ t -

&Le leben na tt 3in en raaÜ.

I I . -

Zie baar / 3ie baat mijn maarbe 25oºg/Glan u geef th boontg al be 302g)- t

GPuer mijn lichaam en mijn 45eeft/
Gººi merb bog meeſt N

19an mp met ernſt en troubu gebgeeſt.

I 2.

GP bat mijn hamb ik kan niet ſtaan!

qPan 3al ift in u loegen gaan/

oef gaat nup boo? met u aanſchijn/

RPan 3al iſt 3ijn /

3Peel bpolijſter alg ball Dell 3Pijn.

LIED VAN HET IK

&temme: Repicavan.

I. -

IK, ô IK, Boo! mp 30 ſchabelijk:

- 25ehoeftig IK, maar in uun ogen rijh/

glu boogjeſb hen ift niemand um'g gelij#/

#h moet om ument uit Heyug nog beroen/

«Bp 3ult uan hem nu nog nimmermeer

ſpatbon bermetuen // IK, gp moet ſterben/

IK, moet 3ijn niet meer.
42 2, 3TBat



14z GE E 8 T E LY K E j
2.

taat IK, en mijn/ ## oog5aah ban mijn pijn/

3Pat maaht Dat Ik na #iel en Lichaam huuijn:
GEn Dat Ik alg een ſcijabubbe berbuoijn/ p

aPat boet u/ o Igeere! 3o berre bertrekken/ .

aPat íg een boogbalig en een biähe muur /

eBi built bie behſten // Om betre treâHen:

GEn buert mijn gebuut.

3.

69 Ik, 30 trotg/ beb?iegelijk en filoot/

32erbuagt in uupen boe5ern ſchoot op ſchoot/

#ft 3eg u aan in 23 e5ug naam. De boob:

liep 5al u be nek en benen breken /.

3Be neh ban 5elium ban onbuigbaar ſtaal/ t

dPie 3al bp buehen // &#n u boen ſpgehen

H#2aaſt een ander taal.

4.

12pambig Ik, 3o byienbelíjft in ſchijn/

G5p 5ult eer lang aan 't Htuig genagelb 3ijn:

& Baat 3ult gp ſterben met een lange pijn: en

II bollnig bat leit al geſtreſten/ •

, gEn bat beſluit ig onberbibbelijk: -

l#eer op u ſp;eſten // of op u tehen/ 1.

Zo buerb lk een lijſt, * -

5. -

JP'e bitterheib Wuijft ſtraft ban be5e boob/

#p mobigt mp te ruſten in haar ſchoot: -

GEi! maqlig Hºeer / geeft mp be leſte ſtoot/

't Eigen Ik laat dan ten grabe balen/ ,

&Pf buigt en brengt het op een aliber b?eef/

'ſt IPil bui5eno malen// bit moögb berhalen/ '- »

&terf Ik, 3e5ug leef. - " -

P. van soRGEN.

- , -
AAN
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A A N S P R A A K

AAN DE

AFDWALENDE ZIEL.

&temme: Courant Montery.

. I,

#n bma3e Ziel laat u bog loâäen

âpoo? He5u ſtem/

2Ig! maarom muiſb gp bug u #ert berſtohhen?

3Luiſtert maar na hem / .

Hep 5al u buile 2iele maſten

4Bitter alg Snee/ -

«En 't ſteenig bert gebunee)

3Poo? ljem 3ult gp getaſten
(ILot be eeum'ge 19?ee. ' v: ,

* - r 2

4 12erboolbe Schaap houb op ban bbualen/

'; 3Langg 25erg en UPaſ / *

3Loop / loop na hem/ Die u lueerom muil halen /

% in 3ijn leerberg &tal:
•, - H#p 5al u naar 3ijn u?p ontfermen w

JP?agen in 3ijn &choot/ -

(@Let Ijulp 3ijn in De n00b /

qEn liefelijft omermen

t

jl2ibDen III De boob.

3. - -

H#p ig een 2-on en Schilt bebonben/

#n groot gebaat/

«Een ſtof5ſteen om te ſchuilen t'aller ſtonben:

####i 3Leben / .#n gem garijeiD / t en #lebell / ,,e,- - G? 2 g 3Liefd 1
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tv

# 3Liefb en alleg mat

; HIm'g herten menſch bebat.

t g#n bp muil rijh'lijk geben)
#llit een bolle ſchat. . J. * •

- - - 4. - d -

? #eer om ban Ziel laat u behoren /

t , 39an 't hoogſte goeb/ ' s , . -

s 2lg ſpoelt u ziele! of gp gaat berloren/

!! 2lg berſtaalb gemoeb!

Haet puur ban liefde boe berteren

' Eigen mil en 3in/ .

t * «En neem mp gantſchlijk in/ - - - - -

en bat wil ik nog leren/ .

, Schatten boog gemin. F. V. B

- er V. e

A A N E E N

z I E L E
die niet en durft naderen tot het

AVOND MAAL
&tem: Van den Lofzang Maria.

I ..

Jezus. O @LuJijffelenbe Ilſ)aagt /

l hoe homt dat gp uertraagt -

Om tot mp in te homen ?

#nbien gp 3ijt beluſt

32a bacte/ trooſt en ruſt/

Hieel lioun Oan 5onder ſcijgolmen.
z -

2 • Ziele. -
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tº

2. -

Ziele, de Ibeet! ik han niet ſtaan)

32)eel minder t0t u gaan/

3TBant iä en heb geen boeten/

#ſpijn ziel ig bom en grof/ -

zp boet niet alg in 't ſtof . . .

eBelijſt een ſlºot te uu?oeten. - -

3•

Jezus. @P Ziel! komt ebenboel/

#ſlâet al bat bupl geſtel/

gh 3al u mel berſieren / . -

gift 3al u leren gaan

Op be3e Hlebeng 25aan/ .

#ſlººijn 45eeſt bie 3al u ſtiereil.

w 4•

Ziele. Iboe 3oub ih burben lºgeer/ .

Gbie alles nog ontbeer/ .

gh ben maakt en elenbig/

3Pan alle goet ontbloot)

&Pe ſchaamte maakt mn root/

ilm uuoogben 3ijn beſtenbig.

- 5.

Jezus. Hitomt binnen alg 123ienbin/

3Boomb in mijn Liguigge3in/

d?)f muilb baat ueel berheren /

Hitomt 3et u aan berg Pig/

3Paar oberbloebig ig /

?Al uJat gp mogt Olltöereil.

6. -

Ziele gik byeeg mijn ſtout beſtaan)

Zou mp niet ubel bergaan/

jlâet reden mag ih fclj2onnell/

GEn lºgeet gelijk gp lueet/

, &#ſt heb geen 25?uilofg-fileeb

gPun aan Ilub' JPig te ſtomen,

"- (ſ? 3 7. Jezus.
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:

Žo iſt u luſt niet gaf/

3?iet meer 30 bgiftig uuoelen. -

- - 2 12. Ziele.

7.

Jezus. 92iele Homt maar naaht/

#ier ben ik mee bermaaht/

24H 3al u #leren geben:

«bp moet eerſt 3ijn ontbloot/

&#n aan u 3elben boob / .

Zo gp met mp 5ult leuen.

- 8.

Ziele ſpel aan ban Ibeer ſh hom/

23/h uuerb uun eigenbom :

«Op ſp?eeft mp na mijn herte/

«Bp 3ijt mijn iſlàebecijn/

Bleijn fileenſ mijn 25goob / mijn ſpijn/

«Bp ſtild en beeld mijn ſmerte.

9,

Jezus iſ daar ziel iutet bit boo! aff

alBilè Daarom niet berſchrifthen/ à

ilàaar uueeſt hier in berblijn/

3Par ilt u op niijn tijn ,

&Bellotg5aatn 5al berhuJihäen. -

I O, -

Ziele ## hom ban op um moob) .(GLof binnen in be ſpoort / . - w

32an uuu HPaleig iſ o 13eere!

#n plaat5e ban een ſtoe/

ſiellit imp ulu &cljepter toe/

2Z0 5al imp niemaub Deten.

I I. w

Jezus. I hoe 3ijt gp nog 50 ſchuur /

#ſt ben geneigt tof uu/

&cijoon g!! Dat niet humb' boelen:

&taat maar een uueinig ſtil/ - - -

&#n laat u eigen muil/ '

*-,

---------

:
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I 2.

Ziele. HIAijn luſt/ mijn buil/ mijn blift
&cijenft ik u tot een gift / w

&#n komt bie ganſch uerpletten:

2lig uJaar ik niet meer ik,

ilàaar #eer u uJijg beſchift!

&cij?ijb' iſt boogtaan geen metten,

P. van sORGEN,

B E E D E

TEGENS DE GEESTELYKE

SL A A P Z U GT.

* &temme: Van den 51. Pſalm.

I.

I# ſlaap 50 baſt/ mijn ziel die leib alg boob/

qën ift ont5ie mijn 4Pgen eeng te uu?pben/v

GEp Homt o G5ob! Die ſlaapluſt man mp bgpben/

2ll mag het met een ſjarben bouug of ſtoot:

€9f treit mp met mijn 25emen van het 25eb/

312aar op iH ben 30 302geloog gaan ruſten/
-

qPf bonberb met de bloeſten ban uuu 3Bet /

(tot dat ik eeng verlaat mijn vuile luſten.
2. -

gift heb / belaag/ het ſluimeren 30 lief/

23ſt leg en ronh en uientel iu be 3onben/

#l?ijn ſchuld ig meer alg honberb bui5enb pollben/

gEn nog 30 ſlaap ik 3onder huJijting-bgief:

23ſt meet bat &cljuſbenaarg geen ruſt en paſiſ.

C2 4 zn

:: * w
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n

#p moeten boot be ſtem beg «tiſcherg bepen/

Zp bye5en ſtaag te merben aangetaſt/ .

JPit bonnig leib al in jaar bert geſchgeben.

- 3.

&P #ſonag hoopt gp niet bien fellen IIBinb

2-0 bulberen? boogb gp be Zee niet moeien?

«Pf3ijt gp qautſch beroofd ban u genoelen?

&Pf3tjt gp boof? 9f 3ijt gp ſtehe blind ?

«ºp ſlaapt en ſnotlit in 't opperſt' ban be ſlaaſt/

«Bp 3ijt geruſt en laat Diolen 5oggen/

2ll maar baat niet een 39enning tot u laſt/

49f Dat gp maato boog 'g ſtegterg Dog berbolgen.

4. | | |

9 trage #iel/ 30 3maar alg Steen of Ioot/

&taat op / 30 5al be ſlºo?genſter it ſigten/

&taat ou/ en benh om u uer5uimbe pligten/

1Berlaat te ſlaap / De 3uſter ban be &Poob.

op 2iele 3iet / hoe uJeinig tijd u reſt / . .

3Pe 2，uiber 2ºon bie roept u om te merken /

«En 50 gp niet berlaat u ſtinkend ſàeſt/

&o boet gp egtet alg een bomb of Bethen.

P. vAN SOR GEN.

EENZAAM GEPE INS.

&temme: Van den 16. Pſalm.

- I.

«ter JEZU 3ienen/ ligt/ ja enig all/ .

23g ban uur ſpert boo? mp gantſcij toegeſloten?

HIRijn ziel boolb onl/ en boet baſt ual op bal/

#ſt leef alg oan u ?lange5igt berſtoten/

52ogtang 3ijt gp alleen mijn ſpelſ en 19,ebe/

&P 2ölon uan @trooſt/ en zee man zaligheden. .

- - 2, iſ?ijn

,
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1 - 2. -

HPijn JEZUS hom/ ei hom boomsoeſt minibert/

(LeruJijl 'h alleen bier 3it in 't groene lonumer -

1Pan't bigt 4,5eboomt/ bpp / een3aam / niet uerlmert

apoo! eigen 50 g/ ble 't H)ert be5et met kommer/

3Pe 3agte ſtoelt' lokt u met lieflijft 3iti5ein/

&Pe ſto?n ban &cljepſelg b?ift boet u berljufjell.

3

CButlebig tog) ontlebig tog 't gemoeb/

32an al mat mp belet eeng regt te ſterben/

2lain eigen kragt / en buijgheib/ bie mn boet

llum 3uinet ligt / beſtuur / en ſterkte Derben/

€9p bat ik nu ook niet en hom te hrenhen , .

iſlaijn 3ujahhe Ziel/ boog 3onbet 45eeſt te benhen.

4. -

45p) bie 't gekrooſtte ſkietje niet berbrecht/

#lhaar onberſteunb t op bat 3p niet be3luphen/

3Die 't 3ogenb' 3Iainluehen ſteeb# bgaagt en fitueeft

gºn aan een 11Beeg boet uuj ontferming blphen/

apte 't rooheno 19laguniek nimmer uit 3uſt bluſſen/

b'?linegtige ſterät gp met Liefde Ruſſen. ' -

5. w

ſtom goebe berbet/ uieng beproefbe 30 g

3Petötenb dat men 3ig tl geheel berfroutue/

«Bp 3et uuu âBoogûl Illu &#eb / ulu #ert tot boºg

HPrem / neen mp JEZUS, 't 5al mp nooit berouauen

--

#Rijn 2 om mijn &biſt mijn ſioning ſtom uerpletten

't Gbeen 0uct lup ltuJ ult! gebieù beletten.

6. -

lºet rommelen ban 'g 1Baberg ingebuant / .

GÈn hielü niet op 3ig oljet ſjen t'erbrtunen/

&Bie tegeng al 't bermanen aangehant/

&Pntblugte 'g 12aberg l9uië / en lifefoe ermen:

OPntleer mijn ziel tog eeng bit b20eutg bubalen/ .

2lg JEZU! ſtom) liom / hom mp ueberhalen,

4? 5 7. #ebt

A

/



25o GE E S TE LY KE

7. -

Bebt gp ban &#eubpigheid op mp ge3ien/

&Pp mp ge5ien met 't 490g ban b?pe Liefbe?

25elet mp ban ſteetg ban u af te ulſen /

3Pijn JEZUS, die be hardſte ſtot3en hliefbe/

GBp bie ber3agten ſtond de ſtenen herten/ |'

JPie uun gebugte benautº Detbell tetten. # #

H#ebt gp nooit 3egel op mijn #ert gebguht ? -

G#n 3ijn baar nooit geen lett'ren in geſch?eben

&Poo! ume liganb? en ig 't mp nooit gelulit/ d

2lan uun 12erbomb mijn uuoogb en hert te geben/

2tſ mag het alg een 25linbe/ Die berbuſſterb/

39erlangt na 't ligt boog onmagt alg gekluiſtert.

I. R U S T E. -

9. W. l

ziet neber ban um hoog berbenen & Ch?oon/ -

(2 milbe &Bebet ban litu goebe Q5aben !

#Heijn Hragt berteern/ 'f ben uuben HPaam tot boon/

2lg! builb Inijn bo?re Ziele tog eenig laben/

3Perhuoiht mijn beeſt / en laat mp niet berſmagten

#n 't ongeloof/ maar op u blpben buagten.

1 O.

dººp en hel goebheib 3ijt / o grote Bob! . *

3Fontein ban 3Liefbe/ 2{fgrond ban «Benabe /

1Boo? ben bíe gp het geeft op um 43ebob /

#ig in uur bolbeib L3eer te ſtomen baben:

&#p obetuuinb 't hertneltſtig ueberſtreben/ N.

«En boet het ſpert in ogeen en opheib lepen.
I I.

JPijn algenoeg5aam groot en heilig Lheer/ -+

2llmaſtig / Ibeerlijft/ of eunuig/ uol ban maatſjeib

2lſtoetenbºſ Heijg/ fiegtueerbig! bie uur ter

«Ei! #ajeſteit in onbeſmette hiaatbeſt 330l

- Ola
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'.

3Bolſtambig liefb / uuo Igoogheib Homt be alPetten

2ülg b'4Pppermagt aau nude Schepſelg 3etten.

I 2. e

lhebt gp behagen om een 3onbig niet/

GIËen ſlaaagb een ſBoym uit gronb'loog nieDebogen

ill t'onberuuerpen? hebt gp geen uerb?iet

23n 't 3aligen ? «En Wuerb gp niet beuJogen

äPoo! ietg in 't Schepſel ? ga bie 3ig ontrehſten

&P00? Ongeloof/ uur grimmigheid berupeliſten.

I Q,

319el aan ban 3Liefbe 3omber einb en maat/

ieerhef u glorp / hebt gp luſt tot uponb'ren/

lhier ben ik ſpeer/ bolbrengt u b?pen ſtaab /

1Bertoon um hragt in uco, tt af te 3onb'ren/

iſlàijn gantſche Bert/ treft/ treft mp bog na boben!

JPoe mp u hemmen/ u;eyen/ liepen/ louen.

I 4.

«Beluähig 1bclft bat 3ig JEHOVAH hieſt

(ILot 3ijn be5itting / eeuuuiglijh berſſonben -

gſm b'ſºceaan bet Liefde: baat berlieſt

zig tebet 't bert Dat JEZUS Hount boo2uponben/

- UPaar heeft be 2tiel/ ge5uiberb/ en bebgebigb/

abool 't SloebbegLAMS, enuan baat5elfg0litlebigt.

- I 5. / -

2lgſcheibgmuur/ bloeb'geſcheibgmuur bie mp ſcheib

32an JEZUS af/ mijn bob / ag! Homt tog naort/

ſlaaah mp cenuoubig / teer in al 't beleib/

iPau Ziel en luſt/ 'tuerſtrooibe li)ert uetgabet/

&Pat 30 uuJ nlagt en gGebijheid behlpue -

&Pp bit gemoeb/ Dat is ſleebg bp u blpue.

- 1 6.

?tg! &#chepſel/ &chepſel boog een pb'le buaalt

. H#ebt gp mijn #iel al lang genoeg bebogen/ .

GBp bebt inp al te ſchandelijft berraan:

âDeg Satan/ mueg 25eb;leger/ 't ig gelogen/

T
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2tl mat gp inblaaſt / ag! boie 5al mp 5etten

dPp effen baan/ en bppen uit u 5?etten.

II. R U s T E.
*

1 7.

'Eg! eigen ſh) ag! eigen 3in en ſuſt /

'RIg! eigen buijghetb / ſterfte / meth en leben/

2tg! eigen eer en agting / ſhobe ruſt

En 't eigen/ ag! uJat bebt gp mp gebgeben

#n mijn berberf/ fft hoop het 5al u roulmen/ - ' -

&Boog b'49berujilllling u: ljet 3aab Der 1930uboe. *

I

319ijn gruuulijſt) maat/ en duiſter ongeloof/

'h Lºeb lang genoeg ge5eten in uun 250ejen/

'Glg! bnaar ilt boo: ubu hel5e reben Doof/ - -

lgoe30ub mijn? Ziel boo? Hragt ban buaatheid groejen?

Hºge 3oub tft JEZU bierbaarheib erhennen /

lgen nemen aan/ en ſteebg aan hem gemennen?

19.

'Ag! JEZU lief/ 't ig bp mp buiten raab /

âE)aar gp bebt bierb're 25al3em in uum ſlºonben

TBoog50efi/ en 5ie het itInigſt' ban mijn Hubaab /

2lig! itom mijn ſpert en ſaferen tog boo:gronben/

33erbºech / boutu op / beruponb/ en heel mn bueber/

G5p 3ijt alleen beſtuJaam / getroubu/ en tebet.

2O.

?tImagtig #toning grijpt mp bp be Uganò /

G#n maait een rinb' ban al mijn buna5e buanbel/

SP00? eigen Cheeft/ en bempt aan alle kant

3 Rijn eigen leben/ op bat al mijn hanbel

#n baarſjeib 5p/ in Liefbef in 45elobe /

«Diitfonſituan 't Hºennelg 12uut/ berligt oan boben.'
I2 I,

#np/bernebero mp 't gemoto/
&#!! liet "P alg een ſtintje aan u hienen/

zagt

Y- er
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i

Zagtmoebig) ſtil 3eer buigjaam / filein en goeb/

aPat 3ig aan urn beleid miſ obergeben/

UPat 3ig mii byagen naar 3iju Hleine firagten/

. «En b'pb'Ie eer blpmoebig han betagten.
s

- 22.

GPp bat ik JEZU bange aan u 25ogſt/

«En boo? um Hragt boogſpeebig op mag unaſſen/ .

GBp 3ijt mijn ſlèogteſt foei nip. Dat ift bogſt/ -

Il mijn fontein berlaten / boe mp paſſen

OPp uuu geleid / en 't menhen ban um G9gen/

5àaat umen ſtaab en HDil alleen gebogen.

23

Gap bat een 2iel bie 't alleg heeft berbeurb/

Zo troutoloog/ Dubaag / 50 ſchuldig en onmagtig/

JPie 't lieflijk goh onbanbig heeft berſcheurb/

5?og uJeto in u een ſterkte groot en Hragtig/

&Pm alg een Igelb/ ja juichenb 't pab te lopen/

Göp geeft haar nieuwe kragt die op u bopen. s

24

2lg ſpeer! De ſchaamt''bebeht mijn lange5igt)

#ft ſl2onſter th ſtamp5al'ge / 30lub ih Houmen

(Lot 4,5obg gemeinſchap / onbcbagt5aam H19igt /

2‘oub Il / ll / ll (Bobg liefde ouerſtromen?

QEn 5al ih 3ien in mien iſt beb geſtehen/

&#n butſb gp/ H#cer/ boo! liefo' mijn hert berbgeiten?

2 5.

1Berijeben Hºtoning boe 50 't u behaagb/

319flb gp een armen ſlBoºm ban oberſtelpen

JI2et b2pe gunſt / Daar gp niet in hem 3aagb/

't G5een u 1 o (geer! beuoog om hem te helpen/

eÉn hebt gp luſt uun &chepſel te beſchamen/

&P 45ob Der Hliefbe! I hallelujal) ! ?lmen.

W F. v AN BOEK HO VEN.

\,

ME DI
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M E D IT AT IE .

Over de levenloze en dode aat de -

ALGEMENEKERKE

Op be 3Dijse: Van den 6. Pſalm.

I.

&Pogre 2，ielenlaber/

49 grote Pobegraber/

ſPieng 19aanbel íg het ſt?uig:

illuj ſterft (mag ilt 't 30 noemen)

49f 5omber te verbloemen/

'It 2egt eet een fitneſtel-juig.

- 2,

$#g opgep?opt ban Schonken /

JPſe operlang al ſtonHen/

1Permollemt en betrot:

39ergeefg íg al u ſnoejen/

apo, ſpout en miſ niet groeien/

- 45een boÜe 3IPijnſtoft bot.

3.

HI)aat. Dit ig te benoemen/

UPat be5e ſtapel benen/

Zegt Dat5e lebenb' ig/

offie5onb en boel te paſſe/

GP ſtof) o gtuig / 0 aſſe/

G5p 3iet be buaarheid mig.

4.

qD 25enen/ ſtenen / 3erhen!

3Dcl aan toonb ban u merken/

#nbien gp ſcocub 3ijt:

*-

w
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ººg maar mijn 5eggen leugen /

alBat 3ou ik mp berheugen /

ambat maar boog Bolh verblijb.
5.

3]Bie of u op homt ſtoken/

GP Ipbelo5e 35poſten?

alBie ig 't bie u beleeſt?

312ie lopen in u &chimmen?

QPe Ptlibelen 45obg 3innnnen/

«En 2lpen ban# 45eeſt.

JPie 45eeſt gebaaſb ban boben/

JPie 45eeſt ban 't rein ſ5elobe /

3Pie 45eeſt bie lebenb maakt/

giën blijft niet meer berholen/

2ïlg 13uur of hete titolen /

JPie b?anben buat baat raakt.

7.

dPe Leugenaarg ber ſpellen /

«Bie 3eggen bat ljaat 12ellen/

1Bolſtomen HIpuen 3ijn:

Zp hebben u / haar áblaben/

&Pe 49gen uitgegraben/

&#n nu trefit gp #ar lijn.

GP gle3tig mogb berbeben/

oEn b?ijft beeg onbeſneben

&#eng uit u 25ebehuig.

ſtomt maaht gehnoopte Zooepen/

«En ſtoot met roume nepen/ -

5?aar buiten. Dit geſpuig.

- 9. .

49f blaag eeng op bie ſchonken /

«En ſtrooib een hand bol bonſten/

4Pp 't Hºterhhof ban u ſterft:

3#2ant al die blche Bollen

\

zyy

op ie

V
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:

apie hebben Beeft ban noben/

ett gejug toonb u ſterft.
IO.

#tomt b?eeht be 45?auen open/

eEn miſb be 3Lphen bopen/

#ſper HIPater / 12uur en 45eeſt/

«Baat 25een op 25een eerſt paſſen/

«En muilb het ſtift eerſt maſſen/

«En het ban 50 geneeſt.

- I I, -

TItm Htagt ig niet geboeken/

dP ge5ug! gantſche 23elien

€freht gp mel uit een ſtofg.

dBp homb een Stoh boen bloejen/

dºp beeb ugel eertijbg groeien

#lmambelg aan een ſtilotg.

I 2 •

zeub tegen uit be hoogte / . -

Tim ?ik het ſplijt van bpoogte /

eten ieder roept op 't meeſt

52a 1 l / 49 2，ielenlabet!

komt moeib ong in De Hitlabet

Pan iſ beloofde ſfeeſt.

P. van soRGEN.
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JEZUS TRoosT-LIED
Aan den klagenden Beweender van den

levenlozen en doden ſtaat der

ALGEMENE KERKE.

dep beameijse: Van den 6. Pſalm.
I.

M# bemeenber/

3Liefbbpagenbe beſteenber/

32an mijn betballen ſterft/

ſtomt 3et u aan mijn 190eten/

à 3al u bguſt bet3oeten/

oEn tonen 3Lebeng-merk.

2•

gn 3euen bui5eub #telen/ Rom. 11: 4.

#Bie niet boo, 23aal Hnielen/ -

Haog huſſen 3ijnen Blºomb:

Heijn kragt nog niet gebuehen/

Been magt Han 't Zegel bgehen

Jean 't eeuwige eerbonb.
3.

3ll 3ijn be #elieſpoſten/

ſiºen 2lfgrond uitgebgohen:

zp ſpillen haar gemeld /

Op alle bie ten 3Lenen /

32an mp 3ijn opgeſcij?eben/

dºen in mijn ſtaat geteld.

4. -

zp bie haar ſtijgiſt men noemen/

«En op be Ymaarſjeſù roemen/

3Pat uitterlijſte 1Bolk/

apie maar be 3Letter hennen/

dien jaar niet laten mennen

aPoo: '# #emelg lºeiſ'gen (Wolft.g ſt gen u 5, zeſe
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3.

3Pit 3ijn boel bobe ſtompen/

ſBel bo?melo3e klompen/ /

alPel ſlijpen 3omber Hragt;

il?aat ik 5al haaſt berſchijnen/

&Iot trooſt ban al bie Huijnen/

25etroutub/ #n 19olk / en luagt.

3,De Špgingbloeb ber 45enaben/

3Paar 't ?tatbrijft in 3al baben/

3Pa 'g 1Baberg boog bebel/

G#il Han/ nog 3al niet komen

1900? Dat be banb Der bgomen

Dan. 12: 1. ## burg/ 3eit UPaniël.

7.

Deut. 32. &#n ilè05eg/ mijn 33,ofeten / .

36. JPie hebben bit gembeten/

3Pan 5al fit iſlaichaël

oEen ſjeeſt beg Ileueng 3enben/

(ILot aan beg 2tarbbobemg emben/

Ez.37: 1o. 't 1Pelo ban #eurt %

&al ban ban iſlàenſchen firielen/

g#n meergebaatbe Zielen /

G5eboeb met hemelg JIBerg:

Deut. 32: Pen beiden 5al ben goben/

43. 3Pan juichenb' Hommen noben/

Zep. 3: 1o. (Lot mijnen li?eil'gen 25erg.

9.

Matth. 25: ?II ſchijnen 3elfg mijn 35chapen/

f. jl het 't buna5e HPolit te ſlapen)

- alPagt haaſt een anb'ren ſtaat;

&#n 't blinäen ban mijn luiſter/

Hi?et alberbroebigſt buiſter/ . .

«5aat boo? ben & Pageraat. N. N.

- HET



G E z A N G EN ro

HET HINKEN op Twee

G ED A GT EN,

O V E R

1.KON XVIII. 21.

Die't lekke Schip beſchreit, zeilt daarom niet te digter,

Die 't zware Pak bezugt, draagt daarom niet te ligter.

Claag! hoe jammerlijk mogb 't beſte beel bet

ſlºhenſchen , - * -

32an 't ergſte ſoort oerleib/ bebo,ben tegen menſchen!

e «Be3eglijſt Chriſtenborn/ bat alg een maähe &tier /

dPegaanbe bolgt ben trant/ en HBetelblpficn3mier.

, ſla en ſchiht 3ig gaarne na 't ge5elſchap / hoog te agten

SPer 3Lieben ban fat30en / 30 noemt men 't: jlàaat

upp ſlagten -

't iſ tameloen/ een ſpier bat na berſcheibenijeib

i 19an lugt en plaatg3ijn fileutberanderlijk berfpgeſö.

@f uan het 3TBater/ bat in 't gla3e IPat gegoten ,

Zig mengelt onber't ſhat/ bat daar buagtmgebloten.

- 49p 33laat3en baat men meent/ bat 85ob gebgeeſt

buob / fg -

f 312en 5ebig en geſchift/ en neemt 3ijn mooghen inig.

, ſlàen ſp?eeſit eerbiebig bandBob en 3ijn bienſt tot ambten

#ſlºten# ben aanſtoot/ maar belaag! tjoerag ber

an0gen

JPat me5en/ bie geſtalt? #oeſcheelt men ban5ig 3elf

25!! 't Iog ge5elſchap/ 30 men 't pbel bart boogbelf?

jleen hanbp 'talPereldguolftuerheten trotg ben beſten/

&#n b?inſten / tallen/ en#aten tot Ücil lºſſinglg
- # 2. r

l

k

"

-v
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2Ilg 't 50 gelegen Homt / en al bat 3ot gepraat

oEn ontugt boten met een lagchen ban 't gelaat:

(ſ)f met ſtil3u0pgen bit boo! goet ten minſten heuren.

Gilg of men bergbe/ bat ong #Petrug lot gebeuren

dI)ogt; toen hp onbebagt in 'g l9ogenprieſterg 5aal

+Dan een beráliſiſtent Dijf gehentbuert aan3ijn taal.

2{lg of een ſcijone ſlaaagt om ieber te behagen

H2aat?lange3lgt met #Inht / of byeh beſtreeh bp blagen.

3Pen groten Auguſtijn behlaagde menig uur

1Berſleten in ben ſtaat ber lelphe Batuur:

2Ilg hp 't ge5elſchap tot bermaaſt 3ig ging begeben

(Lot liegen, ſtofte op 't HuJaab nog nooit ban hem

brûteben.

GHmbien men na ben eiſch ban 5ahen 't bonnig ſtrijk /

HDat denkt inenban een ſlºtenſch3ig5elf30 ongelijk?

't 94g 3eher bat fjn beugt of onbeugt na moet boot3en.

(HDijſt mp bebſtube filip/en't3ambeeruaarne3loot3en)

3Pant#n en ouu300in Han geen waarheib3ijn

grlijſt:

iſiegtuaarbig en gobloog ſtrijb al te groumelijſt. -

- 3ſt)aar bat men ig gebeinſt bp b?omen ig te b??3en /

&Pnl Dat men bp ljet ſlimſte ſlag boil 3ijn gep2e3en.

45elijk een speler op 't Loneel 3ig ſtatig toonb

. ?lig ijn be ſl)ajeſteit uan enen 12ogſt bertoond:

Jºlhaar alg het 5uel ig uit / ban 3iet men be5e lºgeren

(GLof b'oube ſlotbigheib en builbeib meberhereu.

ze ſpenomen/bat iſt al mijn heil in Hejug beſt /

g#n bien hem uparelijH / men neem het op 3ijn beſt:

I)ot uueinig paſt jet mp goblo5e te gelphen ?

alPat boet een leuenb' ſlâenſch bp lebenlo5e HIphen? .

42 ſchambe! Dat men bp 't onheilig rot 3ig ſchaamt

Zijn gobb?ugt en melooft'ontbehhen onbeſchaamt !

32e parel-heten ban De brugt/ 50 ſchoon en heerlijft

alPo b bug ontglanſt/ bebleht / gereten al te beerlijkt.

il fºtoninglphe ſtroom / en iBoºſtelijſt geuraat/

d? ºoglub bertreebge bug oneerlijk op de"g
-w 3 ble

---

j

--
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' gInbien het gegſig #oon niet muel ſtond in be moning

- Geeg Paleſtijnſchen Buyſt uit bege boo? ben htoning/

* * 3Paat ijn be5eebert alg Dell bulſten 30t/ mismaakt

2ig aanſtelt, boogb het dan in u?omen niet geupgaakt

3Boo! ?lap te ſpelen ban oe Bobbelo5e Zotten?

ligen na te boot3en/ om bebeht te5ijn uoo: 't ſpotten?

gnbien het ſchandelijk luib bp il)enfeijen/ alg een

2-oon

«Betogen uit ben byeh / berheben op ben &I?oon

Zijn armen ſBaber dan niet kennen uuou te ſcijimpig!

Zo'een ſmootheib / hoe men 't ooh betniſt / muert uitna

met glimpig.

#Paarig 't niet ſnober/bat een 3oon beg groten 45ong

1 lit ſchroom ban ueberſtand niet ſtifiheil burft/ ben

trofg -

«Een 23ullebak ontsiet ban 39ſeren en banieonmen? -

UPie pbel pogen 't ſtijft uan Jesug te beſtormen?

24ubien een fºtoningg 3Gon 3ig alg een 25ebelaar

Hſl het ſnoot geboefte metigt hoe uJijtbetſchilt bit paar?

een eurn 3ig geb?aagt 1 gelijk. Dat uoiſt gemoon tg:

gängage uunſtijgiſten 3iel ofdat 3ijn ſtam geen boonig?

p jl?aat Denh boogaablijä bolli ! 30 joog Up Bob in

'- bufett ,"

Of gp uub Ehemel-ſtam niet erger bug onteert?

45elijk 5oekt 5üng gelijft , geen lºtoningen nog 352auen;

39erheren nimmermeer met 25ebelaarg en Slauen.

L)et moeſten ſtoningen/ of honingg 5onen 3ijn/

JBaar ?lleranber mee boot ſpringen in den lijn.

qEen onge5onbe lugt/ ſtan ligtelijſt beſmetten

%jn log ge5elſchap ſpreit be #afan 3puc JDetten.

, gEen HPetrug 3elfg ner5aalt 3ijn ſlideeſter gobbeloog

2lig bp in 'g ſp;ieſterg3aal of ſtaat / of 3it een poog.

gEerſt gtouuub men 't ſtuJaab/ 't uuo;b ſttapuerſchoon
baat/ en elenbig . ' \ w -

19ergrijpt men 3ig / uJanneer men 't goeb ſteurb en
1100ûuJellbig, N

ſt 3 #ſlºeit
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aan: 3ig aan het humaab alg aan een miſben

Kotter /

er,bang/ allenrheng ſtout men ſpelen berft met 't -

lft,

't G#g ontrouuu in ben bienſt beg ſpeeren te be5umpften.

't #g moebeloogheib boog het ſlangen3aat te mophen.

AScij?llit g? wanneer een ſtuur gesigt uumſchimt of

tart :

H#oe 3oub ge op 't J|2oogbſchabot en 39ijnbank 3ijn

gei)art ?

Zulf gp ulu ſtijgiſtenbom bug jammerlijkberminken?

gÈn met 't berbaſtert bolft op tube gebagten binheu?

#a ongeſtabig alg een bubbelhartig man

Qlig ſtaf berftuiben ban het hoogn uit be man?

Zoub gp beminnen / bie Den H3eer beſtaan te haten ?

49f han u û'ommegang met lof5e menſchen baten?

âDat ſmaalt / betruaali / of u?eugt bp menſchen

log en milt /

ſlèaar ban gp in uJaarbp en beugt 30 ueel berſchilt

2lºg 3elial man GBob) ?lfgoben ban G5obg (Lempel.

3BoegtUPagon bp €5obg?lrk'uermo25eltop bÉ b?empel?

4Pf mogt men oubtijbg onbet 't ploegen in 't gerijû

&Been 4)ffe en q55el teffeng ſpannen 3ijb aan 3ijb:

GBp bat 't onreine bier boo? 't reine uuijft en buige

g5elijk ſlaaimonibeg en ?lben Eyra tuigen,

«Een upolſt nam tºelben / bie 3eegtjaftig tot een toetg

iDall 3elf berſocljing op 't geloof/ Die 3egehoetg

SUPer uuerelb ban't geſpuig onuwaarbig 5ijn berftoten/

5?aarbien 3p uan een maarber ſtam 3ijn afgeſpoten:

&Baan bug manhaftig boo? alg l9elöen boo? ben ſlijſt

SPer ſtraten/ 't paſt uuu ben te bolgen al geſijh.

- I I.

#Rat raab ban o mijn 3iel om beter hier te baren?

3PP leven in een janbºel bobmergeten"g
93 Il
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& ſn't mibben ban het ſtijft ber3onbe/ aan alle ſtant

&Pmringtuan leiberg / en banbolgerg) bie ben trant

3Per ſlBerelb hebben alg een fiigtſnoet uitberhoten/

«Euſchenden het 12erbomb ber&Boop / 30 bier be5umoren,

dit?uigb?agerg/ ſch?tfit niet boo? het moejelphe paſt /

Zo gp ge5imb 3ijt 45ob te bienen geen gemak

GBf ruſt ber 1Derelb ſtaat tuun in bien Yueg te lopen.

&Pf ſchoon be uein3etg boo! be ruſt hun 3ielberhopen.

19erſtaat ben aarb / en 't lof ban't bierbaar ſtijgiſten

G#n Obettehenb eerſt be ſtoſten 1 en luaatom (00m

32aar Chriſtug eigen raab gp muilbben (Ioren bouwen:

49p":nu niet bebgiegt/ ſteun op geen logbertrott

UEn , -

jlàaar let buat ubme te boen ſta/ fiinberen ball 't ligt/

25etaamt ljet uun bat gp boo; buiſterlingen 5uigt?

«Een# booy byeeg ontſtelt 3iet mebelg aan boo?

ergen

&#eng itgifteng Leeuwenhart burft 5elfg ben?{fgrond

tergen.

25ehreunt 3ig luttel met 't berubijt en miguerſtatib

org: in / baat bp alg een b?eembe reiſt boog 't

ail0.

3Pie blinde 3ienbe uun alg een apiamant in 't buiſter

2Llg HPeerſen in ben ſlijſt: 311 kreuken ubuen luiſter

't %g maar/ en met benelt uuo:b jpbaar aange5ien:

iſlāaat 5al een ſlàan alg gp begulegen boo! ben blien?

€9f ſtaat#p uit ſjoop ban gunſt/ uitſcij:00m b00;

Ontul * *

dPln b;ebe of ongemak te bukken boo? ben onluſt!

, Hitlein5erige! berImag ber jl?rnſchen min ban uleet

&Pp 't uueifelenb gemoeb / alg liefbe tot 95obg eet ?

«En ig 't niet bui5embtmaal heel beter bug clenbig

(GZe mo?ben uitgejouuut/alg aſsobgiDerbond 30 fcljenbig

(@Leb2eHenſbaarberſIPenſchen haat ig rooli en Dainp/

JI)aat 45obg geſchonden eer 3ig uu?rtitt met ramp

OJ TRIll J, . l

van 1ï 4 QII



264 GE E S TE LY KE

A

?lf uuagt uur ban mijn5iel ontmaatbigume flinbſchap

jleet 't gobbelo5e bolft te maken nauune upinbſchap.

ma:# berboerb De ſtroom uun hert! en buaat

PICIl

Hºet J alg gp uur te laat beb?ogen bimb op 't emb?

#nbien gp menſcijt te 3ijn een 25urgerban ben hemel

«Eerb ben ban bie ben libeere bre3en / haat 't geluemel

3Pet HPerelblingen en berupo?pene beragt!

H#oe grootg] hoe trotg/ ſjoe rijk 3p ſchpnen met
beel p?agt. - A

«Een lebenlo5e 25oom mob boo! ben ſtom bermontelt/

«Een leuenbige 25oom blijft in ben grond gemontelt.

H#et# metaal beruogmt/bettoeſt/ 3ig buigen

aat,

Hſlâaar 't eeb'leſboub in't buur of mater niet bergaat.

dſbob 3iet Den legen bop ban hogle ontbloot/ en IËalmen

25erooftuaugranen/'t lichaam somber geeſt beſpſalmë.

«Belijh een built gebalh bp ij002b: en bat geklankt

25eljaagt 3ijn E2eilig oo?/ gelijk een rotte ſtank

32an huichelagtige en trant bolgenbe gebeben - "

Ééijn HPeug berucelt: bp baat en finaat bie offer5eben.

Hººp mint b'opregtighefb/ en berfoeit het binhen 3eer

&Pp tuuee gebagten uit be liefde tot 45obg eer.

G#en Baniël 5al bug met 3ptie b?oine byienben

3Pan 25abelg grouubelbom 5ig onbebleht beu.inben.

opelijk be berfſe biſch in 't 3ilte nat 3ijn 3oet

25ebuaatt/ 50 ſpeent 3ig ooit ljet onbebleht gemioet.

't qDiſ lieber ban be ſuſt oer H!Perelb uuijt berſchelen/

2llg met 't heillo5e Biot 3ijn luſten met hun belen.

G9un bug opregt te3ijn/ blieb alle ſchijnbaufilmaat

25eb?eben eertijbg in uun gantſch bebo?ben ſtaat.

HIuſt 't hun beſBobgbienſt naarhun eigen 3in te ſchifthen

#2aat gp ben flenbertrant) en laat uuo niet beruugſhſten

3banneer de laſteraar @Bobg ſlàajeſteit onteert/

gÈn bloefit / «Bobg HBaam migbjuiſit/ of bp het

Schepſel 3ueert. -

Gºets

-

:
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dEerbiebigt hem te meer) mieng luiſter alle ſºlongen

1Ban Keemel/ en ban 2Harb nooit hebben uitge5ongen.

wa, ben 4Bngebiſt 65obg 3Boogd en dienſt uit

tampt. -

19erheft gp beg te meer ben roeinban't 39,ebſhampt.

Zijn 'g 11Berelog #ſmaëlg tot eigen uu3aaſt genegen /

25etoont uun goedertier/ en b?ienblijk baar en tegen.

&#g 'g IIBetelbgommegang/alg in een buiſ 25ogbeel/

25e5ſt uuu Ziel en 3Lijf in heiligheid geheel.

een baagt be 3Leugenaar 3ijn balgl)eib op De Tippen/

#aat bieberbraaitheib/laat geen leugen uuu ontſlippen.

«En houb men 'g ſlBetelg b?eugd/ het Boub/ en

b'eſter boog €5ob ?

łtieſt gp met Lºuig en &#rf ben ſheere tot nu lot. "

312elaan ban ſtinÜeren beg ſtoningg/ heerelpſte

JPooglugtig bolſt! berfteerb/berheerd met uuug geſphe:

ilàet bgolme ſtijgiſtenen/ regt ?lbel) en regt buijg/

19erheuen boog hun beugt bp 45oo in b'hoogſte p?ijg.'

3Pat 3al 't u baten op ben ſchijn te leggen ronhen/

eën met het Hitlatergoub ban beugt te leggen p?onhen!

on:# &Loppen meeſt be uugtbaarheid ont

geeht / -

3Pe ſch?ale ſtoren-ait het hooft om hoge ſtceht.

Gaf iſ, mp al bebgieg/ Bob laat 3ig niet beſpotten/

«Bobg ſPgen ſtralen boog be buiſternië/ be ſtotten ,

qEn l#olen ban beb?og! Ijp henb ben (3uichelaar/

l?oe bat ijp 3ig bermont/ in 't It?art / in Lºuib /

in l#aat.

19er5aakt ban'thinſten en berkeerd met bomeb:inben/

«En laat be5clue G5eeft ubu onderling berbinben.

3Panneer be 1Derelt u begluegen ſmaat/ of haat /

?lf ſcij?ik niet ſtijgiſten 2-iel! 45obig uuu toeberlaat. .

Socij?ift en erbarentheib betup5en / ljoe uJaaragtig

ZP'e b?otme menigmaal regtbaarbig ballen filagtig:

JPe opregte een ſpot ig/ en beragte ſfahhel naar

&Pelnellingban bie geen 1 bte roepen: geen gebaar!

ſi 5 1Dall
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3ean oubg ig gesug ſterk 25ethaniel bat gelegen

2tan b'9lpberg een ſpitig ban ſtamp ig allermegen.

TBaar 3La5'rug naam ben libeer om hulp roept

oberluſb/

een ſtaartba met ſharia bitterheib bebuit.

#ijt ": gelnoebigt/ om boo; Sneeubo en Bonbeta

agell -

JBet# 't ſmaablijft ſtuig uun geflamb na te

2aſJell. -

3Bat# ge bog be gunſt ber jlºenſchen! pbele

BRn !

eer €5obeg g#ngelen um' bpfenbfchap niet bet

Ill R8II.

2ll boat p?ijgtmaatbig in 45obg GEngelen boogb ber

IlOlllen /

4lm tot een 25aaft Uerſterk ter bolging 3omber ſchgos

• IIløll.

Streeft bunnen pber mal hun blpt en baatbigheid

H9un oilberuerping/ en ſtamtbafie opregtigtje10.

ſlâaarboben aluerheerb mijn 3iel met 95eb jier boben!

3Berljeft tt uit ben ſlijſt / filim op om hem te lopen.

3Cambio zijn betigbcn/ſtopt uun hart uit in 3ijn fcljoot/

Cuſtlaagt hen uuj berbrief in 't p?angË ban. De nood.

2ſtboo? ben gaarne D0025ijn3Dichlaarg tot uuo fugeiten/

g#n fpgeeft hem nebnig aan/ geen goe03al u ontbgehfn.

25eminú ban 45ob betuinb/ en ſch?iht boog 't mill

ſte ſituaab : -

25p «Bob 50 grutuelíjft/ berfoeilijft/ en gebaat.

&B2oot IBerber gſraëlg laat uu betHore ſitubben/

&Per 230âhenuagten5ig huijbmaſten en uitſchubben/

20i uat# iknegt/ en ſtiert 5ijn li)art/ en ſlºoub/

en lºanb/

«En boet op 't effen pab naar 't Lyemelg12aberlaub.

A M E N.

J. HOFSTEDE.

W E

-
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r

W E K L A GT E N
V A N -

ZIONS LIEFHEBBERS

Beantwoord door

Z IO NS #fbegom,
Uitgeboezemd ter gelegendheid van de Dood

van den Eerwaarden HE ER,

JASPER VAN DER HAAR,
Zaliglyk overleden in 's Gravenhage,

Den 15. December 1678.

Kan werden gezongen, als: Myn Ziel maakt groot

den Heer.

Jez. 64: vs. 6,7. Deut. 32: vs. 35, 36.39:43. Jez. 59. en

6o. Ezech. 37. Prov. 1o: vs. 7. en 14: vs. 32.

Jez. 57: vs. 1, 2, Apok. 14: vs. 13.

ZIONSLIEFHEBBERS.

EHOVAH Zions Zon,

En Schild onpeilb're 25yon

3Dan goebheib/ en bemin'lijft

#g uwen weg? te hoog

En diep boo? 'g jl)enſchen Oog:

3Dat ig u boeit niet 3illrijft?

2 •

qEen Ouvernuftig Bolſt /

25enebelb boo, een 4Bolſt

3Ball reden 30nder Hlaatſjeib/

#0Int
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#omt 3etten 3ig te neer /

Aan uwe Voeten, Heer,

O Leven, Weg en Waarheid.

3.

Om 't heil5aam onderwys,

Zapat dwazen bu0mber bufjg

#an mahen / en den Slegten

Doen komen tot verſtand, 's

& Bie uuben Raad en Hand,

«Boebgunſtig op wil regten.

- 4.

- «Bp wekt, en top belaag!

25ebinben ong te bunaag

32an hert/ om te be3effen/

U doen vol Majeſteit,

19ol glang / en heerlykheid,

3Boo! eettuig te verheffen.

y.

gg 't ban oug b?oebig lot/ . . .

t'4Bntberen 't 5oet genot

Uws Heils, fg 't vaſt beſloten, -

aPat gy (hoe lang 3al 't 3iju?)

- Verbergt u ſchoon aanſchyn,

3ilg bu0u0 gp ons verſtoten.
A 6

U Duifbie hupijnb #eer/ mant

U Geeſt ons onderpand,

3Pat leven man ong leben

Wykt weg, en mp ontbloot,

3Pie ſchijnen dor en dood,

2tig ijab ijp ong begeuen.

- 7.

G5p geeft baſt ſlag op ſſag/

't HPogb duiſter op den dag,

Göp ruftt u lieve Kind'ren

4ſte mibben uan ong uit / . "-

- - - &Pug

t
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w

aPug ſchijnb het uw beſluit, b

OPng baag'lijfig te wºnnen

alBat moob maar 't uniſten hun

iſluj opper Beerſchappp

«En urijg beleid t'erkennen;

«En uJijl uw Hand dus ſlaat,

Vermoeid door eigen raad, -

dPng aan u te gewennen. s . . .

9.

dBf ban 't berlieg 3eer b?ukt/

2llig 't VAN DER HAAR geluät/

25eu?pb ban ſmert en 3onden/

(&I en Igemel in te treen/

&Paar luag min ſcha' geleen/

Zo uup hem na3ien Honben.

IO

qºn door een waar Geloof,

1Boo! 's Vleeſches wysheid doof,

Uw Heilig doen bemerken,

«En vergenoegt en ſtil,

ln Godes goede wil,

Ons Herte gaan verſterken.

ZI ONS BRUIDEGOM.

I. R U ST E.

w - I I e

(Ire toe berblinbe Schaat/

2ll 3ijn uu0 Hlagen naar /

#om zet u aan myn Voeten,

, &n diep ootmoedigheid,

'R 119tſ boo: mijn goebigljeſù !

flu, #telen nog ontmoeten. ' -

12. %g?
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I 2.

2ïg! openduwen Mond,

Myn Schaapkens, 'h mil terſtonb/

HII met myn goed vervullen: ,

Zy werden nooit beſchaamd,

iſ?aat tot mijn bienſt behuJaamb

3Pie op mp wagten 3ullen.

I3

'k sta met mijn Liefbe teel

2llig met een bolle Zee -

39an allerlei genabe/

iBoo! bie alg arm en naakt,

Aan mynen Drempel waakt,

#ſlâet ſchulb en ſmert beladen.

14.

#ſlâijn bolft gp 3ijt te ryk,

qEn in een bilthen ſlyk,

12an eigen werk ge5omſten:

GBp ſtaat op eigen gronb/

G5p b?aagt u alg gezond,

32an eigen wysheid b?onhen.

I 5. .

2lig! maarb gp moed en luat/

ofeng al u moelen 5at/

(Ien regten uitgelebigt /

ſpoe ſtºmam myn liefd' u boo?/

H20e mierb' gn boog en boog

«Be5uiberb / en bebgebigt?

- 16.

HIBaat Yuagt/ ik baan. De bueg/

(JPie 3elfg be grondſlag leg

3Ban Zions Heil en Luiſter)

Om 't HPolh ontbloot en arm,

(Le rebben boog mijn arm:

Myn ligt bleekt boog in 't duiſter. -

17. 2tig -
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17.

#lig ik bewegen al /

1300? 11 betuigen zal,

Met Doornen bie u fteſten/

&#n gp geen hang 3uit 3ien /

49m 't ongebal t'ontuſien/

49f ergeng boog te #n.
18.

3Pan 3uit gp niet meer ban

11 maarb en eerſte Man,

&foutmoebig af gaan wyken, //

CPin in een boliſt're ſtaat s

5?aar Boelen hulp en raab/

«Bebutig om te hphen.

II. R U ST E.

t 19.

't #g maar 'f geef ſlag op ſlag/

't HIBob duiſter op den dag, -

«En 'k ruk mijn liebe Kind'ren, -

(dIe mibben ban u uit / - -

Y

«En 't ig myn vaſt beſluit, w

it baaglijlig te bermino'ren.
- 2O,

#Pijn Souberein beſtel/

Beſchikt het alles wel;

#l?ijn gronbelo5e reben/

#g regel uan mijn boeu /

't been gp niet honb bebgoen/

jlàoet uuerben aangebeden.

2 I•

illèaat hebt gp uit mijn alboogb/

«Bnhuub'ge nooit geijuogb

&Pat/ alg de Hand ber ogomen/

zal wegen weggegaan, Gº

- HE
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dEn 't ſchijnb geheel gebaan/

3Pat ban myn heil zal komen?

22 •

2Llg Zion zonder hoop,

zal meinen bat ben loop /

3ean mijn getrouwden 5egeli/

3Poo! haar ig opgeſtopt/

32an rampſpoeb obethtopt /

etn alle5intg beriegell.
23. SA

Qlig 3p zeer dunne merb

3Ban Kind'ren, en beſmett

ieoo! haar ſchijnb ongeneeſlyk,

«En bat be 12panb moeb/

allig in haar tºertenbloeb/

ſpoo, liſt en maaäluſt ogeeflijk.

- 24

3Pau 5al fit als een Held

Ontwaken, en 't gemeld -

Door Geeſt en Rtagt berb?pben/

GEn aan een teeb're Wees, .

o@nmagtig/ bol ban breeg/

Breijn buipe doen behlpben.

25.

gft 3al 't verſtrooide Volk,

(ºbetrokken uit ben #tolk/ -

GEn afgronb bet elenben) -

Verzamelen tot een ,

En voegen Been by Been,

En haar myn Geeſt toezenden

» 26.

3Berkhoff: u ſtijgiſten Schaat/

#chep moet/ myn woord tg maat/
n ſtilheid en vertrouwen,

Zal Zions ſterkte zyn:
45ga
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op uit mijn gorbij: pipien.
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(ſhebulb ber3agt be pijn/

&#n op myn naam te bouwen,

III. R U s T E,

27.

&#n of te be5er ſtonb/

All byuk. De berſche uuonb/

Iget ſterben ban uur 25,oeber/

&#n gp heln boog De boob/

«Berufst 3iet uit ben ſchoot/

32an Zion uwe Moeder.
28. w

Etom ſtel u leer3aam aan/

3Laat baren eigen buaan/

Ik zal u onderwyzen,

aeit bitter 5al it ſtof ,

heerſchaffen tot mijn lofl.: ,, z .

- 29. . . - - ,

2lig gp te beel berbuagt

12an 't Schepſel/ 't geen 11 bagt : I

&Pe Man te 3ullen bue3en/ . -

alPaar boog 'f mat grootg 3al boen/

Zo uuagt u boot myn Roem,

24H mil uur humaal genezen.

- 3O. . . . . . .

«En nemen 'timel eeng boeg / .

«En al uun oberleg/ . . . . . . . . .

«En hoop om bert te blagen / . . . . ' s ,

«En in u agtingen / . . . . . . . .

«En u bermagtingen/ . . . . . . .

"II gantſchlijft te bertboa5en.

1 31. | | | | | | | | | | .

€5p hoopte deze Plant, in

Van myne Regterhand, . - -

e - & - #Zoub'
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zoub als een Ceder groejen,

#ſlaaat 't mag mijn buijg beleid/

#em in be ſteuunigheib/ -

32oo! eeuuuig te boen bloejen.

32.

3èerhef u bert/ merk op

gºn hem ten hogen top/

#ijn vrye Liefde ſteig'ren/ .

&Pie 'h aan geen ziel vervuld,

Met armoe, ſinet en ſchuld/

#2aar ryken buel 5al boeg'ren.

33. -

3Leet hoe hp onderſteund,

Igeeft op myn Naam geleund,

2llig alleg ſcheen geupelten/

«En hoe myn zout Verbond, -

leem mag een paſte gronb!

Myn trouwe nooit be3ubehen.

34. -

lººp leefde door G#of

3èoo! Zatans Leugnen boof/ -

Myn Woord, mijn 3uin're Waarheid,

&tond baſter als een Rots,

25p hem / be ſºel een trotg/

#ier bab 3ijn Ziele âlaarheib.

35. -

2iet ooh bet 3onben hubaab /

Vergeven, bog gehaad,

#ier Vaderlyk gewroken,

312anneer be #Ziel/ Die plag --

Verkwikt te 3ijn / baat lag : 9

2tig in het Graf gebohen. , " ,

-- A 6.- - -

#ijn neberige talië, w -

, klaagt gp beeft ong betijeugby

#ot was in tot een zegen, . . . . . . . .

'- -- 't Begin

- *,
" -

, " " -
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't 45een uit beel 3ugten boet?

, het bleek dat 't teer gemoet/

@Lot buelooen uJag genegen.

- - 37.

Zijn mannelphe Hºbert/ .

Jhiet ligt boo: angſt of fitnert

G5ebogen / bleef ſtantpaſtig -

In Gods zaak; 'g HPereſbg liſt/

lgeeft haar in hem bergiſt/

H#aar ſtrelen uiel ba: laſtig.

3ö. .

Luſt tot Geregtigheid, w

3Dag in hem uitgebreid, W

#et hon 3ijn #ieſ bermonten/ *

2lig hp een ieber ſlàenſch/

L5?iet uiſt naar 'g herten uienſch

(Le rigten t'aller ſtonbe.

,, ... 39.

«Bp 3egt 3ijn filoeft uernuft/

25eſtuurbe bie ber3uft / .

3Boo! Hommer raab ber5ogten / .

ſlaen 3ag hoe urel Gods Beeld
#n Jezu Zaad berteelb/ - 's

&Pp 3ijn gemoeb bermogte.

- 4O.

Beſcheiden ommegang ,

, ſl2et ieber na 3ijn tang /

#eeft in hem uitgeblonken;

Gods Hoogheid was zyn ſchrik,

«Bobg opper albeſchik/ | |

3Pag op 3ijn leert gejunhem.

-- - - - - -" -

#oe mag bij toel betutilt/

ilàet Heilig ongebulo / .

*# ## 2tfgronb/

GR 3ijſt gebgchien 3ag N - -

ung ? & #/ #et
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#et mag 3ijn naar gehlag/

RPat bp ban ſ50b berr' afſtonb.

2.
42

het uberhen 50mber 45eeſt/

3Dat íg het hem gebueeſt /

(@Lot ſtof ban bittertjeben;

2[lg ijp zyn zelven vond,

H#et baarde hem terſtonb

- @Lot boefjeſb nieuwe reben.

43.

Hboe 3ag hp meniguperf/

(@Ler neber op 't verderf,

23'n bie 3ig Chriſt'nen noemen,

&#n ban Gods Geeſt ont3et/

&ap 't buitenſt' ban de Wet,

GEn op den Letter roemen.

- 44.

H#p 3ag (5ijn 2iel tot Hruig)

Hoe God was uit zyn Huis

Geweken: hoe men tragte

#et jammerlijſt geſtel

Te dekken, en 't gezwel,

Op 't ligt te helen bagte.

45.

HIºaat Zielen ag! bebaar /

of in beeg uub Hlagten ſpaar/

't ſpag in een Vat van Aarde,

aPat bn die bierb're Schat;

JPco? vrye gunſt be5af;

Myn Heil gaf hem# bpaarbe.

4O.

3Pat Beeksken uan myn goed,

4

-

łtupatn uit de bolle bloeb - #

32an myn genade ſtromen / | | | |

#Bilt gu uw luſt verzaan, , . . .
#tomt tot ben ſºceaan/ .

Jou 't 28ethg u wcrobenomen, 47. Ae
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47. *

Afgodiſch Menſchen Kind,

boe 3ijt gp ſteebg ge3inb/

van my af te keren,

een tegeng mijn bepel/

Myn goeden Geeſt ten huwel/

jl?ct 't &cljepſel te hoereeren.

IV. R U ST E.

48.

iſ haar treur'ge Chriſten schaar/ -

't #g tijd om VAN DER HAAR,

25eugno uit al 't benouuwen/ -

Gle bolgen Bemelmaardg/

42m ben berloſt ban 't latbg/

9ſambagtig te beſcbouuwen. -

49. -

#Leer ban hem Uwen Kroon,

Te werpen voor myn Throon;

«En boot myn liefd' berfſonben/

(@Le galmen operluit/

De Halelujahs uit/

grip hem myn lof verkonden.

JO.

alg Zielen! miſtet gp/

H#oe vergenoegt dat ijp/

Zig eeuuuiglijſt 5al baben/

#'s levens 3ufu're Stroom,

«En aan des Levens Boom,

âZijn ſterke luſt verzaden.

- 5 1. -

«Er ſchreeuwde naar bie bag/

«bp maahte ſteebg geuag/

12an 't H3eil bat Zion naberö/

?lig 't Bolſt in 's Vaders naam,

- & 3

t
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Bewaard boog eeuunig t'3aam/

zal wegen opgegaderd.
52,

(dºre toe berblimbe Schaat/

2lt ſcheen uum Hlagt 3eer maat/

dPug Hond ſt' um b?uit ber3oeten /

JPoo? mijne goebighefb / . - -

2lig g' in ootmoedigheid, -.U neer zet aan myn Voeten. • - ,

ZIONS LIEFHEBBERS.

+-------------

* 5 o

3ig! ge3tig kon ºns voor,

2lg! ſchenkt een open oog/ "

et: ong twemaal horen,

Uw Goddelyke ſtem,

2#g ! geef it njoogben hlem

op 't igert/ of 't ig verloren.
Y4.

reoe ong bog Zions Heil

(@Ler herten gaan/ bemijl

âl? Uw Koninlyke gangen,

'Niet zien in 't Heiligdom,

3Boe ong annegtig om /

Den Bruidegom uerlangen.

55.

dſbeluhkig Zionyt,

RBie nu be broeue tijb/ n

gebruikt om ſteebg te wagten

GPp ben / wiens komſt verhaaſt,

&choon ſpel en iDereld raaſt, -

&#n Babel ſpiſo 3ijn hragten. Cant. 8: 14.
56.

ºp.00 uuerb het ong nergunb/. . . . .- w- (3Paat

( *
',



GE ZAN GE N. o 279

t,

-

(UPaar 't al bog op gemunb

#) b?p ban on5e banden

En boejen, 'g (hemelg ſtuſt/

3Pen 5aal'ger Zielen ruſt,

45elukkig te belanden.

57. -

**t 3g goeb hoe 't u beliefb/

|Beer & Jeju! ag boogriefb

GPng bert met liefde ſcijigten;

Trek, trek ons naar u toe /

iſlâaaft ong be ſhereſö moe/

&Poe 't Schepſel "En 3u0igten.

- 58.

OPp batuu' alg VAN DER HAAR,

(Vry, onbebleht/ en filaat/

Met lange reine Kleren,

Gewis in Jezu Bloed)

&#eng 3etten on5en boet

%In 't ſchoon Paleis des Heeren.

59. '

2lg! ag! bie baar eeng kunam /

UPaar volgt men ſteeds het Lam,

UPaar 3oeft men nooit 3ijn eigen,

&Paar 'g 't ongeloof te niet /

G5een 3onbe baat berbiet/

3Paat moet uit", 3u0ijgen.

O. - »

Kom, kom, kom haaſtelik Apoc. 22;

Heer; mant elk ogenblth/

&Poen ump niet alg 't bederven:

2lig! geju mag het 3ijn /

at deze nagt verdwyn,

“Pf boet ong met bem ſterben.

* *

VS. 29.

F. v. B.

ZIE L
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1boſg: Pſalm 77. ,

I.

TIberliefſte ge5u! ſpeere / . -

Tate Inijn ziel 3G humaant bereeren

inaet ten ſtraaltjen oan uur gunſt/

#Taeet aig ſh ooit bab geupuriſt. -

Teie u 30 goebbabig toonbe/ -

apie mn 't 3oeſten 30 beloombe: “

aPie mijn Ziele 50 ombing

2lig baat 3Liefſte 3Lieueling.
2.

apie 3o met u gunſt hulamt balen?
om in mijn buiftre Ziel beſtralen: l

doen gp 5elbet/ leeft/ ja leeft! •

#Ba ih lang bab omgeguleeft.

dPeij mijn ziel begon te beben/ -

daf gp baat niet meet 3oub geben/ s

GPf3e u ſtabig bp 5ig bab !

#Leibente baat op 'g gemelg-pab. . -

3. -

5maaar mijn ge5ug/ libert/ en htoning/

ombaje 3o ubeer uit mijn llBohing/ -

2tig een ſief3iger / Die maat

(Ie bernagten binnen buaat ?

19ere / gaje 30 meer benen/

&Pf gp 't niet en ſchijnt te menell/

Jagt gp op mp uue3en mout/

- #2eb iii Poeijli uertrouuut ? 4. Dat
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4. *

&Patje htmaamt u merkt beminnen/ ºf

gEn mijn groot gebrek be5innen / .

GPatje um 45eeſt beg Hlebeng mp *

32u 5oub geben boch 30 blp.

'It UPagt/ nu 3al ih eeng beſilpben/

2ïltijb bp mijn 23e;ug blpben/ -

gEn mijn 2iele boog bien lºgeet

Bienſt beuop5en aan 3ijn CEet.

. . 5.

&Pcij ik heb ſchiet niet begonnen/

«En bat toch niet recht begonnen:

«En mijn geylig gaat meer heen. -

OBch laat gp mp ueer alleen!

2lſberliefſte / 2Elberubaatbſte/

2lſbergoetſte/ en 25ebaartſte

gln umo moetfil ig bit u meekt

25lijft mijn ziel oa:niet meer ſterk.

dPch laat gp mp meet alleene /

âIBoutge goebig bueer bereenen /

Jlºet mijn 2iel! ei l#eere hom:

(dloon u alg mijn 25?uibegom /

Hitom 5e eeng liefelijk omarmen

#tom5e eeng goebig meer erbarmen:

Hgeer ik heb u pag ge3ien) - w

Zouje mp 30 meinig bien. - -

7.

zuſh een ſigoten) ſboeben/ leerre!

#Been mijn ſbob / bergun mp b'eere.

aPat5e bp mp blij ben meugt/

qEn berb?pben mat niet beugt. -

gg um uberh ban niet belhomen/ “ ,

#eg mijn ſtotſteen? @ch be &tromen

### 't#" - -

OejgIl DOE !! ſjieſjtet-ſjall0, -

2. o # 5 8. '#25en

-
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/ ' 8.

'k 25en geheel meer in mp3elmen/ -

31Bilt be groef mat bieper beloen -

19oo! het iDater ban u 45eeſt.

#eere benje 't niet gemeeſt?

oe ban ubeer 30 rag geſcheiben?

'f daagt/ ge 3oub mp nu geleiben/

(Let ben boob / en tot bie ſtond /

Paat g'u uſerſt bolkomen uomt.

9.

GPch mijn geir-1Bo?ſt) Liefſte lºtonin

#om toch meber in tim IIBoning. -

# ik u niet moel onthaalt /

eb ik ergenſ in gefaalt/

% in um 25p3ijn te beſteben/

#eb ik iemerg mig getreben?

dºch nergeeft/ o Ineer / um ſlaaagt!

dPie 3ig hiet boog u betlaagt;
• , IO,

giën legt fnaliſten om gemabe/ -

3Laat u 45eeſt mp3ijn te ſtabe /

&Lot bernebring ban mijn ziel/

#Zo 5e boog haar bal 50 biel.

alBeeſt ber5oent/ en tueeſt beugebigt

#eb ſit it in 't minſt belebigt

2lſberliefſte? «Ep ban leeer?

oterje beröet gaat / keer meer..

- I I - ,

&ottje nip 30 tag beriaten/

zou u hoºnſt mp niet meer baten? "-

e5u Liefſte / boeje u merit

hebt bolb?agt? ep toon u ſterk.

2dch mijn Ziel raaſt meer aan 't 3inſten:

'# #oog niet ineer bat boblijft âlinſten

3Panum ſeemel-3oete &tem!

49ch mijn ziel htijgt âlem op hlem,

- / 12. 3Bogt

r
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I 2.

alBo?t gepgangt / alg tuſſchen &tenen/ -

#tan niet blp 3ijn/ maar moet menen/ --

GÈn ll ſlagen achter naa

d?pper-liberber ſla5e gaa! ! ! ! )

oPch 3p raakt alumeer aan 't bmalen/

3Dil5e goebig toeberbalen: -

#teer tog ubeber / Heeere heer/

«Eerje uerber gaat keer weer.

I 3.

't #g mp om geen mºerelb-Schatten

gÈer of gocb / of gunſt te batten/

312aar het is mp om u 45eeſt.

dBeeſt beg Hlebeng aſbermeeſt

qPm u 3elpen / om u leben:

3ſſPouje Dat mijn ziele geben /

2lig je hebt begonnen ſpeer/

3Liefſte Hesu heer oog meer.

14. r

Heeere milt toch bp mp blpuen.

JPoe um merken mp behipben.

#eere) l#eere/ 3out 30 rag

3JBeg 3ijn/ bat 30 lieflijh mag?

23uigme / byeehine / maahme IËeere/

#ſlaaar alleen een 12at ter tere/

&Poe um werk na uuoen luſt/

JInaat hau
t 3ijn/ maait mp geruſt.

I 5.

3Pat ge bp mp 3ijt gebleben/

GEn mp leiben 3uſt ten HLeben/

JPaat ube niet meer ſcheiben/ maat

«Eeuwig blpuen bp malhaar.

sARA NEVI Us.

KLAGTE
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K L A G T E

Over de dodigheid van 't Herte.

3Boig: 'k Vraag waarom zoud ik myn leven.

- I • -

Wamma 3al mijn bobigheben

1 lit mijn libert berbulenen 5ijn/

#lit mijn ſleuen/ uit tnijn ſleben

aPoen beruteten al 't gehurijn?

3Banneer 3uit gp bog o jeet

deoo? De ljitte bueer boen blo3en

't ſtoube lºerte 50 betb?05en/

(Pat het bgugt b?aagt tot u eet.

2. -

't ## pg-hout/ 't legt op 3ijn ſternen/

't &chijnt te boen ben laaften ſnilt/

#ſlºoet ik langer utu gunſt Derben/

3TBant geen leben meer boel iſt.

leet geuoelen tg al been/ .

&Pbet ig 'er niet gebleben

apan een 5ugt tot beter leben:

3Pat 'g mijn hitten/ in geueen.'

3.

GP bat 45eeſtelo3e leben !

d? Dat ongelouig ljert!

&Paar 'k 3o inee moet omme 3meben/

309at ig 't mp een ſtage ſmert!

49ch upierb ik 'er eeng uan b2p !

Etombe ik 't herbe leert bergruijen

&Poenbe 't Huaab baat uit berbuijen/

319at hon ban mijn ziel 3ijn blp.

- - - - - - - - - - 4, #laſjn
A
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#

4.

iſleijn, Lempt boub ſchier op ban roken/

En um 12uur tg man mijn beert/

't qLegt alg omber b"?lſch te ſmohen:

't HIitgaan/ ſºeer ! gemabig bueert.

atch bat ik uur ſtonmſt betnam

dem 't gehroohte ſiteb te hurehen/

't fiahenb Lempt in bgant te ſteken

RPoo2 uum G5obbelijſte Blam.

VREDA GERRITS,

's wERELDs woELING.

Op be 119ij5e: Van den 16. Pſalm. -

I.

W# 2Latbſch geudoel en hambel regt bebtoeb /

25emerht bat alg een ſºeſt bol kleine ſlºeieren /

3Pie/ onbermoeib / met pber / baift en ſpoeb/

ZPan op / ban meet / ſteebg boo? malhamber 3upieren

gºlft toºſt / en lunoeb/ en ſlooft met al 3ijn ſtragtenſ

2tig of 5p een hooguigtig merit bolbgagten,

2.

312at mo;b boo? al bat 3uloegen uitgeregt/

3Pat bgohjeng/ boog een unijbg en 3ijbg bergaten/ 2

(diot boograab boo? Den HBintet opgelegt /

EPte 3m / tot ſchamb beg 1Luiaarbg oberfpaten.

2ll mag aan ietg ook nog 30 beel gelegen/

dſbeen meerber blijt en 3ou men ſtonnen plegen,

3.

, Hſiaen moelb/ krioelb/ en hogiemelb onber een/

b' Een beruJaarbg) en bieberbuaarbá/boog maſſtanbet!

âDat heeft men tojuli/meuboub3ignooit“#ſ
- l

A
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maar valt geſtaag oan 't een ueer op het anbetſ ***

«En 30 men 't eeng na maarheid gaat beuatten / -

't #g Iſleieren overſt/ en hoger niet te ſchatten.

.. , 4.

IPog bier in moet dat onbernufte Pier/

't 19erſtambige beſchamen/ bat 3ijn 36?gen

zijn boo: 't gemeen, ter noobbyuft/ mitg het ijſet

iſ daar leeft / en bug moet 50?gen boo! ben morgen/

Glerubijl be #Benſch 3oefit / tegeng pligt en reben/

jlàaar 3elf-belang/ met obertolligheben,

w 5.

3Perbeeſb u een gelbgragen ſBierigaarb/

#oe ſlaaft/ ſjoe upo?mt bp bagen enne magten/

iſlaet mat een 3ong boomſtruiſt hp zeen en alarb /

#leet ſpilling ban 3ijn ziel en lichaamg Hragten/

69m. Dat gebmin/ boe ontegt? Gllrme ſilhieten!

dPie onbernoegt na beet 30 jong'tig gieren.

6.

geaar heeft er een be &taat3ligt in het Bog/

3TBat ouerleg? mat liſt? mat onberinpmen?

- 119at gruuo'Ien 5elf/ bebrijft ijp om 5ig boog

dËn Hruilen/ ter bebogb'ring bail De 5ijnen ?

eÉn alg Ijp nu 3ijn boelunit heeft bechregen)

H#p ig een ſl2iet / op hoger ſluit geſtegen.

7.

«Een amber meer tragt na geleerbheibg lof/ -

«En maakt / en b?aaht / oin 3Letterſchat te hopen : - -

ſeoe joog ijp bliegt/ nogälieft 3ijn brein aan't ſtof:

Iboe biep bp 't al heeft/ alg een ſlººier/ booghtopen

CEen amber 3al een ambet oogmerft hie3en/

SPog Dug inlaat tijd en atbelû buuaag berlie3en.

- » 8.

49 #beltjeſb! o himelling ban be <Beeſt! -

Cell kºemeling boom3iet bie laag beneben/

- ?Al wie eeng op boog Haebo ig geweeſt/
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reen ſtar-oogt op beſchat ban 't gemelg Eben/

f- apie heeft geleerd al 't Moerelog te veragten)

-

w

f
4

-

- GEn maar na 't geen beſtendig ig te tragten.

9.

Hamoeb/ âIBerelbling! met ingeſpannen hragt/

, 52a 't onbermaanſch/ begeerlijh in uun ogen/

- 3TBanneer gp buaanb / nu ig uun metig bolbyagt/

UPan binb gp u rampfaliglijh beb?ogen.

&Pat al 3al u/ of gp 3ult bat betlaten/

«En in be boob 5al nietg u tonnen baten.

1 O,

25egie mp teng bien honing/ bie 3ijn magt -

«bepeſttgb bab op 30 beel bloeb en tranen/ .

5Ba 30 beel moeit/ in 3ulft een pgaal en p?agt/

&#n 3ig een pab luou na be &terten banen:

32aat hount be boob / en maakt bien trot3en €Lebet

(Lot ſtof en ſtank. Paar ploft bie grootheibneber,

- I I•

«Een rijke Bumaag/ mieng opgeſtapelb €5,aan

(Le uieinig had aan go5efg #toon-ſchuuren/ . -

19erblijb 3ig in die boograab. © mat maan!

lºp meenb 3ijn ſchat 3al eeuunig met hem buuten.

3?og in bie nagt komt hem be &Poob megſto?nnen/

giën maakt hem 3elf een ſpij5e ban be 3Bo?nnen.

I 2.

Zeg/ íg 'er in de boob uuel onberſcheib

3Ban ſtijf of ?Erm / ban laag of hoog berheben?

12an 112ijg of Pubaag? ?II'g ſlPerelbg heerlijkheid

3Perbmijnt ſn't blaf/ en eindigt met bit Iepen.'

GP Hogte btitut/ onudaarbig 3o beel pogen!

«Beltuähig bie een beter goed beogen. | |

13. -

30g bab be Ilheng hier ban een tegt ge5igt!

l#p 5ou 3ijn boen met ſchaamt en roum bemenen.

&P 5alig mien Bobg 45eeft het oog berligt! -

&Pſe 3iet boo, 't mom-bernig en nevelg benen. zaal
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3Laat b"Matbling/met be iſlaier/hier onber matten/

dPie 2ltenb bliegt om hoog/ boogbp De Sfarten.

GEBED ror JEZUS,

SUKKELENDE ZIEL.

... ... stemme: Helaas myn zugten zyn om niet.

9- - - I•

A# mp ! bat ik 50 langen tijb } -

«Een bobe 3iel moet in mijn boe5cm bgagen!

«En 3a berſlijten al mijn dagen / .

%jn bonherbeid en ongenoeligheid!

T HDaar blijft gn nu mijn enig al/

#Thijn 25urgt in bit mijn broebig ongebal

Jſlâet in me hulp ? of heeft in 3ugt en Hlagen, 11 hect bermaah / r

s #tain 't u behagen/

- «Dat ik van u maak?

- 2 • -

Jihijn JEZUS, ag! mijn heil) mijn rotg/

bijneer/mijnſcijfſb/mijn hooguertreft/mijn fºtoning!

2lanſchoub bog ban't buig uuner moning/

#oe dat mijn 3iele man ben uiano trotg/

&#ejaagt/ gepijnigt mogb / en hoe

main 3iele bijgt en ig boo? 't b?ijben moe !

WPool 't blijven van de webe &ijgerg bieren/

r,

&Pit
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RPie ging en meer/ -

à l'aijn 3iel boen 3ulieren/

GEll bellalluJen 3eet.

- 3.

ſpoorb bog u Puif die in be âloof

JPer ſtot5e 3it / haar nood en broeuig 3ugten/

JPoet al haar b?ijberg benen uſingten/

G#n laat u ſPuif niet blijven in begroef.

d?! #toning u0erb haar 3iele uit 7

+Dilb baat be lºgeerfcljerg geben nooit ten buit

JRaat jaagb/ uerſliiib5e bog/ en boet3e 3uigten/

- &Poob al haar magt/ -

«En laat haar ſchigten

3Pe3en 30nbet ſitagt!

' - -- - 4.

2Lanſchoub o JEZU! haar gemelb/

Ontumaakt o #elb in uupe mogentheben!

&Ireht ſtethte aan en built bertreben/

Iſiegtueerbig 45ob bie u beminbe Hubelb!

3laat bog 't geroep / 't gelueen/ 't ge5ugt)

$3'n bgoeuïgheben ſchitt'ren boo? be lugt)

12au bie u minnen/ en baat nooù en pijnen

ſpoo? uºpen (GLij:oon

«Eenmaal uitſchijnen /

@ 45oog eigen Žoon!

Y. '

oEn laat mijn 3iel in ſtilligheib/

g#n in u al het algenoeg5aam ruſten!

«En bempt uiijn togten / n!iften / luſten/

& Poot het getuig ban uuje billihhelb!

&#n 3egt mijn 3iel ik heb geen upil/

gn JEZUS muiſ en tuijgheid ben ih ſtil:

«En benht Dat JEZUS Doet bp ig u ſtoning/

ill bert 3ijli buig /

#! 3iel 3ijn u)oning/ -

tean ig 30ct 3ijn ſituig.

(JL 6. &#g
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-

6. -

g JEZUS ban mijn al in al/

«En mat ik meng ig JEZUS mijn begeren/

Hilfijn ſtofg/ mijn hoop / udat Han mijn beren/

1Paar uuel/ naar uel/ baar met ban &chepſelg al.

1Baat toe ban nog mijn breeg mijn 3org? ,,

3TBaar toe niet ſtil te 3ijn in 3o een boºg ?

3Paar toe in noob 50 manhelGaat 't berttouwen/

&Pp hoop geſtelt/ . 's

4Dp 5anb te bouuJen / -

«En ſtralig neergeuelt.

7. . . .

gg JEZUS b'afgenoegzaamheib

HPiet groot genoeg ? o 3fel om in te 3inſten/

eEn al u b?oefheid te boen ſlinken/

#n hem 1 in hem 3ijn ſchat berborgen leib/ .

Ipp ig mat mp ooit luſt nootaan/ . . .

&P bat na bem mijn 3ugt en togten gaan!

#Baljem bp buien de bolle volbrio i5/ en | |

3Pie nimmer enb : - ' . . .

Bp kan niet miſſen / . .

JPie 3ig tot bem we:

2o blieb ik ban mijn heil tot u / -

«En boºſt en bij u naar die gemabe ſtromen

3Laat uit u boltjeſb tot mp Homen

aBe minſte blijk ban uube gunſie nu ! . . . .

&P koning! geeft bat iſ niet agt / - -

3Pan u alleen mijn ſpoofb/ mijn 45eeſt / mijn firagt/

3Laat ſchep5elg min nooit in mijn hert bernagtell/

JPoet ubuen buil/ -

ilàijn ſteebg betragten! . .

Of mijn upil tg ſtil. -

EEN !
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EEN ZUGT roT JEZUM.

&temune: Pſalm 79.

- I,

#oete JEZU, uJanneer 3al het une5en

&Pat gp inijn litanſte 3iele 5ult gene5en?

O JEZU, 5al die gp ljebt uitberhoren

Ouüet 't beb;oefde pah ber 5ouben ſmoren?

#al Uyter mijn p5ig bert/

j?og langer 50 UtruJer0 / -

% in De5e upilöetuifſen/ -

#onbet belueegt te 5ijnl/

%jn ongepoel'ge pijn/

iſ! lieflijk aanſchijn miſſen?
2.

d? 5oete JEZU ! hebben ban u luonben

19aat fi?agt uerloren / bat5e niet mijn 5onbelt

ºlfuuaſſcljen ſtonnen/ of ljebt gp beſloten /

JEau boo, altijd uit tnue gunſt te ſtoten?

2lg JEZU ! ag! mijn 3iel

&chijnb in een titimel buiel/

&Le \ue3en bee! berbyonhen :

g)g roept g” in groten noob /

#ſt leg geijelijſt boob

23jn bui5ingen bet30nſten.

3.

alBel 3oete JEZU ! heeft u beeſt 3ijn kragten

. 1Perſoten / Die mp te uerhhuiliſten plagten?

Of heeft u gunſt / tie gp mp liet beaomen )

l#aat u00llplaatg uit mijn Žielf uJeggellomlell?

âDat íg het ban/ o 1?eer! *

&Pat nog nlijn 3iel 30 3eer

ſlPictu uan u meggebgeben?

Çfig bit u beſluit ?

&I 2. - def
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Of ig u goebhefb uit ?

42f hebt gp mp begeben?

- 4

d? neen! ble 3ielberhumihhembe fontein /

11 uuonbeng firagt 5al nimmermeer berbubijnen/

5àog u beſluit / o JEZU ! 5al niet falen:

Of ſchoon u Schaapheng Humamen af te bunalen/

Schoon. Dat het ?latb5e bal s

1Beranberb buierù 1 en al

albierben be 25ergen Hragtig

JT)et groter nuagt beroerd /

&#n in het hert geboerb /

3Per 2 eeu/ o I?eer ?lImagtig.

J.

#Paar 't ig 't gebgogt en @Lobermagt ber (3eſſen

STBat t'5aumen ſpant om mp ter meer te bellen /

UPaarom/ 0 JEZU ! laat u ingelmanben

JP00g uuje tere liefde tot mp branden ;

ſlBallt 50nÜer uuJe ſiragt /

iſtan iſt die grote magt/

HE)an alle inijn iPpanbell /

#n 't miinſt niet tegenſtaan/

#Zo bebig Holmen5 aan / .

320g al haar lugcbe taliben.

- - - 6.

dBp / op mijn 3iel/ bpaar toe bit b?oebig Hlagen

HIBaat toe in firaqt berſleten gantfclje dagen?

ziet hier / 3iet ſjier u HEILANTS ?Ermen open /

&Iragt maar / al homje baat niet in te lopen:

al baat toe 30 lang geb?aalb/

1 l ſchuldig al betaald /

ll HEILAND heeft geleben/

- - 3?eem aan buat JEZUS heeft/ -

- 't #g lieflijſt luat bp geeft /

- 12i, heeft boog u gebeben.

-
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7. • -

O JEZU! lief! manneer 3al ik hier boben/

#2et buigenb engelen u ſtabig lonen?

2ilg mp in ſteeb man bit mijn broebig ſchiciën/

UPat eeuunig libalelujab 3al berblpen/

2lg JEZU, JEZU, lief/

itomt beimelijlt alg een bief

Steelb gp b?p heel mijn lºerte! -

't Htomt u / o JEZU ! toe /

't #g nu ban 't bijgen moe

Qutbin0 gp 't uan 3ijn ſinerte.

A. V. VIERS.

* Om een inbreuk van de Stromen des

LEVENDEWATERs
Op be ſDpje: Pſalm 79.

r - I

| K# oceaan van ongemeten goebijeib/

hout eind'loog Diep van ongeſmaakte zoetheid/
#tomt openb u ber3egeloe 3Fonteine/

Doogubatert een amegtige âDoeſtijne;

g? #ee 50 ipaterrijh)

l 32loeib ober &Bam en bijſt

- 13an on3e hoge ljarten:
k 2lg 450b geboog het niet/

3Dp doen ong. 5elfg beroiiet/

«En menen u te tarten,- ' &I 3 w 2, 4A
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d? Iebenb' water bat ben boºft komt ſtiften/ * !

3Per gemer alleen bie maar b;inſten upillen:

&troomt hilare i3liet / gp ſchijnt bnna neruyoten/ .
«En bompelb ong tot obet hoofd en Arcit - 'ſ

gIn JEZUS bierbaat 23loeb/ |

aſpien hoſtelijſten 1Bloeb /

ABaat buigenbe ſºelaat3en . -

Ibaar plagen uiterben Huijb / .

3Dp gaan ong nu ter tijd -

?lan bit 23etljegba plaatsen.

- - 3,

&P bolſe ſtroom / een groot getal ban toeberg/ -

dPp 2tong U3eil / Üie leggen op utu' Deberg

ofn gapen paſt naar HPater / alg be 19ffſen/

#n 't gulle 5ant / baar 311 baat Ibooftſtof miſſen

Hitonit op #Ibo' Duet ſtaat iſ

#o uul alg be 940?baan /

JPoen &#03lla Die lileofbe/

3Dp udaten ſtrakg geb:enſit/

"Hnbien gp maar een3 uuentit/

49f 50 uup maar geloofden. * -

- 4.

C) ſchrikkelijſt) o heilſoog ongelobe /

alBozb ban bien Bloeb otn uubenb util herſchourn?

«D I)eer geeft ou5 lantareng om te 5Gehen/

3 àaar bit geb?0gt in tuinhelen en boetiein/

* HIhaalt bit het ong 30 bang/

ſlººp buillen be5en &lang

&#n buſ5ent ſtukken herben/ - - -

álàp hunnen langer niet -

#ef luater ban ttub blíet

Ontberen/ of upp ſterben.

-

.

we

- wº -

-

- 5.

# dragen baſiſ aan alle kanten grebben ,

#lg teng begyptenaar# #g al bit ebben

- - - #Zijn
e

h- -- -
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Zijn 3omber eno/ het ig al rijb ban bloejen/

«Ei Doet op nieuuu De borre ſtammen groejen;

&#il b?agen b?ugt op b?ugt/

Hitom beeſt be mater5ugt

1Ban u berfinagte hinn'ren/

GPf legt haar aan be 250?ſt/

gEn laaft haar fellen bo?ſt /

illu bolſjeib 3al niet minb'ten.

DE GODSDIENSTIGE

I N E E N

- I.

r 'fi (Tº 2! hier in het groen alleen,

#n de ſtilte mp bertrten;

«En uan alleg afgeſcheiden,

&Lot mp felben ingeſtrero.

3laat o It?eer ! uur ſfeeſt mp leiben/

SUPat ble biet mijn pligt nu leerd.

2.

| | 'f: 25en nu buiten al 't geluoel)

- «Bun mn Dat iſ hier geboei/

t ſ?at het 5p 3ig te verluſten,

ſ 3jn GOD ALGENOEGZAAM; en

#n 5ijn mille te beruſten!

't Beſt bat iſ op 2tarbe ſten,

c H R I s T EN

EEN z A M E WANDELING.

&Pp be âBij5e: Zoet gezelſchap dat met my.

&L 4 3, 't apera
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3. - -

't HPerb mp ban een HEMEL ſchier/

&#n mijn 3iele bie 3egt; hier :

Is 't my goed, en 't 5oet genieten/ - we

Dan ben inuloeb ban Boog ſpreſt/ -

3|2aaht Dat 't mp niet Han berbieten/ t

dit?lfg 3p Daar zyn gunſt in leeſt. d

- 4•

't 3g of ik geen alarb meer hen/

qEn bpma berhemelo ben! -

't Žp tog uube muil o Ibrere/ - ººi

3Pat ih nu 30 langg/ 3o meer/ :

(GLof mn 5elbe in mag heren/ w- - - -

q#11 op 2 arbe 30 berſieer! . -

- 5.

JPat mijn herte los en vry,

Hl gebilurig 5p naby; *

«En mp bihuwcrf af Han 3onb'ren/ -

(ÖLot een ſtille eenzaamheid:

o@m in u mp te beruonb'ren/

Grote God der Heerlykheid ! .

- - 6.

'ſt 25en hier onber niemantg oog /

2tig man iLA Die ban oun boog /

#tet op b'?larb; uieng ogen ſtralen/

(@Lot in biepſt van 't Gette toe /

3Laat 3 op mp ook mebet balen/

&Pan 5iet gp ook Ibeere/ hoe.

ſ

7. -

#oe mijn ſjerte aan u hangt/

gen in teberheid berlangt;

9m fetupijl ik hier 5o eenzaam

3libanbel/ en na boben 3lc /

alPeng met 11 te 3ijn gemeenzaam,

«En als uit de Wereld zie. "

---

--

-

8.apas
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al - 8. w -

3TBag fft maar mijn zelve Huijt/ -,

eEn ban 't bleeg. Dat imp beſtrijb/ ze

V - 2IIg uur 45ceſt imp Homt beuerſten/

3Liebe 3 e5u Doe aan mp / x

(ILog uur onderſteuning merken: » -

w UPat ik my, in U verbly. -

r 9. -

Ig men ſpeer bug boo2 uup GBeeſt -

&#g berbulb / men ſchijnt outbleeſt/ -

» «En 5tg 5elben te bergeten/ -

t 3TBant De 3iel buerb ban geboeb/ -

k. . Poo? 't uerborgen MANNA t'eten: - ,

- - - GP moat ig bat goet/ en 3oct. - - - - - -

I O, •

Zalig eenzaam ! zalig een!

#zo met ſfºob te 3ijn gemeen;

#g een voorproev van den Hemel:

'h HDerb alg log ban ban be ?larb / . -

gºn het onbermaang geluennel/

23g mp nietg/ of moeinig uJaarb. -

- I I . .

&#p / 4,5p 3ijt bet/ o mijn 45ob!

JPie mijng 3ielg Deel 3ijt/ en lot

'h ſlèfſ boo: al beeg Aardze dingen,

3Pie uun goede band mp geeft/ - , s

#ſlâet mijn herte henen dringen; -

alPijl 't in il mijn ruſt maar heeft.
w I 2. -

Trek het tot 1t/ houd het baſt/

jl?aaſtt bat het nooit uurrb berraſt/

1Ban bie ſnode herten bieben/ -

3Pie 't boeleren met beel blijd |

Hſl ALLEEN tog moet het lieben)

GY 't be5itten/ t' aller tijd,

(@L. 5 - 13. Pat

t

l
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13.

SPat 'g mijn tueng / luaar meeb ift H#eer /

&Lut mijn bezigheid nip ueer

#al begeuenſ tot zo lange

45p nip afroept dan mijn poſt/

gen uur Giliſte boe ontfangen fº

&Pan ben ih ban d' Aard verloſt.

N. S. V. L.

/ DE GODSDIENSTIGE

ZE L F B E WAR ING,
- VAN DE

BESMETTINGE DER WERELD.

&temme: Heil'ge Jezu, Hemels voorbeeld.

I

"B# be Wereld uitgetrokken/

&Pou? Jezus mijnen ipeer;

ilhaar 5! Homt mp ſteebg nog lohhen/

'Hi Boel bat iets nog in mp 5tueeft/

JPat baar nog te veel aan fileeft/ '

H#eer belet! |2eer belet!

RPat 3p mp tog niet beſmet. N

2. - ' ,

Hittnam be 1Dereld 3ig vertonen,

2lig zy in waarheid is.

#o en Honb5e niemand tronen/

(#ot haar dienſt, maar 't bernig/

12an een balſe ſchone ſchijn/

"Penſit baat 3ielguerberf# fenijn/ H#

- - - egt
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#eer belet! ſpeer belet! "

wPat ºp mp tog niet beſmet.
3.

alPerelblingen bie bebogen

&ijn / boot haar tovery

#g 't baar uberh/ en ſtabig pogen!

(@Le loliften in haar lip. -

Jeder bie na 'g ſºeren ſtaab /

&cij?ſht boo? baat bermono gelaabj 1

ſpeet belet! tºrer belet!

JDat 3p mp tog niet beſmet. '

- 4.

't 2305e Vlees bat in myn leben/

45eſtabig legt en woeld,

Hunkert Ita Die pbelheden/

't HPerujerb eet bat Itien 't oorlb/

JDat men bant boo: tg verraſt;

GEn aan b'pb'le ſtºerelb baſt.

ſpeer belet ! | 2eer belet!

&Pat 3p mp tog niet beſmet.

5.

'ft 2oub be liefd' des Vaders miſſen/

JPie Han niet in mp 3ijn /

#o ik mp 30 5oub bergiffen/"

oÉn dagt, bie ſchone ſchijn /

Hitan be Wereld Han men meed'

Hebben, en uan binnen u: ceo'

12eer belet! #eet belet ! -

UPat 3p 1mp tog niet beſtnet.

6

1)eere ge5u! bie uan b'uuren/

#Zegt; dat zy niet en zyn

Van de Wereld, boe mp ſchuuren |

#aat lokkenb #ielgfeuijn /

SHH mantrouuj mijn eigen oog/

- &tuut gp 't altijd naar oln ij00g/
- 's !

#eer
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ſheer belet! IBeer belet!

3Pat 3p mp tog niet beſmet.

7.

3Poe mp 't geen hier ig beneben/

Zo hebben; bat 'et inp/

#Streft tot ladders, bat mijn treben/

lipoog boet; om U na bp

&oteebg te 3ijn/ Dat 'g mp 30 goeb/

?Ig berhemel mijn gemoeö,

ſpeet belet ! ſpeer belet!

&Pat 3p mp tog niet beſmet.

8

'ſ: 25en een Vreemdeling op 2 arbe/

'H Ipoog tot Uw iltoningrijk/

JDat uur hand inp tog bemaarbe/ (

JPat 'h nimmer boog baat ſlijh/

3Bierb bemodderd, maar boo?taan/

Qnbebleht mijn pab han gaan/

L)eer belet! beet belet!

KPat 5p mp tog niet beſmet.

9.

3Pat tibn Gheeſt mp ban geleibe/

JPubarg boo? bit ſmert'lyk heen

3Laat bie Iſhmmer ban mp ſcheiben/

(Lot fſt ceng ban beneen/

% in het blehloog 19abetlanb/

illit getlabe boo? uun' band /

3Perb ge5et / uuerb ge5et /

Eeuwig zuiver onbeſmet. -

N. S. V. L. -

DE
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DE GODSDIENSTIGE

C H R I ST EN

, v o o R

Z E L F BE D R O G

GEwAARscHouwD.

&temme: Zoet gezelſchap dat met my.

I. ,

«Ere bie geen ander hert/

SUPat aan u gegeben uberb/

âI)et behagen hunù aanſchoubben/

2Elg bat enkel, en opregt,

Zomber ietg te bueberijouuJell/

&ig ſteeds boo? u open legt,

2.

'f 4Peet bat 'g Menſchen hert gemig/

Boos, en gants argliſtig ig/

3Pielmann henb het dan allene,

Gy o God ! bie alles 3iet /

Pit ban leſb mp tot u bene/ l

3Defget mp u bpſtanb niet/

3.

'h & chrift mijn ſbob boo? Zelfbedrog, u

#iet gp in mijn Herte nog J.

#efg Dat daar na mogt gelyken,

3Pat ift 3elf niet binden ſtan: -

l#eer ontdek 'et/ boe het blyken,

'It lºeb 'er immerg grouwel ban, A

- - 4. 'ſt 3j)eet -
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4. -

'k mBeet geen vreſelyker ſtaat, T & L '

2lig bat iemand benen gaat /

- ipebbenb' in 3ijn hand een leugen/ | | |

, #ie hem uit een valſe grond, . - . s.”

gn een beſlſtaat doet berheugen/

âDaar bp nooit bewys toe vond. ,

- 5. /

#Bat men alg een ſlapenb meng / -

gegoomb bat men 5ig naar 3ijn meng/

egºn het goede gaat bergaben / .

ſlaaat usanneer men ig ontwaakt,

#g men boog zig zelf uerraden/

&#n van 't ingebeelde naaht. . . . .

- 6.

2Trm bebogen 3iel upie 3al / . - -

All rampzalig Hot gebal/ 3 - 4

riegt be5cffen? o mat benen/

zal bein treffen / bie bug ſterft

g#n ble uJaau; Ik ga ten leven,
âbaat bp het voor eeuunig berft.

*, 7.

beer mijn €50t/ bie alles 3iét/

't Diepſte hert 3clu'ſ laat tog niet!

cin mp ietg.bedrieglyks me5en/ -

#aat mijn oog ontduiken 3oting /

qſºul bat nlp eeng nog na bejeu /

&#af een ſmettelijſt naberouuu.
- - 3 -

'k leg mijn herte in uw ſchoot/

Gants geopend, naaiit en bloot/

GBp bat gp be diepſte hoeften/ .

• Hilaet u Zieldoorſtralend oog,

- ©p bet naauuiſte mogt boog50chtn;

aſbat het mp tog niet bengoog.

- - 9. P00?
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- 9. - - - - i -

JPoo! in eigen hand geleib/ | |

- &Iragt ih in opregtigheid / .

H2o02 uur aangejigt te manb'len/

| Wat ih boe / of waar ik ben / . ,

Bug te zyn, en zo te bambºlen.

RPat ik in geloof erhen. T
- - IO. - 4

gaat nu oog ſfeebg op mp3iet/ -

#n ik daarom nimmer iet * *

#itboer / Dat U 3oub' mighagen/ | | | |

'# heb mp 5elf aan U geheef, ' - -

- "En boo: eeuwig opgebgagen/ -

- 's Levens God mijng 3ielen berl. -

- N. S. V. L.

-

- * * *

, ºr

3 - 2 -

DE GODSDIENSTIGE
- - - - - - - - -

c HR i s T EN
- S

va

GEVEINSDHEID
GE w A A R sc H. o U D. º

&temme: O Minnelykſt Emanuël. :

- - - 1. | |

&# Laſterzugt, en bitt're baat/

Per duiſt're Wereldlingen,
A' #### buiblijk uit hun ſpot en ſmaat,

«ºmtrent Gbong ſteutelingen/

£t0,



304 GE E S TE LY KE

7

(Lot geeſtelijhe bingen.

t- " " , Eig ergens in mogt blpen.

&p 3ijn bog blinb/ - - - - -

1Bpanbig) onge5ſlib / . ! ! !

2. t . .

aBe Deugd en buare Heiligheid,

5 Pit 'g ſpeeren 25onbgenoten/

gzo minnelijh aan 't herte leib/ .

apie uuerb uan haar verſtoten: .

«En 't u are goeb / -

&Poo! hun bergalb genoeb/ -

jl het laſter obergoten.

3. , - . . -

#ſlâen noemb geveinſtheid hunne 3ugt/

@m Gode ſteeds te leven;

JIPen brengt een ſmaat en balg gerugt,

dPp bie 3ig obergepen/ - *

dBm met een 3iel /.

aPie & Bobe melgebiel / - A &

TPc âPerelb boog te ſtreben.

v * 4 - * r
>

t". Laat af/ « liefoloog TIaſteraar!

dBobg 1Bollt bug te beb?oeben/

3Boemt haar nooit meer een H3uichelaar/

#p ſtellen 3ig ter proepen/

t HPoo? 'g (Beeren oog /

3Pat 't al ziet ban om hoog /

't Been zy alleen behoeben,

-

5.

Niets haat b'opregte 3iele meer/

2lig ſnobe brin3erpen/ . -

@Lot niets ig hun gemoed 50 teet/

2ïlg oln bedrog te myen, '

#n breeg of nog/ | | | | . . . . . .

geen ſchyn ſlegtg ban bebgog/ -

-

6, Pat,
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* *

- 6.

# tog altijb bedagtzaamheid,

«Bobg ware Erf beijoeoe/ - -

3Pat nimmer uuo;b een grond geleid/

- gºot liefdeloos bermoeben/

GPf in haar Bert / .

Bat 5o een zuurdeeg boebe.
e 3 - - 7. - , 1 * -

iſleijn (Bob) buieng alboomſiralenb ſpop

et diepſte Hert Humb gronbeu / t

p bie bet tot ulu bienſt beuoog/

- #. baar ietg in gebonden , rº,

t - .45een ih niet hen;

(Loon my bat 1Baber / en

Heeld baat be buile uuonben.

8. .

3Laat dan het bitt're &langebaab/

iſleijn teed're wandel finaben/

iſlaijn 25onbg-45ob / ih bolg uuJe raab/

«Beſterht boo2 uur genaben/

'ft JPoel op utu &#er: . -

&#n boºber meer en meer/ . .

Jllijn loop langg leueng paben.

€9 lieflijſt pab / mat trooſt en uſeugb/

itunb g'u bewand'laars geben/

Pie meth5aam in Geloov en Deugd,

Zo up be âBerelb ſtreben/ '-

#un ſmaat ſpoort aan/

dàm pberig poogt te gaan/

li?et einb' ig 't zalig leven.

N. S. V. L.

- - - 49 BLY
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B L Y-GE ZANG

v A N D EN

NAM E JEZUS,
w uit het H. Bernhard. -

&temme: Hoe ſchoon ligt ons de Morgenſter.

I. " .

gesu/ tilm gebagtenig/ - - - - - - -

HIRijng herten u?eitgb en blijbſchap ig / *.

&a 5oeter alg ben #3oning: *

Hilm 3oete bp5ijn geeft een filanh) -

RPat nooit geen aangenamet 3anft

dBeijoorb Yuerb in Bobg IDoning.

45obg Zoon // illuj (@Lhgoon/

3Poet ong hopen // Baat top lopen/

2eer beladen:

ſpier ig bolſjeib bet gemaben.

2,

op gesu/ aller herten 3oet/

«Deg Leueng 250?n; uur ligt bol gloet

&P5aat b?eugb' en luſt te boben:

of een ſpen / nog @Iong mag utuen ſof/

1litfppehen: maar bier binù uien ſtof/

H#oe He3ug ig te loben.

. . 11u Tieer/) © ſpeer! w

&ticht ban binnen // On3e 3innen

,, En uerfanten

&Pat 'g in uue liefde banben.

3. 23lijft

/ A

-
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'-
-

zijn ºp ons niet die in ong libert / .

ſlim uJaarbeſt blinht/ ber3agt ong ſmett;

3Laat 'g 31Berelog luſt nerbmpnen: -

HIbn liefb' ig 3oeter in ber baat/ -

2tig 3uiher/ ofte alg Igouigraat/ - ,

#ſa maatbet alg ſtobpmen. *

## //## tmaalt u 5egen// JPogſt ter begen T.52a#ſ * * ge

«En mogo bongrig na 5ijn Heere.

4.

312ie in um liefhe bonhen ig/

&Pfe Henb eerſt ge5ug boo? getuig/ | | | |

«En 3al niet meer begeren:
jank na u mel bitſ3enbmaal: t

anneer ſchouuu ik um 253uilofg Žaal/

3Paar mijn b?eugt 5al bermeren?

- 49 ruſt // 43 ſuſt/ - - -

&Paar geen bye5e // jl?eet 3al me5en/

3Pog geen ſternen/

3Laat mp bog beeg byeugb berbuerben.

, 2 - J.

“ſ) ſlºeiſ'ge baanb! o herten 3ugt!

3Perhoelb mp met um 3uete lugt/

«En maſcijt mp tn uun monben:

#Pe tranen / baat mijn Ziel om ſcijgeit / .

#ijn tuigen van mijn herten leit/

GEn 't Hnagen ban mijn 3onben.

&Pog gp// 3ult mp /

JPoo2 um dijben// 419eer berblijûelif

&#n mp geben/

#iet en namaalg 't #wig Ieben,

Hof ºp u/ Cob) in eeuwiabeſt/

ill geju / geef ik":"
- 2

- e .

#

#Ret
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Hilaet umen (Beeſt bol Hragten.

lºl lof 3ingt allet &#ngelen &chaat/

HI)enſci) / (3emell 2larb / en Zee te gaat/

1900? 't buonder uumer magten.

illuj eet // GP Egeer/

lgoſianna // themelg JBanna/

HIBp lof 3ingen /

Mºl (Bob/ Schepper aller bingen.

A M E N.

Over de veragtinge der

w E R E L D.
Stem: Myn Vryſter ſcheid 'er uit.

I. - -

B# HPenſchen ſuſt/

apſe ſteebg be Ziel ontruſt/

apoo! beel beranderingen:

Hboe bunaalb gp op het ſpoorloog pab,

't IBelft b?aaib alg 't abonturig rab;

gËn uJenſch geen beter bingen. »

2. -

aDanneer het 2larbſch geluk /

ill toelaat 30nbet Dault/

eBeen Zee ſtam hoger ſteig'ren;

iſlBaat laag ! Dan ſtaat de bal gereeb /

gên tooub een kraam ban Huagent, leeb/

RPaar u?eugb 3ijn b?eugb 3aſ moeig'rell.

3.

&togt Dan blp tranen uit /
- - dBooge

l
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JPoohneeb met bgoef geluit/

3Perfoeit be bertelheben/

een 3ocht in 't neberige buig/

|Im trooſt boo? Dit ge5egenb Hruig/

3Pat brengt ook ruſt en b?eben.

4. .

dPan 3al bie 49pperboogb/

3Pie alleghlaar beoogd / .

Zijn liebe ſtem boem boren

JPoo! 't roepen/ hom mijn liebe kinb/

ſifjg op / buant gp gemabe binù /

3ſt heb u uitberhoren.

GE BE D Tot JE ZU M

Om verſterkinge en vertrooſtinge in de

U RE D e s D O O D S.

Stemme: O God wy danken dyner goed.

&Pf: Karel Koning van Engeland. ..."

9f: O Wonder boven Wonder groot.

I.

ge5u alg mijn ſterfuur maaht!

Zo upilb mp niet begeben/ .

4.5ceft dat mijn Ziel ban na u haakt /

19ccl meer alg in mijn lenen /

&P neemt alg Dan in uu beljoeb

«Ben p?ijg/ baat gp tiAn bierbaat 25loeb/

Zo blijb ljebt bu0? gegeben.

2

#Pijn ſterkezong: bobeg boob/

3 A &#n
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oEn Leoen mpmeg 3Leueng/ r! ,

/ - alBanneer mijn 3onben 3 maat en groot/ - l

% in 30 beel ſtrijbg en ſtreueng/ 't

3IPp t'5amen 3ullen komen boog/ .

&trijkt gp 3e boo? uun 23loeb ben boog.

3Poet5 al te niet t'ebeng. -

3.

#nbien iſt ban nog mogt beugeeſt

Zijn / boo! be boob bebonben/

&o Yuiſb ban boo! nuo Igeil'gen G5eeſt/

#lap u?eugb en beil uerhonben/

3Berblijft be &Satan ban mn mijt/

JPat ijp in mijnen leſten ſtrijt/

n JIRijn Ziel niet mag bernuonben.

,.'

T - - 4.

YBerkhoffſt nlp in mijn grootſte moob/

3Bet umen angſt en pijlic/ - - ' -

2llig illue #iel mag tot 'er boob - J

25ebgoeft/ tot trooſt ber, mijne. |

- Thijn heiland en berlaat mn niet /

- - alPanneer ik in mijn 3ujaar beto;iet /

2 Scijfer alg betlaten ſchijne.
t

.' ", 5. -

* JPoe gp in bang aanbegting bpaarb A

itulam u het 3ïpeet aflopen / .

HE2et bloeb'ge b?tipp'len op ber 2larb/

TBie b'een na D'anber b?open/ ' . .

gÈf uuilb mijn houden boob3weet ban/ | | | |

&Baar boo? 50 heiligen/ Dat ift ſtan/ -

#n nooù en boob va: hopen. , vº

D -

lInn bycbe tot mijn leſten ſnift /

25euoaat mijn hert en 3innen/

*Pat iſt baat boo, mag al ben ſchrift

#n ſtnett beg booög berubinnen /

3-0 Dat ih met een goed betſtand/

3

#ijn
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*.

#ſlâijn ziel bebeel in 'g 1Baberg ijanb /

«En noel uuo trooſt van binnen,

. 7.

45eeft bat boo! liefb' of 30,g 't gemoeb/

iſlaag aan niet ?larbfciyeg hangen/

#Baar 50 na u/ mijn enig goeb/

jl?et alle firagt betlangen/

&Pat ift mag roepen onuerbaaſt / "-

H#eet Heyu hoorn! Ei Hoom tog haaſt!

illun liefb heeft mp beuangen.

- 8

*lgt elerſch is sualiſ wiſt op als ban

ºpen 45eeſt gelulllig mahen / .

2-0 Dat iſ na ben gemel Han/

- ill2et luſt en pber halten /

'Boe buiſter 't Pal beg boobg ooſt 5p /

2lig uuben &taf maar leibe imp/ - - -

zal ik er booſ geraken. s

9.

#HBitg gp boo2 mp geſto?ben 3ijt/

Hºtan inp be bood niet fcljabeln/ .

2ºp ig het einde ban mijn ſtrijb/

het ſlot nam alle humaben /

ga li?eer 3'ig na uun eigen HIBoogb/

Peg eeuun'gen lepeng / HIBtg en 3poogt/

Bie maakt inp onbelaben.
- l O,

JPoet boog een tijb mijn HLijf in b'?larb /

&#en fpp3e 3ijn ber ſlBoymen/

2lig gp 3ult 5ijn geopenbaard/

#uſt gp het mp Uerbommen/

qDp dat het eeuuuíg in ſhoog ſtijf /

ſtlun beerlijft HLichaam 3p gelijh/

JPit fian be boob uerfto?meil.

ſ

* - 1e 4 - De
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De Weg om met Jezus in 't

Houwlyk te komen.

3eoig: Belle Iris.

" I.

W## in bit ſlºouuulijft treen?

't #g te ſtappen uit u 5onben! , ,

2lfſtaan ban uun eigen gronden

3Paiſch bernuft / en pole re'en." º

2ll uun eigen te ber3ahen/ | | | | |

gºn te uuo?ben tot een niet /

ga uu eigen leden baten/

gier gp u00:0 bp 450D een iet.
2. 7

't gg in 't heimelijſt alleen

zomben 3ien/ en te beſch?eien /

een ſlºot om genabe blelen/ . '

3Bou: aanljoinbembe 45ebren!

't gg hier met betraande iPangen

23röelenb' te blpuen ſtaan/

#ein geüllrig aan te l)angen

om de ſituintjeg van Bena'an.

- 3.

't gg te 3ijn be arrebeit)

doni uerburuenbijeen te boben/

alPrg te boem be breemde 450ben ) . .

#Schoon bet iDleeſch baat tegen pleit.

39aberg) ſpuig / en 45oet bergeten/

TPaar niet meer na om te 3ien/

gPaar ban uit te gaan! Dat 'g bUeten3"Dat het ig met Jezus een. •

, - 4, 5?ie
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4.

5Biennant bog be5it bit recht/

eEer hp 't eigen gaat berftopen/

3Lebig / bie na ge3tig lopen

gig bie Betlant toege3egt.

Pat te boen/ Dat ig gelobell.

't gig geen baab uan IBleeſch en 25loet/

Hilàaar het komen komt van boven,

GEn ban ig ſjet komen gott.

5.

312ant alleen 't Beloof/ om hoog

JPoet ong boben b'?larbe b?aben/

gaat maakt ong tot 19emelſch &labell/

UPat brengt hoger goet in 't 49og.

't &#g alleen dat uJaar gelopen/

3Pat be 2-iel maaht tot een ſtºelt/

TBaat mee 3iet men naar ott1 boge/
qºn bel)ouù beneen het belt. A

6

't laaaht ong toch met 23 e5ug eetl/

Stelt ong in Den ſtaat ban eroen/

't zp mup leben/ ofte ſterben/

2#l het 3pne ig ong geineen.

Jlaet hem ſpringt men ober ſt)uren/

dEn men loopt boo, 25euben been /

Hilaet ljem Han men 't 3ttur berbuten/

dem dat men ig met hem een.

7.

d? hoe nobig ban bie 45aaf! .
't ſtan be HBereſb operuuimen / . ſ

't 232engt 't on5igtbaar goet te binnen 1

't JI)aaht be Ziel baat ban een &laaf.

H2et Geloof moet 3ijn het Anker, ,

l#eilano gejug 3ijn be Grond:.

3Pat Daat buiten ig / ig Hanſier / | | | |

3Belft het bert ter boob toe woont. -

- 13 5 8. jl?aat
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8.

Hſlaaar bit «Ebele 39uik-#ſumeel

ſpeeft geen ſterbeling te uJagten

Hllit berbienſte of tige hragten;

't gig ſpobg uuerit alleen geheel:

't Zijn beg (2emelg regenplaſſen

•- 't ſpuilt-3uuncel uan 't 3iele-pgaal.

3Pfe 't G5eloof eerſt brengen boogt /

«En bp moogtgang op boen maſſen/

&Poo! 3ijn beeſt en magtig aboot. J

9.

ge5u! luilt boog uuje ſtragt / | | | | |

3Pat Q5eloof 30 in mp Wuerſten/

3Pat 'it b'aanurag baar uan kan merken/

3Pat iſt 't niet lueer boub' ueroagt.

't gig. De ſpring ban 't 45eeſtlijk leben/ -

25;ou ban HLicht/ ban 3Liefbe-ſtraat /

JPie men 45obe en Hilaemſch moet geben/

- 1 O.,

#toin ban ſtoning &#e5u ſtom!

3Laat u &chepter en 25anieren/

qDeeſt en HLichaam beib beſtieren,

#TBaaltt mp tot uur | 2ciligboul.

alBant mijn heil alleen gelegen

gig in 't ftoniuglijſt gebied

HIºp u?pupillig t'ooergeuen:

dBeerber ljetl en woenſcb ik niet.

1. R Us T E.

Behelzende 't geluk van die met Jezus ge
trouwt is.

* • - II ,

2tch ! hoe goet ig 't uoo! be 3iel /

spat ºp gaat met gesug trouwen!

-

Çn
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«En bug eeulmig 3al baſt houbben/

't Gögoot geluh dat haar toebiel!

JPat 3p baaglijftg mag beſchoubuen

't ?lanbanälo5e eeuſmig ?Il /

jl het een hartelijſt bertroumen/

dPat het nimmer einben 3al.

I 2.

(@Loen 3e haar birſp?onh hab nit 45ob/

#tonb'3e haar ſteeùg in Çöob uermaken?

G#n haù regt tot alle 3aften/

#ſa't IBeel-2ël mag toen haar lobt.

2Elieg hon haar bienſtig leiden

(Lot het hoogſte einbe in 45ob /

«Been afmijſting hulam haar ſcheiden

19an jaar toegeballen 3Lebt.

I3.

#ſlâaar toen 3p moub ube3en groot /

qEn boat hogerg ging beogen/

gig bat 5alig ſïecht betblogen/

Gên 3p ban 45oög 25eelt ontbloot.

b' gemel mert haar toegeſloten)

G5obg genieenſchap opge5egt /

gÈn 3p ban ben @Lij?oon berſtoten /

eÉn op jaar een bloeit gelegt.

1 4.

HI)aar alg boet be 2-tele bit / .

«Baat met 24e5ug houtblijft maſten/

ſt?ijgt 3p recht tot alle 3aſten)

«En Homt meer in 't bol be5it.

'# #3emelg beuren gaan lueer open/ .

't Hligt ban bgebe gaat unect op,

1Bloeh / en b2e3e/ fchrift gaan lopen

t

r

«En be blijdſchap ſilinnt in top. ,

I 5.

2iel/ luie 5al 't geen 3omber einb /

wPat u toeutoeit/ hter ooit meten/

t /

't &#g
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't gig hier alleg ongemeten/

2Ellen GBeeſten onbehent. -

't gig getrouuut met bien @mega/ .

apie baat tg het al in all/ - -

GEn mieng bolbeiù 30mber meerga

cºeumig boo; u uJe5en 5al. - -

* 16.

't gig getrouwt met Bobeg zoon

apte be ſchoonſt ig ban be ilàenſchen/

't ſpoo! merp ban ber «Englen menſchen/

't #g te 3itten op 3ijn Lb3oon. -

HPietg miſ bp 3ijn Bolli ontbouwen/

zijn beloften leggen baat/

2lig bp met de ziel gaat troumen

2li ljet 3ijne ig ljet baar.
- I

7.

3Pant al boo? beg HPerelbä gront

#hupam be a Priebelb baat in t'3anle/

dBm bit Igoumulijſt te beramen/

't #g ſBoog u?pe en eigen bont.

#oſemant hoeft hier ban te ſchromen !

zo bp op Dit fondament

23ontoen upil: nietg hanberboemen/

3Paſt berg trolluj ig) #nen Ellt, -/

I

2tch boe 5alig íg bie Haenſch/

spie in 't Lyouauclijſt geſtomen

gg / en baar in opgenomen!

of eunuig heeft bp baar 3ijn menſch.

Gil 3ijn ſcijuit ig huwijt geſchonken,

4

1pp uernicuuot na 45obeg 25telt:

2ill be bloeh / en ſchult betogonlieil; A

2tſ 3ijn mouben 3ijn gebeelt. -

- 19.

45ob alleen ig 't hoogſte goet/ w

- âDeertig al ong lopen/ blauen/ of
- 11
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«En baar ban te mogben &laben -

gig be b?pheio uan 't gemoet.

3ïBaarom ſtaat gp ban te bgalen/

«En oerſpilt uuu gouden tijb

#ſlâet in 't ſtof te leggen malen ?

Ipoger 5aaſt moet 3ijn uun blijt.
, ' - 2O. ' '

gig beg ſperelbg 19op 3o mooi?

3Pat g'aan baat geeft uub bermogen/

't Ibert / be bamb/ ja beib' De 4Bgen/

2lan mat ſchijnſchoon / ſtanH / en hooi?

2 al 3'u geben buaat genoegen /

2IIg be boob 3ijn boodſchap boet/

5?een 't genot ig Zielen-bunoegen/

3Paar moet 3ijn een ander goet.

- 2 I. ,

ge3ug moet alleen u 5ugt

Žijn/ en gp 3ijn lithijgg-gebange.

3Ban hem moeſt gp ſtaag afhangen

5àaar hem lopen met 'er blugt.

19p aſleen geeft bol genoegen /

3Bolop / mat be 3iele luſt/

Ipp alleen ſtilt 5ielen-unoegen/

lºp be ſhoo!tſtar dan mijn ruſt.

22.

3ïBeg ban HPerelb! u 45ebouur

19eb ik lang te bunaal behehen/

3Paterlo5e / bogte 25ehen

#lm aanbiebing ben ift ſcljoubo.

't 45goot Ibeel-2II kan nooit opgeben/

3Pat bolboet be 3ielen luſt;

zfelg begeerteng hoger 5uneben:

3èiuben in um ſchoot geen ruſt.

II. RU STE.

i
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" II. R U s T E.

Hoog Kenteken van in 't Houwlyk te zyn.

23. . . . . . .

't gig alleen be Liefdens-Aar

aete in Ghobe ig ontſp?ongen/

zºpie ben libeer heeft aangebgongelt

't 45!ote heil te gebell baat.

't GLoppunt ban ble boge toegen

3JBaat ban 't al nam 3ijn begin/

32an baar af bien bogen 5egen

't zalig einbeloo# geunin.

24.

gzo moeſt be5e Liefdens-Aar

z{Pie ban boben ig gebloten /

q#n in 't ſjert ig uitgeſtoten

Astabig boeberſieren maat

#aar begin / fontein/ en boe3en/

#aar haar allereerſten ſp?ing/

#paar 't haar al ig uitgere5en /

apaar 3p alleg uit ontfing.

25.

ſpier en moeſt men nooit ſtaan ſtill

#oo! men 't Schepſel mag onthoinen/

dºen in ſpobe opgenomen

ſmaag / beruſtend in 3ijn upil.

dD heil3ame / 3oete ballben !

#lg met 30 getrohhen mogt/

ſpat men raakt van b'?larb5e ſtranden

oºm belant aan 'g H2eintig Fort.

w - 2 o -

spam baat meg3inht in bien ſtroom

3Dan bie bolle (3emclg goeben/ -

JPie nooit ebben/ maar ſteebg bloeben/ #!

. . - Alit

l

*, *
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ſlit beg Ibemelg Ibeiligbom.

Baar legt ban be 3iel 3ig meber

2lan bie 3oete ſlPaterbeeſt/

Zp en miſ/ en hoeft niet meerbet/

3Pat mag baat het oog op heeh.

27.

3Poo! bat ſbobbelijk bertoog

#omt al 't ?larbſche uweg te blieten/

't Bierig 4Pog het al ontſchieten/

2Alleen Bob blijft in het ſpog.

3Pan gaat 3ig be Ziel peryaben/

&chiet. Onmibbelbaar in 45ob

(Lot ber5inheng toe 3ig baben. - - - -

#n jaar onbegrepen igbt.
w, " 28.

W

zieltjen hebt gp be5e 3aak

3TBel 30 in uuu onberbonbeu

&Pat 3e 3egt op goebe gronben/

3Pit ig 45oblijft 3ielg bermaak.

#uſt Dan baat / en bout uun gangen

%jn beg l9eeren ubijbe 3aal/

&Lot je buert met liefde omuangen

&#n hem looft met &#ng'Ien taai.

I II. R U ST E. -

Een minder of lager Kenteken.

29.

312aar bemijl 45obg #Liefbe-ſtraal

&o geſtabig niet komt ſomſten/

3Pat het maakt be &iele o?onſten:

ilbaar met miſt bat 3Liefbe-ontſjaal;

Zo moet 3p be hoge wegen

12an Hebouaag 3uture muil

- - HBinnet

A"
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5einumermeer gaan ſprehen tegen/

#ſlâaar in alleg wegen ſtil.

3O. 1.

gezaag ban/ Ziel/ muel babje ruſt / €

3Boo! dat HY 3ijn 1Liefbe-ſtralen ,

gn uun ziel beeb neberbalen/

#oo, gn ban hem ubert geliuſt ? - - -

3Poo! gp 5aagt 3ijn liefde-tehen

oEn d'u in 3ijn Armen uont/ . . .

jt met liefde op hubant humeken! .

zeg/ maat in uun ruſt beſtont? -

1 3 I. :

#ſlaaar inbſen 't ooh 50 gebiel/ .

ſpat men in bie eerſte uperhen/ . . . .

5Piet 50 buiblijft Han benuerlien / .

#Pat geruſt ſtelt on3e #iel,

#ſiaen heeft ban maar te beſchouwden

3TBaat De Ziele neemt baat heet

dPf3e niet heeft ſuſt tot troumen/

» Blaet gummanuël baar lºert!
- 32. -

Of gehouaag hoogſte HPet t

5Piet íg 't innig 3iel bermaken

@f baat hert niet 3omtijûg blaften.

ſtan tot liefde ban 't ge5et.

dPf3e niet menſcht al haar leben

42p te b?agen aan ben iigeer 2

apag bp bag 3ig opergeben/

alPil en me5en boo? hem tttt.

- 33.

Of 3p baat niet in beruſt /

JPat haar herte mogte une5en

't ſpeſigbom / ban 45oo gepre3en ?

GPf 't niet 3oum 3ijn al haar luſt;

gaat 3p 3ag beg ſtoningé gangelt

3'n bat baat hlein heiligbom/
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dBf 3p niet en moet gebangen/

319eg getuht boog De3en ſtroom.

34.

OPm ooit geerne 30 te 3ijn

geen ban Die ijp gaat be 49ren A

Hilaet 3ijn honingg #ptiem booboren/
Rºll mag 't ſmette ijp 50u 't Iſ'en.

Zp 3iet haar geluk gelegen

%jn bie 3oete ſlabernp/

ièan te mambºlen op 3ijn megen

3JBenſcht 3p nooit te me5en up.

- 35.

3Bant in 't Holt ban ge5u 3p

2Ziet #nig## j

3Pat 3p 't maakt baat Daagſche poginGPm te b?agen nap en blp. th poging

't #g haar wenſchelykſte zake, -

't Enig hoſtelijk litleen-noob -

2II haar ſieraat op te maſten -

25eſb in leben en in #n. & ,

- 3o.

2lcij geef) ge5u! Dat iſt acht

H#oger bit) Dan gp 30ub geben

get in bit beneben leben!

«5cef/ bat ik er ſtaag op toagt.

dſbun mp / Dat iſt mag in tonnen/

252eibelen mijn 3upafifte 3iel/

2ºlg het tegenbeel 3ou komen /

2ºlg 't contratie boog en biel.

vREDA GERRITs.
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Z

D E. G E L O V I G E

I E L E
Die Zions treurige zyn, werden getrooſt en op

gewekt in haar afzyns ſmerten.

Op be 3Dij5e: Van den 12. Pſalm.

I.

& bat be gronb o £ion! ban u boenen /

I 23ig 't Daarom Dat gp 50 geuoelig litlaagt /

dPat gp u 253utbegom ban rondom benen

3?iet 5ien en ſt0mb/ ij0e 38et gp lla beun u?aagt?

: r. 2•

't gig maat bat balt 3eer laſtig om te b?agen/

oBp miſt baat boo? beel 30etigheid en b?eugt/

HPogtang moogt gp nooit tuijffelmoedig Hlagen/

&Iertuijl 45ob roept meeſt t'aller tijd perheugt.

- 3.

«Bp hebt bog aan u #eer be bamb gegeben/

't 25eroulut u niet gp openb nog t1 bert/

3Boo? 3 e5u 2öloeb en 45eeſt u oo! 't Ligt en 't HLeben/

RPat boog hem aan 5ijn IPolft geſchonken mert. *

4.

65p blijft nog ſteebg naa 5ijn gemeinſchap bijgen/

45eloof en liefden kleeft hem achter aan /

H#p ltan alleen u 3ugtent ljert boen 3uJijgen/

«Been alarög genot Han unnen bo?ſt berſlaan.

5.

#em niet genoeg te ſieben en te ugejen/

### in bero?iet geſtabig en u pijn/

ft nu 5elfg geheel boot hem te me3en/dByr men

«En gp 6“mint al bie 5ijn ºpzienben 3ijn,
6. Pit
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's 6.

abit ig 3ijn merk ook nu gp ſchijnt uerlaten/

«En hp heeft bp b'onluanhelbare Irouun

Q5e3uboren bat in geenberijanbe ſtaten/

H#p ooit 3ijn gunſt dan u doen buijſten 50tluj. ' .

7. l

2IIg hp 3ijn ligt ban ban u uweg komt halen/

3Poet bn ten goeben na 3ijn uJijg beleit / .

«Bin u in tijbg uueer lieffelijk te beſtralen/

obelijſt jp bat u hlaatlijſt heeft ge5eit. /

- 8

JPit mag het beel ban al 45obg G5unſtgenoten/

3Pie ooh Daar ouer Hlaagben alg gp boet/ .

2 p uJaren nogtang ban hem uief berſtoten/ -

dDaar moeſten namaalg 3eggen 't woag ong goef.

9.

lºp unil hier boo, maar u 45eloof bep?oeben/

H#p 3iet u tuelſ ſchoon gp beun niet en 3iet/

3Laat b'buſſter u ban niet te 3eer Üebgoeben/

H#p bie gelooft ig 3alig / niet bie 3iet.

IO, l º

3Pe teſteng ban 3ijn toegenegen herte w

&ijn uitgebguht in 5ijn onfeilbaat ſlP002t/ ve

3Paar ſp;eeft bp urban bgebe/ ſtilt u finerte/

2ël metht gp 't niet u 3ugten uJetb berboogt.

1 I,

1l naam blijft eeuunig in 5ijn hert geſch?eben/

Schoon gp bie in 5ijn 75oeſt tiiet le5en Hollb/

@Ieruuijl jij hem het glamoob hebt gegeben/

“En met hem 3ijt berenigt in 't iDerbond. -

- I 2.

d? Dat Derbomb ſtaat baſt / 't 5al eeuunig buren/

1Berbergt bp 3ig ljier boog een ſtorten tijb /

(3il mag 't u leuen lang) na weinig uren/ -

&ult gp hem ecutuig 3ien heel b;n ban ſtrijd. .A., -

-- # 2. 13. 3èere
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-

I3.

3Perlmagt bie tijb met ſtiltjeib en berlangen/

2e naberb Uaſt / en elf bag ig 'er een/

>- 3Pan 3ult gp ligt boo; buiſternig ontfangen/ /

giën nooit meet Hlagen. Dat gp 3ijt alleen.

- - I 4. - -

25lijft in 5ijiï Hragt maar trouuJ/ magt u boo! bbpalen !

12an 23ſt 5ug af / tot 'g 1Berelog Hramerp / -

3Paar nog geen heil ig u00! It ooit te halen/

€5p 5ult baaſt bp ljem 5ijn boo, eeuwig blp. '

15.

25ib om beloof b?p meer alg om 't geboelen /

3Paar boo! moet gp hier nuanb'len 't ig belooft/

25eftlaagt boo? 43ob u ongelobig uuoelen/

3ſberpt al tl 50?g urmer: op u hooft. '
I O. v

ſhoopt op 45obg 32aam / berljeugt u in 't geloben/

3leeft op 3ijn ſpoorb bat baſt ja eeuunig ig/

&Iot gm 5ult leben Up 't genot bier boben/ .

qDaat g!) nooit meer 5ult treuten oln 't gemig. -

1 7.

2enb miſbe lºgeer u 1Bolh 3elfg ligt en maarljeſb/

«Beleſb het bug tot op het lºgemelſch 3Feeſt /

* Paar 't bp u 3ijn in onbemolkte klaarheid/

3Boo! eeuwpig al het tmijffelen geneeſt.

AMEN, HALLELUJA.

,

:
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KONINKLYKE HARP; -

- O F LOF VAN -

D AV 1 Ds PS A LM EN.

W# &Pabib poogt te ſtelten maat 3ijn #goon/

RPie tergt/ aig HLucifet/ ben ipoogſten @Iroon/

«En mogù geſchopt uit dat oneindig ſchoon t

&Peg groten Laberg.

«Bobg goube (Long ban bemelg Ilhann bebout /

eBaat meiden / alg een HPen gedoopt in about/

RPie treithenb haar geleert bernuft ontbout/

Op 5uib're 25ſaberg. -

- - - Z

't zp bp 3ijn stem berfijnt / of die bergrooft) | |

3Pe ſlà,onghroon unegt dat bet gebal5emt ſpooft /

dPeg ſlaaug./ naar 't bartbeg #emelg/ boog gelooft - %
23n 't &#euunig Hleben. - Z- V

zijn fiijft gebigt/ geen b?oom / geen pb'Ie bonb/

25egrijpt ben ſchat van 't Out/ en ſlieulue Berbonb/

1Bertelo/ en leert / en bib/ en heelt / en uuonb /

il 2et kunſt boogueuen. '-

-

/

3Pe 5angerige #ont ig altijd bol - /

3Ban Hacobg I)arber/ geen berſierbe 2ſpoi/ ' . - . '

JPie b'uitgele3e &chaar/ geboſt met álDol / ! .

2lan berfclje 25eeſten

# 3, zorg ,
is
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--- vrº------------ nºrº- * -

Zorgbulbig b?emht / en in het groene ſlºeib/

GEn onberbubaalt op het rechte ſpoor geleib/

giën jaar beſchermt b00? 3ijn getrouuuigijeib

12002 ſlPoluen-treelien.

bier buift voor 't licht beg scheppers verſie nagt!
GEn 't uſerreh ſtuh ber ſlBerelo toonb met p?agt/

Peguetherg uijgheib / goebigbelb/ en magt

#n alle beelen.

't Bemelf beg ſpemelg ſtralen ban 3ig geeft/ r

3 De lucht boo?luchtig uol 45ebogelt 3uueeft /

VPe uuoeſte Zee bie bruiſt / en 't ?tarbrijh leeft

3Boog ſtabig teelen.

alBie beeft niet/ alg be lºemel Abrahamg 5aaft

iſiecijtbaarbig banthaaft / toegeruſt met u?aalt

«En fcljept in 2öloebuergieten 3ijn bermaalt /

- &#n groeit in 't fluohen ?

33erbolgen onmeer boert hem grimmig been/

«3in ljoog íg 3ier/ be Duiſternië belleen.

dBe JPonoer monſelt/ 23lirem blaub be ſteen/

* . JBe 23ergen rohen.

Tpe ſtroom berboogt/ 't Gebergte ſmelt alg apag.

't 45etroffen 12ce beſp?eit 't ge5eugbe gº?ag.

JBe glang Üet #ouen Ieit gebooft in ?tſcij/

en gloeiibe Douhen.

't &fmetiſch bolh/ een handvol ouerſhotel

ſºort olilangg al te kunebelſg en trotg/

« beboubureft kruipt in b'alternaarſte ſtofg/

i2el jl).00gtſpelontien.

't Gºſelo
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't G5tlobig l9art ſchiet 1Pleugelg aan / en ſtelt -

Zich ſchrap ter blugt naar 't licht beſtarnbe 19elt /

69p 't 5ingen/ 't meſſt genote Deugt bertelt

jl?et lof te ſtrengſell /

3Poo! ſchelle ſlijmbal) @Irommel) en Schalmep/

#n 't mtbben ban ben iſlàaagbelijſten ſtep /

&#n na te bolgen met een lief geblep

H#et ſto0! Der &#ng'len.

I#et b?olijk ſhof ten bang gaat / op 't geluib /

leet ubelſt begroet be iPo?ſtelijhe 25!uſb/

&Pie met bogbuurſel jaren 25oe5em fluit/

«En tere Lenben/

3Pie &chone 3iet naar 25loeb noch ſl)aagſchap on/

Zp bolgt ben lieffelijſten 252uibegonn /

3Per ?illerſchoonſte 2 jongelingen 25lom/

- «En 't H2ooft bet 25euben.

49 grijse tmfion! ofer ban 25ethlehem !

illu Wuelgeſtelbe L3arp / en ljelle &tem

3Pie bouuJen 't buijtberinaart Heru5alen1

&Zot aan De 3Dolfien !

(Le Salem blinht be @Lempel/ en 't Palaig/

H#2ier 3egt nuen 490:log aan: hier ſluit men 13aig:

gEn ſjeruaart ſtrekt ban &Poſt/ en âlDeſt/ be reig

* #0 belet #90lſten !

H#ier hittelt hp ben ſterftelijſten ſalm -

g#n ſtot3en uucerfilanit met een nieumen 3Dſalm /

#n ſchabuuo van een Ieber of een 49alin

- G9f bet 4Dlijnen.

# 4 . De
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3Pe 25errech Zion ig 3ijn dºelſſion:

qBe Hlare ſleberbeelt 3ijn lº)engſte 23?on;

«Be HPet/ be ſDijébeſo 45obg be huiſche Bon

TPjebem leert Šch?ijben.

oap 't blauen ban bien Bobbelijhen Stijl | -

oſsepoelt de Ieber 25abelg ſcherpe 25ijl/ TS

GIreht ſlºo5eg op van ben geplaagbeu #Bijl.

- @nſpringen ?lberg

Altit ſteile ſtot3en) ſtremmen 2-ee en 1Bliet/

32errijſt be #fab uit Buin/ na lang berbiet/

25eſienb be #oon/ al ubat 'er fé geſchiet

w 25p b'4Pube iPaberg.

jleijn zanger 3it in 45obg berholen ſtaab /

den fuelt H5eëſlag/ bat beloofde #aab /

zijn ſtomimhlijhe en 22ieſterlijſte ſtaat

- " &#n 3BonbetûJerhen.

3Die blaaſt niet unanneer 3Pabib TBabib fitiſt ?

\ @En 't bootbeeſt 't nabeelt tegentreeb met luſt/

dPen bieren boekſteen / baar 't geboumu op ruſt

- 19an bep De #terhen?

#p ſtreſſt een Spiegel ban opregte boet/

gËn baſt 3ijn 450D bod: 't baog ?lItaar te boet/

«En uJaſcijt betmagert het bebielit gemoet

#n bgoebig 5ugten.

eBobg pijlen/ een onlijbelijſte ſmart/

&Die 5itten. Diep in 3ijn boogſcijoten | 3art /

3Dan iDigbaan en van Epamben benart:
w - , âDaar 3al bet blugten? - A

t

- l - * * sam

:

j
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25armhertigheib neigt berreupaart het ſPop/

«En byecht gelijk een belbge Zonne boo?

JPien & Pamp / en buifcijt van het genabe-#toog

dPeg ſchgeperg 49gen. -

Peeg bint 3ig baat 45e5alft ban alle mee/

g#n ſpringt en huppelt / alg een bartel ſiee/

GEn offert bank/ en flag 't geupbe Bee

" . (Lot ugeligt bebuggen.

gereg Zang-45obin ontſluit 45obg Ibeerlijkheib/ .

«En toont u b'onbepaalbe #Bajeſteit

3In 't meelbig lenen / 't melh geen tranen ſchgeit

3àog bueet ban treuren.

i

Biet pgaalt bat onberb?aaglijft ?lange3icht

%In 't b?iemaal geilig ongenaakbaar licht;

Ontelbare eng'len paſſen op hun plicht

- 2lan 'g #emelg beuren.

# #oe 5uſbet filimt bp op beg beren 25erg/

| | #het 2öenen 3ulanger uan 45oogdienſtig ſl)erg/

| Onno3el/ 3omber gal/ en 3onder erg?

- G5een 49ffertjanben.

of een 25ohäenbloeb) nog geen onrebelijſt 25eeſt

? 25ehagen hem/ och neen! maar allermeeſt

ſiecijtbaardigheib / en een betſlagen ſbeeſt

&P'e buaatÜſte 39anbell.

-, dºbp reuhelo3e) roept hp ban om hoog /

H30e miht gn bug met ulu geſpanileil 2500g/

&#n huJetſt ben 2Ippel ban het ?tl5ienb' ©og

D'@pregte Scljatt ?

# 5 - 3Dieng
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ambieng uitgeſtorte 25loeb/ een hoſtlijk 5Bat/

GEn @Iranen 45obt berſamelt in een Bat / .

49p bat 3ijn 3ogge bien berftuniſten &cijat

&ot bpgaaft beu)ate?

Het bier begpberg ſchiet be Ziel berſinb/

ſſ Banneer3e beel te bieriglijkt bemint

«Bobg mij5e 3l3et / in (Iafelen gepgint

«En 2lrong 3ebe:

«Been ſjoub 30 hoſtlijk ig alg @Bobg bebel:

«Been ſigonig 3oeter in hebzuht geh mel:

JPit ſterkt de hoop / bit 'g baaglijhg &narenſpel/

«En 'g nagtg haar rede.

iſPeeg beftigheib houb b'pbelheib in toom/

daſe benen blijft gelijk een ſnelle ſtroom /

3Perſtuift alg ſtof/ oerbubijnt gelijk een b?oom/

19erbuelät alg 25loemen /

gEn alg een blugge upfeſt boo? 't pbel ſchiet.

3Pe ſlàenſcij bueegt ligter in beeg ſchaal alg niet.

GP buna5en/ roept5e / mat 'g u leben? 3iet

ſlBatig uun roemen ?

Per ſBoben ſbob ontmaaht hier alg een 3Leeum /

g#n gaat alg ſlechter boo? het lupb gefcij?eeuuu

3Pet arme ſDe3e / en onberbguſtte HIPeeuuu

- &Be 1Bierſchaat ſpannen.

Hººp ſpreekt be ſ5obbelo3e ſïechterg aan/

TPfe in inſt na Iſiecht / en meeſt na 45iften ſtaall:

2ll 3ijt ge Bobenſ benkt gp 3ult bergaan/

?lig bu?ee @Lprannen.

* - - #leet
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iſ het bijf paar Snaren ſleept bp onbermoeſt

3Pe #toningen gehetent en geboeit /

3TBier &Cronen in de gront 3ijn uitgeroeit/

3àaat Ziong jl)uren:

3Pe &tammen juichen in bien 3egep?aal:

Zp 3ien beruponberd hoe 't geſloopt jBetaal

RBet ſteu5e-ſpoog en 3 frëlg 25ltremfiraal

JPiet hon berburen.

hier rieht be 25;oeberlijke Bree | 30 maarb -

3llg 25al5em-geuren in 'g ?latbg 19,ieſterg 25aarb/

«En Dauuu op 1?ermong benuelen bergaart,

H#iet bu0gb De 5egen

GBeyongen ober b'onbeblekte 252u1b/

&Bte bºeit 3ig alg een brugtbge HBijnſtolt uit:

«Elft 122ugtje bloeit rontom baat / alg een Spguit

25eſp;engt ban fiegen.

#p manb be boogheib / alg het lichte ſtaf/

GAf mo?ſelt haar niet li)eilanbg p5ren &taf/

Z'ig ſl2uurgrag / niemantg Schuur geopt 'et af:

ſl2aat 'g boogteng beber

qºn bichte ſcijabulu beht het broom gemoet!

3Pat groent/ gelijk een 3Palin op 1Libnon boet/

RPie ſtelten ban be Zon bero?agen moet

- Q#n HBilltet uJeÜet.

#Thijn 492feug braait 't onmeetbaar &tarrenbaſt/

zijn band die olijt be Hoele Bolben blah.

âDe 3Leeuuu 3it tanûeloog / 't 45ebogelt mah:

#et iſ Bollû Hrijgt Orell,

- &#en
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<Been Abbertonge blaakt bergiftigſpog.

't Pyppoſtig hart breeſt lagen nog beojog.

&Pe moeſte @Ipger 3uigt onno3el 5og/

«En uuogt herboten.

't beſpeenbe albichtje blugt naar moeberg ſchoot/
&o niet om hulp / alg beeg in bittrenmoot)

ſlot 'g lebeng burg/ boo: 't brullen dan de boot

«Ell bate & Lanbell,

2e bierige etng'Ien mahher op de tmacht/

#ig leegren om 't rechtuaarbige “Reſſacht;

«9f blagen het op hun bebauuube fcljacht/

«En 't fneeum Der banden.

#laſjn harpe baagt be 45oubt 25onbhiſt om/

JPie 5ubaliger is ban ?trong beſligbom/

39eteellt met 3ilbere Ba3uin en bon

&Pe nieuuJe ſlaanen

32erlichtrn niet meer luiſterg 'g TPfchterg geeſt.

iſlaet Lachenb 3loof beſteeät bp 't HLoberfeeſt/

't iDelft 't ouerleefde harte uee geneeſt/

/ «En ſtelpt be @Iranen.

SPit '# #tanaän / baar ſpeelt en ſportig bloeit/

19et 3Parabij#/ baat 't Hout beg leueng bloeit/

&Pe 23 on Deg Lyrtlg/ die 't oogſtig ſpart beſproeit/

&Pe ſtille gauen/ . \

#het licht ber 23ſinben/ 'g #ranhen 'Art3enp/

#Per ?trumen schat / be 25erg ber 3 poë5p.

i?ler 3uigt 't beloof op &Labo? / alg een 25p/

w 42aar 3oetſte gauen.

/ Rijn
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----

mafjn kragt be3u0ijht/ en bijgt boo, ieber beel/

&Ietupijl ik ſmebe een heten/ een Hutueel

. 3Pan tienmaal tien en effen half 50 beel

-

19ergulbe &chaahlen/

«En bang5e op feeſten om 'g 65e5alfbeng balg.

leierig 't al louter/ nietg en klinkt bier balg;

#ier hoopt het ſpo? geen amber hlanſten/ alg

19erbaagù Oraahlen.

&P onnabolgelijhen libarpenaat/

- Bie 't Hlierſpel booft ban flahfug en ſpinbaat/

GEn alle 19ogſten p?ififtelt met um &naat;

HIbn Ouù 45ebeente

«En àlſcij ig lang berfto:ben en berrot /

ilm HPurper lang berſſomben ban be ſhot)

jl?aar uun mu3ijh/ bol Zielg/ leeft nog bp 45obt/

&#11 3ijn 45emeente.

UITBREID IN GE DES

LXXXVII PSALMs
Spellende de geduurzaamheid, en uitge

ſtrektheid der

ALGEMENEKERKE
He: HPiettun geru5aïrm / ſhoog ſterft

&#n ſtad / op Zij: iffitg uaſt gegront/

q#n 3ijn ?lpoſtelg t5 50 fterſt / -

3lig of3e op & Paulüg ſtufjell ſtont. 3

t?
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TºBe Leelnel ſlaat haar ingang gaa/

12aat HPoorten tubalef in getal,

en ſtaande op ſcijltuuagt / unoeg en ſpaa/

25eſchut 3ijn li?uig bog: ongebal;
52og uteriger Dan bp 3ijn Lent ea

25eſchermbe / in 't uuoefte en bogre Belb/

eten rp ban Haren ongefcbent:

- 49 @bobg- &tab / Ittiſt-ſterh/ men bertelt

32an u beel upon02en outral !

ſpet 5p gp bier beneden ſirijt

C#n uuoºſtelt / onder 't broom getal;

49f boben ban huJet5uur bebºpt

25p 45ob met Eng'len triomfeert/

• aBe 2öouuubeet/. Die uur grondſteen Iep/

's, #laet 5ulſt een gloeiende begeert/

«En pber bp 3ig 5eluen 5ep :

gh unil ben ſnijlſtroom en Eupblaat

&Pen 13aleſtijner en 3Lprier

GEn ſlâoo! / en allerhande ſtaat

,,een uitheemſch bloed ontfonht boo, 't uiet
3Ban 23 e5ug Hennig roepen / om

(Le uuonen binnen uuut 1900gt.

âBie roemt bp u op 't 25urgerbom

1Dan Pauing Zoon / en 3ijn geboort?

ſpoe (5obt in 't Pleeſch 3ijn ſpoofoſtan ſticht?
“Bob 3elf 5al melden / hoe het uuoogt A

45eſcheiben uit het eeumuig licht/

l?et Lichaam aanſchoot/ nooit gehoopt;

een bouuube 3ijn 23eruſalem /

gen ſchreef 5ijn troume 25urgerg in/

- “Bemoebigt boo? 3ijn liebe ſtem, *

@Lot een G5emeenſchap / hart en 3ín.

GB H3eſlftab buiten umen ſlººuut

3g enhel jammer en bero!iet/

«En hartemee pan uur tot uur; /

1, &Pog binnen u berneemt men niet

- - gaan

,
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UPan blijdſchap ban haar ſtaat gemig/

&Pfe 3uchten looſt/ noch tranen ſcijgeit/

. «En ſpoo aanſchouwenbe alg bp ig/

25e5ft De hoogſte 5aligheid,

Het weergaloze Goed voor de gene,

die den Heere vrezen weggelegt.

Pſ. XXXI. zo.

stem: Hoog om hoog myn Ziel na boven, &c.

I,

O# hoe heerlijk // een begeerlijk

3g bat meergalo3e guet

3Pat gp be5en// Pie it bgejen/

&P5eben built in Oberbloet

&P 5alig 3inhen// 3Lebenb betoginhen

gn bie ſt?iſtalijne bloet/

#n bie it;iſtalijne bloet.

2.

SP'e hele ſlºemſche// #t?ijgt 3ijn menſchen

1Poo? 3ijn 45eeſt en Hlichaam beib /

alDijl be Hlare// 2onneſtralen

(@Lot be bolle Zaligheib/

H9em beuchlijft lichteu// of eunuig berlichten

jl?et een glang ban heerlijhhefb/

jl?et een glang ban ljeerlijhheib.

3.

«En 3ijn oogbeel// #!ijgt het boogbeel

3Ban onfeilbaar onderſcheib/ -

«En be upille // ſtuft ganſch ſtille

% in 't genot ban Žaligheib. -

&#n behartijtogten// 49naamgebogten/ 25ij

ººs. , .
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23lijnen in onbentlijſtheib/

25lijnen in ogbentlijſtheid.

4• - - -

't Lijf dat ſterflijk iſ en netberflijk

gn ueel ſtofieg tg uerbeelt/

âBoo! be HBoºmen// #n beel iPo?men

gig beraubert / en bernielt / , .

ápat aarbg berberflijft // Zal haaſt onſtttflijkt

3Luiſterrijſt meer 3ijn geheelt/

#Luiſterrijſt uJeer 3ijn geheelt.

5.

Ibet gesigte/) beet geurigte/

gn be mij5e 3amenloop

33an 4，5oög beugben// 19ol ban b?eugbelt

zien 5p teffeng op een hoop/

Thterlijk uitblinhem// «En ºp bet3luiten

gienemb] ſterbenb in bien boop /

3Leuenb) ſteroenb in bien boop.
6.

aPaar 3p hennen/l #ig gemennen

2fan be uJij5e 193ebe ſtaat/

een boog peilen// Zouber feiſen /

't Ibeil dat haar te magten ſtaat!

ſpoehp ontferment // @f niet erberment/

abuijenben verloren laat/

aPut3emben berloren laat.

- 7.

q#ſſtem zomber // Zal een toonbet

zijn ban 'g 1)eeren bip genaal

alpijl 45obg woegen // &chenen 't tegen

3Peel te ſpellen braa.

eEn 3p bebeegben // Beburig bgregben

't G#eulmige berberf hier naa/

t ſteuupige berberf# l18tl,

«Bob Den Dabeth open &pgingabet

Y

** ------

3eau

i
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-

3eam haar leben/ 'g 31Berelbg #eſſ/

aleare 45gombſteen // lipooft en hoekſteen/

GEn Gºemabeng ?ºfgronbg peil/

- 2p baat aanſchouwden // GEn op bein boubmen/

op bat onbegrijplijk ſtell/

dep dat onbegrijplijſt ſteil.

I. R U ST E.

- * 9.

3ealſche 3Berelb// IËoe beperelb

iſlaet 25lanhet5el/ glang en p?agt

SEH u luiſter // 3Legt in 't buiſter

2II u grootgheib/ «Eer/ en ſlaagt/ .

3Pit Beel alleene // GEn amberg geene

3Bogt ban 192omen hoog geacht; Y

't aféare €5oeb alleen geacht / -

't 319ate G50eb alleen geacht.

, IO. *

zie eengteber// Ziele/ nebet

gn be gifgront ban u Niet. . .

I#ef u ſPgen // AIBeer om hoge

6ïot het GPnreikbare Iet -

2ian U geſchonken/) 3Pie mogt niet bonken?

3MPie berlieſt 3ig 3elben niet/

312ie berlieſt 3ig 3elben niet!

I I. " " ,

dBobeg zoon// Berlaat ben @Lij?oon en

Zeg/ leg baat mijn 12eerlijftijefd ! - ,

aPoo! mijn ſterben // #ult gp erben

zonbaar! be5e 3aligheid.

lpoe groot en bierbaat! // #oe ontmaatbeetbaatgig 't bat gp hebt boeggelett / - N

#g 't bat gp hebt weggeleit!
l 2. l

b'&#erſtelingen l/ 12an Die billgen -&#erſtelingen l/ # g ſ #laatt
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3Flaauune trehlien ban 45obg 28eelt/ .

't qDnafmeetlijſt / Onuitſpreeklijft

3Ban bie 't hert en ſinnen ſtreelt/ -

3l3ie Han uitbguhften// Zohbet betruhhen

't Beil. Dat ge;lt mebebeeſt/ .

't lºeil bat 3 e5u mebebeelt.

I 3. -

49 bie byeette/l 69ngemeten !

69 bie diepte 3omber gront!

GP bie lengte // Zomber engte!

ſ9 bie 25alſſem in mijn ſlBonb!

JPit oberbenſtein // Iſlaag 't 3Lichaam ârenhen/

HE)aar het maaitt be Ziel ge5ont/ . -

't maakt het Hubijnenb ſjert ge3ont.

- 14. * * *

#tomt toch ſlèertelb | 3Pie 50 buJerrelb

#n 't beſlijſt ber 3ichtbaarheen) -

25?eng tt 332ooje // #oopt het mooje . . .

2ëlleg op malhaar bp een : -

«En uiat 5al 't ube3en // 25p 't booggepge5en

&Beel? met @Bob te 3ijn gemeen! s”

UPeel? met @Bob te 3ijn gemeen.

1 5. .

2lſ nu luahen // 2II tim blahen/

2ºorgen/ ſjebluſt 't hart bootrijb.

45uuſt en &#ere // ſtag berheren

93u mignoegen/ afgunſt / ſpijt:

«En homt bp 't miſſen// 't albroegenb geluiſſe?

&Pan 5ijt gp uun b?eugben htmijt / r

Pan 3ijt gp uuu via: in hupijt!

I

alg te honing iſ aan te meaning

Ban uuu 11emen hutte hlopt/

## // ilbuen 25efier

hn lang opgehropt.

woenlit bit ozoïſubini Visualijktenne
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CEet De Doob ben uJeg toeſtopt.

II. R U S T E.

1Boig: Och dat ik voor u leven mogt.

- I. -

M# mie ban u ben Ibrere beeſt !

- ſ9 #inbren ſBobg! mueeſt onbeUeeſt/

3Laat 45eeft en Ziel en togten rp5en:

&Ppbliegen om bien Bob te p?p3en.

2. -

35ob allerbelen ſpeel/ uun Hobt/

ill &#rfbeel ig gehoua &#dbf!

aeat Aaroſch. Hij onarch ban heel be aperde

#g u gelijh / hoe ſchoon bepeteld.

3.

3Perbeel u een be5itter ban

2ll 't geen op ?larb genoegen kan

32erſchaffen/ 3onber ſkob te vrezen,

Zoub ge in 3ijn ſtaat uJel upillen ujejen?

4. - -

dD neen! een ſtraaltjen ban bat goet/

«En Hruim hen uit bien oberbloet /

geen golfjen uit bfe Purp?e 25:onnen

3Ban 't H3eiſbloeb meer geneugten honnen.

y.

2lanbrengen / alg beg 1Derelbg &chat/

«En pb'le gunſt banſiºenfcijen: âDat

#g toch een lebig 1Bo?nu te acijfen

3 làet al 3íjn trotg beb?ijf/ en p?acijten ?

6

álBat 'g baienbſchap? niet ban &#igenbaat.

&cijijllliefde? alg bebehten baat

# 2. 25eb;og/



34o GE E S TE LY K E

25eblog/ gebeinſthein / Iaſiren/ liegen

3Perniſt/ 3eer min5aan u bebliegen.

- 7.

HIbn 23 e5ug ig alleen getroum /

#In liefde 50mber naberoutn I

oprecht ſtamnaſtig en beſtenbig/ /

2ig 3elf gelijft. 49 95oeb onenbig. " "

8

2 eet bobent oordeel van bieuſje

19an uJaan/ uitbelen hier ben p?ijg

saaat haat of liefde/ ſchabe of bootbeel/

gºlft 3iften/ buannen/ met boogoogbeeſ. ,,

9.

't Berborgen leben met ben libeer

gg belen onbeſtent: maat meet

't #aukeurig 3ien bau 'g 3Baaften ſplinter

zijn eigen balk boogbp. 42 âBinter!

IO.

op ſpare âDinter uan be herh! ,

&P pg're tpben! maar ig 't merft -

JPer liefbe/ 't merk ban Heyug Schapen/

JPienaat ben ſtern Deg #erberg gapen?

II • - -

3Paar eigen zin 3it bouen aan/ .

HEdoet Jezus zin buig buiten ſtaan.

Jaaat eigen eer alleen beboelt uuogt /

«Been toeleg boo, Gods Eer geboeit mo!t.

I 2,

3Die ſtemt toch recht bit hoogſte goet!

?lIg Hleine! menig ban gemoet!

3Pie bn 3ig 3elf geheel ontblcot ig /

&Per âDerelt / onbehent/ geboot ig.

I 3.

#ieng hoogſte goet ig ſjob be dºet

die genen hartcijft/ en teet

e

« is

3Boog
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3Boo? al bat goet aan hen geſchonken:

1 lit gesug leeſl-fontein gebonhen.
I
4.

&Pie op 't 3ement ban ge5ug 25ſoeb -,

Zijn Ipeil bout. NBoog 45eloof gemoeb

5Paar hulp uit 3iet ban He5ug bouen /

«Pp bat be liſt 3ijn iigoon niet tone.

1 5.

UPie bp 3ig 3elf berloren ig/
«En egter meberboren ig/ - iſ

Çn bug bit goet in b' Eerſtelingen - 1

25e5it/ en acht boo? a: Diligen.
Y, l -

Jaie beel gebruift ban 3estig maakt/

- iſlit gejug Hracht naar ge5ug haaht / "

geoo! #esug beeſt bestelt/ beulogen - ,

25ebinblijft hent 5ijn onuermogen, -

- I 7,

JPie magtenbe ben ſpeer oerbeib/

- . «En om 3ijn af5ijn treurig ſchºeib/ -

«En alg bp meerHomt/ byolijft 3ingen.'

Ga mei ban b;eugben # han ſpringen,

I

SPeg merp u/ Ziel/ in lochening

's 1Ban eigen ſuſt / en alle bing/

4Potmoebig neer boog ge5ug boeten -

ºp han/ ja wil uur ſcuulden boeten. v

--

- p 19.

glü bib u / ſta mat ſtil bebaar)

«En hom ban alg een 2öebelaat

2ºlg hpgenbe bit goet begeren:

| Berlochent al uuu byeembe lºgeren,
- 2O, A

HIun eigen Hragt) boil/ 3in en luſt/-

1 lun eigen buijgheib / balſche ruſt:

«En laat uun ban 5ijn licht beſtralen
- # 3 25ga
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23ebuoingen/ toomen/ en bepalen. ' ſ

* * 2 I • - , -.

3Pc (Bob ban afgenoegzaamhefb/ -

ſpe molle ſpring uan Zaligheid >

gLiefhebbend ig / gemabig / goebig tº

4Bereet u 't goet te ſcijenlien ſpoedig.
22. -

4Belopig ſhart / beſchout bit doet

aPoo? 't ouuaarbeerlijft hertenbloeb l .

3Pan 'g HPerelbg Beilanb uun betuJogben/

âDaarom bp millig ig geſto! ben.

- - t 23

2If 5uigt toch 3oeten (gonig uit
aPeeg lenengbloem/ en 14ente ſp?uit/ er,

2Llg Chriſte-bpen met berlangen - - - -

zeit 3uarmen om 5ijn blelie HPangen. :

e

r

w 24. . -

ſpier futingt ooo! al oie bo?ſtig zijn/

dºen 3:on ban robe en ujitte HPijn/

zo lefther alg ooit dilong holt heutelt -

gLot trooſt boog al bie eeuunig treuren.

- 2. W. .

3Pe 1Babet bab het toegebagt /

tipe zoon het uienſcblijft aangebragt /

ſpe 45eeſt ber3egelt b'&#erſtelingen / 's

een boet u na De vobº,biligen.

steroogt bier op. Ha blijft hier ſtaan.

GEn 3iet @Bobg upp5e uuegen aan

Hilaet luſt/ tot ulp genegentijcben

ieerbinhen in Die zaligheden. - * * * * -

27. s.

23eſchouun baat hp ulu uwalglijkheid/

9 iſ ontmagt/ gel/ iBloeſsuuaatbigheid /

tapelſ, u noo? eeuwuig mogt boen beben/

3 Pag 3e5tig niet uur licht en Heben. 8. Pie

- 28. P

j
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- er zang en 3432Ö, -

3Pie 't hart tot buanhoop toe berſtikt/ .

?lig 'g 3Lebeng ſto5etah uerhuJiht/

TBerſterft uit 3ijn bijf 3ufuge ſprongen

&Pít 'g 3Pectar op haar ogoge (Longen.

29.

dembelg bien 25olg oan 't HBleum Berbonb/

«En Huſt 3ijn blehe ſto3emont.

&P ?Irt3enp boo: alle it!anhen!

?lf leerme mijn 19erloſſer banhen.

3O.

&Iot bat ff in 't onnaahbaar Licht

3Pan ?lange5icht tot ?lange5icht

en Zieluernoegenù mag aanſchoumen/

erloſt ban onluſt en benouuuen. |

Den 2 Febr. J. H OFSTEDE.

1 72 5.

: VAN DE GEESTE LYKE

VE RG EN O EG IN G.

&temtne: Onnozele reine dieren.

- I.
-

't (T&#noeg5aam / lºemelſch Leben/

iBolmaahte Zaligheid/ - -

H#eeft mp nu ſtof gegeben!
-

- (Le bue3ell uitgeb?eit /

(GLot u mijn 45ob! mijn Heere/

&Le 3ingen t” uumer eere/

312ijn Ziel ig nu berblijt /
# 4 49In
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dan bat gp haar blijdſchap 3ijt.
't 25eginſel uan bie 3aalt/ Tº T'

&tnaaſt ih / nu met bermaait

geoo! it ift 't 2 arbſche laaft/

Iget 3alig eeumig leben/

#ebt gp, mp H#eer gegeben/

&#p algenoeg5aam «Bob /

zijt mijn &chilt/ mijn loon/ mijn !2 w. " - -

I#et &chepſel bat ift luſte/

3Boog bejen bat ift bagt

(Le ube3en mijn zielg ruſte/

23g nu alg nietg geacht.

«Bp fcljeppet in mijn 3innen/

-

-

Lot.

»

49mhelg mijn Ziel met minnen/ - - - - -

| #egt b'?{lgenoeg5aam G5ob! -

- Eig uuu ſcljilt / uun loon / um Hot/

jihijn loon/ mijn lot / mijn ſchilt / .

3Pie mp bernoegen miſt/

&#n mpne Hlagten ſtilt/

#nu '# Aanſchijng licht herbeben/ .
(Lot mp: íg 't 5alig Hleben/

3Pieg tg mijn Ziel uerblijt/

9m. Dat g!! haat blijdſchap 5ijs.

- 3.

aPit beſl bolmaakt/ ig boben ! -

3Dco: trip / ban it bereib/ " ,

3Pieg 3al mijn 2fiel 11 loben/

JPie baat na gratig befb.

Om u 'bollnaakt te ſmaften!

alBie 50u baar naar niet halten/

#oe íg mijn Ziel berblijb/ . .

dan bat op haar blijdſchap 3ijt.

G2 hoe groot ig. Dat goet ! ,

#at ſip bte ſlàenſch al boet/ .

* * * .

Die met zijn ganſch gemoet" ,

/

-
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41 bleeft; op u betroumet

* In maarheid op u boumet.

«Bp 2ligenoeg5aam Bob! » -

zijt mijn ſchilt/ mijn loon/ mijn lot.

- 4

't Polmaakte. Dat iſt machte /

3g 't bol be5it/ 't genot/ - -

- Ban u bie 'ft altijd achte/ . . . . . .

-# 2aligmakenb 45ob. . . .

# n 2，iel/ mijn 3Lijf/ mijn lºerte/ -so

b?pb ban 3onb' en ſmerteſ - ,

Zal b 2ligenoeg5aam Bob/

32olinaaſt hebben tot haat lot.

2ſch! wanneer Homt die bach/

&Pat 3Jijf/ en Ziele/ mach - *.

3èerloſt ban al 't gehlach/ " " ,

# 5ijn en leben/ -

&Pm 45ob 3ijn eer te geben/

HPijn ziel ig nu berblijb/ .

d9m bat gp haar blijdſchap 3ijt.

– - , , 5, -

'ſ. Zal 3eher bolmaakt boben /

al 3ien en minnen Beer ?

'll bienen 5ingenb' loben/

f

i

#

- @Lot mijn geil en um eer.

«Belukkig #ennelingen /

3Pie eeuuofglijſt reetg 3ingen/ -

't HPolmaaht | 2allelujah !

«En niet ruſten nagt nog bag

9 ruſtelo5e ruſt/ -

'JPie allen onruſt bluſt / .

49 5aal'ger 3ielen luſt!

't Bol op ban haar begeren / .

lhaar beugb/ haar ogeugd / ſjaat eten.

(9 30ete 3aligheid ! -

32an u in u mp bereib, J. HUUR.
' 13 5 K LAG
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K LA GT E
o v E R D EN

KE R K TW I ST.

Quo ruitus? quaeve iſta repens diſeerde ſurgit.

- I •

qt heerſch5ugt ban ben HBijterſtroon

(Le ſtonne/ fir top geſtegen /

GLrapt ſtei5erg met onb?aagügen hoon,

G5;eep ſtout naar 19aulug & Begen

een ſpetrug Sleutelg ! borſt ben &toon

3Pan Chriſtué 3elf beſtormen. -

't ſlBag ſtof tot #terhlyeruoglnen.

2- - w -

52och braaft be Beerſch5ugt ſtijf en ſierh/

3Paar clft bien booglnoct laſtert: -

#zp bringt in ong beruoguibe fietſil

@Le uJijbt ban beugt nerbaſtert,

stookt Burgerfirijg in 't Biebe HPerft,

«En maakt het langg boe grober:

âDat homt ben iterſtbienſt opet! ,

3. f ºf

JEen ſtrijd boo: 'g Lyemelg 3ake in ſchijn:

op een 45,ontleer lucht ſtrahelen/ -

'H Berneem bp 25e5a of Ialuijn/

ºpie hier en baat berſchelenl . , ,

«Pf bp Amboog / en 2[uguſtijn/ . . . . .

«Iprillen of 452egoten / ’ , e- 2 -

«Been tuneogagt / bug geboren. ,,
* - - - - - - 4. 3Bat

t
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7

' s , 4. . .

ſlBat finibbelt men om 't Leeil-berhonb/-

NBat ſbob en ſl2rnſcij bebgebigt?

49nhumbe/ 3umeeg berſgeroyen Jllºomb/

- U)ab men boog ſtoot belebigt.

&#n 50 geen plaatg ooit open ſtont

&#n 't ampt Der Høgebiftſtoelen /

't Bl3aat uit met al bit upoelen.

J. . - de

&Pe 25;orberbaat) bol onbeſcheit/ -

@Le rehhen nog te buigen/ -

&laat boog ben ?irin ban b'4Purrijrib

zij, 2 elfg 't iterftberoep in buigen. -

't Hg hunſt om hunſt/ geſijft men 3eit. Tr:

JPug ſtrpben Ilj?iſtug 49elben. . .

- -&Pat 'gHäubaatm:goet bergelben. - --

-, 9 hterhſchanbaal! 42 335ren geeuuu!

4. &P b?oefheib aller Bromen! w

4P (BobgDienſt! buurt in tuniſt geſchreeuuu/

't #g met u omgekomen.

H#oe balfcb uJeet nog be j'ariſceum

2pne ſter3ilgt te bergulben!

ltan 45ob om boog bit buſbeu?

- 7.

319ie Han ben meg boo! bit getier ,

(GLof 3cbebeefring binben ? -

âZal in GBobg #uig bit u?cembe ſpier

3Piet dàabab eer berfſinben?

3?lag 23 e5ug boo: be 192êpanier

â ijn ſêolh niet onberſcheien -

1Dan 'g aannemen 3Lib?eien?

G5een 33augbom/ bat 3ijn uJelluſt set

2lan on3e ſterk-geſchillen /

«Been &ecte/ bie haar ſtang beſpietſ

J “S

apanſit
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3JBenſcht be5en ſtorm te ſtillen. .

ape ºpel ſton/ blpbe in ong berbpſet/ ”

dſbeen bo3et liſt bebenſten / . . .

om 'g betutig eer te arenhen. '
9. - - -

&Pch 25?oeberg/ ſtaakt bit & Zooiſt gebruig.

25out &alemg ſlàuut en UPahen:

eÈn ſmoort bien Lºuigtuift in CBobg 13uig.

3Leer hier u 5elfg ber5ahen: - .

3Ieer nebrigheib ban ſtijgiſtug ht?uig /

gEn Pyee met maarljeib planten. -

&Pat paſt ſbobg 13;eege5anten. 1

JOH. VOLLENHOVE.

MDCLXXVIII. - -

N

Een yverig voornemen om

alles ter eren Chriſti te doen.

oois: Bſalm 146. Wel op myn Ziel, &c.

dPf: Wie zou immermeer geloven. -

dlPat ih bichte / mat fſt 3ing # #

Pſ. 45. 2. Albat ſh ſpreeh / of ooit beb?ijbe/

Col. 3. 17. Schoon het Hlein ig/ en gering / .

1 Cor. Zal bati u / en t'illuet eet/ ' - ,

1o. 21. Jºl gaat alleene 3ijn/ o I heet!

’. 2. - -

Eccl. 1. 7. #eber 25telt uit u haar 2ee ga/

«ëin bloei tot jaar uieber in; | | |

#Poe. 1 ºp 3ijt b'?tifa en b ºpmega),

8 11: b'eerſt eniaaſt/ club en begin,

W# unitſ last of ſemiust

gesu/
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gegu) geeft en neemt nog al/

âſ hat ift heben 3ingen 3al.

3

2Iſſeg 3al ban u beginnen!

JPoo? en in u 3ijn geëmbt;

aïeant ih boel u liefde binnen Rom. 5.5.

gn mijn lºerte baſt gepgent/

âBie mp geeft 30 rijhlijft ſtof

dºot uw cre/ noem en Lof.
4.

«Boebe ge5u/ 3oetſte ſtijgiſte/ Cant. 7.

eet ik recht be lieflijkheid , vs. 7.

Hilmer Igeſl’ge 3Liefbe miſte/

alBierb ik jammerlijſt berleſb; Eph. 4.

'g HIBerelog beugbe mag mijn luſt/ 21. Eccl.

aeie mp nu maar maakt ontruſt. 2.1, 2.

- 5'.

'Hillaoet met grote ſchaamt betragten/ Jer. 31.

ziPat ik onbe3uiſt 50 lang vs. 2i.

ſaijn Bebichten/ mijn 45ebachten/

zeben/ reben/ en ge5ang

3Ban be ſfeerelb heb gehabt;

'h 25en baat ban tot malgeng 3at.
w Q

6. -

@nberbyaaglijk en beklaaglijk 2 Cor. 7.

gig mp b'pble Muelluſt ſmaah/ II -

jl?aat behaaglijk ehbe graaglijft -

HPeemt inijn ziel in t1 bermaals Jez. 6.

álBat fit om tl 30ete iſ?in. IO.

3Ijb of boe/ 't ig na mijn zin.

7.

qLiefbe âan beel laſten b?agen/ 1 Joh. 5.

#choon 3e 3ubaat 3ijn / met gemaft/ | 3, 4.

gºn bie 30 lichtbeerbig itlanen Matth.

dBm be 3u0aarte ball ubu #)aſi/ - 1 1.3o.

(ILonen?
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@Lonen bat haar liefde niet " -

ſiecht ban herten en geſcgiet. •

8. -

Pſ: 84. 7. @ fonteine Der Benaben!

A&t. 2. 1 1.2lller 5oertgheben 252on/

1 Petr. 2. Zo ik al uur grote baben

vs. 9. «En uu brugb berbreinen hon

Jez. 62. 52a mijng berten menſch en mil/ '

vs. 1. Pimmer 5oub ih 5upgen ſtil.

tº - - -

- -- 9. - - ,

2 Cor 3 ſlaaah mp alle baag behudamer/

5. 6. @Lot um bienſt/ mijn 45ob en Lºgeet/

Pſ. 1 o4. 3Pant niet ig mp aangenamer/

33.34. Dan al. Dat iſ niet begeer/ ,
- apau bat ik u nacht en bag /

3Lieoen/ lopen/ lenen mag.

Wat een zoete verkwikkinge

de Heilige Gezangen geven in dit

Dal der Elenden.

areijse: Pſ 7. Op u hoop ik Heer, t'allen tyden.

of: Pf46. en ooſt Pſ 95. O Heer ik ben &c.

I,

Pſ. 119. Ter plaatſe mijnet ontemb'lingſchappen/

34 . J. Paar ik moet boenueel bloed geſtappen

#ijn ulu in5ettingen/ o Igeer!

BERP tot ge5angen/ na begeer.

|

12oe
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e 3oub ih beeg elenb'gebagen/ Pſ. 9o.

ol moeit en 3uoaat berbgiet / bol lagen) 9, 1o.

, (Ien einbe brengen / 30 ilt niet Pſ: 1o4.

ii 3ingen unogt een brolijft ºlieb. 33, 34

- 2,

3Panneer ih boel mijn tebet herte/ Pſ. 61. 1.

«Behlopt / geſtopt/ gep?opt met finette / 3, 9

IBet buozb geſtilt / ontlaſt/ berlicht /

2llé 't op mag bobt'len een gebicht. ' Pſ. 45. 2.

ebp maakt / o 45ob! mp leuenb ueber/ Pſ 1 19.25.

âlPanneer mijn @Long tg alg een beber / Pſ. 45. 2.

&#eng beerbgen &cij?ijberg/ tot um lof/ Pſ. 1 19.25.

Aécij.00n mpne Ziel al fileeft aan 't ſtof.

3- e

'it Q5eboel mp boo? uun & Beeſt ontſtelten/ Eph. 5.

JPie HPſalmen uit mijn hert boet bgeiten/ 18, 19.

G#n b?eugDe tranen uit tuijn oog /

ga al mijn Hragten haalt om boog.

gift 3al boortaan mijn luſt niet 3oelten/

#n 2tarbfche u?eugd / maar mp beräloeken

qDun bug tot u te baren op Jez. 4o, 31.

JI)ijn 450b / na 'g #emelg hoge top.

4.

3Pe Leeuuu'rih) om 3ijn ſtem te ſterhen/

Tbliegt ban bet aarden na be 3uuerhen/

g#n 3ingt uan b?eugt 3o lange ban / .

2ïlg ijp 3ijn bleug'Ien roeren Hall.

Zo 5al iſt man bit aarbſch geuremel Col. 3. 1, 2.

#ſliep ook berheffen na ben bemel/

gEn boeg'men met een bel geluit te

Inijn 5angen ouerbinbert uit. *

- 5.

dP 45ob / laat eeitunig u?oliſt 3ingen/ Pſ. 5. 12.

#ſa laat #' in in ban 0?eugd oplpgingen 2II

*,

r
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2II bie op u betroubnen t'3aan/

GEmb' hebben lief ubu heil'gen 5?aam,

3 Laat in u bpolijſt en berblijb 3ijn/

s jij niet 3oelten/ alg g” in ſtrijd 3ijn: Pſ. 7e. 5.

3Laat elft/ bie na uun heil bug haaät/

&taag 3eggen/ Göob 3p gtoot gemaakt.
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