
Over dit boek

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

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

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

Richtlijnen voor gebruik

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

Verder vragen we u het volgende:

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

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

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

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

Informatie over Zoeken naar boeken met Google

Het doel van Google is om alle informatie wereldwijd toegankelijk en bruikbaar te maken. Zoeken naar boeken met Google helpt lezers boeken uit
allerlei landen te ontdekken, en helpt auteurs en uitgevers om een nieuw leespubliek te bereiken. U kunt de volledige tekst van dit boek doorzoeken
op het web viahttp://books.google.com
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https://books.google.nl/books?id=oywtlUxNORAC&hl=nl
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vooRREED E. Ass
E grote Hoofdleſſe, die by het Singen van | | |

Pſalmen of Liederen, te betragten is, is

deeſe Singet GODE. Pſal. 68. 5. HY is ',

we Lof, ende HY is uwe God, riep Moſes tot

ſraël Deut. X. 21. Singende den HEERE, was

arom ook Paulus taale Col. III. 16. en hy laat

ropvolgen in aangenaamheid, in uw herte: Sonder .

rte is 't maar een getier der Liederen. Hoorde

nen oudstyds in den Tempel op Zion, meenige

Liederen, thans moeten ſe in dat Geeſtelyke

Huys, daar Petrus van ſpreekt, en dat eene Woon

feede Gods in den Geeſt genaamt wordt, ge

ongen worden : 't Zy dan ook in aangenaamheid | |

er zépers , genaede, ] met ſulk een herte, dat

egt eerbiedig is voor den HEERE, (want men

"preekt met den heyligen, en alomtegenwoordi

Zºen God) door Syne genaade bewoogen, en voor
le ontvangene eerſtelingen des Geeſtes dankbaar,

nkende (ſegt d'Apoſtel aanſtontsnaeder) God,

de den Vader door Chriſtus. i

Is't, dat moogelyk yemant ſig niet durft hou

den voor ſulk Een, # die, die in een Lied als

reeker, of Sanger voorkomt, die ſinge met die

ille ſugtinge, als of hy, met den Digter van

en 1o6 Pſalm, ſeide Gedenkt 3 Heere mymer, enz.

of ook wel met die dankbaare verwondering, l

Hoe groot is het goede, dat Gy weggelegt hebt enz.

Immers de LOF des Heeren is betaamelyk! Mo

gelyk word ook wel de Ziele ſelf, onder dit

werk, als opgebeurt, en verwydert, of 'tige

moed van beroeringen bedaart, en eenigermaate

tot ruſte gebragt: Heeft men al geen trek tot

Singen, men kan door een ſtil, en aandagtig

Leezen ſomtyds eeven deſelve vrugt genieten :

Veele Chriſtenen hebben van overlange een ºf

ſchoon getuygeniſs van het gebruyk van Pſalmen,"
en

iſ 's

w

*
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V O O R R E E D E.

en Liederen gegeeven, en 't Singen daar van, wel
eens# , als eene t'zaamenſtemminge

met de Engelen, en als een begin van 't eeuwige,

en volmaakte werk daar booven, ſeggende daar- *

om, dat er geene naadere afbeeldinge van den

Hemel op de aarde, is, dan een Geſelſchap van ,

Singende# - ººk

De Heere J. C. ſchoon men wel veel meer van

Syn Bidden, dan van Syn Singen leeſt, (waar

ſchynelyk, om dat dit met Syn diep verneederde

ſtaat, en âant van dienſtbaarheid meer overeen-W

kwam) heeft egter dit geenſintz veragt, fie Matth.

XXVI. 3o. Syne Dienaars d',Apoſtelen hebben 't

dikwils aangepreeſen, en ſelf gedaan: fie Hand. :
IV. 24. XVI. 25. Col. III. 16. 1 Cor. XIV. z6.

De eerſte Bloedgetuigen hebben hier door meenig- ',

maal haar gemoedigtheid, en blydſchap, tot ver

baaſInge der weereld, die haar vervolgde, doen

blyken: En, in volgende tyden, als de waar

heid door overheerſchinge der dwaalinge, eeven

als onder eene kooren-maate ſtont, is de ſuyvere

Leere, en het pit der waarheid hier door menig

maal in de herten van veelen ontſtooken. -

God onſe MAE KER, die Pſalmen geeft ook

in der macht, leere ons dat Nieuwe Lied, waar van

men leeſt openb. XIv. JAmen ! Halleluja!

REGISTER der HooFDstroFFEN.

Van den lof GODS in 't gemeen, pag. 1-29.

Van de geboorte, Iyden, dood, opſtandinge,

hemelvaart des Heeren J. C. en de uytſtortinge

des H. Geeſtes. pag. 3o --65. -

van de kracht des Bloeds, ende des Geeſter J. c.

tot verſoeninge, en heyligmaakinge des Son

daars. pag. 65 -- ro4.

van de wegen des Heeren met Synvolk, p. ro4--132.

van denheyligen wandelder Gelovigen. pr: 2-164.

Avond en Morgen-Liederen, pag. 164- 177.

Overdenkingen van de Eeuwigheid, pag. 177.
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l

Imte" A

I. ' ,

Pſ. CXLVII: 1. De Lof
en A : - is betaamelyk.

wyſe Pſ. 24. Pſ. 95.
e

I S# niet des HEEREN naam, en Lof

Steetz by ons ſyn de Singens-ſtof?

Komtlaat ons dog HEMdank bewyſen;

Is niet ſyn vriend lyk Aangeſigt

Soo weerdig alle Lofgedicht ?

Dat all' wat Adem heeft, HEM pryſe !

2 Wie is er van ſoo groot een Magt?

Op Wien ſlaat alles ſulk een agt ?

JEHOVA is de GOD der Goden;

Syn Schepter over all ſig ſtrekt,

Syn' Liefde wort allomm' ontdekt;

tafc - Syn Volk is het verderf ontvlooden,

", 3 Hy is der ſynen ſaal ge Heer; . . .
Hy ſchenkt ſyn Volk,hoelangs,hoe meer,

-18 - Hy doet ſe leeg'ren in zyn weiden !

177 - “ Wel dien, die deeſen HERDER hoort,

177, . A En



G E E ST EL Y K E

En volgt de ſtemme van Syn Woord,

En fig door ſynen Geeſt laat leiden!

4 O HEERE, leert ons vaſter gaan, -

. Leert ons in regte eenvoud ſtaan:

Wilt ons tot Uwen dienſt bewerken;

Uw' Wille ſy van ons betragt!

Uw Wille word aan ons volbragt! w

Uw Macht ſy om ons te verſterken! !

*-

- II. - - -

JoH. XVII. 3. Ende dit is het eeu

wige Leeven, dat ſy U kennen,

den eenigen waaragtigen God, en

de Jeſum Chriſtum, dien gy ge

ſo den hebt. -

Wyſe Pſ. 119.

1 dierbaar woord,regtſuyver en gewis,

'Onsfeggende,Dit is het eeuwige Leven,

Dat men Godkenne, die Waaragtig is,

En Jeſus Chriſtus, dien. Hy heeft gegeeven,

Hoort dan dit woord met aandagt,

O myn Ziel !

En dat het in uw herte blyv' geſchreeven.

2 Gewiſlykjae, hoe kan het anders ſyn?

Wie weet iets ſchoons , iets hooger

uytgeleeſen ? -

Wie kent wat , ſoo volmaakt , ſoo

ſchoon, ſoo rein, Dat

:
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#, ' . Dat#ef is, dan dit volmaaktſte weks,
# - SEN ? - s
den! GOD, d'Oorſprong, Heer, en Eigenaar

Il , van 't Al. -

l! Wie HEMgelyk? wie weerdiger gepree

erken; ſen ?

t! Dit WEEssN is een diepteſondergrond!

#e Een volle ſchat van Algenoegſaamheeden,n En, (volgens het getuygnis van ſyn

mond, ) - *

De Hoorder der ootmoedige gebeeden;

feel; Kent gy HEM dan, 6 Menſch, regt

'//////// naar ſyn Woord,
‘nnen, Uw'Ziele ſiet niet dan bekoorlykheeden.

'- en

# e 4 ... Dit WEEsENisbeſtendig voor en nae,
7 8" "Hetgaat niet heen, gelyk de Schepſels

- pleegen, -

f- 'T is als een Rotsteen, dat men daar

'w toe gae;

gewË Geen ſchepſel kan 't verwrikken, nogbe

Ltyth, weegen,.

tigii, Wel Hem, die ſoo den Heereregt erkent,

#va Enſigſalſchikken tot ſynWoord, enwee

#digJº- gen ! -

"' s . DitWEEsEN,dat volmaakt'lykLiefde is,
eeytſ, Is vol Genaede en Barmhertigheeden,

rsſjn! Het wil, de Sondaar houd het voorge:
A WIS,

h00gtſ Dat 't om ſyn gunſte geerne ſygebeeden,

ſ00 Gelukkig dan,dieGod als Liefd' erkent,

Dat - A 2. En iſ

l.

l ---



. GE E S TE LY KE

En regt gebruyk maakt van het heden,

heden.

6 Dit WEEsEN is volmaaktinſuyverheid;

Een# van d' allervolmaaktſteklaar

heid:

Regtveerdig, vlekkeloos in Heiligheid,

Vol van Getrouwheid, louter Licht, en

Waarheid;

Gelukkig dan, die God alſoo erkent,

En door dit Licht verlieſet ſyne naarheid!

Dit WEEsEN is ontſach'lykin ſyn Magt,

Wiekan verſtaan den Donderſynerſterkte?

/ En, ô hoe dierbaar is die grote kragt,

Waar door Syn hand het eeuwigheylbe

werkte

' In ſynenSoon,dienMan van ſynenRaad,

Gelukkig dan, die dit intydsbemerkte!

8 - Nog is het eeuw'ge Leeven ook daarin,

Dat men den SooN, den EEN GEBOOR

NEN kenne,

Syn kennis, jae, brengt toe een groot

ewin,

Als# geloof ſig ſal aan hem gewennen.

Wel dien,die in dienklaeren ſpiegel ſiet,

Die kan nietz,buyten Hem , voor ſchoon

erkennen.

HY is de Koning van het grootſte Ryk;

* In W + EM ſyn opgeſlooten al de ſchatten,

Van Wysheid, ende Kenniſſ algelyk,

Veel meer, dan ymand daar van kan be

vatten; - Kent

4.
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L I E DE R E N. S,

Kent Gy, ô Menſch, dan regt dienWoNDER-SooN, w

Gyſult Hem boven allesdierbaar ſchatten.

1o wie HEM aanſchouwt, ontfangt een

heldre ſtraal

Van Licht, dat tot in eeuwigheidſalſchy
nen ;

Wie HEM geniet, geneeſt van ſyne

7 kwaal,

Die anderſintz doodbraekende doet kwy
nen. -

O groot geluk voor eenen armen
menſch! -

Men vindt in HEM ſelfregt, om'theyl

te mynen, -

V

11 Wat is het niet een overgroot geſeg'

Wie My ſiet, die ſiet in My, Mynen Vaeder:

Wie my vind,vindden waarenLeevens
weg -

En komt doorMy de zaligheidalnaeder,

Wel dan, die ter bekwaemer tyd
en ſtond, " " -

Gebragt wort tot die volle Heyl-ſprinka
der ! -

12 Odierb're Heyland, ons IMMANUEL,

Gods eigen Soon, van eeuwigheidgeboo
ren! -

O een ge Licht-Fonteyn,en Leevens
Wel ! - - -

O Vreede-Vorſt, van God ſelfs uytver.

, kooren ! - A 3 Myn
---



6 G E E S TE LY KE

Myn Ziel ſinkt weg, als s in geloof

bedenkt,

Dat G” uhetoore liet voor ons doorbooren.

13 Wat was 't, dat U bewoog, o machtig

Heer ! •

DatGyafdaaldeuytuwThroon,oKoning,

En dat Gy kwaemt op deſe aarde neer,

En in ons arme vleeſch naemtuwe woning

'T verſtand verlieſt ſig, ſoo men daar na

vraegt !

Wat ſchepſel kan 't geheim hier van ver

toonen ? -

14 Myn Ziele ſegt, en ſingt U lofen dank,

En ſal Uw'roem in eeuwigheid verhaalen,

Als die haar uyt het ſtof, en ſonden

ſtank, *

Jaeuyt den dood,hebt willen wederhaalen;

Maar doende ſoo, ſoo ſchiet ik dog

te kort, - - - -

Want uwe Liefde kent nog maat, nog

paalen.

III.

PE XXVII. 1. De HEEREismyn

Licht, enz.

- Wyſe. Pſ. 17.

IJEHOVA is een Sonne vol genaeden,

JJEHOVA is een Licht,yolkoomen"#
- - . In

i



L I E DE R EN - ,
In Hem kan ſigmyn Zielin welluſt baden,

JEHOVA is een ſuyv're Licht fontein.

Watkan ik in dit Licht veel wond'ren ſien,

O wat een ruſt geeft dat Volmaakte

Goed ! 's

Die Algenoegſaamheid verkwikt 't

gemoed, -

Des wil ik door 't geloove totHEM vliën.

2 JEHOVA is een Onbegryplyk Weeſen,

Daaral 't Vernuft gantſch voortegron
w de gaet; . .

En in ſyn Woord is 't duydelykte leeſen,

Dat 't alles naar ſyn Raadsbeſluyt toegaet.

Dog wie heeft oôyt des Geeſteszin gekent?

Wie gaf HEM raad, die was van eeu

wigheid? « -

Stil, ſtil Vernuft: die Zee is ute wyd,

En veel te diep: Uw Wysheid is ten end!

3 O God, in wienwyſyn beweegen,leeven,

Voorwaer Gy ſyt een ongenaakbaar

licht, '

Wik my in 't licht voor Ute wandlenge

ven;

Geleid my met Uw heilig Aangeſicht!

Gyſyt, en woont in 't ontoeganklyklicht;

Haatdien, die luſtin duyſterniſſe vindt;

Lieft hem, die ſteetz uw Recht, er

Licht bemint;

"- O datUw Licht beſtraale myn geſicht!

A 4 4 Door
/



3 GE E STE LY KE

4 Door Jesus kont Gy in gemeenſchap lee
Ven, / -

Met my, en ik met U in eeuwigheid:

Ach laat Uw'gunſtgenaad en eere geven,

* Uw heilig Oog my in Uw wegenleid !

Ach wereld, wat verblindtochuw geſigt?

Vliedt Gy dit Licht, vermaakt g'uin

/ den nacht, " ! -

Denkt, hoe gy ſelf uw arme Zielver

kracht, - "

Men naakt tot God, nooyt ſonder recht

en Licht !

IV.
- z

DEUT: XXXIF: 3. Want ik ſal den

Naem des HEEREN uytroepen:

geeft onſcn God grootheid. | |

-- Wyſe Pſ:92. -

'-

# # # #
- -- , '' - - 'zº * * * *

1 GTchikt u, om GOD te pryſen,

D Gaat uyt het aardſchgewoel; ºf

Syn Hoogheid Zy uw doel, 27

Roemt HEM op alle wyſen: 2 ,

Wat woorden Gyſultſaam'len, ,,o

In 't melden vanſyn Eer,

Gewis, daar is veel meer, zº

Uw werk dat is maar ſtaam'len.'

2 syn Naam is nooytvolpreeſen: -

JEHOVA is ſynNaam; Dit

--
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Dit ſegt, als in een âem,

Hr Was, Hy Is, SAL WEEsEN:

Van HEM ſyn alle deeſen
In Heemel, en op Aard': t

Door HEM wordt 't ook bewaardt,

) En moet ook tot HEM weeſen,

3 Wie kent ſyn groote kragten ?

Wie vatt' ſyn Eeuwigheid?

Wie weet ſyn Raads-beleid? -

Wie kan ſyn doen betragten?

! Is 't alles niet het ſyne?

Komt yemand ook yetz toe?

Vraagt yemand, Wat Hy doe,

Hy antwoordt: 'T is het myne.

4 Hy woont daar in het hooge,

'T ontſächlyk Heiligdo,

Daar ſtraalt het in 't rondom ,

Van God'ſyk Alvermoogen:

Hoe ſeer de Volkºren raeſen, .

Hun werk vergaet als roek; -

,Hoe ſterk, hoe liſtig ook," ,

Als H1 'er op wil blaaſens "

5 Hy ſlaatſe vaak ter neder, ,

Plotz in een oogenblik: '

Of geeft in haar een ſchrik,

Als door een ſwaar onweeder:

Hy heeft ook met ſyn ſchichten,

\- Veel ſterken neergeveldt:

En tot ſyn Volk geteldt,

'T moet alles voor HEM ſwichten;

2 A 5, Via

:

4



* GE E S TE LY k E

'In Saulus is te leeſen,

Wat deeſe Koning kan;

Hoe d' allerkloekſte man

Met 't zidderen moet vreeſen,

Wanneer Syn vuur'ge Oogen

Licht ſchieten naar beneên :

Wat worden ze gedween? -,

Wat ſmelt het trotz vermoogen ? -

Dog ſaelig te vertrouwen,

Op ſulk een ſterken God, !

Hoe heuchlyk dan het lot -

Van hen, die op HEM bouwen

Hoe veilig kan men 't waagen,

Om HEM, en ſynen Naam !

Syn Magt, en Goedheid t'zaam

Sal hen in 't werk doen ſchlaegen!

8 Druk Heer op onſe Zielen,

De grootheid van uw Eer!

Op dat wy meer en meer,

In diepte voor U knielen !

Al 't hooge vall' in duygen,

Dat nog in ons mogt ſyn, .

Voor uw gedugt Aanſchyn,

O, dat ſig alles buyge !

9 Verteer door Uwe Oogen,

Die als vuurfakk'len ſyn,

Het ſondige fenyn,

Dat Gy niet kont gedoogen !

En raak door Uwe kragten,

Ons als Johannes * aan;

Openb. I 17. - -- Om

f
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L 1 e D E RE N. n
Om in Uw dienſt te ſtaan, S

. En op Uw heyl te wagten ! . "

1o'T Licht van Uw Aangeſichte

Vervroolyk onſen geeſt t

Op dat men onbedeeſt, * . *

Uw dienſtwerk mag verrigten !

Schenkt ons, om uwen Naaine,

En uyt uw' milde hand,

'T geen ons verlicht 't verſtand,

- Entot uw werk bekwaame.

. i v. '- - -

JEs. LII: 7. Uwe Godis Kooning.

of iſ ze

* 1 LV omt, laat ons ſingen van den Heer;

- Dien KooNING , en van ſyne Eer,

, T Wien duyſenden geſtaag omringen,

Die weerdig is, dat ſyne Schaar,

En eigendom, ſig ſtelle daar, .

En voor HEM nieuwe liederenſinge:

2 GY, die voor heen in heiligheid,

Op Siná hadt uw' Throon bereidt,

Koom nu by ons ook in het midden !

t En, Gy, ( myn ziel') buygt innig neer,

'A, Voor uwen Maeker, ende Heer,

k Wien all' de Eng'len Gods aanbidden !

- A 6 3 Syn
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w

; Syn Throon is vaſt tot allerſtond; X.

De grondſlag lag voor 'sWeerelds grond;

Dog louter door geregtigheeden,

Heeft Hy die ſelve opgebouwt; . ,

'T Beſtier is aan HEM'toebetrouwt,

Nu, en tot in de Eeuwigheeden. , ,

4 O KooNING , laat uw heerlykheid, -

Uw Magt, en groote Majeſteid, iſ

Sig op de Aarde openbaeren ! ,

En wy eens met het heilig Choor,

In uwen Lof ſoo breeken door,-

Dat wy s alomme meed' verklaaren !

VI.: ; - ; ; ; ; ;** - - - - - , - -- - 1

V

-

- CI

RoM. I: 2o. Want ſyneenſembledin

gen, worden van de Scheppinge der

wereld aan, uyt de Schepſelen ver

ſtaan, en doorſien, enz. !

. . º Wyſe Pſ. 1. iſ :

#nG#heeftfginſynwerkenſoogeprent,

DatHyſeerklaar in alleswort gekent.
Ze draagen alle teekenen en merken,

Iwant van haar Maeker ſp

werken] * !
* TT

, Dogniemant vatt, waar van ſy doen ver

. ,, maan, " " - -

Indien het God niet ſelve doet verſtaan.
Een

eken all'ſyn
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2 Een yder Schepſel ſynen Schepper pryſtl

Op ſyn beweeger elk beweeging wyſt;

- De Son, de Maan, elk ſterr' preekt,

ſynen Heere;

All' haare ſtraalen ſchryven van ſyn eere;

Dog geen (nogAard, nog Zee) en heeft

- ', ' s OOr, , * . . . . . . . . .

te:#a eerſtoop'nehert, en oor."

3. DergeeſtenVARDERin't verborgenwoont,

Soo dat HY ſigden menſch niet ſigtbaar

- toont; . . : Nº, v . .

Men mag ſig ſelf geen beeld of teyken
bouwen , . . . . * t

Als of de Heer ſigdaarin liet beſchouwen;

Jaa 't is vergeefs, wat ſig 't verſtand ver

beelt, . . . . . . . . . . . . . .

Wanneer God ſelffig aan den menſch ver

heelt. - . . . . . .

4 Gelukkig is, (ôHeer) dies menſche geeſt,

Die, als Hy'regt uw wonderwerken#

Er

Daaruytuwwaare kenniſſe ſal leeren; .

En door genaed'uw Liefde voelt vermee

ren-, v . . . -. •

Gelukkig, in wiens hert eentrek geſchied

Dat hy van 't ſchepſeltot den Schepper ſiet !

5 O HEERE maak, maak ons geluk ſoo

groot, . . . . . . t i

Hier niets teſten, in heel des werelds-kloot

Dat niet uw Grootheid voor ons oog af
maale; - - -

- A 7 Te

l -
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- Te hooren niets, dat van U niet verhaele;

Tot op den dag, dat met eenbecteroog,

Wy U eens ſien in heerlykheid, omhoog!

VII. . . . .

Jon V; 9. Die groote dingen doet,
die men niet doorſoeken en kan,

wonderen, die men niet tellen kan

Wyſe Pſ. gr. : -

- T 2 • E - - - - - - 'e.

I emel, Aard', en Zee

Spreeken van haar MAEKER: A

Gy, o Ziele, mee ! ! !

Denkt aan Uwen God,

All' uw finnen tot

Synen roem vergaeder !

Waar uw oog ſigkeert, , ' s ,

Opwaartz, of naar ond'ren, , , 4

Alles roept, Vereert - ... ! .

HEM, die 't alles ſchiep; *-

Die 't geen niet was, riep,

Spreekt van ſyne wond'ren. '

Siet de Lucht: hoe wyd!

Geenſintz aftemeeten: : :

Denk dan op dees tyd,

GOD is eynd'loos groot,

Booven d' Aarde kloot, :: * .

Eeuwiglyk geſeeten!

een e
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4 GOD in 't eeuwig Licht,

Woondt, voor ons in 't duyſter; '

Blindend' ons geſicht,

Door ſyn Majeſteid,

Door ſyn Heiligheid, l

Door fyn groote Luyſter !

5 Biddet voor HEM aan, | | |

Met geſlooten oogen; " ,

Blyft eerbiedig ſtaan, " ! ! -

Voor ſyn Majeſteid, ,

In ootmoedigheid,' *

r Kinderlyk geboogen!

6 Ach, dat Gy, o GoD

My#####t, 't

Dat ik gantſch lyk tot - , ,

D' Eere van uw Naam, -

En ten dienſt bequaam, -

U ſy toegeweydet f -

7 O dat veel myn oog -

, Heilig ſig verlufte, ,

Siende naar om hoog, n

Niet wat 't d' aard' aanbiedt:

Dat myn ziel dog niet l

Daar in blyve ruſten !

8 'T Herte klimme op,

Booven Lucht, en Sterren;

'T ſtae op Zions top, f

Met die heilige ſchaar,

Openb. XIV: 1. Siena

r

t

-

,

:
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- Te hooren niets, dat van U niet verhaele;

Tot op den dag, dat met eenbecteroog,

Wy U eens ſien in heerlykheid, omhoog!

VII. t; -

Jon V: 9. Die groote dingen doet,
die men niet doorſoeken en kan

wonderen, die men niet tellen kan

Wyſe Pſ. 81.

r emel, Aard', en Zee

Spreeken van haar MAEKER:

Gy, o Ziele, mee !

Denkt aan Uwen God,

All' uw finnen tot

Synen roem vergaeder !

» Waar uw oog ſigkeert, zº

Opwaartz, of naar ond'ren, ,

Alles roept, Vereert

HEM, die 't alles ſchiep;

Die 't geen niet was, riep,

Spreekt van ſyne wond'ren.'

Siet de Lucht: hoe wyd!

Geen ſintz aftemeeten:

Denk dan op dees tyd,

GOD is eynd'loos groot,

Booven d' Aarde kloot,

Eeuwiglyk geſeeten!

• •

- z

- * *

----
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4 GOD in 't eeuwig Licht,

Woondt, voor ons in 't duyſter; '

Blindend' ons geſicht,

Door ſyn Majeſteid,

Door ſyn Heiligheid,

- Door ſyn groote Luyſter 1

5 Biddet voor HEM aan,

Met geſlooten oogen;

Blyft eerbiedig ſtaan, ' ' -

Voor ſyn Majeſteid, ,

In ootmoedigheid, -

Kinderlyk geboogen! : -

6 Ach, dat Gy, o GoD -

My dog ſelf bereidet,

Dat ik gantſch lyk tot

D' Eere van uw Naam,

En ten dienſt bequaam,

U ſy toegeweydet !

7 O dat veel myn oog

. Heilig ſig verlufte,

Siende naar om hoog,

Niet wat 't d' aard' aanbiedt:

Dat myn ziel dog niet

Daar in blyve ruſten !

A

8 'T Herte klimme op,

Booven Lucht, en Sterren;

'T ſtae op Zions top, t

Met die heilige ſchaar,

openb. XIV: 1. -pe Sient
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Siende ook van daar, -

'T Vaederland van verre !

w VIII.

Ps. CXLVII:5. Onſe Heere is groot,

ende van veele kracht, ſynes Ver

ſtands en is geen getal. ' -

-

woſe Pſ 98. Pſ. 118. xgst.

r Yn Ziele wilt in all Gods werken,

Door ſynen wille voortgebragt,

Den ſchat van ſyne Wysheid merken,

. Als ook de blyken van ſyn Macht!"

Siet ſyne overgroote Wond'ren,

In die ontmeet bre Hemel-Kring: -

Jae, ſiet het ſelve hier van onderen,

In yeder, ſelf het kleinſte ding : - &

; Siet ſynen. Schrik eens in den Donder;,

Siet in de Lucht ſyn Heerlykheid;

Syn Goedheid in de Aard hier onder;

En in de Zeën ſyn Majeſteid.

Siet ſyne Schoonheid in de boomen,

En bloemen, cierlyk, aangenaam;

Syn Klaarheid in de Waterſtroomen;

Syn Rykdom, in ſoo veel te zaam. -

; Erkent ſyn WEEsEN# -

Dat men Hem diene in den geeſt, 2
Roemt,

,
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Roemt Hem ontſach'lyk, en Regtveerdig,
ſ Op dat Gy als een kind Hem vreeſt.

6 Denk, dat ſyn OoGEN 't allen ſtonden,

Wyl voor haar niets verborgen is,

Uw hert beſchynen, en doorgronden,

2 Self midden in de duyſterniſ',

7 Gelooft, dat Hy is door ſyn WEEsEN,

In alle plaatſen, waar het ſy,

Geneigt, om U tot heyl te weeſen, 1

| - En tot Uw hulp alomm' naby.

8 Geeft U gewillig in ſyn banden; º ;

Hangt altyd af van ſyn gebied,

• Gelyk een knegt, die op de handen, 4

Van ſynen Heer geſtadig ſiet, .

b, 9. Soo alles woed',- en oorlog voere, º

Staat vaſt, en blyft onwankelbaar;

, Laet alles ſyn in rep en roere,--,

* * * v eetgy niet: Gy hebt geen gevaar

noGedenkt, dat nietz ons kan geſchieden,
Tenſy'HY Eijf, 't ſy groot, of klein,

Dat alles hangt aan ſyn gebieden, - A

Als ſynde s werelds Souverein.

ſ? Siet dan geduurig op ſyn Oogen,

,,Syn Hand, en Raed, in 't geen geſchiet;

Op dat uw herte, ſtil geboögen,

* * * , Met liefd afhang van ſyn gebied!

12 Kieſt Gy-ſoo all' ſyn welbehaegen,

Lieft gy ſyn Raed in 't algemeen,
- zeg - Kan

r

- !
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Kan niets U ſchaden all' uw dagen,

Nietz willend als syn will alleen.

13 De uytkomſt ſal U die wel leeren,

Betragtet gy maar, 't geen gy moet »

Siet gy de orde niet des Heeren,

Siet dan maar ſteetz, hetgeen Hy' doet.

14 Gy moogt niet voor U ſelven weeſen:Gy hebt U alles, voor den Heer; A

HEMlieven, dienen, bidden, vreeſen,

Moet ſyn Uw goed, en ook Uweer

15 Doen, lyden, bidden, en gelooven • ?

Syn hier, in de genaed', ons lot;

De ſtaat der heerlykheid daar booven,

Is ſien, en ſyn in het genot.

- IX. 2 ,

Ps. CXXIV: 8. onſ hulpe is in den

Name des HEER EN, die den

Hemel, ende de Aarde gemaakt

heeft. -

wyſe Pſ. 33. * * * -

xDEs grooten Scheppers Alvermoogen

t
t

-

En, wat nu ſigtbaar is in d'oogen: .

Kwam op ſyn woord te voorſchyn ras,

t Hemel, en de Aarde: - -- -

Alles ſig ook ſchaarde - w

Boo

-

Deed# , het geen 'er niet en was
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Booven, en beneed';

- Doe het WOORD 't hun ſeide,

Doe de GEEST ſe ſcheidde,

Elk ging naar ſyn ſteed.

2 O wyſe MAEKER, die de paelen

Die all' de perken van dit Rond,

Die all' de hoogtens, all de daelen,

Die elke uure, elke ſtond,

Aldus woud beperken:

Laat ons hert ſteetz merken,

“ Hoe niets by geval,

Maar naar d'eeuw'ge Wysheid,

“,. Die 't all tot haar prys leidt,

Komt, of koomen ſal.

3 O! Schenk Gyſelf ons ſulke oogen,

Die ſteets op U gerichtet ſyn;

En die alleenſyk hier nae poogen,

Dat ſy eenvoudig, ende rein,
(Glyk der duyven oogen) * * *

Niet meer omme vloogen;

Maar ſteets op U ſien, -

En alleenlyk wagten,

Om maar te betragten,

Wat GY ſult gebién,

t x

• - - - -
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X.

JEs. XL: 15. Siet de volkeren ſyn

geagt, als een druppel van eenen

emmer, en als een ſtofke van de

weegſchaale. enz. Hy is 't die daar

ſit boven den kloot der Aarde.

Wyfe Pſ:91.

I oo wie den ScHEPPER niet en ſiet,

Bemint de Creatuuren: -

Kent men God door 't geloove niet,

Men houd ſig aan figuuren:

Dog als de Heere 't herte raakt,

, Verlicht Hy Ziel, en Sinnen;

Die Goddelyke SoNNE maakt,

Dat 't herte vlamt van binnen.

De Schepſels, by ſyn heerlykheid,
Syn ſtofjes, ende Veeſen; . - v

En by ſyn Eeuw'ge MAJEsTRID,

Maar ſchynſelen van Weeſen;

Verdwynet dan O ſchepſelen,

By dit grootmagtig WEESEN!

Syt my niet meer beletſelen,

God wil my ALLES Weeſen !

O God, ſoo goed, en aangenaam,

Gy ſyt alleen begeerlykt

En Uw aenbiddelyke Naem

Is alleen groot en heerlyk. D

at

2



L I E D E R EN, NS

I Wat deelt de GOEDHEID niet veel |

3 O was ik daar! O ſtond ik ſchoon

Dat buyten U, 't my al verveelt

En laet 't my niet meer leeven,

Als om my voor altoos geheel,

Tot uwen dienſt te geeven!

XI. *

Ps. CvI: 1. Lovet den HEERE,

want Hy is goed, want ſyne goe

dertierenheid is in der eeuwigheid. |

Wyſe Pſ. 36, Pſ. 68.

* |

- w . ſchoon ? l

En geeft haar dienaars ruymen loon, li

Self op de aard' beneeden? l

Wat wil 't, nae deeſe tyd en ſtond, ,

Niet ſyn, in 't hooge Heemel-rond, |

Die ſaal’ge boovenſteeden ! - |

2 Wat ſaal’ge luſt, wat ſaal geſchyn

Sal in die hooge plaatſen ſyn !

. Hoe glansryk moet 't daar blinken?

Daar van de Heil'gen ongeſtoort,

Syn Lef eendragtig word gehoort,

En Hallelujahs klinken!

Soo ſaelig, Heere, voor uw Throon!

En droege myne + palmen !

Verhoogend' naar der Englen wys,

t Open. VII, 9. U wy |

-

|
%-
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f" Uw groote naam Uw roem Uw prys,

Met heilige Lof, en Pſalmen,

4 Terwyl my ondertuſſchen hier

Uw Liefde is tot een Banier',

Soo kan ik ook niet ſwygen;

Myn herte voelt een grooteluſt,

Op alle plaatſen, oorden, kuſt,

Sig tot uw' Lof te neigen !

5 Help my , en ſchenk my meenigmael,

Een ſeegen uyt uw Opperſael,

Op dat ik regt mag bloeyen !

O dat de Soomer van genaad', '

In myne ſiele vroeg, en ſpaad,
Doe veele vrugten groeyen! l

6# my beſtendig goed, en vroom :

Op dat ik, als een goede boom,

U ingeënt, beklyve !

O dat ik tot Uw' eer, en roem,

In uwen hof, een ſchoone bloem,

En plante, eeuwig blyve ! -

XII.

Ephes. I: 4. Gelyk Hy ons uytver

kooren heeft in Hem enz.

Wyſe Pſ. 1o3.

I armhertig God, en HEERE booven

allen, - -

Die my,naar Uw vrymagtigwegen:
- Il
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In uwen Soon hebt willen neemen aan ;W

En, eerder dat ik ſelve was gebooren,

Vrymagtig hebt tot erfgenaam verkoo

rCn ,

Hoe moet ik U niet needrig bidden aan!

2 Gy hebt geſien myn jonkheids ydel
wand'len.

En my in veelen, naar myn dwaasheid
hand'len;

Dog Gy lankmoedig, had een groot

gedult; -

Hadt Gy niet willen myneſtrafuytſtellen,

'K was in myn ſonde heengegaan ter hellen,

In't midden van mynydelheid,en ſchuld,

3 Dog, 't was uw'Oog, dat over my bleef

open; - -

Gy ſtuyttemy, in dit myn ſondigloopen,

Jaegaeftin my een and'ren geeſt en ſin,

Dus kwaamt Gy my uyt Zatans netten

rukken ,

Gy deedmy voor uw'Voeten nederbukken

Gy voerde my in uwe ſchoole in!

4 Nubidd ik;wilt my verder dog formeeren,

Soo als Gyſelf, tot uwe meeſte eere,

My, die uw ſtof,en maakſelben, begeert!

Ach# nu verderſterken, ſteunen, gron

's CD, -

t Gy weet daartoe de regte tyd en ſtonden,

. Ach dat G. in my een vaſten geeft for

meerdt ! L'

\ - - -- 5 O
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5 O dat ik naar uw Beeld al meer verand're !

En,op dat ik ooklichten mag voorand'ren,

Beſtraal iny met uw vriendlykAange

ſicht;, -

Sooſal'ikmy naaruwen Naeme noemen, l

En in U,alsmyn God,en Rotſteenroemen,
Tot ik genaeke tot het ſaelig Licht, d

"XIII.

Ps. CIII: Looft den Heere enz. Die |

alle uwe krankheid geneeſt, enz.

Wyſe Pſ; 7. Pſ. 46.

I W# breng ik U ontfermend' WESEN!

Die myne krankheid hebt geneeſen,

Jae. Die my uyt der helle macht,

Hebt tot Uw ſaelig licht gebracht!

2 Daar ik in ſonden lag verſtorven,

Van binnen door en door verdorven,

En d' aangeboorne kwaedeluſt,

Myn Ziele bragt uyt alle ruſt,

3 Sag my Uw Oog, vol meededoogen; -

En 't wierd als over my bewoogen;

Dat ik in elend', en gevaar,

Soo diep ter neêrgeſonken waer ! ,

4 Des kwaemt Gy deſe macht verſtooren,

Gy deed my uwe ſtemme hooren;

En gingt my, Heere, voor en nae ,

Geduurig met ontferming nae!

t 5 'T
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5 'T was eind lyk door Uw alvermoogen,

Dat myne Ziel als wierd onttoogen,

Dat diep verderf, die ſonden-luſt,

- En dat ik ſmaakte eene ruſt.

6 Een ruſt in Jesus bêil gewonden !

Een Vreede, die er word gevonden,

Door Uw genaede in het bloed,

Van'tLAM, dat voor ons heeft geboet.

7 Hoe wenſcht myn Ziele nu te buygen,

En dankbaar, vóor U te betuygen,

Dat Gy met hulp haar fyt genaakt,

En door Uw heyl hebt vrygemaakt!

8 Ik ſinke, Jesu, voor Uw Voeten,

Om met dankſegging U te groeten!

'K bidd' U met Liefdens traanen aan,

! ! Voor 't geen Gy aan my hebt gedaan!

9 Laet my door all myn levens-jaeren,

U de geſwooren trouw bewaeren 5

Uw bloed alleen blyv'voor en nae,

De een gegrond, waarin ik ſtae,

1oHeb dan, o KONING, lyf, en leeven

Tot uwen dienſte heen gegeeven!

Verſtoor ſelf die gemak lykheid

Die nog komt uyt de eigenheid!

11 Soo word ik, volgens myne beeden,

Volendigt voor de Eeuwigheeden,

Soo leeve ik ten eygendom,

Voor U ! o ſchoonſte BRUYDEGom !

B XIV.

--
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XIV.

OPENB. IV: 5. Ende van den throon

gingen uyt blixemen, ende donder

ſlagen, ende ſtemmen, -

Wyſe Pſ. io4.

IO Ntſacchelyk voorwaer is voor 't ge

- ſicht, -

Het al doordringend' Blixemende licht,

En't vreeſelyke Dond'ren in deWolken,

Als 't word gehoort op d' Aarde by de
Volkên: -

Dan denkt de menſch met eerbied aan ſyn'

Dan vreeſt deſondaervooreendroeviglot,

Hy denkt, dat mooglyk Eene van die ſla

- gen ,

Hem voor Godsrigterſtoel ſal komen da

gen,'

2. En ſiet, op ſulk een wyſ gaen uyt den

. Throon ,

Van GOD, den Richter, en van ſynen

. SOON,

Ook meenigwerfall' donderende ſtem

IIlCn ,

Die 'thertdes Sondaers wel op 't hoogſt

beklemmen : *

Daar ſchiet wel eens een Blixem van ſyn

Woord - - Soo



Soo diep naar binnen, dat ſy 'thert door

boort,

Om het ten haaren beſte te doorwon

den,

En dan te heelen in deg'naeden ſtonden,

3 Ach dat dit heerlyk, en ontſacc'hlyklicht

Ook nogtot heylverſchyne voor 't geſicht !

Ach dat het als een pyle kwamgevloo

gen . - - - -

Een pyle, die de KONING uyt het
hooge - ---

Neerſendt, opdatHyſigmaak onderdaan,

Een gantſche hoop, die voor den Seegen
W3en

VanJEsus, en ſyn Kruys,ſig willen buy
CIl » - ---

En van ſyn Macht, en Koningryk ge

tuygen ! -

4 Ach dat ook deeſe ſelve heil’ge Gloed

| Doorloutere, enſuyv're onsgemoed !

" Ach datſe dogeensgantſchelyk verteere,

: All' wat nog daar niet in is voor den

# . Heere! * -

- Se daale dan tot in het diepſte neer,
e Sondekk ons aan ons ſelve meer en meer,

8'ontbloot in ons de allerdiepſtegronden,

Setoon ons aan de ydle herten vonden;

# 5 Laat alUw volk, o Heere, door dienſchyn

Van Uwe Moogentheid geloutert ſyn ! .
r Verteer in haar het dwaas, en ſondig

# : eigen, B 2 Op
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Op dat ſig eenmaal alles mooge neigen

TotU alleen, en Uwe heerlykheid,

Te pryſen tot in alle Eeuwigheid!

Dit komt U toe, op Aarde, en hier

booven; -

O! dat wat Adem heeft , U moge
looven ! -

XV.

Jes XLIII is. Ik ben de HEERE,

uw Heilige, de Schepper Iſraels,

ulieder Koning. - -

Wyſe Pſ. 36, Pſ. 68.

I | Hoe wel is't hem, die toe mag treên

Tot in de binnenkaam'ren heen; -

En in Gods Tempel ſchouwen

Den cieraad van het Heiligdom,

De Sterkte van het Koningdom,

En op zyn Naam vertrouwen !

Genade is daar 't Sielen deel,

Genade ſtilt het hert geheel, -

S' is als een Spys van boven:

Word men gebragt in 't Heiligdom,

”T verflaauwde hert ſal wederom

Den Heere vrolyk loven.

2 O dat myn Ziel dan in der daed,

Met David, in den dageraed,

- - - Door

------
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Door innig herts-verlangen,

Uyt traag- en treurigheid ontwaak',

En in ootmoed tot God genaak,

Op dat ze HEM aanhange! -

Ik ben een arm onmagtig kind,

Ja als een blad, dat haaſt verſwind,

Soo Gy my niet verſchoonet;

Een Tortelduyfje in de kloof,

'K erken de kleinheid van 't geloof,

Dat in myn herte woonet.

n

k

3 Dit is het geen myn roepen maakt,

En my dikwerf aan 't herte raakt,

Ach! laat ik het Uklaegen,

Myn Heer,myn Maaker,en myn God!

Die Gy wilt worden't deel en lot

Van hen, die naar U vragen. -

De Wereld is my als een land

Van wilderniſſ', of 't dorre ſand;

" Myn hert vind geen verkwikken,

| Haar drankſmaakt aan de ziel alsdraf,

Haar voedſel is een louter kaf,

. Als Gy geen ſpys ſoud ſchikken !

4 Myn vleeſch (de hut, waarin ik woon)

Dat eertyds had een ydelſchoon,

Wil my bykans niet dragen;

Ten ſy de Ziel door hoopgeſterkt,

En dooruw'Levenskragtbewerkt,
My ſett als op een waagen, w

En daarom, ômyn God en Heer,

Sy neemt tot U alleen haar keer,
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Als tot haar Ziels-beminde !

Uw Liefdeſett dogmaat en tyd, l

Dat niemand al te veel enlyd,
Maartot ſyn nooddruft vinde, ;E

5 Mynooge ſtelt U tot haar doel;

Myn herte dorſtet door 't gevoel,

Dat geene drank kan laeven,

Dan GY, die de FONTEINE zyt,

Daar vraagt ze na , ook nu ter tyd,

Naar geene and're gaeven.

Ai, laat hetſmeeken van uw kind,

Hetgeen ſigſeer behoeftig vindt, . 3 !

Uw Vader-hertebreeken; j

. Dat my geen dagooytga voorby; 1

Waarop niet een gelaaf'niszy;

Verhoor dit ſugtend ſmeeken!

- - - XVI. -

Op de Geboorte van den Heere

Jeſus Chriſtus. -

LUc. II: 12. Gy ſult het Kindeken

vinden in doeken gewonden, liggende

in de Kribbe. - -

- -- Wyſe P/.8. P/.45: w

Ord't O'myn ziel, in aandagt op

getoogen ! J

Toeſluytende uw'beide werkte eer,
e
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Begeeft u dus naar BETH'LEMs Kribb', en

Stal, - -

Daar vindet gy een wonderbaar geval:

2 Een ſtuk verborgen voor de meeſte groo

ten,

- Een ſtuk den kleinen door den Geeſt ont

ſlooten;

Hier is GODS SOON, en teffens's Men

ſchen-kind, -

Hier is IMMANUEL , die trouwe ſondaers

, Vrind ! * *

3 Segtniet, Wie mag in ſulke ſlegte hoeken,

Een Konings Sooneimmermeergaan ſoe

w, - ken ?

Want jae, ſoo is het naer Godswyſen Raed,

Daar alſ 't vernuft des vleeſches ſtil voor

ſtaet! * -

4 Voorwaert dit KINDEKE hadd'niet van
v- nooden, -- -- -

Dat aardſche Eer, of Goed wiert aange
- booden -

Om hier door Groot,ofRykte ſyn; o Neen!

Dat trekken weereidlingen naar ſig heen,

5 Dit KIND en leent geen cierſel van de
Aarde,

Of yets, dat men daar houd van groote

waarde, -

Syn Grootheid heeft Hy immerinſig ſelf,

Syn eigeWooning is in 't hoog gewelf.

- - - - - B 4 Al
»

- - -

|
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Alleen HY kwam ter deſertydhieronder,

Op dat Hy wiert een overſeldſaam Wonder

Van Laegheid, Armoed, Lyden, en Geduld,

Om te betaalen uw gemaakte ſchuld !

Fn, wyl de Hemel voor u was geſlooten: v,

En dat de Vloekugantſch'lyk ging ontbloo
ten, w

Soo daalde Hy van booven tot u neer,

En dekt daar door de ſond’ge naaktheid

weer: -

Dus,omyn Ziel! wilt gy den Heil AND ſoe

ken, -

Soo vraagt het allereerſte naar die hoeken,

Daar weinig, of geenWereldsgrootheid is,

Of anders loopt gy ſyne plaatſe mis.

Smeekt tot HEMſelf, dat hy uw herte roere,

Syn Geeſt uſelf naar Bethlem heenen voere,

Vraagt heylbegeerig, waar de Kribbe is: ,,

Daar d'AſRMöED woont : Gy vindt de

plaats gewis. -

o’K wilſeggen, ſtaet dog niet naar hooge

dingen , .

Maar voeg uſelven geerne by geringen,

Gaet willig in den ſlal van meederheid. ,,

Daar vindt gy HEM, die u naar boovenleid? -

, o lieſſie Henrasp, die doelaegt om
- wonden, -

Inſulkeen kribb'om onſeſmett'enſonden,

Eitrek Gyſteetzdoor uw'verborg'nekragt,

- - - Nog

st

- ' 5
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f,

'ef
|

j

l

Nog veeleZielen uyt de ſonden-nagt!

12 Geef, dat ſy eens verlaaten ſulke oorden,

Waar in de Aardſche goed'ren haar be

koorden,

, En koomen, daarUw Armoed is te ſien,

Waar in GY laagt , om ſondaers hulp te

biên ! -

isvoer, Gy ons ſelve tot die laege hut

en ; w

Beneemt aan ons dog alle valſche ſtutten

Van Trotsheid , yd le Waan, of eigen

Werk, -

Soo word voor ons de Stal de regte Kerk1

XVII.

1,TIM III: 16. De V.erborgentheidder

Godzaligheid is groot: God is geopen

baert in het vleeſch enz.

Wyſe Pſ. 89.

1 At is 't een groot Geheim, daar alles
f.' e ſtil voor ſtaet: *

Wat Diepte, ſonder grond, ſoomen hier

- peilen gaat!

Gods SOON (de Man ſyn's Raads) komt

tot ons naar beneeden ;

Hr, die het licht bewoont, komt in de

donkerheeden, ,

B 5 - iHºt
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Hy, voor Wiens hoogen Throon de

ſaal ge geeſten ſwieren,

Daalt neer tot in een ſtal van reedelooſe die

ren !

Hy, die de HEERE was van all' de Aard

ſche Goôn, ,

Moet nu op het bevel van den Romeinſchen

Throon, -

In's Moeders Lichaam, ſig naar Beth'lem

heenen ſpoeden: - -

Hy, die met ſynen ſchepter 't Heidendom
ſal hoeden, •

Die moet, O wonder ding! eerſt dalen, en

ſig buygen,

Om van verlooch'ning, en verſmaatheid

te getuygen! v

3 Hy, aan wien toekwam't gantſcheaerdſch'

en Hemels pleyn,

VoorWiens doordringend Oog geen plaats

volmaakt was reyn,

Moet thans in een onreine ſtalle ſig bevin

den,

Daar men het domme Vee gewoon is aan

te binden,

Hy, die van al het SCHEPSEL moet ſyn

- aangebeeden,

Word in de woonplaetz van de Menſchen

niet geleeden !

4 Hx, die ſooryk was, dat Hem niemantſy

gelyk, -

Wort
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Wort ſoo gering, dat Hy ſelf in een Stavan ſlyk. w

T'er nederligt ! en daar, in windſelen om

wonden, -

Een Magt'loos Kind vertoont, als een, di

- voor de Sonden,

In ſwakheid kwam , en vol van men

ſch'lyke gebreeken:

Hy, die de AARDE draagt, kan 't hoof

nu niet opſteeken!

5 Dus wiert de Groote HEER, nu ſelf ee!

laagſte Knecht,

EEN, wien het Recht toekomt, betaelt nu

ſelf het Recht.

EEN, die de Koningen op hunne Throor

moet ſtyven, .

Salſig, als onderdaan, hier meed' op laater

ſchryven! - -

Het Bethlem Ephrata, hoeſeer veragt van

buyten, -

Doet deeſen WORTEL uyt kaar dorre

Aarde ſpruyten.

6 Wie is't, die regt verſtaat dit groot gehei
men1S?

O diealleen, aan wien't de HEERE maakt

gewis; . . / *

- Aan wien getoont word, hoe het in des

ſondaers ſteede, " ,

Noodſaek'lyk, was, dat ſoo veel armoed

wiert geleeden ;

B 6 Om
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Om weer te brengen, 't geen dat Adam

ging verbeuren,

Wanneer hy ſig van God ſoo droevig af

liet ſcheuren:

7 Dan ſiet men, hoe dat HY wiert een ver

ſchooveling,

Om 't arme Adams-kind, onweerdig ee

nig ding, -

Weer in te voeren in de ſaal der Hemel

ſchaaren ;

En dus de donk're nagt voor haar te doen

opklaaren; -

Om deeſe, die een neſt ſyn van onreine

zielen,

Door ZIG te heiligen, op dat ſy GODge

vielen! - *

8 Wel dan! geloſte ſchaer, ſpreekt dank'lyk

in den geeſt,

Dit is een dag van God gemaakt: Een

jubelfeeſt; -

Waar op dat ſig vertoont hetGod lyk mee

dedoogen, -

O wonderlyk voorwaar ! O wonder in

ons oogen !

De eene Afgrond roept tot d'and're van

beneeden , -

Aanbidt 1MMANUEL , in all' ſyn heer

lykheeden!

-

XVIII.
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LUc. II: 13. Ende van ſtonden aa

was daar met den Engel een mee

nigte des Hemelſchen heirlegers, enz

Wyſe Ps. 81.

1 CN iet! 't is of de AARD

Met den HEMEL paarde,

Wordend t'zaam vergaerdt

Door Gods eygen SOON,

- Koomend uyt den Throon,

Op de laege Aerde ! -

sa Immers 't was de HEER,

Van den Hemel booven;
t Die gekoomen neer,

'T Volk dus kwam ſoeken;

Dat in de hoeken,

Droevig lag verſchooven!

3 o; de luſt van GGD
Is nu in den menſchen !

Ei wat Zaelig Lot

Wordhier gegeeven!

Heylende leeven !

Al wat men kan wenſchen!!

4 Hoop tot Heiligheid,

Om eens weer te raeken

In glykformigheid,

B 7 'M:

** Luc. 'II: 14.
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. Met dat ſchoone beeld,

Dat eerſt meed gedeeldt,

ADAM ging verſaeken.

; Jae tot Zaligheid,

Die als een belooning,

Sig ter laetſter tyd,

Openbaeren ſal,

Met een vreugd-geſchal, -

In die boovenwooning! zº

'T was een ſtille Nagt, •Doe in d' oopen velden, w

Met een Englen kragt,

Opging dit Accoort,

Een, die 't niet en hoort,

Kan het nooyt regt melden!

Des myn Ziel' begeert,

Meer dan een ge dingen;

Dat ſy regt geleert,

Dit Halleluja,

Deeſe Englen nae,

Juychende mag fingen!

JESU, komt tot my !

Daelt ook in myn Ziele;

Dat s Uw Kribbe ſy,

Daar Gy neemt Uw keer!

Dat ik meer en meer

U ten Erve yiele t

Dan ſoo wordt myn hert

Wederom een Tempel;

4

En
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En, voor 't geen verwert, N

En daar donker was,

Komt er op dat pas

'T nieuw genaede-ſtempel!

1o'T Englen ſoet Accoort,

Sal dan in my klinken:

'T geen doe wiert gehoort,

Sal dan ook voortaen,

In myn Hert opgaen,

En uw Glorie * blinken !

Luc II 9.

* * * XIX.

Op het hoogeprieſterlyke gebed

van CHRISTUs Joh: XVII.

- - Wyſe Pſ. 1o3. -

f A" 't vlekk'loos LAM ter ſlagtbar

ſoude treeden, -

Kwam eerſt een ſuyver Reukwerk van G

beeden,

Van ſyne Hand, voor GOD, en ſynt
Throon:

Al hoorde men ook aller Eng'len-Reyer

Nooyt kwam een reukwerk van die Spec

ryen, w

Als DIT Gebed, DIT Reukwerk va
Gods Soon ! -

* O HoogBPR1ssTER, die dus trad in

midden, & --
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3y leeft ook nog, om voor uw Volk te

bidden ; -

Leert Gy myſelf dit uw Gebed verſtaan !

En, als ik tot den VAR DER metgebeeden,

Sal naad'ren, bidd ik, dat GY toe wilt

treeden,

En maaken, dat ſyn Gunſt my neeme

3 alle

choon datGyſyt verheerlykt nu inWaarde,

Gy ſiet van booven needer op de Aarde,

Dies buygen wy ons needer voor uw'

Throon: -

O! LAM, dat onſe ſonden hebt gedraagen,

Voor ons geboeyt, gehoont, en ſeerge

ſlaagen,

Ontvang den prys voor uwe Arbeids

Loon !

Dankſy uw Naam, voor dat vrywillig

dulden, - -

En al dat bitterlyden voor ons ſchulden,

Die Angſt, die Smert, dat Zweet, en

Herte-bloed,

we:meed Gy hebt geſtreeden, en gebee
en

Entotden vatben vooronsſyt getreeden,

O Liefde ! jae, o heete Liefdens gloedt

Bewaart ons, dat geen ſterke waterſtroo

nnen - -

Dns uytuw Liefde immermeer doen ko

men ;

Dat



Dat onſe Liefde, ſterker dan de Dood

Ons doe veel liever alles (ſelfhet Leeven

Met blydſchap voor uw'ſaake overgeeven

Eer dat men ons van Uwe Liefde ſtoot

XX.

joH. XVII. 19. Ende ik heilige m;

ſelve voor haar, op dat ook ſy ge

heiligt moogen ſyn in waarheid.

Wyſe Pſ. 42. w

I Eil’ge JESU, beeld van klaarheid!

Die, geheyligt voor uw volk,

Haar wilt heyl'gen in uw waarheid,

Siet op uw getuygen-wolk !

Op uw knegten, die voortaen,

In des werelds ruwe baen,

Streeven moeten om te ſtryden,

Dat ſy dog de ſonden myden!

2 Gy. o JESU, hebt gebeeden,

En gingt doe naar 't ſtrydperk voort:

Gy, o Heere! hebt geleeden,

- Buyten Salems muur en poort:

O, dat ik ook door 't gebed

Immer worde vaſt geſett!

En my niet onttrekk' te lyden, -

Maar den goeden ſtryd mag ſtryden!

3 Laat my door ervaaring merken,

,,Dat GY hebt voor my gebeên;

Salik uytgaan, wilt myſterken,

- 4

w



e E Es TE LYKE

Jae beſtieret all myn treên;

Dat ik door myn daeden toon,

Dat ik ben uw Arbeids-loon;

Uyt de wereld uytverkooren,

Tot een nieuwen menſch herbooren !

KoNING van een groote ſchaere,

Die U lieft in vuurigheid,

Wilt nog daag lyks toe-vergaären,

Die in waare heiligheid,

Uw voorbeeldige gedrag

Voor ſig ſtellen dag aan dag,

En betoonen met hun daeden,

Vol te ſyn van uw' genaeden !

Laat de glanſch van uw Geſichte

Hen doen lichten nu voortaen;

Laat uw'Stem hen ſteetz berichten,

Van het geen moet ſyn gedaan,

Dat hun heiliging gae voort!

Tot ſy aan dat ſaal’ge oort, .

(D' ingang in des Vaeders wooning ;)

Komen tot U, haaren Kooning!

- XXI.

'PHEs. III: 19. Ende bekennen de

Liefde CHRISTI, die de kenniſſe

te hooven gaet.

Wyfe Pſ. 116.

T Oe groot, en overvloedig is de ſtof,

(Om van de Liefde CHRISTI nu te
ſpreeken) Die .
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DieRoTs des Heyls,voor allen,die Hem

ſmeeken,

. Hoe weerdig is HY alle Roem , en Lof!

2 Hy geeft ſyn Ziel,opdat Hy'tleeven ſpaart:

HY wordt eenVloek, op dat ſy ſynregt

veerdig:

Hy daelt om laag, opdat ſy 't Hooge

weerdig,

Geſchattet worden, en in Eeuwigheidbe

Waart !

- 3 Hr laat ſigvangen van ſyn Meedºgenoot:

Hy laat ſig binden, boeyen, ſchelden,

ſtooten ,

Hydraegt deGeeſelſlaagen onverdrooten:

Eer dat hy ſterſt, ſoo ſterft Hy meengen

dood! -

4 'T gemartelt Lichaam draagt een Kruys,

ſoo ſwaar , .

Dat 't haaſt beſweek! op Golgotha ge

koomen , -

Vereen'gen ſig aldaar de Lydings-ſtroo

men ;

Men kruyſt, en hoont. Hem daar in 't

openbaer.

5 Daar hangt dat PAASCH-LAM als een

Middelaar !

Dat Lichaam draagende op 't hout de

ſonden;

Nu gaet een ſchuylplaats op in ſyne

Wonden,
Nu
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Nu wykt de Vloek , Genaed en Vreed'

is daar.

5 Sagyemant ooyt wel ſulks uyt liefd ge

-
daan ? -

Kan ook een Ziel' meer bidden,kofbe

geeren ? -

Nu mag men door dePoortej weeder

keeren, ,

De Vreedens-weg is nu weer opgedaan!

7 Ontvang, o LAM,van veele nu voortaan

Een eeuw'ge dank ! Wat konnen wy

betaalen ! -

D# dat wy uwe groote Liefd' verhaa

- - - ICIl »

Waarmeed Gy ons ſooſeer hebt welge

daan ! "

3 De Eer, de Prys, de Majeſteid, en Dank

Zy toegebragt aan Utot aller ſtonden !

Gyſyt een God van Zaligheid bevonden,

vwº Naams gedagt'nis blyv' ons dagen

ank! -

» Eph, III: zo.

i Pf.cXVIII. zo.

* - , " ,

- - - - - -
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Op de Verrigtingen van den Zalig.

maker I. Chriſtus, van de voetwaf

ſchinge zyner Diſcipulen af, tot

op de afleggingezynes levens,

Wyſe Pſ: 98. Pſ 118, Xgeb.

Op 't Voetwaſſen aan de Diſcipulen.

IO BEELD van ootmoed, aller wegen,

Wilt Gy een knegt desZondaers zyn?

Ei waſch my in uw bloed ter degen,

OP dat ik gantſch'lyk worde reyn:
# # #

-

En dat ik ook voor and'rer voeten,

My als de minſte bukke neer,

yn evenmenſch in liefd' ontmoete,

Jae tot zyn dienſt my ſelf verteert
- --- -

Op de Avondmaalhoudinge. |

2 OJESU, wilt aan my ook geeven ,

De waare ſpys, Uw vleeſch, en bloed,

Die ſpyſe, my bereidt ten leeven,

Doe Gy aan 't Kruys ſtierft , onstegoed,

- *ſ ºp 34 - w

Ai geef my deſe regte ſpyſe, . s

En houdt met my Uw Avondmael,

Verkwikt, en ſterkt my op de reyſe,

ºn

at
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Dit ſal my zyn een ſoet onthaal!

Op het Hooge pieſterlyk gebed.

Myn HoogEPRIESTER , wiens gebeeden,

e Vader hoort tot aller tyd,

Wilt dog geſtaadig my voor treeden,

Soo lang ik nog ben in den ſtryd, *

we ººk wat

Soo lang op Aard nog duurt mynleeven,

Uw arm en ſwakke, kind bewaar,

Wilt my gemeenſchap met U geeven,

En in U , met der vroomen ſchaar,

op den Zielen-angſt in Getzemane.

Hoe deed de Ziels-noodU vertzaagen ?

Gy wierdt bedroeft, ſelf tot der dood,

Men zag het zonden-pak U draagen,

En, ó ik ſelf, maakt U dien nood!

* * *
-

Myn Heer, metU te moogen treuren,

ls beeter, als een yd'le vreugt,

Mag dat in liefde my gebeuren,

Myn hert is ſelf daarby verheugt,

Op het aanbidden aldaar.

In 't ſtof moeſt Gyu neederleggen !

Vervaarenis hadt U verſchrikt,

Dog teffens kondet Gy ook ſeggen,

Dat G'u, naar 's VADERS willeſchikt ,

Help
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Help my by alle lydens-ſmerte, -

Dat ik ook bukk', eerbiedig, ſtil:

Bedwing het weederſtreevig herte,

En doet my ruſten in Uw will!

op de Droefheid, en 't bloedig-zwee ten.

5 Ik danke, JESU, Uwe Liefde,

Gy hebt geworſtelt met den dood,

Doe U de angſt de ziel doorgriefde,

Uw ſweet was bloedig in dien nood:

# # #k -

Maak my ook in den ſtryd beſtendig,

Ach ſteunet dog myn blooden moed

Jae ſterk tot bidden my inwendig,

Dan kan ik ſtryden tot op 't bloed!

Op het tegemoet gaan van den Verraeder.

7 Gy, Heer, gingt ſelf uw vyandteegen,

Ontvangend hem , die U verriedt,

Een woord kon al haar kragt beweegen,

Daar Gyu willig grypen liet:

in ºp de

Geef, dat ik 't kruyce ook niet myde

Maar 't ſelve draege dag aan dag,

Ja ook het werktuyg van myn lyden

Met liefde, als omhelſen mag.

op de gevangen-meeminge.

8 Gy laat U binden, en U dwingen,

Ontſchuldig, in ſagtmoedigheid,
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Gy ſwygt, Gy laat U ſlaan, en dringen,

Als 't Lam, dat men ter ſlagtbank leid:

ººk ik in

Ach maak m' in U ook ſoo gelaaten,

- En leidt my, waar het Ubehaagt,

Geef, dat ik ſwyg gelykermaaten,

Als ik van menſchen word geplaagt:

11. -

Op 't ondervraagen en ſlaan

9 Men vraagd U uyt, als een verraader,

Maar IK was ſelf die kwade knegt,

Men ſlaat U als een euveldaeder,

Daar al Uw taal, en doen was regt:

* * *

Heer proeft, en ziet, wat ik bedoele,

Geef, dat ik ſteetz opregt hier leef,

En, ſchoon ik my onſchuldig voele,

Den booſen dog niet weederſtreef.

Op 't verloochenen door Petrus.

1oUw lyden wiert vergroodt, O Heere

Toen PetrusU nog heeft verſaekt,

Dog 't was Uw oog, dat ſig ging keeren,

Dat Hy aan 't bitter weenen raakt:

- »k * *-

Ach maak my wys, en trouw in allen,

Dat ik my houd aan Uwe kracht,

En, als ik mogt uyt zwakheid vallen,

Word door Uw oog te regt gebracht!

oy
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Op 't valſch aanklaegen, en veroordeelen,

11 Op valſche klagten ſweegt Gy ſtille,

De laſt'ring draagt Gy met gedult,

Gy leed, maar om der waarheid wille,

En wiert veroordeeld ſonder ſchuld:
we in ' de

Ik ben ( ſoo Gy naar 't regt wilrigten)

Des doods, en ook der helle waard;

Dies moet ik ſonder weer-wraek ſwigten,

In alles, wat my weedervaert.

Op 't beſpotten, tſpuwen, ſlaan, enz.

12 Gy wiert beſpot, en ookbeſpoogen,

Men ſlaet uw heilig Aangeſigt,

Op dat ik vry word, en onttoogen

De ſpot, en pyn in uw Gericht:

* * * *

-

Ach help my, dat ik ſchand en plaagen,

Niet vrees, of angſtelyk ontvlied,

Ontvang ik op d' één wang wat ſlaagen

Veel liever nog de and're bied!

Op 't valſch betigten voor Pilatus.

13 Men leid' U voor 't gericht onſchuldig,

Dog, of men laſtert, ſmaad, en ſcheld,

Soo ſweegt gy ſtil, en waart geduldig,

Uw Ryk ſtaat door geen aardſch geweld;

e' ik is ºp t

,,Geef, dat ik ook des weerelds lage **

Veragt, en 't hemelſch maar bedoel,

-- C Dat
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Dat ik getrooſt aan geenen dage,

Mag komen voor Uw Rigterſtoel!

op 'tſpottdyk handelen door Herodes, enz.

14Gy wierd daar heen geſleept met ſchande,

Men voerd U als een dwaaze om ,

Niemant (denkt men )beſmet zyn handen,

Aan U ! Dog Gy blyft ſtil en ſtom:

e' er k

Geef, dat ik ook in kruys, en lyden,

My ſoogelaeten heenen geef, .

Veel woord',en klagt'bymenſchen myde,

En liever in veragting leef.

op', overgeven van J. ter dood, en geeſſeling,

15 Den LFvENs-vorst ging men verſtooten,

En riep toen om den Moordenaar;

Men ging ſyn hals, en rug ontblooten,

En geeſſelde dien, ſchrik lyk ſwaar: J

ik me af -

Ach dat ik 't booſe mag vermyden,

En U verkies, het gae hoe 't wilt

Moet ik daar voor een tugt-roed lyden,

Soo maak my kleyn, geboogen, ſtil!

op de doornekroon, en valſche nederbuiging.

16 Men kroond'U met een Doorne-kroone,

Men boog uyt ſpot ſig voor U neêr,

Nu ſit Gy op des HoogſtensThroone,

Ik buyge my in geeſt, ô Heer:
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'Ik groet U Koning van myn herte,

Myn herteſy uw Koningryk;

Draag ik de Doorne-kroon met ſmerte,

Hier boven word ik U gelyk,

op de uytbrenginge van 5. uyt het Rigthuys.

17 Verfpott, bekrabt, en ook beſpoogen,
Wierdt G'als een# uytgebragt, "

Uw Aanſigt was, voor y S Oogen ,

Gantſch ongeſien, en ſeer veragt:
- 3 -

* * *

ô JESU, wien ik hooger houde,

, Dan aller hoogheidsvalſche ſchyn,

Ik wil U volgen, ſchoon ik ſoude

Een Schouwſpel aller menſchen zyn,

Op de veroordeelinge van J. c.

i8Gy moeſt het doodſlyk vonnis hooren,

Al blykt Uw onſchuld overall,

Uw zwygen ſchetſt myweêr te vooren,

Hoe Ik my ſchuldig houden zal:
* * . *

Wilt Gy, o RICH rER, my vergeeven,

Dan agt ik 's menſchen-oordeel niet,

Laat d'ouden menſch inmy niet leeven,

Zyn Vonniſſing in my geſchied!

op 't draegen van het kruyce.

19 Gy moeſt uw kruys, ô JESU, draegen,

e.'

Met Moorden: door de ſtad,

k- 2 de



r -

5, GE E S TE LY KE

Nae't Lichaam deerlyk was geſlaagen;

En dus aanmechtig afgematt:

. * * *

Geef dat ik 't Kruys in Uwen naame,

O Heyland, ook gewillig draeg,

En my niet vooruw ſmaadheid ſchaeme !

Dog Heer myn zwakheid onderſchraag,

Op 't drenken met gemyr'rhde Wyn.

2o Een drank ſy Uaan 't kruycebragten,

Die bitter ſmaakte aan Uw mond,

Dog voor hun, die dit kwaade dagten,

Bad Gy ook nog ter ſelver ſtond:

ſp ººk nºg

Laat my den Lydens-kelk niet vreeſen,

Bindt al myn luſt aan 't kruyce nu,

Dat nooyt myn hart verblydt mag weeſen,

In eenge ſaake buyten U!-

op 't ſpreeken te Golgotha.

21 Een Golgotha was Uwe ſteede,

Dog daar trooſt Gy een moordenaar,

En ſpreekt veel and're ſchoone reeden,
l Uw' Moeder met haar Soon is daar:

* * , # ºf #

Nu zyt Gy in uw Ryk gekoomen,

Heer JESU ! o gedenk aan my:

En geef, dat ik met alle vroomen,

In Uwe Lièfd vereenigt ſy!

4 - Op
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Op de verlaatinge, en 't ſterven. #

z2 Gy waert in hoogſter Nood verlaeten;

Op dat Gygunſt en heil verwerft, ,

En ik niet zy alleen gelaeten,

Gy neigt Uw Hoofd, eer dat Gy ſterft:

- ºf e k: - -

Laat ook myn eigen-will' zig neigen,

. En met U. zinken in den dood,

Ik geef my eeuwig U tot eigen,

, Verlaat my dog niet in den nood ! ! !

« f: Op de doorſteekinge der Zyde. | |

- - d

23 Mën opende aan 't kruys Uw zyde, . . .

Waar uyt het Bloed, en Waeter vliedt:

#

| |

Myn ziele wenſcht ten allen tyde,

1 Dat zy de kracht daar van geniet:

,

-

* * * .
. .

|

Uw Herte blyve voor my oopen, j

Jae trek myn herte gantſch daar heen te

Gy hebt het reetz geraekt: Ik hoope, t

In geeſt met U te worden een!' ' s

% Op de Balzeming, en Begraavinge.

24Gy wierdgebalzemt, en bewonden , | | |

En in het nieuwe Graf gelegt, | | |

'K hebb' ook een plaats voor Ugevonden, in

Schoon op ſig zelve koud, enſlegt: Y
• - ' - * * * t

Ai! wilt U tot myn herte voegen, t

- Soo word het wederſchoon, en reyn;
0 - - C 3 , Geefs

- --

| |
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Geef, dat ik aan al 't aardſch genoegen,

Mag dood, en gantſch begraeven zyn

XXIII.

Over de Opſtandinge van den Heere

JESUS CHRISTUS.

Wyſe. Pſ. 24. Pſ 95. Pf. 111.

I W# was 't een wonderbaare dag, 1

Die Zions volk met blydſchap ſag,

Doe JESUS weder was verreeſen; .

En doe Hy aan het oog verſcheen --

Van ſyne jong'ren in 't gemeen,

Men kon de vreugde aan haer leeſen ! !

2 Die DAG verſchynt ook nu nog wel,

Wanneer het Licht van booven, hel,

De ſiel komt in genaad beſtraalen;

Een ſiele die in duyſterniſ',

Der gunſte# ongewiſſ,

Bynae geen adem konde haalen!

3 Of, als de HEYLAND in het hert, - .

Dat ſomtyds duyſter, en verwert, ... .

Die SöN een wyle tyds moeſt miſſen,

Weêr opgaet, als de Dageraed,

Met liefde-ſtraalen van genaed,

Opklaarend alle duyſterniſſen.

4 Adil Esu Licht, en Liefde bron,

Ach! JESU trooſt, en Leeven song t
- - -

- - nU
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Ontdekt ook nog U in het midden

Van ons, die hier te ſaam by een,

En met uw Volk in 't algemeen,

Voor Uwen hoogen throon aanbiddent

5 GY die Uw kind'ren hebt ontmoet,

Wanneer ZY vielen U te voet, :

En Gx haar toond'Uw vriend lyk We

ſen,

Wy bidden, Heer! verſchynt ook nog ,

Aan ons ! Wr ſyn wel verre; dog j

GY ſyt naby ons, met Uw WEEsEN !

6 Vernietig door Uw' Leevens-kracht,

Eens gantſch'lyk alle doodes-macht,

Die ons nog houd aan d'Aard bene

den ! . t

Op dat w' in Vryheid mogen gaan, º

En met de vrygekogten ſtaan: -

O Leevend HOOFD, wy ſyn Uw
Leeden / -

7 Ai ſegt ons wat wy moeten doen;

Waar dat wy ons voor ſullen hoén,

Op dat wy gantſch lyk U behaagen:

Schryft Uwe Wet in ons gemoed,

Maakt Gy ons door uw' Geeſtregt goed,

Beſtiert ons, alle onſe dagen ! !

8 Tot op dien dag , O I LEEVEND

HOOFD, - #

Dat Gy aan elk, die heeft gelooft,

Die kracht nog eenmael ſult bewyſen,

C 4 Dat

r!
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Dat Gy hem uyt het graf opwekt,

En in de * Lucht naar booven trekt,

Om GOD volmaaktelyk te pryſen !

XXIV.

Op de Hemelvaert van den Heere

JESUS CHRISTUs.

N Wyſe,

Hoe ſchoon licht ons de morgenſter.

'r e groote VORST,die langvoorheen

Des Hemels-boogen had betreên, 4

- Dog op de Aard gekoomen,

'T werk had verricht, naar 's VADERS

ſin 5 - -

Keert weêr tot Syne wooning in,

. En word daar in genoomen:

*. . O DA G ! Wie ſag

Grooter vreugde, Die verheugde

's Hemels chooren?

En Hallelujah's deed hooren !

2 Syn Mond ſprak ſeegeningen uyt:

Syn Macht nam eene groote buyt,

[Des Zatans roof, ] gevangen,

op dat Hy, naar 't alwys beleid,

Verloſſinge, en Zaeligheid,

Aan veelen deed erlangen :

. O HELD ! 'T geweld *

Kont Gybreeken ! Dies wy ſmeeken,
Wilt

* 1 Teſſ IV: 17.

--- **-
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-

Wilt nu werken,

En uw' ſwakke Schaar verſterken!

3 Maak ons ſoogantſch'lyk aan U vaſt,

Dat geene liſt nog overlaſt

Ons immer van U ſcheiden!

Maar dat wy met het heilig Volk,

(Alseertyds die getuygen-Wolk)

Geloovig U verbeiden!

O LAM ! Datkwam

Om te lyden, Om te ſtryden,

Nu verheeven;

Dat wy voor Uw Aanſchyn leeven ! "

4 Jae trek ons naar de hoogte heen,

En doet ons moedig opwaarts treên;

Wy vinden ons vaak traege:

O dat uw' GEEst, ons daaglyks wekk'

En immermeer naar booven trekk'

. Op dat wy niet vertzaegen!

O dan, Soo kan,

Men inhoopen, vyerigloopen,

Sonder matheid,

Werwaartz dat ons ook Uw pad leid!

5. Wy vallen, met Uw jong'ren ſchaar,

Voor Uwe voeten t'zaemen daar;

Op dat ons hert U loove!

Gy hebt ons reeds ook meed' geſett,

Als in den Hemel, en belett,

Dat geene macht ons roove:

," JESU ! Geeft nu

Offerhanden, # te branden!
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U te ſeeg'nen:

U ! die ons ſoo kwaemt bejeeg'nen.

6 Meer dan Elias, jae veel meer

Syt Gy: Die liet ſyn mantel neer;

Dog GY ſendt zeegen-plaſſen;

En ſtortet mildlyk op uw Volk

Een zeegen-ryke g'naeden-wolk,

Op dat zy vrugtbaar waſſen;

HE Y LAN D ! Uw Hand

Is mildaedig, En genaedig

Over allen,

Die voor uwe Voeten vallen!

7 Schoon GY van 't oog ſchynt verre af,

Gy heb nogtans een Herders-ſtaf,

Jae Gy ſyt ons niet verre: .

O! Dat wy door Geloof U ſien,

En al geduurig tot U vliên; -

Gy blyft ons' Leidings-Sterre,

O jae! Blyft nae,

MetUw' Waarheid; Licht, en Klaarheid,

Trooſt, en Zeegen;

Ons naby op all' ons wegen !

8 Syn wy in onmagt, raek ons aan,

Soo Gy 3OHANNES *hebt gedaan;

Leert ons in geeſt aanbidden!

Wy vallen need'rig U te voet,

Dog ſterkt ook onſen ſwakken moed;

En blyft by ons in 't midden !

Dat Gy, En wy,

* Openb. I; 17. ,

(Uwe



LTE BERTEN - ,

(Uwe Leeden) - Hier beneeden,

Soo genaeken , -

Dat w” aan 't hert Uw' Liefde ſmaeken !

9 En, O ! wat hoop' der Heerlykheid

ls voor ons, die in eenigheid ,

Aan U, den HOOFDE, kleeven

Kan 't Hoofd wel lyden, dat het lyf

Altyd in krank- en ſwakheid blyv',

En afgeſondert leeve ?

O neen ! 'T geween, t

Daar S'in ſaayen, Eer ſe maayen
Sal niet duuren, - t

Dan maar een ge korte uuren !

ToDer Englen taalwas ,, Nu hoe lang

O Galileërs, ſtaat Gy, bang?

Wyl Hr is weggenoomen?

Het is maar een bepaalde tyd,

Dat Gy voor u ſyn af-syn lydt,

Hrſal eens weederkoomen,

Met Macht; Met Kracht;

Uytſyn Wooning, Als een KoNING,

Op de Wolken;

Om te richten al de Volkën !

11 De plaatſe wordt vaſt toebereidt:

Wel hun, die zaelig ingeleidt,

Daar eeuwig ſullen woonen; :

Daar het verkwikk'lyk Leevenslicht,

Van Jesus God'lyk aangeſicht

Sig heerlyk zal vertoonen !

O, DAG ! C 6. Wie ſag

#

Uw'
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Uw's gelyken ? Dan ſal wyken,

Wat voor deeſen,

Ons hieldt in het laege weeſen !

XXV.

Pinxter-lied.

Wyſe Pſ. 24. Pſ. 95, Pſ. 111.

Omt laat ons t'zaam en in den geeſt,

K# van het eerſte FINxTERFEEst,

Een dank-lied voor den HEEREſingen;

Hier is voorwaer een juychens-ſtof:

Ontfangt, O Heer! denprys, en lof,

Van ons, ſchoon armen, en geringen.

Wat was 't een overſchoone dag,

Die 1nen op 't Chriſten-PINxTER ſag,

Wanneer Vuur-vlammen,endeſtemmen,

Sig ſoo ontſacch'lyk deeden voor,

Op 'tVolk van'theilig Chriſten-choor,

Wie kon de krachten daar vanſtremmen!

En wat verzaemelde ſig daar

In 't kort een overgroote Schaar!

Die als ſoo veele oog-getuygen,

Van 's HEYLANDs ſonderbaere kracht,

En Goddelyke Wonder-macht,

Sig moeſten voor HEM neederbuygenſ

4 En O ! dat wy ook thans te zaam,

Ons voor ſyn Saak, ſyn Volk en Naem,

- Een

I

2.

3
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Eendragtelyk in geeſt verbinden!

Gewiſſelyk ſoo is er hoop,

Dat wy daar van in onſen loop •

Yetz ſullen moogen ondervinden !

4 Hoe arm, hoe ſlegt, hoeſwak, hoe kleyn

Ons hoopje hier of daar mag ſyn,

O JESU ! komt Gy in het midden,

Wanneer w” in liefde hier beneén,

In Uwen Naame ſyn by een,

En in den geeſt voor U aanbidden!

3 O! Hebt Gy ietzaan Ons gedaen,

Wy bidden, vlamm Ons verder aan;

Op dat ook Onſe mond, en ſpraeke,

U gantſchelyk ſy toegeweydt,

En wy in waare reinigheid,

'T goed' Uwés huyſes mogen ſmaeken!

6-Verdoet eens gantſch'lyk uyt ons hert,

Het geene daar nog is verwert, s

En voor Uw Ooge niet is richtig;

Op dat het worde licht, en regt,

En in de heil'ge ſchaal gelegt,

Bevonden wordevol, en wichtig!

7 Vercier met Uwe heiligheid;

Vervull met Uwe heerlykheid, - .

De Woonſteed onſer aller Sielen ! -

O dat voor Uwe Majeſteid

t Een Seetel worde toebereidt ! -

Leert ons eerbiedig voor U knielen !

C 7 . . ‘ Leert

--
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° Kom JESU ſoo by ons ter woon,

Plaats by ons Uwen g'naeden-throon;

Leer ons alomm' Uw' Tempel ſtigten !

O! dat we als heilige Seraphin,
Die ſelve Uwe Schoonheid ſien,

Voor anderen ook moogen lichten l.

XXVI. w

Pinxter-lied.

Wyſe Pſ3. - '

# WJ Erheff' een hoogen toon:
OZion, wyl Gods SOON,

(Die Schoonste aller Menſchen)

Geplaatſt in 's Hemels hoog,

In gunſt ſigneederboog, -

Enſchatten deeld aan Menſchen t

z Syn Oog ſchouwt overal,

Hy doet naar ſyn geval, -

Hy ſend ſyn Geeſt van boovens

Op dat Hy 't heerlyk maak ,

En 't KoNING'RrK genaak',

waarin men Hem ſal loovens

3 Daar waaren veelen t' zaam ,

Vergaedert in ſyn Naem

In een der Tempel-faelen;.

Sy hadden eenen ſin,

Sy voelden eene min, -

En ſiet de GEEST kwam daelen'
A3ï
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4 Daar komt een groot geluyt,

Als brak een Storm-wind, uyt,

Die blaeſt in alle hoeken,

Hier leert men op een ſtond,

Meer dan men anders vond,

In duyſenden van boeken,

5 Daar toont ſig Heemel-Licht,

Waar voor het duyſtºre ſwicht;

O. dierb're HOOGE-scHooLE;

Hier word men Godgeleerdt;

En van den Geeſt beheêrt,

Op dat men niet en doole!

6 Ach groote HEILAND, dat - -

Dit wonder wierdt gevatt',

,,Niet enkel door verklaering,

Maar dat 'er meenig van

Getuyg'nis draegen kan,

Door eigene ervaaring!

7 Nu daar is hoop voor hem;

Die in Jeruſalem,

En in de Opperſaelen,

(Verheeven booven d' Aard,)

Een ſtil gemoed bewaart,

Tot dat de GEEst ſal daelen!

8 o dat die Geeſt het land,

Beſproey' aan elken kant;

En d'opgeploegde vooren !

Op dat Uw heilig Volk,

Voor ſulk een ſeegen-wolk, "

Een Lofſang mag doen hooren!

- 9 DIE
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9 DIE breng ook eens te zaam

De Volk'ren, die in Naam,

En blinde Godsdienſt-plichten

Geſcheiden, ſwerven om;

Brengt s' eens in 't heiligdom,

Om hen meed' te verlichten !

Io O laat die Pinxter-Wind,

(Waar voor het ſtof verſwind).

Eens door het herte waayen !

Op dat 'er Geeſtes-kragt,

In veelen word gebragt,

Waar uyt ſy 't leeven maayen !

11 Schenkt Uw Geſanten kracht,

Op dat s uyt aller macht,

Uw GRooTE DAEDEN ſpreeken,

En met een ſterk geluyt,

Uw wond'ren roepen uyt,

En 't hert van veelen breeken !

12 O dat die DAG eens kom,

In welke van ronds-om,

Veel Zielen ſig vertoonen,

Die door uw groote Magt,

Tot Zion ingebragt, - , -

Daar eeuwig blyven woonen!

“

- XXVII.
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ſ.

XXVII.

EPHEs. V: 25. Gelyk ook Chriſtus de

Gemeinte liefgehad heeft ende Hem

ſelve voor haar heeft overgegeeven.

Wyſe Pſ. 24. Pſ.95. Pſ. 11 1.

IH Eeft eens uw' herte ſingens-luſt, a

Van yetz, waar in men lieflyk ruſt,,

, Soo laet het ſingen, van 't verbinden

Der Zielen met den BRUIDrGoM;

Syn ſaal’ge Magt, ſyn Koningdom;

En wat ſyn Heiligen ondervinden.

2 'T begin van die Verborgentheid

Ligt in de diepe eeuwigheid;

Van doe aan heeft hy willen lieven:

En wyl, Hy ſoo heeft liefgehad,

Betaalde Hy een groote ſchat;

Hy liet aan 't kruysſig dood lyk grieven.

3 Eerſt kwam Hy uyt ſyn's VanERs huys,

En neergedaalt in 't woeſt gedruys,

En in de onruſt neergeſonken, -

Sag men Hem, meer dan dertig jaar,

In arbeid, moeyte, en gevaar,

En eind'lyk aan het kruys geklonken,

4 Dit deed Hy alles in dien tyd, " ,

Met waaken, bidden, vlyt, en ſtryd,

Tot dat het ſterf uur was gekomen,

. Waar -
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Waar in Hy op der heil'gen ſchaer,

Al ſyne goedheid, wonderbaar

Decd vlieten, als met volle ſtroomen !

5 Een Ziele, die dit regt betragt,

Segt wel,, 't is nimmer ſoo gedagt!

'T is in geen 'smenſchen hertgekomen,

En vraegt bykanz,, Ei hoor ik wel,

Dat Hy, die is de Eeuw'ge EL,

Synbruyd aldus heeft aangenoomen ?

'6 Dog ja, 't is ſoo! daar ligt ſyn Eed; *

. Hy kwam daar toe uyt ſyne ſteed', ,

Om fig in 't ſterflyk vlees te kleeden;

En door het ſoen-geld van ſyn bloed,

Te krygen ſulk een Huw'lyks-goed,

voor alle ſyne arme Leeden!

t - - PA U s E I.

* Dog 't is een ſaake voor 't geloof,

Verborgen voor een Philoſoof,

De ſlegte, kleynen, en geringen »

Verſtaan het door ervaaring meer »

Als door veel onderwyſings-leer,
'T behoort tot de verborg'ne dingen."

a De Bruidegom die is een Heer,

Wien toekomt heerlykheid, en eer »

Van alle knegten, groote, kleynen »

Maar sy, die Hem is ondertrouwt,
(Eens op haar felve regt beſchouwt,)

" Moet als een Niet by HEMverdw:

* Joh. vi,32, 33.
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3 Koos SALOMO ſig tot een Bruyd,

Een dogter uyt de Heyd'nen uyt;

In JESUS is dit regt waaragtig:

Hy maakt ſig uyt het Heydendom,

Een eigen-Volk, een Koningdom,

Hy is een Heer, volſtrekt vrymagtig.

4 Wat 't ESTHER tot een groote eer,

Dat haar verkoos der Perſen Heer; -

Oneindig, en van meerder waarde

Is deeſe ſaake voor Gods volk:

Dat word als uyt een diepe kolk, . . .

, Verheeven; ja ſelf boven d'aarde!

5 En; Siet, hoe hoog ſteld Hy haar ſtand!

Hy plaatſt ſe aan ſyn Regterhand;

Hy kroontſe ſelf met eene kroome:

' Hy noemt haar naar Syn' eigen Naem;

n

Hy maakt haar door ſyn Geeſtbekwaen,

Om eeuwiglyk met Hem te woonen.

6 In 't fynſte goud fiet men haar ſtaan,

Syn mantel is haar aangedaan,

Al 't goede is van haaren Heere:

- All, dat ſy aan heeft, was eerſt Syn',

Dog wyl Hy alles maakt gemeyn, - .

Soo deede Hy het op haar koomen.

Paus E II.

7 Sy nam het door geloove aan,

Dus is S' er meede aangedaan,

En ſal dat koſt lyk kleed bewaeren,

O wonder! ſulk veragtlyk ſtof, T

- - - - G

|

-
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Te ſien, (tot haares Heeren lof)

Sig met een VORST, en KONING

paaren !

8 Is 't wonder, dat sy wederlieft?

En 't herte immer voelt gegrieft?

Ja van die Liefde als word dronken,

Die haar uyt de verdervings-poel . . .

Verhefte tot die eere-ſtoel?

Is ooyt wel yetz, ſoo groot, geſchon

ken? - , , .

9 O Saal'ge ZIELE BRUY DEGoM,

Ons herte roept, kom, Heere kom !

Doet ons U in geloof aanſchouwen,

Als onſen MAKER, ende MAN,

Der HEvREN-HEER , die alles kan,

Fn wil, voor hun, die op U bouwen!

1o Schiet naar Uw goedheid meenigmael,

" Een gunſtig blik, een liefde-ſtraal,

Op ons, die voor als nog beneeden;

Ons vinden als in een woeſtyn, -

En maak Gyſelve ons eens reyn,

In onſe Woorden, Werken, Seeden,

II Volend't in ons uw Liefde-werk; -

Op dat w aan 't einde van ons perk,

Onſtraf'lyk mogen ſyn bevonden;

En, als een Bruydgantſch toebereid,

En tot haar Heere toegeleid,

Geraeken tot die ſaal’ge ſtonden,

12 Die DAG, waer op men hooren ſal, Dat
3
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Dat vroolyke, dat ſchoon geſchal,

Des LAMMES Bruyloft is gekoomen,

Syn Wyf is nu geheel bereid,

En wort in 't wit tot Hem geleidt,

Daar is nu 't Zaalig-feeſt der Vroomen !

OPENB. V: 12. het LAM, dat ge

ſlagtet is, is weerdig te ontfangen
€11Z.

- deſelve melodye.

'T LAM Gods, dat vlekkeloos, en reyn

Voor ons geſlagtt heeft willen ſyn,

' Is weerdig, dat HEM ſy gegeeven

De Wysheid, Rykdom, ende Kracht,

De Eer, de Heerlykheid, en Macht,

Nu, en in 't eeuwig Saelig-leeven!

tº XXVIII.

OPENB. XIV. 2. Ende ik hoorde een

ſtemme van Citherſpeelders enz.

Wyſe Pſ. 1oo.

1 Oe dierbaar is die plaatz, óHEER,

Daar Uwe Naam, daar uwe Eer,

Bevonden word de Singens-ſtof,

En niets gehoort word dan Uw Lof!

1. Der ſchaare ſtemme lieflyk gaat,

Die met het LAM op Zion ſtaat, T
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'T is, of er maar één-eenge Stem

Uitgalmde, Loovet, Loovet HEM !

3 Geev', dat ook Wy, ſchoon arm en kleyn,

Dog door genaad aanvang lyk reyn,

Ons hert, en ſtemme heffen op,

Met die, op Zions hoogen top!

4 Dank ſy U, JESU, onſen Heer,

Ons innigſt buygt fig voor U neer!

Gy hebt het leeven weêrgebracht,

Doe Gy als 't LAM Gods wierd geſlacht!

5 Ons herte kleef' U innig aan, , - .

Getrouw om voor Uw Naam, te ſtaan

Dog, wyl wy ſelf ſyn onbekwaam,

Soo ſterkt GY ons door Uwen Naam !

XXIX.

EPH. I: 7. In welken wy hebben de

Verloſſinge door ſyn bloed enz.

Wyſe Pſ: 24, Pf. 95. Pſ: 111.

'IO JESUS, die U my te goed,

Gekleedt hebt in myn vleeſch en bloed !

Myn GOEL,die weerkocht myn leeven,

Die my (van fond en moeyte matt)

Uyt onverdiender Liefd' omvatt,

Ja in den dood U hebt gegeeven:

* Uw bloed ontſluyt ons weederom

- Den
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Den nieuwen Weg, in 't heiligdom;

'T doet ſig gevoelen aan de herten,

Uw Liefde my getrokken heeft;

En aan myn Ziele hoope geeft,

Tot heelinge van all' haar ſmerten.

3 Des kom ik ! Sondaer ! ſoo ik ben,

Verfoey al 't vuyle, dat ik ken;

En werpe my voor Uwe voeten;

Soo kom ik als een arme Maed' !

O wond're Vryheid, door genaed!

God laat my heyl in U ontmoeten.

4 O Wonder ! jae ik ſegg het nog,

Een Sondaer ſyn, en naed'ren dog,

Als kind tot GOD ! Wie kan 't door:

gronden?

O LIEFDE! Gy lieft louterlyk:

Soud niet Uw LIEFDE te gelyk

Myn ſiel met Liefdens-ſmert doorwon

den ? -

4 Misbruykt een ander ſulk een g'naad,

[Hy had ſº ook dog niet in der daed]

My ſal ſe eeuwig dierbaar blyven.

O JESU, treedt myn hertein,

Uw bloed vervulle hert, en ſin,

Ik wil my eeuwig U verſchryven.

6 Ik doe dan U myn Heere aan;

In U wil ik alleen beſtaan;

Ach dekt GY myne naakte leeden,

Wat cieraad men ook my aandeed, ,

Ik leide af dat blinkend' kleed, O

p
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Op dat ik my in U mag kleeden.

7 Geef Heilige JESU, ach! geeft nu,

Dat ik gebeeldt mag ſyn naar U!

Dat 't Oude meer en meer verdwyne!

Dat ik in leeven en in dood,

U hebbe tot myn SCHILD in nood

En ſoo in U, voor GOD verſchyne !

8 Eer, Lof, en Dank, ſy U gebragt!

Ik wil my roemen, dag, en nagt,

In U , en Uwe bloed’ge wonden

Gy ſyt de Grond der Saaligheid,

Ach geef my eene eeuwigheid,

Om U te roemen 't, allen ſtonden.

t XXX.

1 JoH, I. 8. Het bloed Jesu CHRISTI

ſynes Soons reynigt ons van alle

ſonde. - "-

Wyſe Pſ. 24. Pſ. 95 Pſ. 111.

- 1 oe dierbaer is dat reyne BLOED,

Van 't LAM,dat ons geſlagt te goed,

Syn Bloed heeft willen laetenſtroomen,

Op dat een Siel, vervuyldt, en ſnood,

Een reddinge, uyt nood, en dood,

Door Gods genaede ſoud bekoomen !

» Die wonderbaere BLOED. FoNTErN,

ls magtig dog, om ſelf't fenyn

*

Der
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Der ſonden, uyt het hert te haelen!

Wie dan dit Bloed geloovig vat,

Bekomt voorwaer een groote ſchat;

Een ſchat, die niemant kan bepaelen!

3 Die met dit Bloed beſprenget is,

Is veilig voor verderfeniſſ:

Het dringt als tot het binnenſt heenen;

Het ſuyvert de allerdiepſten grond,

Het reinigt lippen, ende mond,

Het doet regt hooren, ſpreeken, meenen ?

4 Gelukkig, die aan 't hert gevoeld,

Het geen dit dierbaar Bloed bedoeld,

De ſuyvering van ſtriem' en wonden!

Gevoelende, dat men hier by,

Van dood ſchuld vrygeſprooken zy,

En van de heerſchappy' der ſonden !

5 Dat dan die heuchelyke STROOM -

, Van Bloed met Water, op ons koom' !

Om ons te reinigen van ſonde: .

Op dat w' in 't witte mogen gaen,

En met het LAM op Zion ſtaan, " .

Hem ſingende met hert, en monde!

6 De overdenking deeſer ſaek

Is ook het eindeloos vermaek

Der ſaal'ge kind'ren Gods hier booven;

Daar is het, dat ſy 't zaem dat BLOED,

Dat voormaels was geſtort te goed,

Met eeuw'ge hallelujahs looven!

7 Daar ſingt men, ſonder ſtoorenis,
: - D Het
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Het LAM, dat ons geſlagtet is,

Sy eynd'loos Lof, en Eer gegeeven !

Hy kogt ons voormaals door ſyn bloed,

En ſchonk ons teffens al dit goed,

HEM danken w in dit eeuw'geleeven!

8 ô SOONE GODS, wien Bloeds-Rantſoen

Dit groote Werk alleen kan doen,

Ai# nog ſteetz, als met Uw Won

CIl- *.

s Tot onſer ſiele reiniging!

Jae tot een gantſch ontſondiging,

Maak ons eens vry van alle Sonden !

9 Genaek ons herte inniglyk:

Met Bloed, en Waeter te gelyk, .

waar meed Gy tot ons kwaemt van

booven ! - ,

- Als g in Uw gunſt ons dus genaakt,

En ö tot heilige vaeten maekt,

Salmond, en hert U eeuwig Looven !

1o Jk ſluyte dan met deeſen roem,

ſat niemant ſaeken dierbaar noem,

Als JESUS CHRISTUS, en ſyn

- Wonden, -

Wie Hem geniet, is waarlyk vry !

Wie Hem nog miſt , in ſlaverny' !

Tº Heyl wordt alleen in HEM govon

- 4.

xXXI,
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XXXI.

Hooger. I. 4. Wy ſullen Uwe uyt

neemende liefde vermelden.

Wyſe Pſ. cs.
*

IO LIEFDE, die Gyteeder lievet;

- (O Liefdens-Gceaan) . . .

Hoe voeld het hert ſig niet gegrievet,

Daar Gy U ſelf biedt aan?

O Gx, wiens heerſchappy' als KoNING,

Moet over alles gaen;

Aan wien de Eng’len ter betooning,

Van dienſt, volveerdig ſtaen !

2 Wie kan all' Uwe gunſt verhaelen ?

Van U is 't, wat Wy ſyn;

Om onſe ſchulden te betaelen,

Droegt Gy ſoo veele pyn:

Sulk eene Liefd' is nooyt gevonden!

Wie is 't, die ſoo duur koopt?

En tot afwaſſinge der ſonden,

In eigen bloed * indoopt!

3 GY, die der Broed'ren EERSTGEBOO

REN,

En DAVIDS WoRTEL ſyt,

GY, die ons ſelve hebt verkooren,

Maek ons ten dienſt bereidt.sz

- - - Laet

: 4 Openb. I: 5.
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Laet van Uw Balſem op ons vloeyen,

Die maek' ons mild, en ſagt !

O, dat er veele vrugten groeyen,

Uyt deeſe Uwe kragt!

xxxII.

JEREM. XVII: 14. Geneeſt my ,

HEERE, ſooſalikgeneeſen wor

den, behoud my, ſooſal ik behou

den worden, want Gyſyt myn Lof.

Wyſe Pſ. 42.

R EEVENS-BRONNE, vol genaede!

- Die geen armen van U ſtoot,

Die met krankheid zyn belaeden,

Maar Uw hulpe bied' in nood:

Schoon't geloof ook nog ſoo kleyn

Als een Moſtaart-ſaad mogt ſyn,

Gyſegt, 't kan dog niet beletten,

Dat 't geen bergen ſoud' verſetten,

2. Laat my Uwe hulp, van binnen

Sterken ter bekwaemer tyd!

Help Gyſelf my overwinnen,

Als ik naad'ren moet ten ſtryd !

Myn geloove dog vermeer;

“T schild des Heyls aan my vereer,

Op dat ik my mag verweeren,

En den booſen van my keeren !

- 3 Reik

t

t
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-

3 Reik tot my (naar Uw erbarmen)

Die op matte voeten ſtaet,

Uwe ſterke Liefdens-armen, »

Tot de vrees weêr van my gaet!

Dat myn ſchuld my niet verdoem';

Dat de vyand ook niet roem',

Dat Hy heeft een Ziel gevellet,

ſ Die op GOD haar hoope ſtellet!

4 Soo ſal ik all myne dagen,

Die ik nog op Aard' ſal ſtaen,

Roemen, dat Gy all myn plagen,

l Hebt gemaadig weggedaan;

Goede HELPER, my verhoort !

Nu ik ſteune op Uw woord:

Laat myn Ziel op alle wyſen,

U, hier, en hier namaels, pryſen!

XXXIII.

Pſ. CXIX: 15-3. Siet myne elende aan,

en helpt my uyt, enz.

- Wyſe Pſ.. 77.

I L# JESU, ſiels-beminde,

Dat ik van naby U vinde!

Openbaert U in het hert, x

Dat U ſoekt met angſt, en ſmert!

Liefſte JESU, ſielen-soNNE,

- Liefſte JESU, leevens-BRONNE,

: O verbergt U niet te ſeer, -

- - D 3 want
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Want myn Ziel dorſt meer, en meer! -

2. Hebt G' aan veelen U ontdekket

Siet! myn hert fig naar Uſtrekket,

Slet een arm, elendig, Kind,

Dat geen hulpe elders vind !

'K vinde, jae, ik hebb' 't bedorven,

Dog Gyſyt aan 't kruys geſtorven,

O beſpreng my met Uw bloed,

Maak my door het ſelve goed!

3 Neemt my dan in uwe Handen,

Ruk my eens uyt alle banden !

O het werk is booven my:

Staet my met Uw hulpe by!

'K hebb' geen luſt meer in dit leeven;

'K will het alles aan U geeven, - . '

Wat ik hebb', is niet meer myn,

Laat my maar de Uwe ſyn!

, - - XXXIV. - - l

- - - - - - - - - - AP

JoH. XIV: 6. Ik ben de Weg, ende

de Waarheid, ende het Leven.

Waſe Pſ. i43.

J OJESU, Waarheid, Weg, en Leven,

Voor hun, die ſig tot God begeven,

Ach wordt my alſoo openbaar! :

Op dat ik alles overgeeve, - -

Dog U beſitte gantſch en gaer! A

- - -2), O

-- --
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2. 6 WEG, om ons tot God te leiden,

, En 't pad des doods te doen vermyden; .

Trek my, dat ik my naar U ſpoed *

Eer my de dood van hier doet ſcheiden!

Myn herte is het ſwerven moed'.
e

3 6 LEIDsMAN op de Leevens baane! .

Komt door uw ſtem myn hert vermaenen,

Dat het niet tot het breede-pad

Afwykend', egter ſoude waanen,

Dat het den weg getroffen had!

4 Leid. Gy my ſelf tot Uwen VADER!

En die nog ſwerven, ook vergaeder,

Tot U, den ZIELEN-HERDER heen;

Op dat ook Sy eens komen naeder,

',# Ugantſch lyk worden een 1,

5 Toont ons den Weg in Uwen bloede,

Dien verſchen-weg, geweyd ten goede,

Door 't Voorhang van Uw eygen vlees :

Dat onſe ſiel' (der ſonden moede)

Van haare kwaalen regt genees!

6 ô Eeuw'geWAARHEID, ryken magtig,

t Wiens Naam Getrouw is, en Waaragtig,

'Die Waarheids-Weeſen ſelve ſyt,

Myn Ziele blyft dog altoos klagtig,

Soo Gy nietſpreekt van tyd tot tyd!

7 ok ſpreek dan in myn Ziel inwendig;

En maek haar opſet regt beſtendig,

Om fig te ſchikken naer Uw Raad;

* Laat geen velletje (hoe behehdig)

4

t

Haar
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Haar ooyt verrukken uyt haar ſtaat!

8 MaakGy myn werkeens regt tot Waarheid,

Op dat ik wandele in klaarheid,

Beſtraalt van U, den LEvENs-SoN !

Dan vlied de duyſternis, en naarheid,

Gelyk wanneer de dag begon. .

9 ô LEEVEN, jae O Eeuwig LEEVEN?

Ei wil U ſelf ook aan my geeven,

Op dat ik door U opgewekt,

My in het Leevens-licht begeeve,

En door den dood niet ſy bedekt!

1 o O LEEVEN ! Bron van alle Leeven !

Die U hebt in den dood begeeven,

Op dat G' ons uyt des doodes-nood,

Soud weederbrengen, en daar neeven

- Teniete maaken ſélf den dood! :

11 Aikomtmyn doodeensgantſch verſlinden,

My van de ſonden gantſch ontbinden !
Op dat ik, als een Laſarus, V

My voor uw' Aanſchyn mooge vinden,

En Uwe voeten dank'lyk kus!

12 Jae doet Gy##ô voRST van't Leeven)

Voortaen aan Uwe ſyde kleeven 3 -

Op dat ik meede niet en vall', ' ,

In 't graf, waar in ſoo veele ſneeven,

En ſneuv'le met dat groot getal !

13O! dat Uw Leeven in my blinke ,

En 't eige leeven in my ſinke, Tot

O
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J

-

Tot dat het gantſch is weggedaan;

En ik eens zalig mag verſinken,

In U, des LEVENS-OCEAAN !

14Wanneer ſal 't ſyn, dat ik die kragten,

Waarnae Gy myne Ziel ſiet ſmagten,

Ontfangen ſal uyt Uwen ſchoot? - -

Gy weet myn innigſte gedagten,

Gedenk aan my, ſoo ſwak en bloot!

15 En wyl G uw volk ook hebt verheeven,

Om eens met U volmaakt teleeven,

Hier boven in de heerlykheid;

Soo bidde ik, doe my regt ſtreeven,

Op 't pad, dat tot dit leeven leidt

16Dat Leven, waar in alle tongen,

(Die hier nog maer in ſwakheid ſongen)

Voor 't heyl, dat Gy hebt aangebragt,

En 't werk, dat Gyſelf hebt voldongen,

U looven ſullen, dag en nagt !

xxxv.

SFR. VIII. 17. Die myvindt, vindt

het leeven. enz.

- Wyſe Pſ 65. .

IG"# die den Heere vinden,

Ontvliedend 't aerdſch gedruys!

- Die JESUS, als den Ziels-beminden,

In brengen in haar huys; * *

D 5 Die

* Hoogl. III: 4.

-
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Die met HEM in de gynaede dagen -
Verteek'nen het Verbond,

En hertelyk op ſyne Vrage,

Jae ſeggen met hun mond.

2 Of wilt gy't (Menſchen -kind'ren) waagen

Schoon g! U nooyt hebt bekeert !

Ach denkt eens nae, hoe weinige dagen !

Eer U ſyn toorn verteert.

Denkt na, O menſch, hoe ſyne Oogen

Als VLAMMEN ſullen ſtaan -

Die geene ſondaers en gedoogen

Maar vrees lyk doen vergaen!

3 Ach groote LEIDsMAN van de Ziele,

Die altyd d' EERSTE ſyt, - ,

O ! dat het Uwen will geviele,

In deeſe g'naede tyd,

Het hert van veelen op te wekken,

Dat ſ' in ootmoedigheid -

Volveerdig worden op Uw trekken',

En hemel-waartz geleidt.

4 Maakt ook Uw Volk door Uwenſeegen

Gantſch los aan deeſe kant, ! . . .

Op dat wy nae dees pelgrims-weegen

Beerven 't VAEDERLAND ;

Die Stad, die Uwe Hand ging bouwen,

Die ſchoone, vaſte Stad - l

Om daar Uw Aangeſicht t'aanſchouwen;

O weergaelooſe SCHAT! ! ! .

XXXVI.
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:

xxxvI.

Ernes.I: 22,23. Ende heeft Hem der

- Gemeynte gegeeven tot een Hoofd

boven alle dingen, enz.

Wyſe Pf 103.

1 7 Eſheerlykt HooFD. , dat nu in

V., 's Hemels-woonin

"Vbl Eere ſit! Geſalfd tot zions-Koning,

- O mogt myn herte voor U ſyn bereid!

"En dat Gy aan my invloed wildet geeven

Van Uwen geeſt, op dat myn gantſche

leeven, " " "

Aan U, en Uwen dienſt ſy toegeweyd!

2 O dat van Uwe ſalving op my vloeye,

" En veele and'ren ryklyk ook beſproeye,

Daelin Uw gunſte op Uw'Leeden neer !

Waar dat ſeſyn,ofwaarſe moetenſwerven,

Sig vindend ſonder Stad, of vaſte erven,

Sy ſyn aan U, te zaam, bekent, o Heer!

3 Ik hebb ſe lief in U (ons HooFD, en

HEERE) ,

Wie dat ſ' ook ſyn , die U in waarheid

- eeren; , ,

Jae koſt lyk ſyn die Zions-kind'ren my

Hoe meenigmaal was 't, dat het my ver.

- kwikte,

Tº
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Te ſien een Ziele, die opregtſig ſchikte,-

Dat all' wat in haer is, gantſch voor Uſy

4. In die gemeinſchap(kan ik ook betuygen)

Komt ſigmynherte meenigmaaltebuygen,

Met all' Uw Kind'ren, voor Uw aan

geſigt, -

Het wenſcht aan Zion immer duyſend- . ſcegen, w

Diesbid ik ook, ſterkyederopſyn weegen,

Op dat ſy ſtaan in haeren regten pligt .

5 Help (goedſte HErLAND) all' Uw

ſwakke leeden;

Doet 's Wyands magt, eensgantſch'lykſyn

vertreeden, -

En neêrgeworpen onder onſen voet!

Neem door Uw kracht, eens ganſchelyk

van binnen, . -

Want onrein is, of ydel in de ſinnen; -

Soo worden wy door Uwe goedheid

goed! - -

5 Laet ſulke, die inkruys, enlyden leeven,

Sig welgetrooſt in Uwen wille geeven,

Haar ſiel' met weldoen leggend' in Uw

hand:

Gy maakt dog, dat men dagelyks word

kleyner , - ,,

En door de loutering van vlekken rey

ner, - , ..."

Tot dat menſynſalineenſael'gen ſtand!

, 7 Die

º
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7Die ſielen, die volvrees'nog'theyl verbeiden,

Wilt naar Uw goedheid ook ter ruſte leiden,

Maak Uwe Kind'ren van Uw Liefd'

gewiſſ! -

Op dat ſy dus getrooſt, geloovig, ſtille,

Sagtmoedig, en geboogen naar uw wille,

Met blydſchap doen,wat Ubehaeglyk is!

8 En gun my voor Uw thtoon als neer te
leggen,

Die, aan my , arme, ſwakke , ſomtyds

ſeggen, - -

Dat ik voor hun, Uw goedheid bidd'

en ſmeek: - *

Ik legg ſe voor Uw Voeten aller-weegen,

En ſmeek, U geefaan yeder eenenſeegen,

Naar eiſch van 't geene nog aan hun
ontbreekt. r- -

9 Is 't dat ſy nog door droefheid heen gaen

kwynen, -

Wilt met Uw Licht eens aan hunn Ziel

verſchynen, -

Verblydt die Zions-treur'gen in 'tgemeen:

Of ſooſetraag ſyn,wiltſe eens opwekken,

En die nog verre ſyn, eens magtig trekken,

Op dat ſe met uw Erfdeel worden een !

1o O JESU, die ſoo duur ons hebt ver

worven, -

Toen gy aan 't houd des Kruycesſyt ge

ſtorven,

Voeg meer en meer Uw volk doorliefd'

tot CCIl ; - En
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Enhoud ons vaſt, ſoolange wy hier leven,

En in deeſ' wilderniſſe moeten ſweeven,

t Dat niemand onſer los ſy, of alleen!

11 Doet ons dan eynd'lyk eens met alle

vroomen,

Daar boven in de Lucht* te zaamen koo

men;

Op dat wy't zaamen vlekkeloos,enreyn,

Eens moogen ſtaen voor Uwen throon

beſtendig! -

En,leevende door Uwen geeſt inwendig,

Met U vereenigt, eeuwig moogen ſyn!

- 1,Teſſ IV. 17. - .

- xxxvII.

Orena. XXI 3. Siet de Tabernakel

Gods is by den menſchen, enz.

... : Wyſe Pfias.

EH# ik, o myn KóNING !

Dat eens Uw Geeſt in my ſyn woo

- ning

Mag ſtigten, Uwen naam tot eer !

En ik een leevende vertooning

Magſyn van CHRISTUS, mynen Heer!

2 Ik hebb' Uw goeden Geeſt van nooden,

Sal ik de heilige gebooden -

Van mynen MEESTER gaede ſlaan:

O laat Hy daaglyks in my dooden,

- -
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e

Al wat daar meed niet kan beſtaen!

3 Wat Licht, wat Hulp, en nieuwe Kragten

Moet ik ontvangen tot 't betragten

Van 't voetſpoor, dat myn HERDER

ging! - * '- -

Leert Gy my ſteets op HEM te wagten,

'K vermag dog anders niet een ding!

4 Wat is 't een Dal van donkerheeden,

Waar door ik nog moet heenentreeden,

Eer ik de Booven ſtad genaak, ..

En uyt het laage hier beneeden,

Eens door de poorten binnen raekt

5 O mogt ik in myn doodigheeden,

Of als ik in den ſtryd moet treeden,

Ervaeren, dat HY in my woon !

En met# reeden', - .

Myn ſugten brenge voor den Throon;

6 Om dus geſterkt door die genaden,

Te wand'len in de regte paden,

Door het Geloof naar d'Eeuwigheid: -

En wilt ons namaels eens verſaeden,

Met 't Licht der Saal’ge Heerlykheid:

7 Schoon d' Aard' het Lichaam nog ſaldek

ken, . . - º

Sal 's Heeren Geeſt ook dit opwekken,
En niet weêr in verderfeniſſ',

Want Dit ſal ook ten teeken ſtrekken,

- Dat GOD volmaakt in LIEFDE is!

xxxvIII,
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XXXVIII. -

Hoogel. VIII: 14. Komt haaſtelyk

myne Liefſte, enz.

Wyſe Pſ. 1oo.

T Waar, en Vergenoegend Goed,

Dat eeniglyk het hert voldoet!

My dorſt, O LIEFDE, ſeer naar U :

Ach wendt U omm'! en help my nu !

2 De Ziel is als een dorſtig hert,

Gevoelend eene Liefdens-ſmert;

Gy JESUS ſyt de Ziele-drank,

Daar 't hert is van begeerte krank!

3 Verhoort genaedig myn geklag!

Myn ſugten is van dag tot dag,

O dat 't Uw goedheid haaſt geviel,

Te laaven myne dorre fiel!

4 'T verkwikkend Waeter my ontbreekt,

'K ben als een, die in 't dorre ſteekt; .

Myn armoed my ſteetz naar U dryft,

Ai, laat ik U ſyn ingelyft! -

's waar ſyt gy, Schoonſte BRUrDEGOM?

O Godes LAM, waar weidt Gy om?

Waar is de bron ? waar leegert Gy ?

O voer my dorſtige daar by !

6 Myn Ziele kleeft U agter aan

Ik kan onmooglyk van U gaan! T

Ot

-------

w
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Tot ik van U gedrenkt ſal ſyn,

O ! ik de UWE ! Gy de MrN !

XXXIX.

Jes. LXI: 5. Om den treurigen Zions

te# , dat hen gegeeven

worde cieraed voor aſſche, enz.

Wyſe Xgebooden.

n JEsu groote Opper-Heere

O Die#o E##'bood,

Verneem genaedig myn begeeren, iſ

Ik wil U klaagen mynen nood!

* 'Kyind in my ſelfveelydelheeden, , ,

'K vindmy omringt van vreemde magt;

'K kan menigmaal niet voorwaerstreden,

Schoon ik geſtaedig wil, en tragt,

3 Ik worde dikwils teegen wille, -

Nu hier, dan daar, geſlingert in;

En voer niet uyt ſoo blyd' en ſtille, )

Het goede, dat ik wel begin! - -

4 Ik ſitte ſomtyds als gebonden, . . . .

,, Als ik naar vryheid ſugtend ben: ,

Ik raak verſtrooyt, en kryge wonden,

In plaats, dat ik my aan U wenn :

5 Wil ik my oefenen,en dwingen,

'Ik vorder weinig, of daar toe

- : - Komt

te e
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Komt d'eigenheid in veele dingen,

Sig mengen, als ik yetwes doe !

6 Ik vinde myvaek innig bange:

Dies ik U om Uw hulpe ſmeek!

Het valt my meenigmael ſoo lange, -

O dat Uw kragt dit jok verbreek!

7 O wanneert wanneer ! ſal het weeſen,

Dat Gy my uyt die banden leid! Zº

O wanneer ſal eens ſyn geneeſen,

Die breuke, die my van U ſcheid!

8 Neem in myn herte! 't wil ſig geeven

Voor eeuwig U ten eigendom :

Ik wil my ſelvé dog niet leeven,

(O Koning JEst) tot my komt

9 Neem my eens gantſch'lyk U ten eigent

... Uw welbehaagen my regeer! # .

• Uw kracht doe alles in my neigen, u

Het vàlle voor Uw voeten meer!

roVerbreek in my het eigen-leeven,

Ik geef het als in Uw gericht:

O! dat ook 't minſte teegenſtreeven, -

Verteere voor Uw aangeſigt ! !

11 Myn hert wilt tót Uw Throon bereiden,

Én woonet eeuwiglykin my ! , .

Uw oog, en HAND my voorts geleiden,

: O ! dat ik gantſch de Uwe zy! ...

12 U ! U alleen, gehoort die Wooning: .. 2

. Q dat r Ugantſch lykAsv serie: E.
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O JESU, Heere, God, en Koning !

Bewaartſe tot in eeuwigheid! :

XL. -

MATTH. XV: 29. Ende Jeſus van

van daar vertrekkende, kwam aan

de Zee van Galileen, ende klam

op den Berg, ende ſat daar needer:

ende veele ſchaeren ſyn tot Hem

gekoomen, enz.

Wyſe X geb. Pſ: 98. Pſ. 118. 's -

. I S"# wat arme, en clenden

'A- Neemt hier de groote HEYLAND aan?

* Eiſiet, hoe dat Hy ſig wil wenden

Tot die, die ſeer verleegen ſtaen!-

2 Nu! O myn HEERE, 'k vinde, meede,

Hoe ik nog deel in deeſe kwaal!

Ik vind my aan den berg beneeden, -

* * Dog U thans in de opperſael.

3 O hoe veel ſcheelt nog aan myn oage?

Aan myne voeten 'myn gehoor ! "

En O hoe ben ik nog geboogen, 3 :

* Naar d' Aarde, daar ik niet behoor !

4 Ach wie ſal myne krankheid heelen,

- Soo Uwe hand het niet en doet!

Ach wie ſal my yet meededeelen, - .

- - - - SoG
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Soo die fig ſelf niet opendoet?

5 Nu 'k wil my voor U needer-leggen,

In myne armoed' en elend;

'k Heb niets met alſ voor my te ſeggen,

'K ſugt maar, dat GY u tot my wend!

6 Ik wil ſoo wagten aan Uw Voeten,

Steetzſiende op Uw'Macht en Trouw !

Gylſult my eens in gunſt ontmoeten,

Uw Liefde dog heeft nooyt berouw!

XLI.

MATTH. XV: 23. Ik worde innerlyk

met ontferminge beweegt over de

ſchaere, om dat ſy nu drie dagen

by my gebleeven ſyn, ende hebben

niet, dat ſy eeten ſouden. , ,

- deſelve melodye als 't voorg.r

1O 5ESU! die ſoo'n groote ſchaere,

Gevoedet hebt met Wonder-brood;

Hoe Zaelig! Die nog mag ervaeren,

Dat gy de ſiele helpt uyt nood!

2. Sulk Eene, die eerſt regt gevoelde, .

Hoe dat ſe miſt het waare BROOD,

En die daerom met ernſt bedoelde, . .

Geredt te worden uyt dien nood!

3 Hoe vol van Liefde was uw Herte,

*g

Tot
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Tot ſoo veel', die U gingen naet

Het was voor Uwe Ziel een ſmerte

Dat yemant leedig van U gae!

'4 Hoe wys ſyt Gy, in uwe Wegen: '

Eerſt, doet Gy ons verleegen ſtaen:

Dan toont Gy u tot ons geneegen ,

En neemt U onſer noodruft aan !

5 Hoe ſaelig ſyt Gy voor die geenen,

Die (ſchoon niets hebbend') eevenwel

ſHet gantſch opregt'lyk met U meenen,

sendt Gyuw Woord,f dan loopt het ſnell.

6 Wie ſag een Maeltyd op die wyſe? ,

Hier ſag men geene Tafels ſtaen ! .

De groote Diſch hadd ook geen ſpyſe,

, Voor dat uw Almacht die bragt aan.

7 Op U heeft MOSES al geweeſen,

Doe 't Volk door 't Manna wierdt ge

voedt, - w

By DAVID is van U te leeſen, 4

Dat Gy den Armen deelt tuw Goed.

8 Dat weinig was, wiſt Gy te maeken,

Dat het vermeêrt onder de hand:

Een die gelooft, kan nog geraeken, .

Tot hondert, * naar ſynroep, en ſtand!

9 O dierbaar BROOD,van GODgegeeven!

Deel nog U ſelve meed tot Spyst

Laat door uw Kracht de ſiele leeven,

Voed

f Pſ. CXLVII: 15. + Pſ. LXXII.

* Matth, XIII; 8.
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voed Gyſe ſoo op Uwe wys'!

to'Verborgen MANNA van den Hemel,

Ons ſiele proev' Uw ſoetigheid!

Doet ons geſcheiden van 't gewemel,

; · Met U ſyn tot in eeuwigheid!

11 Op dat ons hert, en mond mag ſingen,

Nu wil de HEER myn Herder ſyn;

Nu weet ik, dat my geene dingen , 1

Ontbrecken ſullen! HY is Myn.

12 Barmhert’ge JESU, doet Uw' oogen

* ook nog eens in genaede op:

Aanſchouw dat diepe onvermoogen,

van een ſoo grooten Menſchen hoop!

13 Hoe ſalig ſyn die arme Zielen,

" Die hong'ren naar geregtigheid!

Die op Uw woord ter aarde Knielen; .

voor ſulke hebt Gy ſpys bereidt.

14Een ſpys,niet naar den ſmaekder Grooten ,

Een MANNA, dat verborgen is;

Uw Vleeſch, en bloed, aan 't kruys ver

. . gooten, - -

Tot voedſel, en tot laafeniſſ,

7 6 Eedle SPrs! o ſchoone Gaeve ?

Veel beeter, dan de Wereld heeft:

Ach dat my hier niets anders laeve,

DIE is genoeg, als GY ſe geeft ! ,

-b

XLII.
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" XLII.

Pſalm. CXLII: 3. Ik ſtorte myne

klagte uyt voor ſyn Aangeſigte.

Wyſe Pſ. 116.

I un myo Heer! dat ik eens myn beklag,

JI - Voor uwen Throon eerbiediglyk

mag brengen;

Ik bidde, laat het Uwe gunſt gehengen,

Dat ik myn hert voor Uuytſtorten mag!

2 Ik vind het vaek met duyſternis vervult,

h

En ſie daar by, dat arme, en geringen ,

Niet ſoo verwart met veeletwyfelingen,

Geloove oeff’nen met een ſagt gedult !

3 'K vind, hoeik veeltyds niet geduldig ſtae,

Afwagtend'Uwe eig'ne tyd',en ſtonden,

. Maar denkend op myn eigen herte

' ' - vonden, -- -- * -

. Soo treurig volg', en in uw Wegen gaat

4 'K vind meenigmael, dat my de lydings
- Cuur » - - t -

, Die GY naar uwe wysheid ſelfs gaet
' brengen ,

-

. Of onder Uwe Vrymagt laat gehengen,

'My voorkomt als een ſaeke wrang, enſuuri

5 Ik vind my dikwils traeg en luſteloos,

Wanneer dat ik my moeſt volveerdig

: 2 ſtellen, - > Myn
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Myn mond is vaek, wanneer ik moeſt

vertellen,

Soo traag, ſoo dor, ſoolaauw, ſoogee

ſteloos! - - - - - - - -

6 gen: o LICHT! tot myne duyſter

e1 -

En laat uw Geeſt my in de Waarheid

leiden ! - "

Ontfang ik dus waaragtige beſcheiden,

Doe ik myn ſaaken met een wysbeleid!

7 Doet myn Geloof nog immer waſſen aan,

Op dat ik in U ſtaande moge blyven;

En niet vergaan, als veele ook wegdry

Ven , -

Maar dat myn huys mag op den ROTS

STEEN ſtaan ! -

'-

XLIII.

Pſ XLV: 12. Dewyl Hy uwe Heer

is, ſoo buygt U voor Hem needer.

Wyſe Pſ 24,

r Uygt (ſielen) voor het LAM ter neer,

Geeft Uwen KONING ſyne eer:

Het komt HEM toe van alle lieden;

Jaa van het ſaelig Eng'len-choor:

. Dat gaet ons ook in deeſen voor; . . .

Ook ſal ſyn Woord het ons gebieden.
t - Groot

/



L I E DE R E N. 97

2 Groot-magtig Koning, ſterke God,

Wiens Liefde ons een ſaelig lot

Uyt vrye goedheid wilde ſchenken!

Ontſach'lyk is Uw Eere-kroon,

Der Eng'lenſchaar ſtaat voorUw'Throon,

En paſt eerbiedig op Uw wenken.

3 Hoe ſouden wy (maar Aerd en ſtof)

Dog door genaede tot Uw lof

Geheiligt, nu dan nog vertzaegen,

Te vallen voor Uw Aanſchyn neer !

Daar Gy ons 't leeven bragtet weer,

Naar 's VAEDERs heilig welbehaagen !

t

4 Maar, O 't beſchaamt ons meenigmaal,

Dat ſomtyds yetz (als was 't van ſtaal)

Niet ſoo geboogen ſy, en ſtille:

Verſchoont, genaedig ! oPPER-HEER !

En werpt dien vyandhaeſt ter neer,

Op dat de teegenkanting ſtille!

5 Of vraagt ons hert ſomtyds naar Reën,

Of geeft het eens een naare ſteen,

(Wyl 't nog niet regt is neergeboogen)

Ach leert ons meer verloochent ſtaan,

En onſen voet in 't eff'ne gaan,

Ootmoedig, met geſlooten oogen!

6 Doet eens (ó KoNING) door Uw Magt

Ons hert ſyn in dien ſtaat gebragt,

Dat het Uw tot een Huys mag weeſen:

Daar men ſteetz Reukwerk voor U brengt,

Uyt ſpeceryen 't zaam vermengt,

E Van
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Van Uwen GEESTſelfaangeweeſen 1 -

7 Verlicht ons dan met 't ſaalig licht

Van Uw beminn'lyk AANGESICHT;

Dat wy U eens aanſchouwen mogen ! .

En hier al met der Eng'len ſchaar, T -

En naemaels eens volmaakt lyk daar,

U eeuwiglyk met dank verhoogen !

- XLIV.

Pſ XLV: 9. Alle Uwe kleederen ſyn

myrrhe, ende Aloë, ende Caſſie uyt

de Elpenbeene paleiſen, van waar

ſy U verblyden.

Wyſe Pſ. 133.

1 TN E MYRRHE word geſchatt van nut,

- en waarde;

Nadien ſyſuyvert van 't bederf der Aarde:

Maar JESUS heeft onſterf'lykheid,

En eene kracht tot Onverderf'lykheid;

Hy nam die nae ſyn dood, en lyden aan,

Om ons de kragt te doen ontvaên.

2 Is ALoE en CASSIE goed van reuke,

By HEM is Balſem voor de Wond', en

breuke, -

Die onſe Sonde had gemaakt;

Waardoor wy ſyn als tot den dood genaekt:

Dog vloeyt SYN BALSEM in, en door

- ons heen, - 'T

-- - - -
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lº 'T verderf moet weg uyt merg, en been.

3 O KONING! ſalf ons met die SPECE

- RYEN, -

Op dat ſe onſe ſielen ſoo bevry'en,

Dat ons de Dood niet en genaek !

Nog doodes-ſtank ons eeuwig walglyk -

, maak; -

-

1 ,

Maar dat wy, als een heilige Prieſter ſchaar

'. Ons ſelven mogen ſtellen daar ! ! ! !

4 Is Myrrh' (door 't bitt'ne) onſe ſmaak
--- wat tegen, ºf - - v

S is dog geſchikt de diep verborgne We

ČIl , * - - - -

was: het vuyle # bevond,

Tehaelen uyt den allerdiepſten grond:

Is Myrrhe dan een goede medicyn,

Ze mag ons tot bewaaring ſyn!

5 Ja dat ook and'ren ſelf de Myrrhe-geuren

Uyt deeſe Uwe SALVING aan ons ſpeu

ren , , , ,

Wanneer ſy vaſt- enreinigheid,

Met waare Ootmoed, ende Lydſaamheid,

In woorden, daeden, ſeeden, vroeg,
- en laat, -

Bemerken aan ons, als Uw Zaad. - 2

6 Laat ook de Aloë aan alle ſyden, . .

Sig by ons rieken laeten 't allen tyden;

(Ook by Uw kind'ren in 't gemeen) ,

Op dat ſe 't herte van nog meenig-een,

Verkwikke, door een inniglyk gevoel,•-- -

- E 2 Dat

-

ºn
»w » - -
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Dat LEEVEN is der g'naeden-doel.

7 Laet caſie by ons ſyn; om 'thertte ſterken;
' Van ſuiken, die bykans verſlaauwt in 't

werken,

Of moed en redd'loos ſomtyds ſtaen;

Op dat ſy niet geheel te grond en gaen :

O! dat men ſoo die goede Balſem geur,

[De SALVING' Chriſti] aan ons ſpeur !

8 Verſchynt hier toe, O groote VORST

en KON 9

Uyt 's Hemels zion, Uwe heilige Woo
ning;

Dat Koſtelyk Yvoir-Paleis:

En ſeegent Gy ons mildlyk reis, op reis,

Vertoon in gunſt U aan Ons ſielen-Oog,

Als of Gy Uwen Hemel boog!

XLV.

MATTH. VI: 19, 2o. Vergaedert U

geene ſchatten op de aarde enz.

Wyſe Pſ. 25.

1 ("NHRIST"NEN wand'len hier beneeden,

Niet als burgers van de Aard':

CHRIST NEN houden ſig te vreeden,

Dat een ander ſchatten gaerd;

Haare ſugt, en Zielen-wenſch

Is dat Koningryk te erven,

Dat, onſigbaar voor den menſch ,

Ligt al 't and're goed doet derven.

- - 2 Dog
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z Dog, (men vraegt) waar ſyn die ſchatten? "

'T. goed, dat ſoo de Ziel bekoord?

JESUS ſegt, (ſoo gy 't kont vatten) k

Tot een yeder, die dit hoord k

'T is een ſchat, die in een veld

Ligt verborgen, gaet dat koopen,

Met uw goed, en al uw geld,

Of gy kont er niet op hoopen.

3 Ach myn MEESTER ende HEERE !

'K bidd'. U, geef m een innig oog!

Dat het ſchyngoed my niet deere,

En ik dus my ſelf bedroog!

Dat ik veerdig al myn goed,

(Self met blydſchap) gae verkoopen;

Jaa, ſoo 't koſten moeſt# bloed,

Willig mag daar heenen loopen!

s

XLVI.

JoH. VI: 48. Ik ben het brood des

Levens. ka #.

Wyſe Pſ. 119.

f zaelig BRood, dat ons het leeven

geeft,

Ei deelUſelfaan ons, ten ſpysvan binnen! ,

En laat het geen men door Genaade leeft, l
Nog #elyks een meerd're kragt gewin

e nen !

Op dat wy in U mogen ſyn geſterkt, zº

E 3 En
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Enuwe Vreed bewaar ons hert en ſinnen?

2 Was niet Uw woord, ik ſalmyn Volk te
Zaam, - º - >

In God, haar HEER, geduriglykverſter

ken, * Rw- - -

Op dat ſy wandelen in ſyne Naem ,

UWLeevens kragt kan moed, en leven
werken: * * * . * -

Wel Zaalig die ſoo eet in 'éryke Godst'

Hoe#nen niet aan hem den wasdom

merken ! ! !

3 O dat myn herte nu, en altyd voort,

(Ontleedigt van den trek naar valſche

e, ſpyſe) . . . . . . . . . . .

Signederſette op myn's Herders woord,

En fig liet voeden op ſulk eene wyſe:

Hoe veilig was 't ! Hoe ſchoon wierd ik

gevoedt! - 1 - 1

Hoeſouden HEMmynlippen dankbaar

- pryſent : - - -

* zach. x. 21." "

exrvir"

Luc XXff: 'rp. Doet dat tot

: gedagteni 'e to ºf

- wyſe Pſ. 91:

'S"#:
-

####
- - IR
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-tº-4 -

En doe ons voor U leeven.

Kleedt ons in Uw Geregtigheid! '

Dat wy in 't witte wand'len, -

En door vernieuwde reinigheid,

Naar Uwen wille hand'len!

- -

2 O dat wy met U aangedaan,

Uw Beeld, en Werk vertoonen !

Dat yeder onſer dog voortaen

Uw Cieraed ſy, en Kroone!

En, dat de KRacher, die uyt U gaet,

Geſtaag in ons verwekke -

r

Een goede Reuk', die met der daed *

Ook and'ren tot U trekket

3 wy draegen ons van nieuws aan U.

Als op! (O onſe KoNING)

Ons herte ſy, en blyv' van nu

Een Tempel Uiter wooning! :
Ontvang ons hert, ons hand, ons oog,

- Sig geevende hier neeven ! ,

En ſendt Uw ſeegen van om hoog,

Die eeuwig ons doe leeven ! . .

' s , XLVIII.

Joh. xv s. Ik ben de Wynſtok,

2 . ende Gy de ranken. -

: : : : - Wyſe Pſ. 33

º

i

|

1.H" gesUt oorſprong van onsleevent

Door U, ſyn wy tot U genaakt:- #v . g GY,
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GY, als de WrNSTOK, kont ons geeven,

Het geen ons verder vrugtbaar maakt:

Dat wy trouw'lyk hand'len,

Dat wy weerdig wand'len,

In deeſ' g'naeden tyd!

Laat ons voor U leeven,

Laat ons aan U kleeven,

Die onſ WoRTEL ſytt

XLIX.

Pſ. LXXIII: 22, 24. Doe was ik on

vernuftig, en wiſte niets. Gy ſult

my leiden door Uwen raed enz.

Wyſe Pſ. 17.

1 Oeleid Gy (HEERE) ſaelig all'

die geenen,

Die d'Uwe ſyn! of ſchoon wel won

derlyk! ' -

Hoe ſoudet Gy 't ook anders, immer

meenen, -

Daar Uwe trouw ſigſelve blyft gelyk!

Schynt ons de WEG eens krom, ſe is dog

regt; , ' - ' A - - - - - - - -

'T#f het PAD, om daarop heen

te gaen , e o1

Blyft ons vernuft wel eens in twyf'ling

l- 2. En,

ſtaen, -

T# alles door de Uytkomſt, wys

- - i

eſlegt.
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2 En, O wat draegt Gy niet onſ ſwakke

weſen, - (

Gy ſiet,hoe men ſigſelve vaak verwert :'

[Want ô hoe dikwils kan men aan ons lee

ſen, . -

Hoe dat het ons inwendig is om 'thert)

Maar dan, jae dan op 't meeſt, dan helpt

Gy door! -

By 't Vaeder-Recht , is Vaederlyke

Trouw , -

En naedemael in U nooyt valt berouw !

Soo blyft 't verlaetene, U immer voor.

3 Wat ſnoodheid, dat 't vernuft ſoud tee

genſpreeken,

Of 't hoofd gaen ſchudden over Uwen |

Weg; - .

O komt dit in my op, wilt het oog

breeken, zº

Ach dat diehoogte ſig haaſt neederleggt

Ik wil niet, dat myn ſin ſal meeſter ſyn;

Uw kracht verbreek', al wat ſigſelven
ſoekt: -

Al wat fig ooyt tot vonnniſſig ver

kloekt:

O dat Uw Will' geſchied , en niet de

myn ? : : : :

4 Brengt my eens gantſch'lyk over in Uw'
“ , willen;

Helpondertuſſchen my, Uwearme kind!

, Mogt Uwe geeſt vaſt alletwyf'ling ſtillen,
-- -- E 5 O
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O dat Uw Liefde alle Vrees verſlindt

Blyf Gy myn RoTSTEEN! JESU ſyt Gy

myn ! - " , " " . . . . . .

Uw'Geeſt vernieuwe my hoelangs hoe

meer: - - -

-'K gevoel ook yetz van 'tgeen ik hier

begeer; - - - - -

Verkwikking , door een blik van Uw

- Aanſchyn ! - 1 -

- -
-,

, V, "ft) . .

' ' - ' L. erg baan rººſ

MATTH VI: ro, Uwe willegeſchie

de, enz. | | |

Wyſe x Geb.

1B# is's HEERENwiſie,
Jae eene# in den nood,

Daar is het veilig, daar is 't ſtillet

Ik legge my dan indien schooT.

2 O WILL, niét beeter te verlangen !

Uw leiding', ik van herten min,

En ſoeke aan uw borſt te hangen,

In een regt kinderlyken ſin! 2 o

3 Al 't bitt're kan GODS wil verſoeten,

'T is altyd goed, als die geſchied; .

En 't beſte, dat men kan ontmoeten,

Smaakt ſonder deeſen Wille niet!

4 Komtmeen ge rampſpoeddankeiri: p

C
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Gedenkt, o Ziel ! dat is Gods will';

Die ook bewaert, en ſterkt in 't lyden,

Dus word men moedig, blyd', en ſtill'.

5 Vernuft, en ſin de tugt wel haeten,

En 't eigen-leeven murmureert;

Inwendig ben ik dog gelaeten,

- En ſie, hoe 't eygen word verteert.

6 Kan ik het eynde niet aanſchouwen,
(Myn GOD) ik ſwyge voor.U ſtill :

Uw will geſchied'! 'T ſalmy niet rouwen,

Dat ik niets uyt myſelve wil.

7 O ſoete ruſt! 6 Veilig waagen!

Gewis, dat is der Englen trant;

'T is ook het doel, dat ik bejaege;

- Myn willeſy in Godes hand!

3 ó! WILLE GODS, al myn verlangen !

Sett myne armoed voedſel by ! -

En neemt my gantſch in U gevangen,

Dan word ik eerſt in waarheid vry !

9 ô WILLE! doet naar Uw behaegen,

Maakt my gantſch willig en bereid;

Om lief, en leet alſoo te draegen,

U lieven is de Zaaligheid!

ro Ach helpt my dooden 't eigen leeven,

Die bitt're kragt van vleeſch en bloed,

Dat ik my aan U overgeeve,

Uw' WILL alleen geſchieden moet

-
's -

E «
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LI.

JoH. VI: 19, 21. SagenſyjESUM

wandelende op de Zee, enz. Sy heb

ben Hem dan gewillig in het ſchip

genoomen, ende terſtont kwam het

ſchip aan Land, daar ſy nae toe

“U0(3/6/7,

- Wyſe Pſ. 1 19.

I es HEEREN Weg is wonder met ſyn

Volk !

Het ſchynt wel eens, als of Hy het liet

Vaeren ;

En of er was als een verbergings-wolk,

Soo dat men HEM bynae niet kan er

vaaren;

Maar ſiet ! wanneer Hy 't verſte ſchynt

te ſyn n -,

Soo komt Hy fig wel op het ſchoonſt
verklaaren. -

2 Hy roept, hier ben 7k, ſyt ſoo niet bevreeſt;

Soo gy my maar gewillig in ſultlaaten,

Soo is er niets, datÜ in 't minſt of 't meeſt

Beletten ſal: en anders, wat ſal 't baaten,

Hoe dat Gytobbetteegen windenſtroom ?

Gy moet uſelven opMyn doen verlaaten.

3 O JESU! treed ſoo in ons zielenstigp
at
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Dat ſtaeg nog in de Weereld-Zee moet

ſwerven,

En nog ſoo meenig ſand, of blinde klip,

Voor by ſal moeten ſteev'nen, eer wy

ſterven !

Wy neemen U gewilliglyk als in,

Wy weeten, dat wyU niet konnen der

VCn,

4 Dan kan, dan ſal het ook niet anders ſyn,

Of onſe tocht ſalnog voorſpoedigenden:

Dan ſtilt de Storm, van droefheid, angſt,

of pyn,

En wat er meer is van all' ſulk elenden,

Dan houd ons ſwoegen op; dat vrugtloos

doen !

Want GY ſult ſelf uw Werk in ons vol

enden.

5 Jaa kom ô HEILAND, ook eens op de

Zee, *

Tot uwe Kerk, die nog, door ſoo veel

golven, -

Geſlingert, naauwlyks vind een veylge

Reé,

Jae ſomtyds door het Waeterſchynt be

dolven; -

Die Zee dog is ook onder Uwen voet,

v Gy#t met magt op haare hooge gol

ven !

-

E 7 LII.
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LII.

Pſ. LXIII; 9. Myne Ziele kleeft U

agter aan, Uwe Regterhandonder

ſteunt my.

Wyſe Pf36.Pſ cs.

I - ch was de Ziel' aan GOD gewendt

IA Wat vond ſe niet welhaaſt een end'
r

l

- Van het verdrietig doolen!

Ach ſchepte s in geloove moed;

En vlugtede tot haar behoed,

- In ſyne Liefde-hoolen!

Vlood David in ſyn Vlugtens-tyd,

(Vervolgt door Sauls godlooſe nyd)

Tot deeſe SCHUYLPLAATS heenen;

O! Ziele volgt dit voet-ſpoor nae,

Op dat het U ook alſoo gae,

cEn houdet op van weenen. -

2 Jae ſingt daar ſelf een vrolyk Lied,

Voor HEM, die 't heele-All' gebied;

Hy ſend ſyn Woord op Aarde:

De MAEKER van dit gantſche Rond,

Blaaſt weg door d'Adem van ſyn Mond,

Wat teegen Hem vergaêrde.

O GOD, (die Gy den geeft formeert)

Maak eens myn Ziel regt ingekeert;

Op dat ſ' in U mag ruſten !

- Ik weet ook dit is Uwe gaaf, Ach

C

i
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. Ach dat Uw goedheid my dan laef,

Met heekskens der wellusten ! '-

* - - - 1 • - '- . . , . 1 - - - * * * -

LUc. XV: 4. Wat menſche onder U, ,

hebbende hondert ſchapen, enz. . .

- -- deſelve melodye.

Jf Een harder laat fyn schaapje daar,

U wanneer hy denkt: 'T is in gevaar, l
Hy ſoekt het met verlangen,

Laat meegen, en meegentig ſtaan,

Of in het woeſte heenen gaen, as a

- Dat Eene te Ontvangen: . . .

Soo ſoekt de HEYLAND ook gewis,

Het Schaapje, dat verlooren is,

Tot dat Hx 't heeft gevonden. -

t . O 1 dat de ſiele 'tſwerven moed, , , '

HÉM ſtemde, ng dan heenen ſpoed,

In ſulke gnagden ſtonden: ' '

A- LIII. . . . . .

Jºs LXIII. 13. Die ſe leidt door
- de afgronden, als een Peerd in de

IKoeſtyne, en ſtruykelden ſy niet.
"

j Wyſe X geboden. i

ºr t Y, groote VORST der HErER

...ee. SCHAEREN! . . . . --

ºf Die
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Die eertyds hebt Uw Volk geleidt,

Self midden door de Zéen, en baeren,

En jAcoBs Erf'niſſ' hebt geweidt :

2 Gy ſyt die ſelve! nu verheeven

Aan Uwes Vaeders Rechter-hand;

En U is alle Macht gegeeven,

Op dat Gy heerſcht aan alle kant.

3 Leer Ons U immer nae te treeden,

Waar dat (ô LAM) Gy heenen gaet!

Het ſyn Woeſtynen hier beneeden,

Eer men met U op Zion * ſtaet.

'4 Ons herte ſy voor U, o KoNING!

Neemt Gy het in, U tot een Throon;

Hoe klein ook voor U ſy die Wooning,

Hoe arm, hoe ſlegt, ô GoDEs Soon!

5 Die Liefde, die U voormaels needer

In onſe arme Menſchheid toog,

Breng Uwe gunſte tot ons weeder,

Als of Gy nog den Heemel boog!

»openb.XIV: 1. -

- LIV. , ,

HEB. XII: 7. Want dien de Heere

liefheeft, kaſtyd Hy, enz.

Wyſe Pſ. 91,

1 G"# U (o Ziele) ſtille neer

In GODES welbehaegen,
- > En
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'g

sl

En wilt U blind'ling aan den Heer

Ten offer als opdragen !

Syntugtiging het kwaad verteert:

Het Vyer doet veel verbranden;

Het kwaad ſyn kind'ren niet en deert,s

Ze ſyn in ſyne handen. . -

2 Syn HERTE is dog Vaederlyk:

Dit mag men immer denken;

Syn LIEFD' is onveranderlyk,

Soud Hy U willen krenken?

Gy ſult eerlang op Uwen ſtryd,

De overwinning haelen;

En nae een korte lydings-tyd,

Eens Eeuwig Zeegen-praelen!

LV.

Pſ XXV. vs. 1o. Alle Paden des

Heeren ſyn Goedertierenheid en

Waarheid enz.

Wyſe P/ 25. * - - -

IGº: ſyn al des HEEREN wegen,

n ook Waarheid, wat HY doet:

Is 't kaſtyding', is het ſeegen,

. Alles is dog regt, en goed .

Dien die houden ſyn verbond, -

'T geen fy hebben eens verſchreeven;

En 't Getuygnis van ſyn Mond, n-; e - - - - - - Waar
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waar lyk ſoeken te beleeven.

Vs. 12. Wie is de Man, die den

- HEERE Vreeſt, enz.

2 Wie des HEEREN weg wil wand'len,

Die HEM vreeſet kinderlyk,

En geſtadig ſoekt te hand'len,

Vroom, en gantſch opregtelyk;

Dien ſal HY wel wyſen aan,

Wat te doen, en wat te laaten; -

Hy beſtiert ſe op de baan, ' '

Die fig aan HBM overlaeten. . . .

Vs. 15. Myne oogenſyn geduriglyk

op den Heere, enz.

3 Dat myn Ooge op den HEERE--- - er

*** In geloove bleef gericht! - --

« Kond ik ſonder uyt tekeeren ,

Leeven voor ſyn Aangeſichtt . .

Nu HY ſelf ſal mynen Voet - "

Redden uyt den ſtrikt en maeken,

Dat ik tot 't beſtendig goed, ,, !
. ' En tot Vryheid ſal geraeken!'' ,

vs. 2o. Bewaart myne Ziele, enz.

4 Heere wilt myn ziel bewaeren,"
t - - - 'Die ikleggei Uw Hand; - : ** 1 -

Redder my#” - Dat
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n

Vs.21.Laat#

s" heid my behoeden, enz. -

in het kwaade als onmondig, "t Z

Dat ik nimmer word te ſchand?

Ik verlaet het Schepſel nu, i

: En neem toevlugt tot Uw',NAEMB! <

Ik verberge my by U,

Dat ik nimmermeer beſchaeme ! :

ºf r; , .

ºns

s Laet myU alleen yk meinen,"

*

In een kinderlyk eenvoud'! ' s ,

En niets ſpreeken, doen, of ſchynen,

Als 't geen op U is gebouwd! ! -

Wilt, o Heer' in deeſen ſin

My doen ſtaen, dat niemantroove,

Myne Kroone, myn gewin; .

s"Maakt my vaſter in 't geloove t
1 - 2 . . . . . . . . . . . .

% . LXVI.

Jon XII: - 26 Sooyenant my dient,
"S, -- ---- -- 2 D-D . I• * . 7 • * • 1-2 • C -

die volgen, enz.

gſ. Pſ: 77.• - # : VS .

tJ# myner ſielen-leeven!
's -

ien ik my ten dienſt wil#n.
Staat myn ſwakke pooging by R 4

Maak my eens in waarheid vry. /

Maak in 't goede my regt grondig,

vol

't
-

tigheid,en Vroom
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- Vol van Liefde, ſtill, en ſagt,

Lichtend in een krom geſlagt.

2 Laet Uw GEEST my ſtaedig ſterken,

Dat tot ſtill' ſyn , en tot werken,

- Ik Uw WJLLE onderſcheid'

-, Van myn ſin, en eygenheid;

Word yetz ſonder U verſonnen,

En van Vleeſch, en Bloed begonnen,

Geef, dat ik het nimmermeer,

Voor Uw Werk, en Wille eer'.

3 Help, O JESU, alles maeken!

Help my Vleeſch, en Bloed verſaeken,

Daar is geene vordering,

Sonder U in eenig ding!

Doet my dus de Poorten Open,

Myne Ziel komt tot U loopen;

Richt dus voorwaertz myne treên,

Haaſt is myne tyd daar heen !

LVII.

1.com. xvE 13. Waakt, ſtaat in

het geloove, enz.

Wyſe Pſ. 66.
- I- - -

GN terk dan, oJESU, 't ſwak geloove,

; Het# de Satan is bedagt -

Van onſe ſyde weg te rooven,

In ons is, ſonder U, geen kragt:

Wy willen ons aan U verbinden, Aan
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Aan U alleen ons houden vaſt,

Tot dat wy de verloſſing vinden,

Van al 't geweld, en d' overlaſt!

LVIII.

Pſ. LXXXIV: 2, 3, 4, 5. Hoe lieflyk

ſyn Uwe wooningen, O HEERE

der heyrſchaaren, enz.

Wyſe Pſ. 84.

1 TTI Oe dierbaar is der ſulker Lot,

Wier wandeling mag ſyn metGOD!

Die ſyn' nabyheid ſteets ervaeren;

Hoe lieflyk is die plaats, en Oord,

Daar men des Heere ſtemme hoord;

Daar ſig de Heiligen 't Zaem vergaeren;

De Tempel Godes in den Geeſt,

Daar men ſyn Naeme roemt, en vreeſt!

2 O ſchoon! O lief'lyk Heyligdom ?

Hier ſchittert heiligheid alomm'.

'? Ach HEERE,God der heyerſchaarent
h Wien all 't geſchaep'ne toebehoort,

Wien d' Englen dienen op ſyn Woord!

Mogt myne ſiele regt ervaaren,

Hoe dierbaar deeſe plaetſe ſy;

M Ach Heere, Heere, denkt aan my !

3 Siet, hoe myn Ziel ſoo ſeer begeert,

Hoe het verlangen haar verteert, k

. Sy vindt geen ſmaak meer in de dingen:

Ze

l

l!
* )

l
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Ze roept, als met een ſterk geluyt,

Tot U', den GoD DES LEEVENS uyt

O Laat ſ' eens in den Tempel fingen,

Dat lied, dat nimmer word gehoord,

Dan in die heilige Plaats, en Oord !

- 4 gy ſyt het, die dog geerne geeft! :

Seif aan 't Gevogelte, dat leeft ... ,
In d' Open-lucht, een Neſt, en Hoolen,

Waar in ſy ſchuylen in den nood,

En ruſten als in eenen ſchoot,

Om niet beſtendig omm' te doolen ;

Daar leggen'ſ haare jongskens heen, º :

! En ſyn in haaren ſtant te vreên. '

5 Ach mogt myn Ziel' dus by 't Altaer,

Geveiligt ſyn voor doods-gevaer,
En voor vermoeytheid ruſt bekoomen!

Een, die hier mag ter ruſte gaen,

Kan ſtormen, en Onweêr uytſtaan,

Hyheeft geen vyandooyt te ſchroomen:

De HEERË dog der HÉrERSCHAAR -

verbergt de Zielen in 't gevaar.

6 Hoe goed is dan dier kind'ren Lot,

Wier woon, en Schuyl plaats is by GOD!

Die ſynen Naeme moogen pryſen,

Siet, hoe ſy Meedeburg'ren ſyn, *

Der heiligen, en God gemeyn,

Sy Looven HEM op alle wyſen:

Hier is der Ziele reine luſt ! . . . . . ?

Hier vind ſe eerſt volkoomen ruſt! i

- Er iſ ,, " - "

t

t



#

')

-, -.-E-5-

LIX.

Pſ XXIV: 7. Heft Uwe hoofden op

TEL TE DE REN. ', sig:

, gy Poorten, ende verheft U, gy,
eeuwige deuren enz. -

, -

* * * Wyſe P/ 24 -rº- 1 TERUSALEM was eene Stad,

Die haare Poorten heeft gehad, ,

En GOD heeft deeſe Stad verkooren,"

Dat ſ als de Zeetel van ſyn Ryk,
Niet hebben ſoude haar's gelyk; s

Dies moet men groote dingen t hooren:

2 Dog, wy gedenken nu niet meer,

Aan 't Oude SALEM, dat wel eer,

- Het voorbeeld was, maar aan die Steede,

Die het JERUSALEM in geeſt

Genaamt word, en waarvan men leeſt,

Dat GOD aldaar wort aangebeeden. #

3 Die Stad ligt in dat ſchoone Oort,

Het welke aan den SOON behoort; * *

Sy heeft haar Poorten, en haar Deuren,

De BURGEREN van deéſe Steed',

- Genieten Waarheid, Liefd', en Vreed';

O Zaelig, wien dit mag gebeuren!

4 Die

* P/ XLVIII. 9. * *
f P/. LXXXVII: 3. &.

# Zach XIV: 17." " . - 1 *

** Pſ, XVI: 6. . -- --

'A

ſ
-

t
ºn
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4 Die STAD is wyslyk toebereidt,

S is d' ingang tot de Eeuwigheid; *

Wie daar door opklimt van beneeden S

Komt in die hooge plaats, die God

Gebouwt heeft om te blyven tot

- In d' Eeuwigheid der Eeuwigheeden. if

'5 Gelukkig, die haar Poorte vindt,

En daar toe ingaet, als een ff kind!

Wilt Gy, O menſch, dit ſtuk beſeffen,

Eiſoekt ſe niet ſoo verr en wyd,

Gaet van Uw herte niet ter ſyd',

Want ſiet daar is ſe aan te treffen.

6 Haar ingang is in onſen Geeſt; **

Dog, fietſy is als toe geweeſt,

Voor haeren HEERE, ende KoNING:

Wanneer men, in afkeerigheid,

Sig and'ren Heeren had geweidt,

En vreemden diende tot een wooning.

7 De ſiel dog, die is toebereidt

Tot 't blyven + in der Eeuwigheid:

Sal men dan weigeren te hooren?

Wie ſulks voor HEM ſal onderſtaan,

Sal HY door ſyne macht verſlaan,

En gantſch omkeeren in ſyn tooren.

8

* Luc. XIII: 24.

f Heb. XI. 1o.

ii##vili, 2.
oogl. V. 2. Op III: 2o. P/. XXV: 1.

4 Matth. X. 28. Pſ. XXIV.# -
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j

8 O dat die Eeuw'ge Deur, en Poort

Geoopent blyve * van nu voort;

Op dat de KONING, naar behaegen

Doortrekke in ſyn groote Kracht, **

Jae oef'ne ſyne hooge Macht ! a

En ik HEM diene all myn dagent )

9 Maak HEM dan eene ruyme f baan, U.

Laet niets HEM in de weege ſtaan,

Dat HY niet ſpoedig in ſoud'ryden: tºt

Stell'ſ Weerelds ſnoode voddery,

En wat uyt 't eygºne komt daarby,

Gewilliglyk als aan de ſyden.

1o Roept HEM als Overwinnaer uyt:

EEN, die den Machtigen ſyn buyt

Genoomen heeft, en heil wil ſchenken,

Aan allen, die Hem bulde doen,

En door ſyn ſchepter laeten hoên,

Om Synes Naams te doen gedenken!

11 Wat ſchaamte doet myn Ziele aan,

Dat GY ſoo lange hebt geſtaan;

Als waart Gy myne Stad niet weerdig,

O! KONING ! 'K hebb' U niet gekent,

Maar my aan d' Ydelheid gewendt,

Nu Open ik de Poorten veerdig! . -

12. Neemt in de"gſ van myn hert! r
S

* op. III: zo.

** Op. VI: 2.

t jes. XL. 3.

tt Pſ. XLV. 5.



tº se Es T E LY K EA # #ar nog donker en verwert,

4/ O dat Uw Geeſt 't daar helder maake !

Het worde alles weggevaagt,
f Wat U daar nog niet in behaagt,

! Dat het tot ſuyverheid geraëke !

#iAi ſtill' ook eens al 't woeſt gedruys,

"# dikwils in myns herten-huys
ſ My onbekwaam maakt om te merken,

/ Op 't Godd lykwoord van Uwen mond

Dat tot my ſpreekt* tot meenger ſtond,
Om 't in Uw vreeſe uyt te werken!

F4Treedt in, hoe ſoud't GY buyten ſtaan ?

Of als een f Vreemd'ling verder gaen;

Ik oop'ne U myn's herten-ſaalen:

Woont eeuwig daar, ô Z I E LEN

vR 1 E N D?

Wordt eeuwig daar van my gedient!

'K will U op Uwe ff Vrugt onthaalen.

15 Vertoont ons Uwe Majeſteid

Verſchynt in Uwe Heerlykheid: **

O mogt myn Ziel Uw Aanſchyn

ſchouwen !

En door dit ſaalige geſigt,

Verleevendiget, en Verligt,

Voortaen op Uwe Goedheid bouwen !

« | | - 16 En

• Spr. VIII: 34. Pſ. LXXXV: 9. •

f jerm. XIV. 8. 9. - - J. *

tr Hoogl. IV: 16. -

** Pf. CII. 17. 18. s . . . . . .

j



L 1 E. L, E R E N. x St.

E6En Gy, (o Zions#2 x '

Verhoogt vaſt deeſen Vorst met rº"

Dien LE E UW, uyt Juda's ſtam ge
ſprooten! . . . . . A.

Is yemant ergens, HEM gelyk?

'In luyſter, magt, of Koningryk?

Dien ROEM van*all'ſyn gunſtgenooten

17Wordwel Uw'Stad nog eens benaauwt

En Uwen Kind'ren toegegraauwt;

Schynt ſomtyds laaf'nis haar benoomen

Daar ſullen egter voor en nae,

Wel beekskenst blyven van genae,

Die Uyt den stroom ff der VoLHEI

koomen! '

18joHANNEsſag voor uyt die Stad,

Hoe dat ſe Peerlen-Poorten hadd',

Die dag en nagt ook ſtonden Open;

En hoe de Eng'len hielden wagt,

Op dat er niets wierd ingebragt,

Dat fig in ſmetten had verloopen:

19ô STIGTER van die ſchoone Stad,

(Die gyſe hebt ſoo lief gehad, ,

Dat GyſemetUw bloedwoudt koopen

Blyf' Ons in 't midden! Blyf naby;

Bewaak de Plaats, bewaak ook my.

Wy ſullen op# goedheid hoopen !

! ' - ' , ' F:2. . . . . .

:\' - - LX]

* Pſ. LIX. 18. ºv

f Pf. XLVI. 5--- - - & - ſ .

in op. XXII. 1. . - .
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er nº LXI.

LAc. V; 8. Weeſt Gy ook lankmoe

dig, Verſterkt Uwe herten, enz.

Wyſe P/. 24. Pſ. 95. Pſ. 111.

n Ls eindlyk eer het Zion meynt,

Die ſeer verlangde ſtond verſchynt,

Waar in GoD ſa! Verloſſing geeven,

Als Babel vallen ſal in ſtuk,

En weggedaan word 't dryvers juk,

Wat Vryheid ſal men dan beleeven 1

2. Dat heuch'lyk Lot van God bereid,

Die overgroote Zaeligheid, rº

Sal booven onſe ſinnen ſteig'ren !

- Wy ſullen ſyn als droomende,

En niet meer angſtig ſchroomende,

Men ſal ons dan geen plaatſe weig'ren!
- -- * - - - -

Dat Volk dat ons nu ſteetz veracht,

En onſe hoope maar belacht,

Sal dan in ſchaamte ſtaan verweeſen:

En ſien, dat 't geene fantaſy,

Ofyd le droom geweeſen ſy,

Gelyk ſy' nu te laſt'ren pleegen. -

Hoe lange HEERE, nog ! Hoe lang!

- ## Volk in#,#

los het eens van haare banden !

'T is voor Uw Macht een ligte ſaak,
- - F 3 O dat
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O dat het eens daar toe geraek,

Dat Gy den Geeſt ſend in de Landen !

5 Dog, jae het is Uw wyſe Raed, ,

“ Dat het vooraf door thraenen gaet; ,

. Eer men den Oogſt inbrengt met reyen:

Dus draagen wy naar Uwen ſin,

Het eed'le ſaed nog Veld-waartz in,

En laeten onſe oogen ſchryen !

6 Het Licht klimt midlerwyl ten top,

De Bloeytyd doet ſig reetz wat op;

Veel ligt ſyn't nog maar weinige dagen,

Of ſiet daar komt de Soomer-tyd,

En men brengt garven wyd, en ſyd',

Doet HEERE,naar Uw welbehaegen!

- LXII. - ---- --

Pſ: LXXXIV: 6, 7, 8.#
zalig is de menſche, wiens ſterkte

in U is, in welker herte de gebaen
-

de wegen ſyn, enz.

* Wyſe Pſ. 84s | | |

rH# ſaelig is een Menſchen-kind,

Dat ſterkte in den HEERE vind;

,,En, op Syn Macht, ſig kan verlaeten

Wat nooden, en wat ſwaerigheên '7

Hem treffen moogen hier beneën, A /

Hy vind fig# in GOD gelaet 2/
-- - 3

H/

e w - 3 (
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Re HEERE weet, wat beſt behoord; *

De ziel verlaat ſig op ſyn woord.

Tis waar, de Vroomen moeten gaen,

Ook ſomtyds op een enge baen;

Daar ſyn ook nog wel diepe dalen,

Waar in men weinig uytſicht heeft;

Of daar 't Natuurgeſtel voor beeft,

. Daar men geen vrye Lucht kan haelen:

Maar by den HEER is raed, en daed:

HY helpt ſe in den dageraed! 5, 7

3 Sy vinden, dat die diepe Stecd'

Dog heeft een innºge ſtille Vreed',

Soomen maar op dengrond wil komen;

En wagten tot een waeterval"

Dat dorr en Akelige dal -

- Doorvloeyen ſal met ſagte Stroomen;

En dit ſal komen op ſyn tyd, -

Soo maer de ziele GöD verbeid. A -

# #y denken: GOD is de FONTEYN,
Die by ſyn volk altoos wifi ſyn,

5# als ſy ſchynen meeſt verlaeten!
AEen ſiel die dit geloovig denkt,

Word door geen Aerdſch gemis gekrenkt:

'T. geen and'ren krenkt, komt haar te

baeten: . . ''. a-caº., ' .

Dus voeld ſy weinig 't Aardith gemis,

Om dat de Heers by haar isi - - -

ook gaet ſy immer voort en voort,

Fat dat ſy eyndlyk voor de E, ,'

& *

,, ! -

-

Van

-
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Van 't Hemelſch Zion ſal genaeken;

Die STAD die overſchoone Stad!

Die geene weergae ooyt en had:
Daar ſal ſe ook eens binnen raeken,

Die poort ſal voor haar oopen gaen »

Haer Hoorn, en Heer is voorgegaen!

6 Daar ſal dan ook die gantſche Schaar,

Die hier moeſt ſchuylen by 't Altaar,

Als vrygekogten voor GOD blinken
Als Sterren, in haar VAE DERS Ryk!

Den Heere JESUS ſelf gelyk!

En in verwondering weg ſinken:

Geen erf'niſſ' is aan die gelyk;

'T is 't Beuwig Saelig KONINGRYK !

LXIII.

L. o F Z 1 o N s,
OF -

digtmaetige Uytbreidinge op

Pſ. LXXXVII. vergel. OPENE.

XXI: 1o. 24

Wyſe Pf.87. . .

1 DEſchouwt ô Ziel' beſchouwt de wol
derheeden, -

De wond'ren van die over-ſchoont

STA D ; A

Die Stad, die nooyt haar weergae F* gehad; - F 4 c.
º

*

-
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'T is weerd, dat Zions cieraed word'be

leeden !

2 Die STAD, dat VOLK, die EERST-GE

BOOREN t' ſaemen

: Syn maar Een Huys, EenTempelvoor

den HEER;

Van Hemgeſtigt totſynen Roem,en Eer,

Op heiligheid gegrondt: Voor Synen

Naeme.

3 De Heere heeft ſyn Luſt, om daar te

woonen; - - - - -

Gebied den Zeegen tot in Eeuwigheid:

, Wat men daar buyten oprigtin der tyd,

Is niet voor HEM, om daar syn gunſt
te tOOnen.

4 Wat hooge gunſt, wat eere, wat wel
daeden . . .

Ontfangt Gy dan, ozion van den Heer!

Om deeſe gunſt roemt men Uw voor

regt ſeer;

Hoe vloeyen thans de beekskens der ge

naede! - - - - -

5 Een Naem gaet uyt van U onder de Vol
kên: - - -

Tis of Gyſyt een hoog-verheeven steed,

Die, op een berg geleegen, is in Vreed',

Die SALEM heet, beſchaduwt van de
5 - wolken! • -- --

* Uw KONING ſelf begint nu klaar tetoo- -

nen, Dat

l
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Dat Hy gedenkt aan 't woord van ſynen

Mond°,, .

,, Dat niemand blyve buyten Syn ver:

bond,

,, Om dat men verr' van Zion pleeg te

WOOnen, -

7 O neen: Hy ſpreekt nu tot 't Egyptiſch

wyden,

Dat droevig Land, daar Iſr'el oudstyds

... 's ſat; : - -

Dat dienſthuys, daar het bitt're dagen

had

Daar hoort men nu het Euangelieluyden:

8 Ook Babels Stad, geleegen in het Noorde;

Kan nu nog mag het Volk meer hou
den in: - -

Dat daar gevangen was, is nu gewin,

Voor HEM,, die 't arm gevangen Volk

verhoorde. " -

6 Jae#nog meer is, daar ſyn geene vol
Il

Of men begint een dageraed te ſien;

Sy vangen aan de hulde aantebiên,

Aan HEM, die ſnellykvaart op eene wolken

1oNog Tyrier, nog Moor, nog diergelyken,

Geen onbeſneedene, geen Philiſtyn,

Sal nu voortaen meer uytgeſlootenſyn:

Het ongeloofberg reetz weg te wyken. ”
; * . 5 »rIn

* -, * . A ,

* Ephes. II: 11, 12, 13. Openh, XIV. * . *

-r

t

e
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* * *T ſal eerlang ſyn, dat yeder een ſal hoo
IG'n - --

Dat, (ſoo als men den Dauw op de

Aerde ſiet, - - - -

Wanneer de Morgen-Son haar ſtraelen

ſchiet) 1 • - , , ºf

Een meenigte in zoN is gebooren.

z2 Dit nieuwe Volkſal ſigniet weer verder
ven; | | | | | : ' t , i

Gelyk voorheen het Naem-volkſchand

, lyk deed i: ,, . . . . . . . de I

Sy, die behooren tot dees heil'ge Steed,

Die ſullen nu het Aardryk gaen beërven.

23 O van wat ſchoone Monſtºring ſal men

- hooren, - , . . . . . . . . . -

Als ſoo veel Volk'ren op derolleſtaen,

Soo veel vrywilligen ten ſtryde gaen!

Wort ooyt een Volk wel op EEN Dag
, .gebooren ? •" . ，, I

14Nu is 't ſoo'n Dag, de Dag van 't wel
behagen, , is -

- De Hoogtyds Dag van Jesus, en ſyn

- BRUrp; . . . . . . . . . .

De Dag des heryls, waar op de Hato

trekt uyt, . . . . . . . . . . . . .

Voorſpoedig rydend op een ſeegen,wa

gen- , tºe- en g- soc : ' t 1,2

25 Nu ſal men haeſt op Zion, hoogte ſingen,

Het Lied van Moses, jae het Lied van
** 't LAM ; - 1 % Dat

t
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Dat nae den druk tot Uw verloſſing'
J• . . . kwam , -

# Nu ſullen haaſt de Waeteren ontſpringen.

16Hoe veel Fonteynen ſullen in U loopen !

n Als die SPRINKAEDER ſal in 't midden

-- ſyn , -

- En ſig in gunſte maeken ſal gemeyn,

Weldien, die op dit Lot, met grond mag

hoopen ! -

OFENB. V: 9. Ende ſy ſongen een

nieuw Lied, enz. -

Zº Wyſe P/ 24 Pf.95. Pſ. rit:

T.O# LAM, wy bukken neer

oor U, als onſén een gen Heer,

Want Gy'ſyt weerdi#
Het BOEK, daar in Verſeegelt ſtaet,

"T beloofde goed, en 't dreigend kwaad,

Waar meed Gyſult het booſe wreeken!

, 2 Gv hebt voor ons geſmaakt. den dood,

s Om ons te redden uyt den nood,

. Daar in wy lagen als Sondaeren,

En hebt ons GODE met Uw bloed,

Gekogt, ons geevende dit goed,

V Te ſyn Uw volk, en Uw dienaeren !

t 3! Gy hebt ons willen, naar Uw Macht,

\ k'- F 6 Uyt

-
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Uyt alle Taal', Volk, en Geſlagt,

Tot Koningen, en Prieſt'ren maeken :

Dus ſullen wy nog tot Uw' Eer,

En onder U, ons OPPER-HEER,

Tot volle Vryheid eens geraeken!

OPENB.XXII: 27.2o. Ende, de Geeſt

ende de Bruyd ſeggen, komt enz.

1Komt dan, ô Zielen-BRUrDEGOM /

Komt Heere met Uw Koningdom !

En richt Uw Ryk op hier beneeden ! .

All, wie het hoort, ſegg komt met ſpoed;

O dat U alles vall' te voet, -

Uw Naam ſy overall beleeden

2. Dit woord is ons beminnelyk,,

Ik komm', jae 'k kome haaſtelyk,,

AMEN! wy ſteunen op uw' Trouwe;

En roepen (als de GEEST, en BRUrDJ

Met hert, en monde, tot U uyt,,

6 Dat ons Oog' U haeſt aanſchouwe?

GENEs. V: 14. Henoch dan Wan

delde met God.

Wyſe Pſ. 24. Pſ. 9s. Pſ. 111.

1. yn f:denkt thans aan 't heuchlyk
- ot; · · ·

Eens HENOCHS w E- -?

GOD. ' -, andeling met

- D
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O, dat gaet alles verr' te booven,

Wat d' Aarde ooyt aan yemand gaf:

Haar Spys is hier by, louter draf,

Die Wandel is alleen te looven ! !

2 Met GOD te Wandelen, (ofiel,)

Was yetz, dat Hem te beurte viel,

Op ſulk een wys', als weinige weeten:

Ach HEERE, mogten w yets verſtaan

Van dat ſoo ſaelig ommegaent

Dat mag men eerſt regt LEEVEN heeten.

3 Ach dat myn herte gantſch onteênt, - -

Van alles, wat U niet en meent,

Niet hange aan de yd'le lieden,

Maar ſteetz U kleeve agter aan, -

En nergens liever heen wil gaan, -

Dan daer Uw ſtem my ſal gebieden;

4 Maar, O! wat is 't een heilige kunſt,

En teffens eene hooge gunſt,

Te konnen, en te moogen hooren,

Die ſtemm (dat Godd'lyke geſeg)

Dit is 8 Menſch, de heilige Weg: -

Beſnyd ô HEER daar toe myn ooren !

5 O wat een ingekeert geſicht,

Moet ſyn by een, die in uw Licht,

Het pad, waarop GY leid, ſal merken,

Om door geen drift, of eigenheid,

Te worden hier, en daar geleid, "

Maar wel te letten op Uw werken ! .

é De Schaepen hoºg: dog het woord

7

**

Van
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Van haeren Herder, en gaen voort,

Wanneer ſy ſyne ſtemm bekennen:

Ach laat myn Ziel' in ſtill' aandagt,

Dus op Uw STEMME hebben agt,

En ſig ſoo agter U gewennen!

LXVI.

GENEs. XXIV: 63. Ende Iſaac

was uytgegaan, om te bidden in 't
Veld, enz. e

Wyſe Pſ. 146.

+WElgelukkig, die van 't ſwerven,

? Daar de weereld'ling in leeft,

Daarmen's Heemels Vreed moet derven,

Zigin ruſt en ſtilte geeft:

En in heil'ge eenzaamheid, -

Luyſterende, GOD verbeid! . s

2. Wel dien, die mag in het Lommer ,

Van 't geboomte, eens naar wenſch,

Buyten ſtooring, vrees, of kommer,

Vlieden d oogen van den menſch;

Om te wand'len in het licht,

Voor GODS heilig Aangezicht f

Wel dien, die eens kan alleene,

By een plas, of waaterbeek,

Hertºlyk bidden, zugten, weenen,

Als zyn hert zal worden week; J

- Jae

-



- --

L I E DE R E N. 135

Jae ontlaſten zyn gemoed,

In een gantſche traanen-vloedt

4 Wel hem, die zig vind geneegen,

Om in heilge eenzaamheid,

'T leeven Jesu t overweegen,

* Zoo vol van verborgentheid:

En zig daar voeld aangedaan, " " -

Van het geen HY heeft gedaan te )

5 Wel hem, die na ZYN exempel,..

enzaam, en verborgen leeft: ºf

Huys, of veld maekt tot een Tempel,

En daar zynen GOD aankleeft: " "

HEM in geeſt aanbid, en hoord,

En zig richt naar 's Heeren woordf .

6 O gelukkig eenzaam leeven! . . . . .

' 'Jesus heeft ook dat bemind, ºp

O hoe goed, ſig te begeeven,

Daar men Jäsus ondervind. -

Daar is 't, dat hyſmaeken doet,

T allerweezendlykſte goed! . -

OPENB. III: 4. Dog Gy hebt eenige

namen ook te Sardis, die haare

kleederen niet bevlekt en hebben.

,' Wyſe Pſ: 98. Pſ. 118. X geb. .

# eeft niet een chriſten te betragten

H Den wandel die een chriſfijpaſ?

/ -
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En ſig ſorgvuldiglyk te wagten, ºp

Beſwaart te worden met dien Laſt,

Der Ydelheeden, die ſoo veelen

Met liſt (iae onder ſchyn van goed)

De ſinnen en het herte ſteelen,

En weg doen vloeyen door den vloed?

* O dat wy met die weinige Naemen,

Die ſteets bewaaren 't Witte kleed,

Ons hoeden, dat wy niet beſchaamen,

Maar tot Syn Komſte ſyn gereed!

Wie weet, hoe naby wel die uure, is

, Waar in een overgroot getal -

Beproeft ſal worden, of ſy duuren,

Of vallen met een groote val!

3 Komt', wand'len wy met vaſte ſchreeden:

Al immer verder, voorwaertz, aan;

Vergeetend wat er is geleeden;

Een weinig nog ſoo is 't gedaen:

Nu is het onſe poſt te waeken; -

waakt, en de bidt, was 's HEILANDsraed

Dat g' in verſoeking niet moogt raeken,

En gy Uw onmacht ſiet te laet !

4 Een goede uytkomſt is voor handen,

De KROONE hangt aan 't eynde op;

De PALMEN ſiet men in de handen,

van hen die ſtaan op zions top!

Hoe ſal men niet als dan getuygen,,

Siet daar die Overwinnaers ſtaen,

Die voor den Throon ſig neederbuygen,

En in het witte wandlen gaen !

- 5 Dat
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5 Dat Licht, dat nu wel is verborgen,

Is als een Saad, dat wort geſaeyt:

Dog eerlang komt die ſaal ge morgen,

Waarin men overvloedig maeyt !

De ſielen-Vreugd, ſoo vaak geſtooret,

Door laſter, leugen, yd'le praet,

A. En door veel druks bynae geſmooret,

& Sal ryſen als de Daegeraed!

6 Hoe ſullen dan die ſwakke tongen,

- Die hier, door 't wiſſelvallig Lot,

Somtydt eens weenden, ſomtydsſongen,

Vo-lvroolyk roemend' ſyn, in GOD !

En ſig eens met die groote ſchaare,

P# voor den Throon des LAMMES

aet,

Volmaaktelyk te zaamen paaren; -

O Zaelig Lot! O Zael’ge ſtaet!

LXVIII, " ,

JoH. X: 9. Ik ben de Deure,#ye

door my ingaet, die ſal behouden

worden, enz.

's Wyſe xgeb. Pj. »8. Pfris.

1 ôTESU, die Gyſelf de DEURE

Wilt ſyn tot de Genaede-Stad,

Hoe ſaelig; wien het mag gebeuren,

\ Te vinden deeſen grooten ſchat !

- - - - - Roep
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2. Roep nog ons toe,, IK BEN DE DEURE,

O! dat dog niemand in wil gaen,

Door een ge ingang, ofte ſcheure;

Dat ſoud' dog nimmermeer beſtaen !

3 Op dat w' ons ſpoedig tot U wenden,

Soo arm, ſoo bloot, als wy ook ſyn;

. Met onſe ſchulden, ons elenden,

Met onſe ſmerten, onſe pyn !

4 Is niet Uw doorgeſtooke SrDE

Als eene Deur om in te gaan?

Dog, jae, de Menſch moet ſchade lyden,

Aan 't geen met U niet kan beſtaen,

5 Ai doet Uw HERTE voor ons oopen !

--- En trék ons herte naar het Uw'!

- Soo koomen wy volveerdig loopen,

Ons ſelven, en der weereld ſchuw.

6 Jae geef, dat als we ons oogen ſluyten,

Wanneer de Schepſels heenen vliën,

En ſoo veel and'ren blyven buyten,

Wy dan de DEURE oopen ſien.

7 Die DEURE, waer door alle Leeden,

Die door Uw Geeſt ſyn toebereid,

Eens ſullen ingaen in de Vreede,

En ſaal geruſt in Eeuwigheid!

v - - - 4 - - Lvix,
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LXIX.

Jac. I: 9. De broeder, die meederig is,

roeme in ſyne hoogheid.

wyſe Pſ. 116.

r en need'tig hert, een Zielein ootmoed,

(Eerbiedig bukkend voor den GoD.

DER EEREN .

Komt (naar Syn Wille) HEM op 't hoogſt

. . -- te eeren : . . . . . . .

Valt HEM dan ſoo (O menſchen-kind)

- te voet ! -.- - - - - - -

2 Syn Godlykwoord, dat eeuwiglykbeſtaet, s

,- Segt, dat Hy al wat hoog is, wil ver

- derven:,- . - . . . .

En niemantſyne gunſte magverwerven,

. Die niet in ootmoedvoorHem heenengaet.

3 oſaghetherte dogdeshoogmoeds kwaed!

Hoe nöodig dat men hiernaauw onder

s

...ſoeke v. - ... , 2 e . . * * *

3 Niet ſchroomend te ontdekken alle
w hoeken , e

'; ' 'J /

- Waarin dat ſondig trotzverborgen ſtaat:

4 De Menſch kent hier in niet ſynongemak:

Nog is in ſtaat het kwaad' uyt 't hert te
trekken: »

'T alſiende OOG moethet aan hem ont

zZ.? eer 5. - Ds -
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De eigen krachten ſyn daar toe te ſwake

5 O ſag een yeder met beklag eens aan,

Hoe 't ſtout Vernuft in 't minſte, en in

't meeſte,

Den Menſch voorGOD doet ſyn gelyk

de beeſten,

En als een berg voor 's Heeren aan'ſigt
ſtaan ! •

6 O dat de ſtel eens tot een effen Land ,

(waar in de KoNING ſteetz ſoud mo

. . gen ryden) •

D# ſyne Kracht gemaakt aan alle ſy

- CIl ,

weêr koomen mogte in haar regte Stand!

- 7 Uw vlammig ooG, (O magtig OPPERE

- HEER) -

Ontdekk' ons, waar ditbooſe ligt ver

hoolen; . . . . . . . -

Waar eigenheid nog diep ſig heeft ver

, ſchoolen; . . . . . .

... En ſuyvere dit kwaade, meer, en meer!

8 o dat het ons van herte worde leet;

'... En door Uw gloed ſoogantſch in ons
verteere, f, - - - -

: Dat niemant ooyt ſig ſelve meer ver

re! - - -

#yſtons wenſh,enzielenheed,
: ,,... eer

Dit is en b

. * ºf - 12

- 4 - 2

- ' , LXX.
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:

XLXX.

MATTH. XVIII: 4. Soo wie dan hem

ſelven ſal verneederen, gelyk dit

Kindeke, deeſe is de meeſte in 't

Koningryke der Hemelen.

Wyſe: 't Gebed des Heeren:

7G y HEERE koos een kindje uyt,

Als mannen twiſtten om een buyt:

O dat ik eens dit Kind gelyk !

Dat niet en dagt aan Arm, of Ryk,

Sig plaetſen liet, daar Gy, O HEER,

Het ſelve voor U ſette neer !

2 Maek my geboogen naar Uw ſinn',
Dat myne Ziel de Armoed' minn';

En als de minſte ſitte neer!

Soo word ik als een Kindje weer: .

En word ik dus een Kind gelyk, . . -

Soo word ik regt door armoed ryk!

3 Ben ik onkundig van Uw Raed,

En wat wel voor de deure ſtaet,

O dat ik ſonder voorbeding,

Mydraege als een Suygeling?

(Een Kind, dat in de Moeders-ſchoot,

Niet vreeſt voor een aanſtaende nood)

4 Dat my de Sorg ook niet belett!

Maar aan Uw Voeten neer geſett,

-

v
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U reeden in het ſtille hoor !

Geef my daartoe een open oor:

Maria koos dit beſte deel, -

Want Martha ſorgde al te veel!

5 Ach maek my U in geeft gemeen! .

Jae voeg Uw Kind'ren ſoo tot Eén,
Dat ééne luſt, dat ééne ſaek, -

(U dienſt, en Lof) ſy hunn vermaek!

Neem GY dan op U onſe Sorg; ' .

Blyft gy ons tot een SCHILD, en BORG. -

6 Uw werk op Aarde was voorheen,

(Jae 't was Uw Spyſe hier beneên)

Dat GY (of openbaer, of ſtil)

Volvoerde Uwes VADERs wil:

Ach Heere JESUt geef, dat wy,

g?" Aerde doen, gelyk als Gr!

- XLXXI. -

1 TIM. I: 5. Het eynde des gebodsis

. Liefde, enz. -

- . myſe Pf 42 •

Y THRISTUS lieven, cHRISTvs ſoeken,

Overtreft de weetenſchap,

Die geſogt uyt veele boeken,

. Niets heeft van het LEEVENS-sap;

'T Sap, dat eeniglyk den geeſt -

Vreugdig maekt, en onbedeeſt: -

Wel dan, Liefde te betragten
Sal

-
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#

r

Sal men booven alles agten.

z CHRISTUS Liefde blyft de keeten,

Van de Vriendſchap, eens gemaakt

Tuſſchen broed'ren, wier geweeten -

Syne Liefde heeft geraekt. '
Liefde is de hoogſte luſt, L ** *

Liefde geeft een ſoete ruſt;

En als d' Aarde ſal verbranden,

, Valt men veilig in SrN Handen! -
3 CHRISTUS Liefde ſett de maete A

Liefde ſegt, hoe 't weeſen moet;

Wat te doen is, wat te laeten,

Leert ſe ons in overvloed:

Jae ſe toont van dag tot dag,

Wat men al door Liefd' vermag, > .

Liefde wil, dat werk, en woorden

. Syn als 't ſaam gevlogte koorden. * * *

4 CHRISTUS Liefde maakt eerſt heilig,

('T geen men andersſoo niet vind)

In die Liefde is 't ook veilig,

Teegen alle Storm, en winds

Jae, die Liefde is gewiſſ'

Zatans grootſte hinderniſſ'; - - - - -, 22

Daar hy Liefde ſal verſpieden,

Daar word t haeſt ſyn tyd te vlieden,

5 CHRISTUS Liefde maekt de banden , -

Aller and're Liefde vaſt, - -

Daar het anders loopt te ſchanden,

Wat op deeſen grond niet waſt;

-

s
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Liefde in een hooge graed

Brengt ('t is waar) in 's Werelds haet:

Dog die ſig daar in wil waegen,

Kan ook meen'gen buyt wegdraegen,

6 Deeſe Liefde is in waarheid

Een ſeer onwaerdeerlyk pand!

Suyver, cierlyk, vol van klaarheid,

Dood, en Helle ſelfbeſtand!

GOD der LIEFDE, 'k wenſche gantſch,

• Dat ik deeſe ſchoone glanſch,

Deeſe cieraed, deeſe kroone,

(CHRISTUS Liefde) dog vertoone !

7 JESU, hoogſte ScHAT des herte!

Die met LIEFDE 't hert verblyd,

Geef, dat wy in vreugd en ſmerte,

Onſe gantſche pelgrims-tyd,

a. In Uw Liefde trouw'lyk ſtaen;

En dog nimmer uyt en gaen !

O hoe ſaelig! die ſoo ſterven,

En met U eens alles ºf erven!

LXXII.

Colos. IE 6. Wandelt alſooin Hem.

- Wyſe P/. 1o3.

rO# ik van Uſelve, O myn HEERE,

Dat wandelen in U, naer waarheid

- leere!

- , T:
*s Openb. XXI: 7. Je
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'T is voor den Menſch dog een gehei

meniſſ:

Wie vatt het regt, dan wien GY 't wil

ontdekken ?

En tot wien GY Uw'handen uyt wiltſtrekt

ken !

O maek my dan dier waarheid regt

gewiſſ.

, 2. Toon my het BEELD van Uw volmaek

te Schoonheid!

Hoe ſig daar alles heerlyk als ten toon

ſpreid:

Leer my dan ook, hoe Ik moet heenen

g3€In S -

Wat ik moet doen, op dat ik U behaege,

O dat ik in myn hert 't getuyg'niſſ' draege,

Dat GY in gunſt U myner neemetaen !
egº' -

3 Leer my hoe ik moet wandelen voorUw'

voogen; - - w

Dat ik niets, dat Gr afkeurt, maggedoo

gen :

Maar (eeven als of GYwaert voormyn

voet) -

# Myntreden dus bedagtſaem in moet rich

ten, - .

Endaerom d'eigenheid geſtaeg doen ſwich
f ten, * n

| | Gelyk een knecht voor ſynen Heere doet

4 Erinner my beſtendig ſoo te wand'len,

E En niet maer nu,en#", eens ſotehandig

\

l
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O neen: Gynaemt my dog voor eeuwig

op !

Des moet ikimmermeer naar boovenſtree

Vell, ºn

Vergeetend 'tgeen voorby is in dit leeven;

Als een, die klimmend is naar zioNs
- - top. - 2 . - v

5 Leer my, hoe ik ſteetz vrolyk in Uw

wegen, " - * * * *

U volgen mag: Dan kan ik eerſt ter degen,

Getuyg'nis geeven aan myn Eeven

menſch, t

Hoe ſaëlig dat het Lotſy van die genen,

Die door geloove ſig met U vereenen;

Hoe Uw Gemeenſchap alles geeft naer

r wenſch ! - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6 Leer my, hoe 'k in geloof gebruyk mag
- 15 - maeken : - - - - - - - - - -

s Van Uwe VoLHEID, by het doen van

22ſaeken'; º . C ' . . . . .

Dat ik in U (wyl Gy myn HULPE ſyt)

- Door het geloof my ſterk ſal mogen mae

ken ; . . . -

En tot een overwinnig ſal geraeken,

. Ter goeder Uure, in den laetſten tyd!
- ; A ze er zº is, is - - -

7 o dat ik need'rig fitte aan Uw voeten!

' wilt my met licht, en falving dan ont

moeten ! , . **
-

w

en open myn inwendige gehoor ,
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E

Op dat ik merke op Uw Geeſtesſpreeken,

En hoort (6 HEERE) naar myn ſugt en
ſmeeken', --

In 't geen mynherte U ſalſtellenvoor!
w, " ," . . . . . . . . . . . - - - ' -

8 Sytmy altyd een WEGtot UwenVADER,

Benik verſtrooyt geworden; Ai vergaeder

g M# uytgeweeken voet weer tot de

., ' baen : k . -

Dat ik met U geſtaedig binnen-treede,

En 't Reukwerk van geheiligde gebeeden

. In 't Heiligdom op nieuw weer ſteeken

aen : " " ,
: - - - - - - - - - - - ---| | --- -

"8 Laet ik gehoorſaemaanUwwillehandlen!

In heiligheid opregt lyk altoos hand'len:

Hebb ik de hulde eens aan U gedaen;

O dat ik myn# ſo

s J e ſelf uw Lof aan and'ren ook verhaele,

Op dats'U ook als Koning biddenaant

.ºro O dat ik ſoo met woorden, en met

- daeden, -- -- - - ' . .

Betoonen mag,dat ik doorUw genaede,
•ſ! -# ben tot eenen nieuwen

. “ menſch; .

Om niet meer naer myn eigen ſinte han

1 dºden, ter: 12 zit *

Maar U den HEER behaegelyk te wan

. Ho3 dºlen, tºt 1 f 1 - -

! Dit is, ôJESU ! mynes herten-wenſch.

2 - f: , - - -

*s -

G 2 LXXIII,
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LXXIII.

1 PET. III: 4. Maar de verborgen

menſche des herten, in 't onver

derflyk## eens ſagtmoedigen

en ſtillen geeſtes , die koſtelyk is

voor God. - . -

rE en's waeren Chriſtens 7iels-cieraed,

Waar in Hy ſtaet voor ſynen Heere,

Is geenſintz uyterlyk gewaed,

Öf Hoogheid , Aanſien, Menſchen

eere: - - -

2 o neen! 't is een Verborgen-menſch,

- Een menſch verborgen in het herte* -

Gevoelend een geſtaage wenſch, -

: En trek naar GOD, met liefdens-ſmerte.

3 De ootmoed ruſt in ſulk een ſchoot:

- Sagtmoedigheid ſtraalt uyt dat weeſen.

Men gaet met JESUS in den dood,

Op datmen grondig word geneeſen:

wie daadlyk niet geroepen wordt

Naar buyten, ſoekt het ſtille weeſen,

Hy denkt, Myn Leevens tyd is kort,

: Ach mogt myn Ziele regt geneeſen !

5 Hy pleegt ſteets met den Heere raad:
Wat

1 Pet. III: 4 - 3
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#

'ſ:

ſ! ;

'ſ!

Want HEM'belieft, dat hy ſal maeken :

En, hoe hy eenmaal met ter daad,

In ſyne Ruſte ſal geraeken!

6 Soo waakt, ſoo bid hy tot ſyn GOD,

Soo lyd, ſoo hoopt hy 't aller ſtonden,

Hy looft, en dankt HEM, voor 't genot;

Van 't geen hy reetz heeft ondervonden.

7 Sie daar, die ſagt, en ſtille geeſt,

Die koſt'lyk is voor God bevonden:

Dus leeft een Chriſten onbevreeſt,

En heeft den Vreedens weg gevonden.

LXXIV.

1 PET. II: 21. Ons een exempel na

laetende, enz.

Wyſe Pf. roo.

1 r Tw LEEVEN (alseen ſuyverzicHT]

O JEsu ! toont my myne plicht:

Maar ! ach hoe voel ik my nog wyd:

Van Uwes BEELDs glykformigheid!

z Ernſthaftig waart Gy't allertyd,

Vanjok, en ſchertſen, immer wyd;

Maar ik! Hoe weinig nog beſtand!

. : Hoe ydel ſomtyds myn Verſtand!

3 Getrouw, en Vriendlyk Omtegaen

Met armen, of met ſmert belaén,

Was Uwe keuſe, en manier:

s

G. 3 O
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O was het ook de myne hier!

4 Dog, als 't betrof Uw's Vaeders eer,

Soo kondet Gy, ook yv'ren ſeer; . .

## ſchroomdet niemant op dat pas,

Hoe ryk, hoe wys, hoe ſterk, hy was.

5 Geef my ook eenen helden-moed!

Wanneer er noodſaek ſig op doet: -

Gepaart met regte#" 2 !

En heilige Voorſigtigheid !

6 Hoe geerne waart Gy niet alleen; *

En hielt U ſelf met Godgemeen,

Dan op een Berg, of een Woeſtyn,

On in 't gebed met God te ſyn---- -

7 Uw Wandel was een ſtaag gebed,

Ach was ik hier##
O dat Uw Geeſt my by mag ſtaan !

soo neem ik die gewoonte aan. -
d , " ! # # I, E

8 In lyden waart Gy als een Lam; J

Op die U ſcholden, nimmer gram,

. 'Jae deed niet open Uwen mond,

Maar bad voor hun, ſelfop die ſtond.

ef my dog van uw gedult, 7
9## 3/

Dat ik het neem als uyt Gods hand,

Niet naar der dwaeſen menſchen want

roGy waart beſtendig op de wagt, , 4

De Vyand hadd daarom geen macht:

g, O dat ik ook niet ſluym'ren gae,

-

Myn
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ië,

Myn vyand is my immer naet

LXXV.

JoH. XIV: 21. Ende ik ſal my ſel

ven aan hem openbaeren.

-

wyſe Pfiss.

1 T7- omt, ô JESU, ſelf tot my !

Uw nabyheid maekt eerſt vry: -

't Komt 6 MAEKER, ende MAN'

wien het hert niet miſſen kan ! .

2 Duyſendmael ik U begeer, - *---

Sonder U luſt my niets meer:

Ach, niet al te lang vertoef,

Schouwet aen, wat ik behoef!

3 D Aarde met haer goed, en luſt .

Geeft aan 't herte nimmer ruſt: '

ö alleen by Uw GENAED'

vind het herte goede baet!

4 Self der Englen hooge ſtaet,

Licht, en heerlyke Cieraed,

is (als 't oog U niet en ſiet) ,

Voor het hert een louter niet!'

5 Alles gae dan Synen Weg: -

'K blyve ſteetz by myn geſeg, *

Gy ( # #ESU) ſyt alleen , ,
Myn'. vraait: hier beneén:
* w

4 e 6O !
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6 O! aan niemand ſegg ik toe,

Dat ik hem myn hert op doe;

Dog U geef ik Ziel', en ſin,

Neemt my tot Uw Wooning in!

7 Syt GY (heilige Godes Soon)

Myne Cieraed, Kroon, en Loon !

Ai aanvaerd my dus, en kom,

is ô Gyt Zielen-BRUYDEGOM /

LXXVI.

HAND. I: 8. Ende Gy ſult mynege

tuygen ſyn, enz.

Wyſe P/ 1co.

r JESU, eenige PRoPHEET:

* Die alles op 't volmaakſte weet,

Maak my Uw' waarheid innig klaar,

En 's Vaeders wille openbaar !

2 Leert my geſtaadig, ik ben blind;

En maak my een gehoorſaam kind,

Aandagtig, en ſteetz ingekeert,

Soo word ik waarlyk Godgeleerd!

3 Geef, dat ik ook voor yder man,

Uw waarheid regt betuygen kan,

En met myn woord en daeden ſegg,

Dit is de ſaal’ge Leevens-wegt -

4 & HOOGE-PRIESTER, die voorheen

Geoffert hebt, en ook gebeén,

Maak
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|

M
n

Maak myn geweeten ſtil in my,

Uw bloed ſtell''myne ſiele vry !

5 Uw ſeegen ſy my ſteetz naby,

Uw ſalving daale ook in my, ... . .

Sluyt my ook in Uw voorbeed in,

- Dat 't booſe my nooyt overwin!

6 Ik offer my vrywillig nu,

Met alles, wat ik hebb' aan U.

O dat een reukwerk tot 't gebed,

Van U my worde bygeſett !'

- 7 ô Hemelſch KoNING, my regeer!

- . , "

Ik legg my voor Uw voeten neer: •

Redt my van ſond' en Satans kwaadt,

Dat my ſoo magtig weederſtaat!

8 Daal (JESU) in myn herte neer ! ,

En maak het tot Uw throon, ô HEER!

Voor alle liſten, en gevaar, -

My als Uw eygendom bewaar!'

9 Help my, geduurig, door Uw Geeſt,

My ſelf beheerſchen ! allermeeſt

Myn eigen wil! ! 6 ſwaare laſt t

dat nietz op d' aard' my houde vaſt!

1o O hooge MAJESTEID! Gy heet

Myn KoNING, PRIESTER en PRO

FEET,

Blyft myne Roem, myn Vreugd, myn

Schat,

Uw Liefd my eeuwiglyk omvatt' !

Gº 5 LxXVI
a -
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- LXXVII.

MATTH. XXVI 41. Waakt, en4,

bidt, op dat gy niet in verſoekinge

en komt. " " -

. . . . . . - - - - - -

-

Wyſe Pſ. 139. . . . .

a Of: wilt ons wekken; . .

' Soo haaſt wy tot de ruſt,

Of tot den ſluymer trekken,

En 't ons niet is bewuſt: " * *

'Roept dan door Uwe ſtemme,, !

Ontwaakt! Staat op de wacht ? 1

En laat Uw' Almacht ſtremmen, LG 3

* Des Zatans wreede macht !

2 Is 't prykel groot en machtig,
Waarin wy moeten gaan; -

Uw ſterkte maak'Ons krachtig, , " , 3

Op dat wy konnen ſtaan; | | | | | |

Jaa ſtaan, en ſtaande blyven, , , ,

In de verſoekings-ſtond; -

Dat geene wind ons dryve, - ,

van onſen anker-grondi .

3 Gordt ons met Uwe waarheid, .

Maak ons voor leugen doof,

Geef, teegen alle naarheid,

Den Schild van het Geloof: j.

Datwy het Hoofd opſteeken 9

S

Naar -

-
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Naar regte ſtryders aart:

En regts, en links doorbreeken,

Als met den Helm bewaart

4 Maak onſe voeten luſtig, -

Het ſmalle pad te gaan; . -

Geſchoeyt, en daar door ruſtig,

Op d' Evangelie-baan: -

'T Borſtwapen der gerechten.

Trek GY ons ſelve aan;

Dat die ons wil bevegten,

Als kragt loos blyve ſtaan!

5 Wilt ons ook ſteetz aangorden

Het Sweerd van Uwen geeſt!

Op dat wy magtig worden,

En 't werk doen onbedeeſt: -

Wy wagten op Uw roeren,

Tot het ſal ſyn gedaan;

En GY ons ſelf ſult voeren,

Uyt deeſe ſtryders-baan ! .

6. O HEERE, Jſrels Wagter! . -

ſterkt Ons ſoo in Uw Macht:

Dat elk ſy een betragter * .

Van d' aanbevoolen Wacht: ,,

Soo ſullen wy het waegen, -

Gewapent met gedult; . . - .

En ſullen niet vertzaegen, - -

Hoe ſeer de Leeuw ook brult ! !

is Gº 6 LxxvIII,,
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LXXVIII. -

JEs. XXVI: 2o. Gaet heenen myn

volk , gaet in uwe binnenſte ka

mers, ende ſluyt uwe deuren, enz.

Wyſe Pſ. 1o3.

E Aet ons, ingaende, in 't Verborg'ne

treuren ;

En ſluytend agter ons een wyl de deu

ren,

Ons naar Gods raed verbergen in dees tyd.

Als 't oordeel Gods met kragt ſal ſyn ge

koomen, -

En wy daar ſyn , ſoo ſullen wy niet

ſchroomen;

In Jesus, to myn Ziel) gy ſeeker ſyt!

2 'T paſt ons te ſeggen in all' ſulke daegen,

(Ook als men ſelf de ſchaede meed moet

• draegen) -

Wyhebben, Jae,van overlang ôHEER

Verwagt ſoodaenge dagen, ende tyden,

Waarin dat veele ſmerten ſtallen lyden;

Op dat s'ootmoedig voor U vallen neert.

3 Dus vinden w” in den Weg van Uwepla

gen,

( Hoe drukk' en dreigend ook tans.behaegen; gen ) nogtans

- wyl
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Wyl tot Uw Naem, en Uw Gedag

teniſſ,

(Dat DIE verhoogt, geheiligt, en gepreeſen

Aan veele plaetſen op de Aard' mag

weeſen)

De ſugt, en trek van onſe Ziele is!

4 O dat maar veele door die tugt, en ſlagen,

Ontdekten, welke ſyn de hertens-plagen,

Die eigentlyk de oorſaek ſyn van 't

kwaad !. -

Om die eensuythaar boeſemuytteroeyen,

En ſoo die kanker uyt ſig weg te ſnoeyen,

Bewerkſe door Uw geeſt, eer 'tiste laet!

5 Gy ondertuſſchen ('s Hemels gunſtelin

gen)

Gy moogt in GoD, Uw ROTSTEEN vro

lyk ſingen;

Terwyl 't volmaakt is, alles, wat

Hy doet:

En daarom, roemt ſyn naem op alle wyſen,

En laet niet nae, ſyn werkaltoostepryſen,

Als DIE by alles blyft volmaekt lyk

goed. - V * | |

* .
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LXXIX.

1 PET. V; 7. Werpt alle uwe be

kommerniſſen op Hem, want Hy

..ſorgt voor U. -

E ; Ziele! niet ſoo op en neer !

e- Beveel tog uwen Weg den Heer;

. Houd U gewiſſ: dat Hy'tſal ſchikken;

Hy ſal U toonen met der daed,

-Dat HY u leid naer ſynen Raed, sº -

Dan ſal Uw herte fig verkwikken!

2 Gédenk, GOD weet tog alles wel:

En alles gaet naer ſyn bevel,
- Wie ſoud” ooyt ſynen Wille hind'ren ?

Geen Engel, Overheid, of Dood, ..

Geen Hoogte, Diepte, Angſt, of Nood,
Kan in ſyn Raed een jota mind'ren 1 -

De g'naeden DAVIDS ſyn gewiſſ':

Aen 't heyl-verbond geen wanklen is;

Het ſoenbloed is aan 't kruys vergooten:

Of wel een Menſchen-kind bedriegt,

HY, die de AMEN is, nooyt liegt;

'T is alles in ſyn Raed beſlooten!

Wel dien , die op dit vaſt verbond,

Als bondgenoot met hert, en mond,

GOD d eere geeft, en HEM verwagtet

*. 2 1 à .

A,
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In ſtille overgeeventheid ! , -

- In heil’ge Ziels gelaatenheid!

En dus ſyn WILLE ſteetz betragtet.

5 Lugt is eerſt heilig, regt, en goed,

Als men blymoedig volgt, en doed,

Het geen Geloof, en Liefde leeren: "

Is 't dat men ondertuſſchen lyd,

Dat lyden feif is faeligheid, " '

De vyand kan dit lot niet weeren! -

6 Word dan (o Ziele) des bewuſt ! !

Hebt aan Gods WILL alleen Uw luſt t.

, Gaet Jganiſch aan HEM overgeeven;

En houd dan moed: Gy leeft in HEM; -

Uw hertë gae als uyt de klem; * * *

e 'T Geloove doe U vrolyk leevg: -

MATTH. XXIV: 38. want gehkſy,

waeren in die dagen voor deſond,
vloed, enz.

- - - - - - - Wyſe Pſ. ios - - - - - - -

1N Aar 's HEYLANps woord, foo ſul
w len tyden koomen, . '

Waar in 't verderf gelyk een vloed ſal

ſtroomen; * * * * *

- Oſaal'ge, die Verſeegelt ſullen ſlaen !

Eer dat de Winden 't Zaamen losgelaere,
- - De 3

-,
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De laetſte plagen in een groote maete,

Aan 't Menſchdom -ſchielyk ſullen

brengen aan. -

2. Gelukkig dan, ſoog. U kont neederleg

gen,

In deeſen ſchoot ! en met vertrouwen ſeg

3Cn ,,

M## heeft door Jeſus vreed' met

OC1 - -

En daarom , wat ook kome tuſſchen

beiden,

My ſalniets van ſyn Liefdeimmerſcheiden.

O wat is dit een ſalig deel, en Lot!

3 Een Siel in JESUS wonden neer-geſeeten,

Sal van geen ondergang voor eeuwig
slesweeten ; w

Nadien ſyn heyl de waere Arke is,

Waar in men, midden in den vloed kan

ven; - -

En ook geen voedſelinmmerſalbegeeven:

Maar# HEM, loopt alles eeven

Inis !

4 Komt laet ons naar die hooge plaetſe

ſtreeven,

Verlieſende in tyds het eige leeven:

Op dat (ſoo ook de ſtroom tot ons

genaekt) -

wy booven Wind, en Waeter mogen

ſweeven,

Jae, by 't verlieſen (mooglyk) van ons

leeven, ,,De
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NS

*

De Ziele van 't verderf niet word ge
raekt! .

• -

LXXXI.

GAL. V; 6. Maer het gelove door de

Liefde werckende. * *

Wyſe Pſ. 42.

t I mmers moet een yeder CHRISTEN

JESUS volgen door den Geeſt:

Anderen, wat ſy ook wiſten,

Syn ſyn SCHAEPEN nooyt geweeſt,

Daar Geloof, en Liefde is,

ls het herte ook gewis' - -- -

Voor den HEERE tot een Wooning,

En ſyn Evenbeelds-vertooning

2 Liefde dog doet ſonden laeten;

Liefde heeft een groote kracht:

Leert de eigen will te haeten,

Buygen onder Chriſtus macht.

Liefde maakt met Jesus êen;

En doet ſtaan op HEM alleen: -

Lydſaem ſyn, verg'noegt, en ſtille,

Veerdig volgen, doen Syn wille.

3 Dit geloof is regt, en heilig !

Dat is 't, daar 't toe komen moet:

'T ander is nog vaſt, nog veilig;

Hier is ruſte voor 't gemoed.”

- - Zaelig
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Zaelig dan, die ſoo gelooft !

En verwagt, 't geen GOD belooft,

And'ren ſyn maar als de ſtroomen,

Die, eens gaen, en die eens koraen:

4 Heilige JESU, wilt ons trekken

Tot geloofs-gehoorſaemheid!

Wilt G' ons dan wat Vreugd ontrekken,

Jae doen gaen in treurigheid;

Dat maer Waarheid in ons ſy,

En te Vreedenheid daar by ! . . . . .

' Dat het doen van Uwen wille,.

Onſe ſiels verlangens ſtille !

.' ' t 2 , t LXXXII.

Colos. I. Dankende den V.ader, die

ons bekwaem gemaakt heeft, enz.

Wyſ. Pſ. 1.

16T ESU ! Schoonſte MoRGEN

GLANSCH*, , '-

Die heerlyk ſig verklaerde,

En ſoo gelieft bebt dat ik 't gantſch,

Niet melden kan naer waerde:

Ik bidd' U, neem myn herte in! -

En wat niet gahtſch, wil bukken, €

(Qf wat ook nog beſitt myn ſin) ,

Wilt dog van my afrukken!
l- " . . . . . . 2.Myn

- -

* * *am. XXIII. 4.
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2 Myn HeyLAND, (die om uyt der nood

Te redden my gevangen) , '

U ſelven gaeft tot in den dood,

Synd aan een Kruys gehangen,
Gehoont, geſmaed , en ſeer gewond!

o dat die striem en Wonden ,

Haer balſem ſtorten op myn grond,

Dat ik reyn word van ſonden ! -

3 Ach dat ik ook (gelyk een Kindri' :

: Gehoorſaem U naeginge, -

Uw HERTE blyve my geſind', -

Uw trouwe my omringel -,

Op dat ook trouw in myn gemoed !
'. Met Liefdemag beklyven b. Je 3 u

En ik met U. (à waere Goep),

- Ingeeſtvereenigt bºvenko, J -

4 Voorwaer Gy hebt my eerſt bemind: 4

" : GY bragt my tot Uw wegen!,

Eer dat ik hadd' yets goeds beſind,

Waert Gr tot my geneegen; . .

ô HERDER! dat Üw'. Liefde my :

Tot weeder-Liefde dinge: , -

En, in 't geen nog aenſtaende ſy,

Uw ſterkte my omringe! #

5 Laet in den ſtand, waer in ik ſtae, :

Uw Liefde myſteetz roeren! 2 " -

En, ſoo ik immer dwaelen gae, ... .

My haaſt terugge voeren, e ,

Uw GEEsr my geeve goede raed! :

op dat ik 't goede leere;
*

f

En
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En als ik feyl, in woord, of daed,

Met ſchaemte weeder-keeren!

* * LXXXIII.

A V ON D-L I E D.

Wyſe Pſ. 146.

- . Tr: haaſt tyd, dat wy vertrekken,

Tyd, om tot de ruſt te gaen;

'T Sonne-licht gaet ſig bedekken, ,

En de Nacht komt weeder aan:

Heffen wy hert, en geſicht, -

Op tot GOD, ons EEUWIG LICHT?

'2 LICHT / dat nimmer ſal verdwynen;.

Uwe Glanz dog nooyt beſwykt:

Nacht, en dag Uw' ſtraelen ſchynen,

Nooyt Uw Klaarheid van U wykt:

Laet ons dan ook met ontſag,

S" nagts genieten Uwen DAG!

3 Wilt all' onſe ſchuld uytwiſſchen;

Dryf ook 't kwaede van ons weg !

Dat ons in de duyſterniſſe, -

Belial geen laegen legg”: -

Houd ons Ziele tot Uw' wet, - 1 -

En ons Lichaem , onbeſmett ! -

4 Houd ons Waakend' voor Uw oogen !

HEERE, die voor Iſr el waakt,

Laet Uw goedheid niet gedoogen, D

- ats
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Dat het kwaad tot ons gemaakt;

, Van den Overſte der Lucht,

Of van ander boos gerucht! , ? " -

5 Wilt ons tot een SCHILD verſtrekken,

Wyl ons Lichaem ſlaept, en ruſt,

Laet Uw Englen ons als dekken,

Teegen Zatans booſen luſt:

Tot het daglicht van om hoog

Weer beſtraelen mag ons oog4 - 3

'6-Jae tot dat die Tyd ſal koomen,

(Tyd van Vreugd en Saeligheid) -

Dat wy tot U opgenoomen,

' Sullen ſien Uw heerlykheid: ºf

Niet meer als door een Gordyn,

Maar ſoo als het dan ſal ſyn! -

LXXXIV.

AV ON D-L I E D.

Wyſe Pſ. 8. | | |

1 A Ls d' avond komt, en 't dag-lichtſig

bedekket,

En alles ſig tot ruſt, en ſtilte ſtrekket;

; ' Denk ( 6 myn Ziel) en houdhet voor

- gewiſſ, . -

Dat 't nergens dan by JESUS veilig is.

2. De Menſch vermoeyt, legt ſignuhaeſt ter

. needer; -

Het Vogeltje vliegt naar ſyn neſtjewee:
- et
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- Het Schaapje keert weer tot de Stalle in;

Ach dat de Ziele ook een plaetsgewin!

3 Myn Ziel to God!) myn ſinnen, myn

begeeren . . . . . . . . . .

sig nu tot U, en Uwe GoEDHEID kee
ren! - -

Want die dog is de SCHUYLPLAATS

van myn hoop: . - -

Des ik uyt alles, hier toe heenen loop!

4 Getrouw lyk heeft myuwe Handgeleider,

Bewaart, verſchoont, geſterket, en ge

weidet: ... , ,

Daarik onweerd'ben, watGy doet aan

O #ediaku weergegeven ſy ! .

5 Vergeef my, waarin ik myhebb'misgan- |

gen' . . . . Z, K L.,

Ofmy te ſeer aan dit, of dat gehangen;

“Het is my leet (Het is verkeert gedaan!

Ach mogt myn voet vervolgens vaſter
ro *, * -

- - - - - -ſtaen

6 Demoeyte van deesdag is aan het vlieden,

De tyd is daar, dat fig het hert komt bie
tºe 'den, : 2 - 1 - 21 : : : : t

- Om U te eeren in Ootmoedigheid;

Ach HEERE maek Gyſelf my regt be

.2 . 'e wreid ! . . . . . . . 2 -r: : : : ,,G

7 In 't donkºrs houd ſig alleslaeg, en ſtille,

Soo ſy voor Uwe MAGESTEID myn'
wille! - ,

- . - - Uw
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- - - - - - -

- | | |

Uw Woonſteed'ſelf is heilige Donkerheid,

Ach wierd ik van U ſelf daar in geleid:

8 O dat ik U een offer naer behaegen,

(Een Avond offer) need'rig mag opdrae
en ! : - - - - - - -

O dat myn ſinnen ſagtkens worden ſtil,

Terwyl het hert in Jesus ruſten wil!

9 Soo 't U behaegt, myn Lichaem ruſt te

geeven, . . . . . . . - -

Behoed de ziel ook voor het ſondig ſwee
- Ven; :

voert iny, (o trouwe HERDER) in

, uw Ruſt;

' (Uw LIEFDEN-SCHOOT) daar vind

de Ziel haar luſt ! -

ToBy Sielen-angſt komt met Uw LICHT

haaſt ſchynen ! - - - - - - - -

En in het dorre weeſt my een FoN

. TerNE't it gº o 1 & 2 !

Soo ſmaak ik hier, aanvanglyk wat my
luſt; : : : 1 e r . . . . . . . . . O

En kome veilig in de eeuw'ge Ruſt !

Avo N D-L I E D.

wyſ ff 41.

1 INde Hemelen hier booven, '-

'Daar toont GOD ſyn Hurlykheid,
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En daer word van die HEM looven,

Staag dit groote woord geſeyt,,

Heylig', Heylig', Heylig', HEER!

En dan ſwygt een yeder weer,

En aanbiddet met verrukken,

'T geen geen tonge kan uytdrukken !

2. Dit is onſe pligt nu meede;

Nu in 't ſtille van de nacht,

Men de ruſt ſoekt voor de leeden,

En vernieuwinge van krachts

Dat wy eynd'en onſen dag,

Met SYN Lof, in diep Ontſag:

Dat w” ook meede van hen leeren

'T Heylig ſwygen voor den HEERE.

3 Heilig ſwygen meenigmale -

Met verwond'ring! in ootmoed !

Is veel beeter, dan een taele,

Die ons ſoo wat ſpreeken doet.

Laat ons dan ook met dit woord

Gaan tot onſe## E

Heyl'ge, Heylge, Heylºge, HEERE!

## is# Naem ! ſyn Eere!

4 Nae 't gewoel van hier beneeden,
Sal de ruſte vangen aan;

En 't genot van ſuik een vreede,

Die nooyt ſal te niete gaan;

daar ſal weeſen rouw' nog dood:

Maar een Saligheid, ſoo grood,

Dat ſe louter licht, en leeven,

Eeuwig, aan de Ziel ſal geeven!

LXXXVI.
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M O R G EN-L I E D.

- - iiyſe: Loſſane vanMarie - -

gM# eerſte oogenblik -

- Ik U vrywilligſchik, . . .

O JEsU ! aſiels-beminde ! : ' -

Ach dat myn geeſt, gekeert

Tot U, die 't hert formeert,

Uw aanſchyn ondervinde!

2 Wie is my, ſoo als GY!

Ach komet dan naby:

... U wil ik my verſchryven,

O dat ik op dees' dag,

Door Uw genaede mag ,

In Uwe liefde blyven! -

. LXXXVII. . .

MOR GEN-L I ED.

Wyſe: X geb. Pſ. 118.

I N## boven, ô myn Ziel! naer boven,

Tot uw BEWAARDER, scHILD,

.... , en LOON: . . . . -

Wilt dien, die U behoede, loven;

HEM vroeg U dankbaarheid betoon!
H 2 O
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2 O hoogſte GoED, alleen te minnen,

Getrouwe helper! TZEBAoTH !

Dat in uw Lof myn ſiel, en ſinnen -

Sig oefenen! (Verſoende GOD!).

3 U dank ik, HEERE, dat ik leeve,

En dat myn Oog weêr't daglicht ſiet:

Dat uwe Gunſt my nooyt begeeve,

En, O ! verlaet my nu ook niet!

4 All' wat ik doe, all myn gedagten,

Hoe ſeer verborgen, doorſiet Gr:

Het ſy des daags, het ſy by nagten,

Ik ben by U, Gy ſyt by my !

5 Gy deed de ſlaep myn oogen ſluyten,

Nu ſtelt Gy my weer op myn wacht,

Uw wys beſtier kan niemand ſtuyten,

De Dag is Uwe, ook de Nacht.

6 Waek op! waek op myn hert, en ſinnen;

Wilt nieuwe lied'ren, met den dag,

Tot uwes HEEREN lof beginnen,

DIE, alles, wat Hz wil, vermag!

| | | LxxxVIII,

MoRG EN-L I E D.

wyſerſ 91.

I JESU! waere Leevens LICHTt

Die 't duyſt're doet verdwynen,

Myn geeſtesoog tot U ſig richt,

e

l

Op
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Op dat Uw licht mag ſchynen.

Gy hebt, als ik niet ſorgen kond',

My voor gevaar bedekket:

En (booven and'ren) my geſond,

Weër uyt den ſlaap gewekket.

2 Myn leeven# Gy my dus weêr:

Het ſy ook U verſchreeven ! -

O dat myn Zielskragt ook vermeer ! -

Ik ſoek voor U te leeven.

Aen U, ô LICHT, beveel ik my! ,

In Geeſt U openbaeret !

Uw werktuyg myne Ziele ſy:

Myn pand by U bewaeretſ

3 Doordring met uwe L EEVE Ns

KRAGT,

Myn ſinnen, en gedagten,

Omgordet my met uwe magt,

In proeven leert myn wagten !

Syt, (trouwe HERDER) my naby,

, Staet my als aan de ſyden,
En, ſoo ik dwaale, Ach, wilt my

Haaſt weeder tot U leiden.

4 Doet my, als voor Uw Aangeſigt,

In alles eerlyk wand'len,

En, volgens mynen regten pligt,

Opregt in alles hand'len. ' '

Bly#Gy alleen myn RUST, myn zust,

Myn SCHAT, myn TROOST, myn

'LEEVEN ,

Geen ander deelſy my bewuſt,

H 2. - U
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U hebb ik my gegeeven !

5 Myn denken, ſpreeken, en myn doen,

Schik naar uw' Wil, en wenken;

In gaan, en ſtaan wilt my behoën,

Ën 't noodige ſteets ſchenken,

Toon my in yeder oogenblik,

Hoe ik U ſal gevallen;

Ruk my uyt allen booſen ſtrik,

Regeert my ſoo in allen!

6 U ſy voortaan myn Sin, en Wil

Geheel en al gegeeven !

Laat ik afhankelyk, en ſtil,

Gelaaten aan U kleeven !

O dat ik ernſtlyk, en met kragt,

My ſelf, en alles ſterve!

Neem daar toe weg door uwe Magt,

Myn grondeloos verderven!

7 Geef, dat ik wand'le in het licht,

In geeſt, geloof, en klaerheid,

Dat ik hier voor Uw aangeſicht,

Een Vreemd'ling ſy, in waarheid ! !

Neemt in, ó reine LIEFDENS-GLOED?

Myn alles voor U heene: -

weeſt Gy, O al vergenoegend GOED ?
Het voorwerp, dat ik meene.

8 Ai houd my vaſt met Uwe hand,

Dat ik niet val, of wyke; - -

Trek verder door Uw Liefde band,

Tot ik myn doel bereike!
* g J

- - LXXXIX.

n

i
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k, v iſ Wyſe Pſ. 5. -

Ir GOD, in wien wy ons beweegen!

O eenig algenoegſaam GOED,

Dat dog myn ſinnen en gemoed

Erkennen deeſe nieuwen ſeegen, . - ,

- Van U verkreegen!

z Uw Kragt, en Gunſt is toe te ſchryven,

Myn leeven, adem , en beſtaan; -

En dat G' U myner ſoo neemt aan:

Wilt my ook nu niet van U dryven,

: " , Maar by my blyven !

3 'K legg' voor U neder mynen wille,, ,

In deeſe nieuwe Morgenſtond: ,

Ach dat nooyt herte ofte mond

In uw beſtier ooyt yet bedille, -

T---- - Maar ſteetz blyf ſtille!

4 Uw heilig AAN'sICHT will my leiden

Uw OOG, en HAND my gaede flae! !

Waar dat ik immer ſitt', ofſtae, .

Wilt my ten Uwen dienſt bereiden,

: 'K wilU verbeiden !

5 Hebt Gy my ſiel en lyf gegeeven;

O dat ſy mogten ſyn bereidt,

Als waap'nen der geregtigheid:

H 3 Self
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Self in den dood, U aantekleeven,

ô BRON van 't Leeven !

6 Uw LICHT ſy voortz op myne weegen ,

Uw will te doen ſy all myn Luſt !

Blyf Gy in weerelds woel myn RUST:

Tot ik verkryg dien vollen ſeegen,

t * Door 't LAM verkreegen!

C XC,

HAB, III. 2. Uw werk 6 HEEREbe

houdt dat in 't midden der jaaren,

maakt het bekent in 't midden der

jaaren. * * * *

t wyſe Pf. 24. -

I JESU, dierbaar worGEN-zich r!

waar voor de duyſterniſſe ſwicht;

Gae door genaed op in onſ herten:

Verwarmt ſe eens, ô LIEFDE-SON ?

Geneeſt ſe eens, ô G'NAEDEN-BRON !

Van ſonde, Ydelheid, en ſmerten. ..

2 Gy hebt ons herte aangeraekt:

wy hebben yetz van U geſmaekt; . .

Dog 't ſy niet meer dan Eerſtelingen,

- Nu blyft Geloove, Liefd', en Hoop,

Dat nae een weinig tyds-verloop,

Gy aan ons doen ſult groot're dingen !

/ . . . xCI.
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XCI. -

CoLos III: 24. Gy dient den Heere

Chriſto. enz.

Wyſe Pſ. 5.

I O Jesu, LBEVEN van myn Leeven !

Myn hert ſy gantſch tot U gefind:

Laat, by het werk, het geen ik vind,

Myn geeft geduurig opgeheeven, -w-

“S - U.dºeere geeven - - - , 1, T. -

2 O, dat by yeder ademhaeling, s .

Een ſtille ſugting uytwaartz ging;

Die in Uw herte als in-dring!

Hoed my, dan ook door Uw bepaaling,

voor groote dwaaling, , 2

3 Ai wilt my raed en wysheid geeven,

Als ik met menſchen om moet gaan:

Dit word ook in Uw Naam gedaan;

Geef, dat ik tot 't ſagtmoedig leeven.

My gantſch begeeve! -

4 O dat Uw Beeld uyt myn geſichte ! .

Uw ſin uyt woord', en wandel bleek!

En dat myn Naaſtens hert wierd week,

Op dat Hy kryg een nieuw geſichte,

Doet my ſoo lichten ! :

5 By druk, of leet, die mogt beſwaeren,

" Bevorder Gy Uw werk in my ; A
ki 4 - - O,

*
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O, dat het myne toeleg ſy,

Myn herte voor U te bewaeren;

Laat Gy 't niet vaaren ! . -

6 Tot ik de onruſt hier ontnoomen ,

En vry van moeyte, ſorg, en pyn N

Het eeuwiglyk myn werk ſal ſyn,

U te aanſchouwen, lieven , looven

Volmaakt daar booven! - * »

- - ' . . - . .
,

-

t , 3 XCII. # : - - -

- - - - : ' -

EPH. V; 20. Dankonde alletyd, over

alle dingen, enz. . . . . .

Wyſe Pſ. 6.

't IVromt laat ons 't al beſteeden,

Ziel, ſinnen, lyf, en leeden,'

- -

Tot 's HEEREN heerlykheid t g

In ſynen dienſt te leeven, ’’ -'

Sig heel aan GOD te geeven, ' . :

is onſe Zaligheid : : : : : : 2

1 Dat van ſyn Wonderheeden, . . . . . .

En god lyke Grootheeden; . . * *

: Alleen ons tonge ſpreek! ,

Dat ſyne reyne minne, '' ,

Geen andere) van binnen, ,

voortaen ons hert ontſteek!

Myn GOD, dat uwe Glorie

vervuile myn memorie! -

Myn

* *
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Myn geeſt, myn ſin, myn oor;

Op dat ik eens met d' Englen,

Myn Lofſang mooge meng'len,

In 't hooge hemels-choor !

4 Dat ik hier heilig hand'le; -

En in geloove wandle, :

Op aarde voor Uw oog!

In neederig vertrouwen,

Dat ik U ſal aanſchouwen,

Voor eeuwig daar om hoog!

XCIII.

HEB. XI, 14. Want die ſulke dingen

ſeggen, betoonen klaarlyk, dat ſy

een Vaderland ſoeken. -

Wyſe: X geb. Pſ. 66. Pſ. 118.

'Y K"# kind'ren laat ons dog niet draelen,

-
De Avond immers komt naby;

Het is gevaarlyk om te dwalen,

In deeſe werelds-Woeſteny':

Wie naar de Eeuwigheid wil treeden,

Sy kloek, en ruſtig van gemoed; º

Hy gae met onvermoeyde ſchreeden,

Gewiſſ” het eynd' maakt alles goed.

2. Het kan ons nimmermeer berouwen,

Dat wy verkieſen 't ſmalle pad,

Wy kennen JESUM, dien getrouwen,

- H 5 Dig:
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Die onſe hand heeft aangevatt.

O dat men nu dengang ſteetz rigte,

Geduurig gaende agter HaM ! -

Dat yeder hebbe het geſigte

Naar 't hemelſche Jeruſalem:

3 O jae! wy ſyn van onſen HERDER

Ook daar toe immers uytgeleid;

En wie ſoud dan niet geerne verder

Naar heilige afgeſcheidenheid!

Wil yemant U daar voor verſchrikken,

O , ſyt niet ligt beangſt, of bang;

En, wil men u door liſt verſtrikken ,

Gaat gy maar ſtille Uwen gang!

4 Gaet veelmaal uw' Natuere teegen,

Schoon't koſten mogt wat leet, ofpyn:.

Want, ſy die 't vleeſch ſeer ſyn geneegen,

Nog ſlegte Reysgenooten ſyn. '

Wat uwen gang nog wil beletten,

Sal eynd'ſyk moeten in den dood:

De eigenheid ſtell' U geen wetten, -

Men moet van luſten worden bloot.

XCIV. v

5 Ie niet als Reyſ'gers willen hand'len,

En laaten 't Werelds yd'le daar,

Die immer omſien, hunk'ren, hand'len,

* Die maaken ſelf de gang maar ſwaar:

Wy reyſen in dit korte heeden;

Die anders will', die draag ſig dood =

Wy ſyn met 't weinige te vreeden,

Ge
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, - - - - -

Gebruykende het maar by nood.

6 Die dwaas is, gaet ſig ſteetz belaſten,

Met 's werelds yd'le pragt, en cier:

Wy niet alſoo ! wy ſyn maar Gaſten,

En trekken immers haaſt van hier:

Moet niet een Vreemdeling ſig ſchikken?

Gemak brengt dikwils ongemak:

Wie ſoekt op reys ooyt veel verkwikken?

• Een Vreemd'ling heeft haaſt ſyn gerak.

7 Ai laat ons ſelf niet veel ſtaan kyken

Naar 's weerelds tyd verdryf, en ſpel:

Men mogt eens, eer men 't dagt,beſwyken;

Het kwaad verraſt ook ſomtyds ſnel:

Komt laet ons ſtreeven naer het hooge !

Wat gaet het ydel doen ons aan? *

Men ſluyte liever beid' de oogen;

En denk, hoe haaſt lyk is 't gedaan?

8 Syn's Hemeſs-wegen ſmalle paden ;

In 's weerelds oordeel, laag, en ſlegt,

Met doornen veeltyds nog belaeden,

Ja ſchynen ſe wel eens niet regt: ,

Nogtans, wie daar op gaet, komt verder:

Het ſmalle is het regte pad: -

Een yeder, die maar volgt den HERDER,

« Die ſal wel komen aan de Stad?

9 Moetmenwat ſmaad, en dreiginghooren,

Het maeke ons maar geene ſchroom ;

Het gae maar als voor by ons ooren,

Haaſt ſal 't ons ſyn, gelyk een droom,

H 6 Met
zº

- :

-
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Met GOD ſy immer onſe handel,

Menſie geſtaag in 't Eeuw'ge in ;

Daar booven ſyſteetz onſe wandel,

Daar ſy ons herte, luſt, en ſin!

1o Is 't, dat wy gaend in onſe wegen s

veracht ſyn in den Pelgrim-ſtand; -

Men kent ons dog hier niet ter degen,

Wy ſyn als vreemde in het land:

Hoord men ons onderwyl eens ſingen ».

Als men eens blyd' is van gemoed;

Het ſal ſyn van die groote dingen,

Naar welke 't hert ſig heenen ſpoed.

XCV.

II At wy dan maar door alles dringen;:

De HEERE ſelve gaet voor aan :

Syn goedheid ſal ons wel omringen,

En geeven onſ een oop'ne baan.

Hy ſal ons wel met ſonne blikken,
Geſtaadig geeven goeden moed,

Hy ſchenkt het noodige verkwikken ,.

o jaet ſyn kind'ren hebben 't goed.

12 Geen valſch gerugt moet ons beroeren,

Als bleef de ſaak dog eeven verr':

De VUUR-CoLoMME ſal ons voeren;

Die overſchoone LEIDINGS-STERR &

De HEERE is aan onſe ſyden; . -

Des blyf het ooge toegekeerd: -

Wy hebben maar het kwaad te myden,

t Syn LICHT het regte pad ons leerd.
Hoe

t
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13 Hoe ſal dan ook dat LAMMES weeſen

Ons lieflyk worden ingedrukt !

Dan ſal men uyt ons oogen leeſen ,

Hoe lydſaam , needrig, en gebukt,

De ſchapen JEsU ſig vertoonen;

Jae dat ſy (naar ſyn voorbeeld) ſtil,

Nooyt weeder-laſteren, of hoonen,

Maar paſſen op des HERDERS wil.

r4Komt laat ons altyd vreedſaem hand'ſen,

(Te zaamen gaende, hand aan hand)

Een yeder neem ſig aan des and'ren,

In dit voor ons ſoo vreemde Land: -

'T ſy verre van op weg te ſtryden,

(Dat hindert ſeer den goeden ſlap)

Soo ſullen d' Eng’len ons geleiden, ' -

Als dienaars van de Broederſchap?

15 En, ſoo eens mogt een ſwakke vallen

O dat de ſterk're ſy gereed; ..."

: De grootſte ſy een knegt van allen,

En jaege 't meeſt naar liefd', en vreed!

Een yeder reek'ne ſig de kleynſte,

En ſette ſig dus onder aan;

Dog worde geerne ſelf de reynſte,

Van allen, die te ſaamen gaen.

* . xCVI. ' ,

16 us moeten Wy naar booven ſtreeven:

De weg kort yeder ſtond ook af,

XT licht ſal ons oogen haaſt begeeven,

. ,, * * H 7 - En

»



is. GE E s t E LY K E

En 't Lichaem gaet naar 't duyſter graf,

Dat wy hoe langer dan, hoe vryer,

Den weg bewand'len wel gemoedt: -

Van dag tot dag getrouwer, bly'er,

Voort-ſtreeven naar het 't eeuw'gegoed!

17 Seer lange fal het wis niet duuren,

Houdt 't dan (Oſielen) mann'lyk uyt:

Jae mooglyk ſyn 't maar weinig uuren,

. Soo hebbet gy dien ſchoonen buyt: ,

Die ruſte, daar men met de vroomen,

(Die lange voor ons ſyn geweeſt)

By GOD in Zion ſtaet te koomen,

Daer eeuwige Ruſt is voor den geeſt !

18 O laet ons hier voor alles waagen;

Het is gewis wel wagens-waerd:

Voor altoos blyve afgeſlaagen,

Wat onſe gangen nog beſwaerd. -

Wy moeten gaan met volle ſchreeden ;

De wooning hier, is laeg, en kleyn:

Het ſyn de ruyme eeuwigheeden,

Daar JESUS 't eeuwig ALL ſal ſyn!

19Gy ſyt O Jesus! 't uytgeleeſen, -

'T verborgen MANNA, dat ons voed!

In U, ô aller ſchoonſte WEESEN,

Verkwikt alleen ſig het gemoed!

Gy ſyt de BRON van 't ſaelig leeven ; -

Gy ſyt der ſielen ſoet GENEUGT?

Het LICHTwaar in ſy eeuwig ſweeven:

Haar CIERAED, RrKDoMº, EER,eIk

VREUGDt 9 van »

. F

4

xCvII,



: L I E DE R E N. 177

xCvii.
:

-

JAc IV: 14. Want hoedaenig is uw
: - - leeven.

Wyſe Pſ. 1co.

n Oe vliegt uw' tyd, O menſchenkind ?

Gy rendnaer d'Eeuwigheid geſwind,

w Hoe weinig denkt Gy aan die ſtond;

## Hoe ſwygt daar van Uw' trage mond 1:

# 2 Het leeven als een droom verdwynt:

Tj 'T is als een waterbel, die ſchynt

j, Wat ſchoons te ſyn, dog niet beſtaet:

Uw ſchoonheid word, als 't ſlyk der

- ſtraet. - - - -

# 3 Maar Gy, JEHOvA, blyft altyd '
ºn Deſelve, die Gy waart, en ſyt!

- 1 En, ſchoon ook Aard, en Heemel vlood;

j: De ſiel, in JESUS, heeft geen nood!

4 Soo lang ik in dees' hutte woon,
"Of Geef my den Geeſt van Uwen SooN !

Doet my de uuren gaedeſlaan,

Om wel bereidt naar 't graf te gaan!

5 Wat baat de weereid in den nood ! !

tº, Luſt, Eer, en Rykdom in den dood!

# Ach menſch ! waert Gy desregt bewuſt,

Gy ſogt U hier geen valſche ruſt!
v • 6 Wy

- - ,
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6 Wyk dan voor eeuwig dwaas vermaakt

'T is beeter goed, daar ik naar haak :

Waar toe des Heeren Geeſt my dryft:

Die Erfeniſſe eeuwig blyft:. -

7 Hoe heuchelyk! Hoe vol! Hoe ſchoon !

Sal 't ſyn, ô HEERE voor Uw Throon,

Daar ſiet men Jesus heerlykheid :

Ach maak ons hier toe regt bereid 1.

XCVIII.

HEB. XIII. 14. Want wy en hebben

hier geene blyvende Stad, enz.

Wyſe Pf. 24. P/ 95.

1 GNOo reiſt men naar de EEUWIGHEID,

Gelyk men anders in der tyd,

Van plaets tot# gaet vertrekken !

Ach dat de ſtel het regt betragt;

En op haar gangen geeve agt,

Om ſig naar booven uyt te ſtrekken!

2. Rampſaelig is de breede weg:

Want (volgens 't heil’ge geſeg.

Van JEsus) is 't een enge deure;

En ſmall de weg, die men moet gaan ,

Dies het ook weinige verſtaan: -

En ſaelig! wien het mag gebeuren,

3 Ach Heere JESU laat Uw Oog

Op iny ſteetz blyven van om hoog;
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En, als my yetz van U ſoud trekkern »

('T ſy ſonde, welluſt, Eer, of ſmae H& D

Ach dat het dog geen vatt en maak;

Om in myn ſiel een luſt te wekken ?

4 Wend Gy dan ſelf myn oogen af; 1

’. Geef, dat ik walge aen het draf ,

Van ſonden, en begeerlykheeden -

Myn ſtel ſy als een kuyſche Maegd: G.

En, als eën, die Uw' vaeten draegd,

In woorden, werken, reyne ſeeden g

- * * * - n

5 'Ach JESU prentmy Uwen ſin, --

Dog dieper in myn herte in, -

V. P# Uw BEELD aan my mas

In onvervalſchte needrigheid,

Ootmoedig, en ſagtmoedigheid, zo

Geef my Uw ſagt, en ſtille weeſen,

6 Wat ſoud ik felve brengen by !

Ik vind', wat opſet, dat er ſy - F

By menſchen-kinderen, in hettragten,

Dat alles haaſtig loopt te niet, -

Wat Uw' genaed' niet ſelf gebied; 7

Dus wil ik op Uw goedheid wagten.

7 Ik danke needfig voor het goed,

Dat U we trouw ſteetz by my doet,

Dat my de vloed niet weggaet dryven:

O JESU ! was niet uwe Geeſt

Myn LEIDsMAN op den weg geweeſt.'

Wat ſoud er ſyn van het bekly:"Heert
- - - -

w - Ae
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8 Leert Gy my verder waekend ſtaan;

Leert my, het oog op U te ſlaan. .

Seg my, dat Gy myn KRAGT ſult

; . weeten: -

Soo waſt geloove, liefde, hoop,

En nae een weinig tyd-verloop,

Vind ik my door Uw HErzgeneeſen !

9 En , mooglyk is de avond daar -

Myns Leevens, waar in dat 't gevaar,

; . En ſchrik des Doods my kan beſpringen;

' Dies roept myn Ziel,, (als eerryds zy,

Die tot U ſeiden) blyft ons by; * . :

Wy laeten U niet uyt ons midden!

1oWoont (JESU) eeuwig in myn huys ?

En laat het dog van 't aerdſch gedruyſch

Voor U, in ootmoed, ſtille weeſën:

Op dat ik Uwe reeden hoor;

Geeft my daartoe een oopen oor:

Wilt GY dus ſelve my geneeſen ! - 2

11 Tot dat Gy, die my hebt gevatt, 1

, Sult brengen in de# .

Om daar voor eeuwig vry te blyven , .

Van alle moeyte en gevaar, -

. 1. U dienend met de heemel-ſchaar :

Ach laat die trouw aan my beklyven!

* Zee. xxiv. 19. -

XCIX.
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MATTH. XXV: 4. Maar de Wyſen

namen olye in haere vaten met haere
lampen. - r

º Wyſe P/. 25. *

} Dat dog myn Lampe lichte !

' , Want de donk're nacht komt aan ,

O dat ik het werk verrichte, -

j Dat van my moet ſyn gedaan!

- -- Op dat, als de BRUYDEGoM

Komt ter ongewiſſer ſtonde, ,,
f Ik mag ſeggen, WELLEkon !

# En ſoo doende wordtbevonden.

* 2. Dat de lend'nen myner ziele

, Altyd dog omgordet ſtaen! < 4 t

Op dat (ſoo het eens geviele . . .

Dat een booſe Dag kwam aan).

Ik myn Ziele als een buyt -

Redden mag, en ſtaande blyven:
ſh En, als and'ren vallen uyt, -

Met den vloed niet weg en dryve!

. 3 O ! hoe ſal 't te middernachte ..."

Klinken in der menſchen oor, .

Die er nu niet op en dagten.,

Menſchen kind'ren komt herwoor:

Siet de Heere is naby / ,

Saelig, die dan niet ſal ſchroomen ,

H Wyl
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Wyl ſyn Lampe veerdig ſy: -

Saelig die dan binnen komen !

4. Leert my HEER myn dagen tellen;

- Dat ik lette op myn tre'en,

- Siende myne uuren ſnellen.

Gaende als een ſchaduw heen t

Laet dog nimmer van my af,

Trek my altyd, dat ik loope,

Tot het Lichaam in het graf t

3 e - Ruſtende ſal ſyn in hoope : '

: C.

s L. o T s A N G.
- - - - Wyſe, '-

Hoe ſchoon licht ons de morgenſter. . .

I A# de Lof, de Roem en , Eer

* word onſenGoD hoelangs hoe meer

Van veelen, toegeſongen ! -

En 't LAM, dat door ſyn bloed, en kracht

'T verloor'ne weeder heeft gebracht,

- , Zy dank van alle tongen ! -

AMEN ! AMEN !

JESUS naed're! En vergaed're

All ſyn Leeden ! -

Van de aarde hier beneeden!
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Ach was de Ziel enz. 1 ro

Als eynd'lyk eer het Zion enz. 124.

A's d' avond komt enz 165.

Als 't vlekk'loos Lam enz 39.

Amen; de Lof, de roem enz.

- - B. ” “

Barmhertig God, en Heere, enz. zz. -

Beminn'lyk ſchoon is enz. 1o6.

Beſchouwt o Ziel enz. 127.

Buygt Zielen voor #. 96.

Chriſºnen wand'len enz. roo.

Chriſtus lieven,c# ſoeken enz. 142.

De groote Vorſt, die lang enz. 56.

De myrrhe word geſchat enz. 97.

Des grooten Scheppers alvermogen enz. 18.

Des Heeren weg enz. 1 o8.

Een need'rig hert en: 139.

t

Eens waeren Chriſtensfiels-cieraed enz. 148.
G -

, ' t . . . . . - e

Geeft U , ô Ziele enz. r 12.

Geen herder laet ſyn enz. 11 1.

Gelukkig, die den Heere vinden enz. 8r.

God heeft ſig in ſyn werken enz. 12.

- Goed



Goed ſyn all' des Heeren enz. 113. RS

Gun my , o Heer, enz. 95.
Gy, groote Vorſt enz. 11 1. L:

Gy, Heere, koos ºp enz. J41, #

Heeft eens uw herte enz. 65.

Heeft niet een Chriſten enz. 135. #
Heer Jeſu, oorſprong enz. Io3.

Heil'ge Jeſu beeld enz. 41.

Hemel, Aard , en Zee enz. 14.
Hoe dierbaer is dat enz 72. N:

Hoe dierbaer is de plaetz enz. 69. ſ

Hoe dierbaer is der ſulker Lot enz. 1 17.

Hoe groot, en overvloedig enz. 42. 0

Hoe leid Gy, Heere enz. Ic4. 0

Hoe ſaelig is een menſchen-kind enz. 125. 0
Hoe ſeer verlang ik enz. 86. C

Hoe vliegt Uw tyd enz,-183. (

Hoe wel is 't hem, die enz. 28.

e -

Jehova is een Sonne, enz. 6.

Jeruſalem was eene Stad, enz. 119.

Jeſu myner ſielen-leeven, enz. 115.

Immers moet een yeder enz. 161.

In de hemelen hier boven enz. 167.

Komt dan ô Zielen-Bruydegom, enz. 132. | |

Komt kind'ren laet ons enz. 177. | (

Komt laet ons enz. 6o. (

Komt laet ons ſingen enz. r 1. ſ

Komt laet ons 't al enz. 176. -1

Kom-*
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Komt ô Jeſu ſelf ": 151. *.

Laet ons ingaende, enz. 156. -

Levens bronne, vol genaede, enz. 76. \

Liefſte Jeſu, ſiels-beminde, enz. 77

Myn eerſte Oogenblik, enz. 16o.

Myn Ziel gedenkt aan enz. 132.

Myn Ziele wilt in all enz. 16.

1 N. .

Naer booven weeder, enz. 16o.

Naer 's Heylands woord enz. 159.

, i . - VO

O beeld van ootmoed, enz. 45

Q dat dog myn Lampe enz 187. -

Q dat ik van U ſelve enz. 144.
O dierhaei Woord, enz. 2. - -

C od, in wien wy enz. 173. | | |

heilig LAM, wy enz. 131. .

Jeſu, die Gy ſelf de deure enz. 137.

Q Jeſu, dierbaer. Morgen licht enz. #4.

O Jeſu, die ſoo 'n groote ſchaare enz, 92,

Q Jeſu eenige Propheet enz. 152.

O Jeſu, die U my te goed, enz. 7o.

Q Jeſu, groote Opper-heer enz. 89.
O Jeſu, leeven van myn enz. e

O Jeſu ſchoone morgenglanſch, enz, 152,

O Jeſu , waare Leevens-Licht enz. 17o.

O Jeſu , waarheid, weg, enz. 78.

O Jeſu wilt ons wekken enz. 154.

O Liefde, die Gy enz. 75.

Ort,
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ontſaechelyk voorwaer enz. 26.

O waer, en vergenoegend enz 88.

O Zaelig brood, dat enz. 1or.

O Ziele niet ſoo op enz. 158.

SchiktU, om God te pryſen enz. 8.

Siet eens, wat arme enz. 91.

Siet 't is of de Aerd enz. 37,

Soud niet des Heeren naem enz. 1.

Sterk dan ô Jeſu enz : 1 16. *

Soo wie den Schepper enz 2o.

Soo reiſt men naar enz. 184. . .

Soo voed ons dan, enz. Io2. *,

- T. -

'T Lam Gods dat enz. 69. ' ,

'T word haeſt tyd, dat enz. 164.
- : - U, | | | | w

Uw Leeven, als# ſuyver enz. • 149

Verheerlykt HOOFD enz. 83.

Verheff een hoogen toon enz. 62.

Wat breng ik U enz. 24.

Wat deelt de goedheid enz 21.

Wat is 't een groot enz 33 .

Wat was 't een wonderbaere enz. 54,

Welgelukkig, die van 't ſwerven enk: 134

wordt 6 myn Ziel enz. 3o.
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