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o P D E

TYTEL-PLAAT.
Slet hier H Godsdienjlig Altaar aan

En 't vlammend Harte daar op ftaan

Dat fijnefuchten [end om hooge,

Alsfcherpe pylen die Gods oor

Beweegen dat het gunftig hoor

En aatifie met Genadige Oogen,

Betfucht geftaag i O Heere! hoort,

En merk aan wat mijn Hart brengt voorts

Aanfie ook gunftig mijne kwaaien

,

En wilt dan mijn beruuwde Hart

Vertrooften in fijn groote fmart

En neder fenden Uwe flraalen:

't Geloovc (laat ter Rechterhand,

De Hoop ter Slinkerhand geplant.

En leert dat gy fteeds door V Geloove,

Moet bidden tot den Grooten Heer

,

En koopend' ivachten dat Hy riz'eer

Sijn gunft neerfindenfal van boven.

Gelukkig is de Ziele dan

Die God roept^n Geloovc an

Om fijnen byftand infijn kvi'aaien ,

En met een vafi: vertrouwen iz'ackt

Tot God aan/ijne Ziele kracht

Verfchaft i door Sijn Genadefiraaien.

G. H.



G. o U T H O F
AAN DE N

BESCHEIDEN LEZER
Elijk men in 't gemeen van't Boe-
ken-fchrijven zegt, dat het geen einde

heeft ; wijl 'er federt di^n tijdr, dat de
wijfte der Koningen, die ook al veele Boeken
fchreef, dit zeide, zoo veele duizenden van al-

lerhande Boeken zijn gefchreven, en noch daag-

lijks zonder ophouden worden gefchreven en ge-

drukt, dat 'er geen einde aan is: zoo mag men
dit ook in 't byzonder wel zeggen van 't {bhry-

ven en uitgeven van de Zinnebeeldige Schriften,

v/aar van de al-oüdheid al by de Beroemile Vol-
keren gewaagde, en waar van tegenwoordig ook
noch geen einde is.

"" 3'^ Niet;-
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"Nier, dat ik zeggen wil, dat het een of ander

qiiaad is, neen; want wat het Boeken-fchryven

en Drukken belangt, ik oordeele, dat 'er nooit

te vcele konnen gclchreven en gedrukt worden,
namentlijk goede Boeken, die tot voortplantin-

ge van Kennifle, Konden, en Weetenfchinpcn,
en tot ftichtinge, nut, en opbouwinge van 't Ge-
meen. konnen ftrekken; alzoo't goede nooit te

veel kan gedaan worden: en 't is te verwonde-
ren, daar nu zoo veele Boeken in de Wereld
zijn, dat men, zelfs in ons Chriftendom, noch
men'chte van Huisgefmnen ziet, in welke nauw-
lijks een goet Boek te vinden is: zeker hoe veel

nutter was 't veele Mcnfchen een goet Boek, als

wat anders, dat onnodig is, voor hun geld te

koopen. Maar van quaade Boeken , die tot ont-

ftichtinge, krakkeel, verdeelinge, fcheuringe en

voortplantinge van ondeugt ftrekken, is de We-
reld meer als te vol : en 't was te wenfchen, dat

de edele Drukkonft, door Gods zegen, tuffchcn

de jaaren 1420 en 1430. te Haarlem in Holland,

door den Burgermeefterl ijken Man Laurens Ko/levy

allereerft uitgevonden , ende door zijnen dief-

achtigen Knegt Jan Fauft te Ments in Duitfland,

ende zoo vervolgens door anderen voortgezet,

nooit zoo fchandelijk misbruikt wierde, en dat

'er
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er nooit quaade Boeken door in 't licht gcbragt

waaren.

En wat de manier van Zinnebeelden te fchry-

-ven aangaat, 't is ook zeker, dat dezelve, als zy

goet zijn, niet te veel konnen uitgegeven wor-
den; alzoo die wijze van Leeringe, niet alleen

van alle Volkeren ten allen tijde bemind , en

hoog geacht, maar van God zelve in zijn woord
gebruikt en gebillijkt is: ende hoe deberoemfte
Volkeren der Aarde deze Leerwijze beminden^
en door hunne Schryveren en Leeraaren gebruik-

ten , bleek voornamentlijk in de OorterlingeUp

Chaldeen, Perfen, Affyriersy Arabieren, Feni-

eiers, en Egyptenaren, als de Joden : van deze
leerden het de Wefterfche Volkeren , byzonder
de Grieken, en vervolgens ook de Romeinen, en
anderen , en dus is dit van tijd tot tijd by meed
alle V^olkeren gemeen geworden, dat men de We-
tenfchappen en Deugden, als ook Zaaken , die

men in zijne onderwijfmgen wilde leeren, door
Zinnebeeldige Vertooningen, duiftere Redenen,
Gelijkeniffen , Raadfelen, HeiHge Beelteniiïen^^

Fabelen, en andere diergelijke uitdrukkingen en
af uitbeeldingen de Menfchen fochte in te planten.

't Is waar, fommgen deden dit onder de Ou-
den, om*t gemeeneVolk niet al te wijs temaken;

maar
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maar blind in de kenniffc der Godsdienft-geheimen

en andere Goddelijke Zaaken te houden, gelijk

ook door de Sphings gedrogten, voor de deure

der Tempelen afgebeeld, v/ierde te kennen ge-

geven, alsClemens de Alexandrincr zeide, daar-

om //el/en de Egyptenaars de Sphingen voor de Tem-
pelen ^^ om dat de Leere van God^ VJnnebeeldig en

duifler is\ en gelijk ik zelve daar van in 't breede

Jiebbe gewangt in mijne verhandelingen, achter

mijn Cebes Tafereel, zicpag, 1 1. gedrukt t'Am-
fterdam by du Coup 1727.

Nochtans is 't ook zeker, dat vielen dit dee-

dcn, om te krachtiger met hunne Wijsheids-

lellen en Vermaningen in de gemoederen in te

dringen , en die zoo allengskens van de beginfe-

len desGodsdienft, en van de waarheid en ken-

niile der zaaken te overtuigen : en men kan by-

na niet uitdrukken de wonderbaare kracht van

overtuiginge, welke in zulke Zinnebeeldige Lee-

ringen ïkekt; doordien de ondervindinge van

alle tijden heeft doen zien , dat dit dikwijls de

bcrte wijze was, om de Menfchcn van de on-

deugden af temaanen, en tot de betrachtinge

van de deugden aan te zetten. Want de Menfch

is doch nu zoo van aard , dat hy zijne mifllagen

hem niet graag met ronde duidelijke woorden
wil
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wil laaten voorhouden ; maar wel op eene be-

dekte wijfe 5 ofte door eene Gclijkenijttè ofte

Zinnebeeldige Voorftellinge , 't welke veelfins

meer klem heeft , als de allerduidelijkfte noe-

minge ende vertooninge van zijne mifdaad. Dit
wifte Jotham, de jongfte Zoone van Jerubbaal

ook wel , als hy op de hoogte des Bergs Geri-

ilms zijne ftemme verhief, ende de Borgeren
van Sichem , hunne begaane dwaasheid in 't kie-

fen van Abimelech tot Koning voorhielde, on-
der de Gelijkeniife van de Boomen, welke den
doornbofch tot hunnen Koning verkoorcn ; maar
uit welke een vuur uitging tot verteeringe van
de Cederen des Libanons : zoo ging 't hem met
Abimelech, tuflchen welken , ende de Borgeren
van Sichem , Godt Qti\^\\ boofen Geeft van ver-

warringe fond, zie daar van ^cht, 9. Dus ge-

bruikte ook de Propheet Nathan diergelijke Ge-
lijkeniife by David, om hem van zijne begaane
overfpel ende doodllag te overtuigen; want een
Rijk Man, die veele Schaapen ende Runderen
hadde, zeide Nathan, nam eenen Armen Man
zijn eenig Oilam af, llachte het, en onthaalden

'er zijne Gaften op: welke daad de Koning Da-
vid des doodsweerdig oordeelde ; doch daar op
zeide Nathan, dat de Koning David zelve die

* * Rijke
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Rijke Man was, welke dien Armen dat zijn cenig

Oilam hadde afgenomen , om dat hy 't was, die

Uria met den fweerde hadde laaten dooden, en

zijne HuisvrouweBathfeba zich ter Vrouwe had-

de genomen , 2 Sain. 1 2.

En gelijk de oude Jooden op deze Leerwijze

ook zeer gezet waaren, en zelfs hun Talmud ook

vol van zulke Zinnebeeldige Gclijkeniflèn is, ge-

lijk ook zelfs hunne gehcelc fchaduwachtige Gods-
dienft, ofte Tabernakel- en Tempel-dienil, eene

Zinnebeeldige Vertooninge was van alle die Zaa-

ken , welke, op eene Geeftelijke wijze in den

waaren Godsdienft van 't Geeftelijk Ifraël, door

Chriftus bewaarheid zouden gefien worden ; zoo

zag men ook, hoc de Zaligmaker Chriftus , toen

hy zelve onder Ifraël Leeraarde, zich in zijne

meefte Leeringen, naar den aard van dat Volk

en- hunne Leerwijze voegde; om dus te meerder

ingang met zijne Goddelijke Leflen en Leeringen

in hunne harde herten te krijgen: temeer, om
dat hy wifte,, dat zy toch op uitterlijke plechtig-

heden ftonden, en al te veel aanMofes fchaduw-

wetten kleefden: daarom Leeraarde die aller-

grootfte Leeraar in Ifraël, door allerhande Para-

bolen, Gelijkeniffen , Zinnebeeldige uitdrukkin-

gen, ai andere.Gelieim-vertoogen, gelijk 'er uit-

druk-



VOORTREDEN.
drukkelijk flaat Matth. 13; 34. Alle deze dingen

heeft ^efus tot de fchaare gefproken door gelyke-

tiijjen , en zonder gelykenijjen en fprak hy tot haar

niet: zictookMatth. 13: 3, io,53.iW^r/&.4;33, 34.

Luk. 8: 4 Joh, 16: 25, 29. Dan gebruikte hy de

Gelijkeniffe van eenen Zaadzaaijer , dan van eenen
Wijngaardenier, dan van eenen Vijgeboom, dan
van eenen Akker, van 't goede zaad en onkruid

4n den Akker, van eene koftelijke Peerle, ende
veele andere Zaaken , te lang om alle in 't by-

zonder te melden : ende dat alles deede de Hei-

land, op daty als Mattheus zegt, vervuld zoude

"Worden^ dat gejproken is door den Propheetst zeg-

gende : Ik zal mynen mond open doen door gelyke-

nijjen , ik zal voortbrengen dingen welke verborgen

-waaren van de grondlegginge der Wereldy Matt. 1 3.

vers 35. vergeleken met Pjal. 78:2. En zoo be-

minden de Jooden niet alleen zulke Leeringeil

door Gelijkeniilen , gelijk 'er in deGloffe van het

TalmudifchTradtaat Sothah cap. 9. ftaat, dat die

Leerwijze het derde deel van hun onderwijs uit-

maakte; maar zoo getuigen de oude Jooden zel-

ve, dat de Meffias, als hy quam, door Gelijke-

niilen zoude fpreeken. Gelijk hy dan ook, tot

bewijs, dat hy de waare Meffias was, op eene

byna onnavolgelijke en weergadeloofe wijze zoo
"^ ^ 2 kondig
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konftig deede, dat elk over hem verbaaft ftondcr

en dat de fchaare moefte uitroepen, dat zy nooit

eenen Menfche alfoo hadden hooren fpreten, zie

Man. 7:28. fob. 7 : 46. En zeker , die de Euan-
gelifche Schriften doorblaadert , en met opmer-
kinge acht flaat op alle die Gelijkeniffen en Zinne-

beeldige Leeringen , die van den Heiland zijn

voortgebragt, die zal waarlijk met verbaaftheid

moeten aangedaan, en door verwondering moeren
weggerukt worden , als hy overweegt de Geeftige

Zinrijkheid, de GoddelijkeWijsheid, de aller-

gevoeglijkfte Welgepaftheid, en allerlieifelijkfte

xManieren van uitdrukkingen, met welke de Hei-

land zijne Gelijkeniffen en Lecringen voortbragt,.

en waar by alle de Zinnebeeldige Leeringen der

allerberoemfte Leermeefters onder Joden en Hei-

denen, op verre na niet konden haaien.

Hoewel men bekennen moet , dat 'er van vecle

oude Wijsheids-Leeraars, ook al geeftige en leer-

faame Zinnebeeldige zaken zijn voortgebragt : ge-

lijk de Egyptenaars daar in al mede onder veele

Volkeren uitmunteden, gelijk onder anderen te

zien is by Horus ApoUo, anders HorusNiliacus

genoemt, om dat hy in de Stad Nylus in Egypten

geboorcn was, en al mede van de eerften een lioek

fchreef van de Egyptifche Zinnebeelden, in de

Egypti-
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Egyptifche taaie; doch *t welk door eeneiiPhilip-

pus in 't Grieks wierde vertaald, gelijk de Jefait

Nicol. Caufinus bericht /';/ Symbolica /Egyptiorum

fapientia^ inPrcefat. Hoewel Fabritius 'er noch
verfcheidene andere berichten van doet, /;/ Bi-

blioth. Grac. lib. i. cap. 13. Terwijl Picrius Vale-

rianus, anders genoemt Petr. Valerius Bellunen-

fis, vier-en-twintig Jaaren lang werkte in 't ma-
ken van zijne fes-en-vijf tig Boeken van de Egyp-
tifche Zinnebeelden ofte Heilige Afbeeldingen,

gelijk hy zelve getuigt, lib. 6. cap. 22. Hieroglypb,

ed'tt. Ltigd. 1626. Men leefe ook wat Athanafius

Kircherus hier omtrent gedaan heeft, in Oedipo

/ËgyptiacO'i als ook /;/ Prodramo Copto Jive Mgyp-
tiaco edit,%o?n£ 1636. Om dat de Egyptenaars

dan hier in by uitftek uitmunteden, was het, dat

veele Wijfen van Griekenland ook derwaards
Reifden, om in die wijsheid onderwefen te woor-

den : onder anderen ook die allerberoemfte wys-
geer Pythagoras, die de Samiër genoemt wierde,

wegens zijne opvoedinge op 't Eiland Samos;
doch die een Tyricr ofte Sidonier van geboorte

was, ende wel twintig Jaaren in Egypten door-

bragt, om de Egyptifche Geheimeniflèn door te

kruipen , ende die vervolgens ook zijne Leer-

lingen, veele Zaakcn op defe wijze inprentte.
"^ "^

3 Eii-.
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ïn ï^eker, wat is *r gehecle Tafereel van Cebes
anders, als een ontwerp van 's Menfchen leven

en bedrijf, allereerft in eene Zinnebeeldige af-

teekeninge vertoond, door Pythagor::is leerling

Lyfis, endc te 1 heben in Boeotien in Saturnus

Tempel ten toone gehangen , op dat elk daar in

*r geheele beloop van 's Menfchen leven, en van
alle de goede en quaade bedrijven^ en uitgan-

gen der Menfchen, zoude zien , gelijk de Samen-
fpraak van Cebes den Thebaner, daar over ge-

maakt, nader verklaart, en ik zelve onlangs in

't vertaaien en uitvoerig uitleggen van dat Tafe-
reel , nader in Druk aan sde Wereld getoond
hebbe.

Gelijk men dan deze Leerwijze niet kan af-

keuren, overmits dit zelfs als tot een zegen ge-

rekent word , dat God door den dien/l zyner Pro-

pheten gelykenijjcji zoude voorftellen-, gelijk 'er uit-

drukkelijk gezegt word Hofèa 14; 11. Zoo kan
men ook met reden den yver dier Mannen niet

qualijk duiden, welke gezet zijn, om deze Leer-

wijze in hunne Schriften na te volgen , en de

deugden op zulk eenc Zinnebeeldige wijze aan-

genaam zoeken te maken aan de gemoederen der

Menfchen, en hen van de ondeugt af te leiden.

Doch men zal zeggen , dat de Wereld al zoo-

danig
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danig vervuld is van zulke Zinnebeeldige Boe^
ken, dat het niet nodig is, hier meer by re doen.

't Is waar, wy hebben nu de Zinnebeeldige
Schriften vanHorusNiliacus, Pierius Valerianus,

Ca^lius Auguftinus Curio, Ludovicus Cafanova,
NicolausCaufinus-, en meer anderen , die ons de
Egyptifche Zinnebeeldige Zaaken uitvoerig ver-
klaart hebben. Bekent zijn zelfs den Scholieren

de Fabulen van Efopus, van Pho&drus, van Aph-
rhonius, van Gabrias en Babrias, en van Avienus,
Abflemius en meer anderen, welke ook niet an-
ders, dan Zinnebeeldige Leeringen zijn. Bekent
is ook het deftig Werk van den Ridder Cïefar

Ripa, van de uitbeeldingen des verflands, meer-
maals in onze Taaie gedrukt : zoo ook de Prince-

lijke Devyfen en Zinnebeelden van Claudo Para-
din en Gabriel Simeon ; als ook de hondert Zin-
fpreuken of Zinnebeelden van ftaat van den Rid-
der Didacus Savedra Faxardus , alle ook in 't

Ncerlands gedrukt.

Daar by zijn ook bekent d^E?nb/emarar ofte

Zinnebeelden van Alciatus, en Sambucus, met
de breede uitleggingen van Cl. Minoes; voorts

die van Corderius Lepidus, vanGamcrarius, van
Levinus Hulfms, van Auguftus Gallisus, van
Theodv Coornhertius , van Junius, van Reus-

neruSj
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nerus, van Schoonhovius, van Joh. Conr. Ru-
pelius, van Nicol.Taurfclius, en van meer an-

deren, v/clke doch noch meeft in 't Latijn zijn.

Daar by komen de Emblemata Horafiana^ of Ho-
ratiaanlche Zinnebeelden van Ottho Vxnius, met
weergadeloofe plaaten, gedrukt in Quarto t'Ant-
werpen 1607. doch naderhand ook /;/ OBavo-i in

't Ncerlands uitgegeven. Dan hebben wy in 't

Neerlands de Zinnebeelden van Vondel, van

Hooft, van Dan. Heinfms, van Cats, van Jan

van d^r Veen, van
J.
van Hoogftraaten , van Brou-

werius van Nideck, en nu onlangs de overdefti-

ge Zinnebeelden van den Eerv/aarden en Geleer-

den Heer F. Zaunllifer, Predikant t'Amfterdam,

gedrukt by G. onder de Linden , /// Quarto 1702.

en eindelijk het groote Werk, of Groot tiatiiuY'

en Zcedekundig IVaereld-Tooneel, van al-oude Egyp-

tifche , Griekfche en 'Romeinfcbe Zinnebeelden , ofte

Beeldenfpraak , uitgegeven door eenen Ervarenen

en Oudheidkundigen Man, en opgeheldert door

HubertCornelis-ZoonPoot, gedrukt te Delft by
R.Boitet in 3.deelen in Folio ^ beftaande in 2200,

Zinrijke Verbeeldingen.

Niet tegen(laande deze genoemde 5 ende meer
andere Zinnebeelden, elk in zijn foort, te pry-

kn zijn , zoo is dit tegenwoordig Werkjen ook
niet
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niet te verachten, 't welk de Schryver Chrijtely-

ke Aandachten of Vlaminende Zielzuchten noemde,
en ook Stichtelijke Zinnebeelden zijn , alle Ver-

toond in de gedaante van Harten, naar de ver-

fcheidene geiteldheden van *s Menfchen Harte,

en hoedanigheden , waar in zich 't zelve of be-

hoort te vinden, of niet, of altemets bevind: By
Voorbeeld, foo vertoond het eerfte Hart, waar
op drie Pylcn mikken, hoe 's Menfchen veelfins

in gevaar is, en Godt by gevolg moet bidden,

Myn Ziel bewaar , in dit gevaar ; waar op dan 't

Godlijk Antwoord gepailword uit Jcfaia$\: 17.

Alle fundament dat tegen u bereidword ^ enfalniet

gelukken ejiz. Dit eerfte woordfunda7nent zal bui-

ten twijft'el een drukfout zijn, en infirument moe-
ten zijn, gelijk onzcNeerlanders wel hebben ver-

taald , wijl in 't Hebreeuws ftaat 'ba ^3, 't welk in

de Overfettinge van 't Jaar 1556. te Embden by
Steven Miertman gedrukt, noch alfoo goet ver-

taald word door alle Wapenen^ hoedanig onfe

Neerlanders het gemelde Grondwoord 'Va ook
meermaals Vertaaien, zicP/^/. 7; i^,Ezech.^: 1,2.

gelijk o'Vs n'a door een Wapenhuisy Jefaia 39 ; 2. al-

toos dit wil 't Goddelijk Antwoord zeggen, wat
Wapenen 'er bereid worden, een Geloovig Hart,

^* ^ Schoon
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Schoo'ti ditifent PyJen op haar mikken .

Behoeft nooit voor gevaar tefchnkketi:

ïVant diefteeds ts in Gods beu;aar

,

Is vejlig in het grootft^ gevaar.

En gelijk ons Hart fomtijds al te vafl: aan de

Wereld kleeft, en fich onmachtig belijd, oiu van
de banden en ftrikken derfonden en der bekoor-

lijkheden ontdaan te worden, zoo bid het niet te

onrecht, dat Gods hand het door de krachtige

koorden zijner Liefde en Genade wil trekken,

als in 't fefte Zinnebeeld Vertoond word : Waar
mede het aehtfte Zinnebeeld over een koomt^
ons vertoonende een gevleugelt Hart, 't welk
wel Zucht, om tot Godt opwaards te vliegen;

doch 't welk fich door Keerenen naar de Aarde
voeld getrokken : waar toe dan al weder de God-
delijkeGenade nodig is, gelijk ook de Zuchtinge

\~M\ eene vroome Ziele luid: o God ! 7naak 7ny^

vafl d*Aarde vry. Temeer moet men dit bidden,

om dat ons Harte ook fomtijds onder 't Kruys

gedrukt zucht, als 't achtiende Zinnebeeld aan-

wijft, 't welk ons een Hart Vertoond, waar op
een fwaar Kruis legt, biddende: Nefupravires\

Maak^t Kruice maar', niet al tefwaar, By welke

gelegentheid my te binnen komt, het Signet ofte

Wapen van Dodor Lutherus , fijnde een Hemels-
blaauw
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blaauw Schild, met een groen Wijnruit-kransje
omringt, in 't Schild is cene Witte Roofe, op de
Roofe een Hart, en op 't Hart een Zwart Kruis,

met defe woorden

,

Eens Mcnfchen Hart op Roofen gaat ^

Als V midden in het Kruicefiaat.

Gelijk ik daar van brecder hebbe gefchreven in

mijne vijftiende bylondere Aanmerkinge achter

mijne vijf uitgegevenc Predicatien, gedrukt by
G. onder de Linden t'Amfterdam 1725.

Soo dat ik niet twijffele , of dit Werkje fal met
een Godvruchtig gemoet gelefen , noch al vrucht
doen in de Wereld, en by Godvreefende harten
aangenaam en opbouwende zijn.

Wat den Schryver aangaat, die was in zijn le-

ven een Dokkumer van Geboorte , een fraai Bor-
ger, van ftichtelijken Wandel, een Gereformeert
Lidmaat: Voorts een Man, die niets anders by de
hand hadde, als van 't Zijne eerlijk en zedig te

Leven, een Minnaar van de Teeken-Kunft, die

ongetrouwt Overleden rs, en die by ledige uuren
dit Werkjen heeft opgefteld; om dat, fc'lioon hy
in de Wereld wel met geene openbare bedienin-

gen of andere tijdelijke befigheden te doen hadde,
nochtans zijnen koftelijken tijdt niet onnut of le-

dig doorbragt. Trouwens zoo betaamt het alle
*^^ 2 Men-



VOOQ(^-%EDEN.
Menfchen , al heeft men geene opentlijke Bedie-

ningen, of Koopmanfchappen, &g. nochtans mag
men nooit ledig fitten: anderfms (lacht men dien

ouden Man , die geene andere reden van zijnen

doorgebrachten tijdt of ouderdom wifte te geven,

als zijne hooge jaaren. Foei, dat een Kriften zij-

nen tijdt foo ondeugent doorbrengt: want die

niets doet, toont fich maar eenen onnutten bal-

lafl: op de Aarde. Niet eenen dag behoordemen^
fonder iets goets te doen, te laaten voor by gaan,

en zoo ergens de gierigheid loffelijk is, heeft het

hier plaatfe, dat men door eene eerlijke gierigheid,

nooit den tijd verquift. Voor al moert een Chriften

den tijduitkoopen, terwijl de dagen boos zijn, en
daar toe zijne dagen wel tellen , om een wijs Hart
te bekomen , gelijk onze Geeftelijke Zinnebeeld-

Schfyver hier ook in 't vijf-en-twintigftc Zinne-

beeld vertoond door 't Hart, 't welk op den tijdt

acht geeft, en de dagen en uuren teld, van wel-

ke men niet eene moet laten verlooren gaan, om
dat wy nooit eene uure langer levens verfekert zijrt

Daarom Godvruchtig Hart 'ivih trjven tijd betrachten.

Koopt en doorlees met kjl dees ChriJlcU/ke Aandachten

:

En leer daar door uw God te dienen en te vreezen ^

'k Fèrzeeker 't zal u bier en namaals heilfaam weezen.

K O R.T



KORT BERICHT
Van defe Chriftelijk.e Aandachten.

Hier IS een Bundelken van vyftig Ziele zuchten

Seer kort by een gevoegt , zoo iemand mochte duchten

fVat ik daar mede meen^ ikfal met kort befcheyt

Daar geven reeden van , iz-aar toe 't is aayigeieyt,

V Zr niet om ymands iverk op beter voet ttjiellen ,

Of hem door dit kleinJink te tarten of te qnellen.

O neen \ het legt- zoo nut ^ tk denke maar alleen

Op troofl: voor elk die iji'ord met nondenfeer befireetu

Gy kunt uiv Leven dan eens net hier by gelyken ,

En over u<ö:;enfiaat een oprecht oordeelftryken^

Of V uw fomwylen niet op defe wyfe gaat

Als by de Prentjes hier veeltijds gefchrevenftaat.

Indien gy V zoo bevind, leeft met aandacht de Ferjfen».

Of zy uvj ookfom-jijyl de traanen met uitperffen;

En zoo gy dat bgfpeurt, verfta wj/ niet tefeer:

Lees dan dm Ant-d'^oord ook die ik uw ftel ter neer

Beneffens yder Prent ^ nit Godes Woovd genomen y~

Danfal in uwen Geeft een goeden trooft opktmen:

En uw benauwde Hart herftellen op het laatft.

Daarom is V Antwoord God^s daar ongerymt geplaatft.

Neem dit in dank vanmy, die wenfcht dat God de Hecrc

Uw Sijnen Trooft verleen ^ van uw aW onluft weere

En uw na defen tijd opneeme in Sijn Zaal,

Daar uw nooit treffen zal felfs d'alderminfte quaal.

G. H E S M A N,



o P D E

HEILIGE AANDAGTEN
E N

ZIEL-ZUCHTEN
P^an den nu Zaligen

G ER RIT HES MAN.

V>/ Chrijien Menfchy wiv dierbaar hart.

Alleen gevormt om Godt te Loven;

Vindt hier beneên maarfmart op fmart ^

Zoo 't met gedreeven isüert naar boven.

Wat treft bet wiffelvalligheèn ;

Zoo lange op aard het moet vernachten:

V Raakte onder voet en 'wiert vertreên ;

Zijn Lotgevallen V deed verfmachten ;

Indien V niet met een Arents drift

Gejladigjlreefde naar den hoogen:
'

Van daar het door Gods Geejl, Gods Schrift^

Vernieuwt voelt y krachten en vermoogen.

Wie dit wil naar het Leeven zien^

Slaa hart en oog op deeze prenten:

Die Helinan ons nogh 'u^il anbiên,

Ook na zijn doot. ïVel hem die enten

'Zaly



Zal, dit vertoog in zijngemoet!

Hoe nut, bequaam, dat Zinnebeelden

Het Menfchdom zijn, hun dierbaar goet

^

Hoe d'Outheit daar met lufi infpeelderi.

Heer Outhof toont in 't Voorberigt.

Heer Outhof, die door V niewjve en 't oude

Uit 's harten fchat , gedurig ftigt:

ïVeli die dus aanlegt 't hemvertroudei

IVie is op beelt-fpraak nu behtft,

Wie "JUil een heemels hart zien fchetzen ;

Waar in op aarde een hcemling ruft?

Zie hier, en iinl 't zijn Zide in etzen.

.Daar nodigt ons Heer Hefman toe.

Uit 't Zalig hoog , het eewjuig heeden ;

Daar Hy geniet , hoe wel te moe

!

Dat Hy betragte hier beneeden.

Servir a Bieti c*efi Regner

H: B R O ETK E R.

Myn



CHRISTELTKE
I.

Myn Zitl beii'aar , in dit gevaar.

PsAL M ex L. vers 5.

Bewaar my Heere van de handen der Godloofen , behoed myojan de Man
alles geweldj, [van die'^ die myne voeten denks» "^'Z ^^fi^^^^'

MYnZicl is feer bevreeftj doordien veel fcherpepylen

Van alle kanten ftceds, na my toe komen ylen,

Stel Gy haar doch niet bloot, voor allerlei gevaar

Dat my de boofe dreigt 5 maar Heer beteugelt haar

Bewaar my voor de band van mijne weer-partyders,

Behoed ray t'allcr-tijd ó Heer! voor mijn beftryders,

Wees Gy mijn Rond-as en mijn Schild in alle nood}

Want by U zijn alleen uitkomften in den dood.

Laat -doch de boofe my niet met zijn pylen treffen.

Het fondig yleefch zich meed' niet tegen my verheffen

:

Dat ook de Wereld my tot ondeugr niet beftrijd.

Zoo zal ik veilig zijn , en door U hand bevrijd.

Dan zal mijn Ziele fich door U Genaad* befuiïen,

lin alle vierigheyt der pylen gantfch uirbluflen

Door 't Geeflelijk geweer, daar Paulus van vermeld,

Eti nooit met fwaare ramp, of onluft zijn gequelt.

Dan fal ik t'aller tijd in mijn God my vernoegen,

Hy doe my na Sijn Wil, Hy zal het foo wel voegen

Dat ik het veld bebouw, en heb de overhand.

En krijg de Eeren kroon, op 't eind' der baan geplant.

Mjn



AANDACHTEN.

Myn Ziel beu^aaVy in dif gevaar.

Me Tnum Serva.

Goddelijk antwoord hier op flaande.

A He fundament dat tegen ti bereid ivort^ en fal niet geluh^en; ende

alle tonge [_die~\ in "^t gerichte tegen h opfiaat, fult gy verdoemen:

dit is de erve der knechten des Heeren , en hare gerechtigheid isuyt mj^

ffreeh ^ Hccre
, Jcfaia ƒ4 : 17.

Heïp



2 CHRISTELTKE
I I.

Help my i o Heer , of ik val neer.

Psalm cxix. vers 94.

Ik^l'ftt uwe , behoud mj , wam il; hebbè wwe beveeien gefogt.

MYn Zielis feer benauwt, en innerlijk verleegen

Door dien my over-al ontmoeten veel omweegenj

Hier ftaat*er recht voor my, een hooge fteyle Rots,

Dan fie ik verder heen de flaande handen Gods.

Dan merk ik van ter fijd' een afgrond van ellenden y

Dan foekt de Wereld my van 't rechte pad te wenden
-- Door allerhande lift , en fnoode vleijery

,

Soo dat ik fchier niet weet, waar dat ik veylig zy.

Hoe feer ik nochtans ben omcingelt met ellenden

Gevoel ik dit noch beft om my tot God te wenden

,

En fteeds met y ver hem te bidden om zijn Geeft,

Dat die my leyden wil, en maken onbevreeft.

Dies roep ik fterk tot hem in alle mijn ge vaaren,

Dat hy my helpen wil, en voor den val bewaarend

En laaten nimmer toe^ dat ik val gantfch ter neer.

Ik ben de zijne doch, door hem verloft wel eer.

Hy heeft zijns harten bloed uyt liefd' voor my vergooten^

Daaromme fal hy ook my gecnfins van hem ftooten.

Gy dan mijn waarde Z^iel, fteun vaft op uwen Heer,

Die tot der Vroomen hulp, wel Eng'len fond ter neer.

Help



A A N D d C HT K N.

I I.

Helf my^ o Heer, ofik val neer.

Ne Decidam,

Goddelijk antwoord hier op flaande.

GT zJjt mijn knecht , u hebbe ik uytverkoren , ende en hebbe u niet

verworden. En vreefi niet^ %vant ikjjen met », en z^tjt niet ver'

baafi ^ "want tk ben huP Godt ^ ik^fterke », ook helpe ik, h^ ook^ondeY"

fieune ik h met de rechterhand myner gerechtighüd^ Jefkïa4i : 9, 10.

A a Hei



4 CHRISTELTKE
I I I.

Het aardfch gemak y geeft V hart een krak,

EzECH. XVI. vers 49.

Siet^dit was de ongerechtigheid uiver fufier Sodom : hoogmoet, fatheid

van hrood , en fiille gernfiheid hadde z.y,

DE Allergrootfte Vorft op zynenThroon gefeeten

,

Die door zijn groot verftand focht alles net te weten,

Bad vieriglijk tot God , om zijn behoorlijk deel

,

En niet om arremoed , of rijkdom al te veel.

Om dat hy door gebrek niet mocht na fteelen hellen.

Of door te groaj:en fchat, den Heer ter fijden ftellcnj

Let gy daar op mijn Ziel, en foekt geen groote fchat,

.

Op dat gy niet te fecr denkt by 11 felven dat

De Rijke dwaas eens fprak
, gy hebt voor veele jaaren

Veel fchatten opgclegt, ea yv'rig gaan vcrgaaren, -

Doe u daar, van te goê, en leef in llille ruft.

Neem allerley vermaak, en eet al wat u luit:

Verfadig u altijd met hoonig en met terwe,

Soekt allerhande vrucht, tot aan den dag van fterven.

Maar ach! in korten tijd was aldie groote ruft

Geheel ten cynd' gegaan, en fchielijk uytgcbluft.

Daarom mijn waarde Ziel, wilt allcfins dsch myden.

Uw in het aardfch gemak ten vollen te verblyden,

Op dat gy niet te feer uw felven daar aan bind.

En in uw eynde niet dan alles bitter vind.

Het



AANDACHTEN.
I I I.

Het a^rdfch gemak, geeft 't hart een krak.

ötU dant Fuia.

Goddelijk antwoord hier op flaande.

EEns Rykexi Menfches land hadde wel gedragen : Ende hy overleyde-

by hem [elven, [eggende: mu [ilik doen? want ik^en hebbe niet^

waarin ik^myne vruchten [al ver[arfielen. Ende hy [ejde, dat [al tl^doen,

ik [al myne [chueren a[breeken , en grooter bouwen , ende [al aldaar vcr-

[amelen alle diP mijn gewas , ende de[e myne goederen : Ende ik. [^l tot

myne Ziele [eggen: Ziele, gy hebt veele goederen, die ofgelegt z^ijn voor

veelejarf», neemt rfifie, eet, drinkt, z.ijt vrolijk, Luc. 12: 16-— !<>;

A 5 Hoed-



6 C H R I S T E L r K E

I V.

Hoed my *uoorJinken , of ''kfal verdrinken.

Psalm cxxx. vers i, en 2.

Vyt de diepte roepje tkjof^.^f^o^lfèe^e. 'J^eére^ hoort ha mynefiemme

:

laat Hwe ooren opmerkende z.ijti'op ae Jièmme myner fmeekjngen,

HOe feer ik ben in nood, en allerley gevaaren,

Gods hand is fterk genoeg, my altijdt te bewaarenj

Al gaa ik door het vier, de brand fleekt my niet aan,

. Ik fal ganfch onbefeertj en veyhg hecne gaan.

Moet ik door een Rivier, of ^epe ftroomen waaden,

Godt is aan myne hand, de vfced fal my niet fchaaden ,

l^och ftroomen over 't hooft, al komtfe tot de kin,

Ik raak daar eind'lijk door, al ben ik diep daar in.

Ik fal met Petrus wel eer.s roepen tot den Heere,

Behoed my goediglijk, dat my de vloed niet deere,

En wilt in defen nood getrouw'lijk my byftaan.

Of anderlints moet ik gewiflelijk vergaan.

Maar Godc fal nimmermeer, zijn Lieveling verlaaten^

Denk eens om Ifraèl, en haar benauwde ftaatcn,

Hoe hy haar heelt bevrijd, eens by het RoodeMeer,

Daar na by de Jordaan, en noch foo meenig keer.

Hy fal mijn Ziel ook niet in rampen laaten ftikken:

Maar door zijn fterkc hand bewaaren en verquikken,

Soo ik maar vaft aan hem door liefd' verbonden blijf,

Ben ik in vcyligheid met Ziele en met Lijf.

Hoed



AANDACHTEN,
I V.

Hoed my voorjinkerii êfkfal verdrinken.

Ne Subcidam.

o Goddelijk antwoord bier op ilaandc.

Oep mj aan in den dag der heyiaHwtheid ^ ik^fal'^er u nyttreh^n^

__ Pial .91: 15. Wanneer gy fult gaan door V water ^ ik^fal by h z.ijn,

en door de rivieren, z,7 en fuUen h niet overfiroomen : "wanneer gy door

het vier pilt gaan ^ en fait gy niet verbranden ^ ende de vlarri-me en [al »
niet aanfte&^n^ j€faïa43: 2^

R

Maak



8 C H R I S T E L T K E

V.

Maak dat mijn Geeft , zy onbevreeft.

Psalm xlvi. vers 2- en 3.

Codt is ons eene toevlucht ^ ende fierkte : hy is klachtdijk^bevonden eene

'

halpe in benaauwtheden. Daarom ftillen ivy r.iet vreefen^ at ver'

anderde de aarde \Joaare plaatfe,"^ ende al wierden de ber-

gen verfet in '/ herte van de z.een,

OF fchoon Medufaas kop iny komt voor myne oogen,

Ik worde niet feer licht daar door tot vrees bewoogen.

Ik fla als onverftelt, en vaft gelijk een Rots,

En fteune t'aller-tijd op hulpe en byftand Gods:

Al moeft de Aarde felfs een ander plaatfe Toeken

,

De Bergen daalen neer, de Wat'ren and're hoeken

Befpoelen met haar nat, de Zee aan alle kant

Haar golven braakén uyt, en worden een dor Land.

Soo vreefl: een vroome Ziel nochtans niet eens in defen^

Maar fal 'm alJe nood noch bly en vrolijk wefen

,

En tot haar eygen trooft noch (eggen menichmaal,

Met een blymoedig hart, en onbefchroomde taal.

Ik vreefe ganfchlijk niet, fchoon t'eenemaal vergingen

De Wereld en \ Gebergt', met alle Aardfche dingen.

Als Godt zijn Heirgen Geeft maar uytftort in mijn hert,

Ben ik fteeds onbevreeft. in d'allergrootfte fmcrt.

Daarom mijn dierb're Ziel, houd 11 aan Godt gebonden.

Dan ifTer niets op aard', dat u foo fal doorwonden.

Dat gy fult zijn befchroomt, of vallen ganfch ter nccrj

Maar altijd fult gy fien de byftand van den Heer.
Maak



AANDACHTEN.
V.

Maak dat mijn Geeft ^ zy onhevreeft.

Ne Timore Capiar.

Goddelijk antwoord hier op flaande.

VReefi u niet voor de geene die het lichaam dooden , ehde de ziele

niet en konnen dooden : maar vreefl veel meer hem, die beyde z.ie-

le ende lichaem k^n verderven in de helle ^ Matth. lo : 28. Vreeji niet

•voor haar aangefichti ^ want ik^hn met », [preekt de Heere^ Jcrem. i.

vers 8.

B Trek^



jo CHRISTELTKE
V I.

Trek gy maar an, foo volg ik dan.

H o o G L. I. vers 4.

Trek^ons , en %vy pillen u naloopen.

WAnnecr een fterke hand fig aanfteld om te trekken.

Moet men niet wederftaan^ maar fig geftaag opwekken

Tot een feer fnellen loop, op dat ons onmacht niet

Ons felven in het kort breng in een groot verdriet.

Mijn Ziel heeft grooten luft te volgen Gods beveclen,.

En haar onmogentheid meer krachten mee te deelen :

Als Godt dan zijne hand feer gunftelijk uytftrekt,

En my door zijne kracht inwendig tot hem trekt.

Moet ik my ftraks geheel aan hem ook overgeeven.

En Zijne fterke Hand en Geeft niet tegenftreeven,

Hy ftiert in mijne Ziel de driften van Zijn Geeft,

En moedigt my met kracht in mijne fwakheid meeft.

Hy fteld my Zijn Genaad* en Gunfte ftaag voor oogen,

Waar door mijn Ziele wort in 't binnenfte bewoogen

Om met een vlugge tred te loopen op de baan,

Die hy my door zijn Geeft geftaag komt wyfen aan.

O my ! indien ik dan niet na mijn Godt wil hooren3

Soo ben ik ecuwiglijk verdorven en verloorenj

Dies mag ik als de Bruid, uytroepen wat ik kan:

Trek gy my maar 6 Heer! foo volg ik achter aa.

Trek.



A A N D 4 C HT J^ N. II

V I.

Trtkgy maar an, fio volg ik dan*

SiTrahas^ Sequar,

Goddelijk antwoord hier op flaande.

MAar die den Heere verwachten , fullen de kracht vernieuivfn\

z.y fullen opvauren met vleugelen^ gelijk de Arenden: z.j/ j uilen,

loope-fj ^ ende niet moede worden^ z^y fullen wandelen ^ ende niet mat
worden

, Jclaïa 40 ; 51.

B % V woord



Il CHRISTELTKE
V I I.

U wovrd licht voer, ik volg op 'tfpoor.

Psalm cxix. vers 105.

Z^ woord is een Umpe voor mynen voet ^ ende een licht voor mynen pad.

HEt Woord des Heeren is een licht voor onfe voeten,

En als een heldere lamp, al waar \vy treden moeten^

De Wereld anders niet als enkel duyfternis,

Waar in ons ed'le Ziel, terftond verlegen is.

Ons oogen worden kort verleid en haafl: verdonkert,

Soo ons dit Godlijk licht geftadig niet beflonkert,

Terwijl wy door het dal der donkVe Wereld gaan,
,

En haaft een quaden weg tot ons verderf inilaan.

Daarom, ó groote Godt, wil ons geftadig leyden,

En met u helder licht doch nimmer van ons fcheyden^

Leer ons u Hcylig Woord te volgen op het fppor,

Wy zijn geheel bereid als gy wilt lichten voor.

Verlicht ons Ziele dan, ó Heere, door u lampen

Des Goddelijken Woords, blus in ons alle dampen

En naare duyfternis^ en toon ons klaarlijk aan,

Wat wegen voor ons beft, en vcyligft zijn te gaan.

Neem doch de fchellen eens ten vollen van ons oogcn

,

Dat wy dat helder licht feer klaar aanfchouwen mogen.

En komen eens ter plaats daar geene duyfternis,

Maar Jefus onfe lamp en onfe keerfte is.

V woord



AANDACHTEN, 13

V I I.

ü woord licht voor, ik volg op 'tfpoor.

J

PraJuce^ ut Fideam.

Goddelijk antwoord hier op flaande.

Efus danfpraJ^wederom tot haar lieden
,
feggende : Ik ben het ücht

der Wereld : die my volgt en fal in de duyjhrnife niet wandeleri^

maar [al het licht^des levens hebben ^ Joh. 8 : 12.

B3 OGodtf



ï4 C H R 1 S T E L T K E

VIII.
O Godt .' maak my i van d'Aarde vry.

Phi L. I. vers 23.

iJ^begeer ontbonden te worden, ende met Chrifio te z.ijn.

HOe bitter word ik hier geprangc met defe Kceten

,

Alwaar ik gaa of ftaa, of waar ik ben gefeeten,

Het flingert my geftaag geheelijk om het lijf,

Soo dat ik door haar fwaart , altijd om laage blijf.

De Keeten die my drukt en altijd houd beneden,

Beteekent d'aardfche forg en 's vleefchs bekommertheden

Die aan den ouden (tam op Aarden is gehecht,

En trekt my nederwaards, wanneer ik my op recht:

En met mijn vleugelen di^ 's Zieli begeert bedieden,

Ontflagen van de aard', na boven toe wil vlieden,

Om by mijn Bruidegom, de Minnaar van mijn Ziel

Te woonen eeuwiglijk, verr' boven 't Sonne-wiel.

Maar ach! het aardfche pakj gehegt om mijne leden.

Drukt my te wonder fwaar, en t'elkens na beneden.

Schoon ik mijn vleugelen der Zielen (lel te werk,

Soo is nochtans de aard', en aardfche forg te fterk,

E n dut my in mijn vlucht -, koom gy dan Heer der Heeren,

En bied my uwe hand, wilt alle forgen weeren

DÏQ my niet nuttig zijn, geeft dat ik altijd tracht.

Na 't geen u 't heerlijkd is, en gy my 't zaligft acht.

O Godtï



AANDACHTEN.
VIII.

O Gödt! TMuk my^ *üan ê^Aarde vry.

Me Solvas §>uefo.

Goddelijk antwoord hier op ilaandc.

KOmt herwaards tot my alle die vermoeyt ende belafi z.ijt , ende ik^

fal u rufte geven : Neemt mijn jok, op u , ende leert van my dat

ik^fachtmoedig ben, ende nedrig van herten ; ende gy fult rufle vinden

voQr uwe Zieltn.

Myn



i6 CHRISTELTKE
I X.

Myn Harte hoord ^ feer graag u Woord,

Psalm cxix. vers 31.

Jk kl^eve vafi aan uwe getitygenijfen : o Heere , en hefchaamt my niet.

HOe lieifelijk de ftem des Sangers in mijn ooren

Mag klinken, of't geluid des orgels my komt voeren,

Hoe hel de luyt ook fpeeld, de cymbaal of fiool,

De fluyc of foete harp hier in des Sangers fchool:

Ik achtc niet met al , het zijn maar flechte faaken.

Die voor een korten tijd den Menfche wat vcrmaaken

,

En llreelen haar gehoor > het is maar ydelheid.

Gelijk de Prediker feer wijflijk heeft gefeid:

Zy konnen geene ruft des Menfchen Ziel toe brengen.

Al doet men al dit fpel met foete ftemmen mengen ^

Alleen u Godlijk Woord, is als een diepe Zee,

Vol allerhande trooft in alle ramp en vree.

Daar kan een droevig hart voor zich verlichting vinden,

In wedervvaardigheid, en 's Werelds tegen winden
j

Daar hoort men Gods beloft' en zijn toefegging klaar.

Daarom mijn Ziel alleen haar luft ook foekt aldaar

Doorboort mijn ooren dan, dat zy aandachtig letten

Op u bcfchreven Woord en ingeferte Wetten,

Geen honig is foo fcet, geen goud foo hoog geacht

Als uw Woord en uw Wet , waar na mijn Ziele fmacht.

Mjn



AANDACHTEN. 17

I X.

Jl^fyn Herte boord, feer ^raag u Woord*

Lex tud mihi fUcet.

Goddelijk antwoord hier op flaande.

TK fit mytten Geefi geven in 't binnetifie van h: ende ikf^l make^

dat gy in myne tnfetttngen fait wandelen, ende mpe rechten Uwa^

ren ende doen, Ezech. g6: %J'

) f



i8 CHRISTELTKR

Dat d'Tdelheidy my niet verleid.

Psalm CXI X. vers 57.

IVeadet myne oogen af datfe geen ydelheid en Jien.

BEwaar mijn oogen Heer, op dat zy hier beneden

,

Niet al te feer aanfien , de aardfche ydelheden 3

Op dat ik dooc \ gefigt niet ganfchlijk wort verleid.

Als mijn bedorven hart , te feer befijden weid.

Laat nooytdedwaafe fchijn mijn fwak geiigt vcrduyftVen,,

En onvermoeide Geeft, dcor haare banden kluyft'ren y

Laat fteeds mijn oogen fien na 11 6 Heer om hoog.

En niet na ydelheid, die fchoon is voor het oog.

Leer my alleen 't gefigt te wenden na u Wetten,

Die gy van langer hand feer ernftig ging infetten;

Op dat ik nimmermeer afdwaal van 't rechte fpoor,

Noch my verleyden laat als my wat qimats komt voor.

Maar geef dat ik altijd mag op mijn gangen letten.

Als tny de Wereld komt wat fchoons voor oogen fetten.

Hoed my tot aller tijd o(;k voor .nieuwsgierigheid.

Op dat ik door het lien van die niet wort verleid.

Laat nooyt de hovaardy in mijn gedachten woonen

,

Laat ik my nimmermeer te onbedacht bctooncn,

Daar allerhande weeld' en oneer wc^rt begaan.

En dat ik ook niet koom daar yd Ie Menfchen ftaan.

Dat



A A ND ACHTEN. 19

X.

Dat d'Tdelheidi my niet verleid*

Ne f^amtas me decipiat.

Goddelijk antwoord hier op flaande.

LAat uwe oogen recht uytjïen , ende uwe ooge-leden fich recht voor

H heenen houden. Weegt den g^yig uwes voets, ende laat alle uwe
wegen wel gevejiigt zijn. 0'ijkt niet ter rechter ofte ter /linkerhand;

wend uwen voet af van het quade^ Spreuk. 4: 25, 26, 27.

C 2 A^i



20 CHRISTELTKE
X I.

Na u Heer , is mijn begeer.

Psalm xlii. vers 3.

Wanneer fal ik ingaan en voor Gods aangejïchte verfchjnen.

GEduchte Majefteyt , O Heer der Heyerfchaaren

!

Hoe geerne woud' mijn Ziel tot u na boven vaaren,

Hoe breyd' ik alle daag mijn fwakke vleugels uyr,

En roep in mijn Gebedt met een hygend geluyt:

O Heer! hoe aangenaam vertoond fich Uwe wooning,

Daar Gy alleene heerfcht en fit als Opper-Koning,

Mijn Ziel is vol verlangd, om als een Burger daar

Te woonen Eeuwiglijk by u verkooren Schaar.

Ik weet dat Uwen Soon voormaals op Aarden feydc.

Ik gaa nu Hemelwaards, en fal voor u bereyden

ten wooning in het Huys daar nu mijn Vader isj

O Heer! geefmy 't genot van die belofrenis.

Gy zijt mijn Bruydegom, mijnHeyland, mijn Beminde,

Ey ! laat mijn beede doch verhooring by u vinden.

En fet my krachten by , dat ik van deugt tot deugt

Mag voortgaan, tot ik eens geniet een volle vrcugt

Die aan Uw rechterhand 'm Sion is te vinden

:

Wilt doch mijn Ziele eens van dees verlangd ontbinden

.

En brengen na dit Aardfch, in'tHemelfch Koningrijk,

Om Uwen roem en eer te fmgen eeuwiglijk.

Na



AANDACHTEN. 21

X I.

Nau O Heer, is mijn begeer.

Mea menSy confttrgit in altum.

Goddelijk antwoord hier op flaande.

IN^t huys mijns Vaders zijn veelt wooningen ^ anderfwts foo fotide iJ^

het H gefegt hebbeyi: ik^g^^i heenen om u plaatfe te bereyden. Ende

foo ivanneer ik heenen fal gegaan zijn, ende h plaat[e [al bereid heb'

b-en, foo kome ik^iveder , ende fal u tot my mmen, »p dat gy ook^zijn

mengt daar ik^ben^ Joh. 14: 2. en 5.

c? Ik



32 C B R I S T E L T K E

X I I.

Ik heb uw IFeti my voor gefet.

Psalm cxix. vers 30.

Jkjoeb verkooren den weg der M'aarheidf ende uwe Rechten heb ikjny

voorgefield.

HEt allergrootft' vermaak is als verdriet te achten,

Voor die geen die naGodt en zijn geboden trachten,

Om dat het Godlijk Woord te lefen fteeds met lull,

Een vroome Ziel altijd volkomen field geruft.

Zy overdenkt alfins by nacht en dag Gods Werten,

En foekt haar leven ook met ernft daar na te fetten;

Het is haar fpiegel die haar naakt en klaar vertoond.

Het allerminfte goet of quaad dat in haar woond.

Zy wil met den Pfalmifl den weg der Waarheid kiefen -,

En haar bedorven vlcefchj haar groot gebrek aanwijfen,

Zy ftcld des Heeren Wet, alfijd klaar voor haar neer.

En bid mee alle macht tot aller tijd den Heer,

Dat hy haar doe aanfien met klaar verlichte oogen

De wond'ren van zijn Wet, zy word te meer bewoogen

Hoe zy daar meer in fiet, zy word daar_pp beluft.

En is noyt fonder die volkomentlijk geruft.

Leer my dan lieve Godt aandachriglijk te letten.

Op uwe Waarheids Leer en klaar befchreven Wetten,

Schrijft gy die met u hand 'm 't midden van mijn hert,

Soo ben ik t' aller tijd behouden vry van fmert.

Ik



AANDACHTEN.
X I I.

Ik heb tl TVety my voor gefet.

H

Nil dulcius lege tiia.

Goddelijk antwoord hier op fl-iande.

INdiengy in myne infettingen wandelen, ende myne geboden Tjofiden,
ende die doen fnh : Soo fal ik^uiu regenen geven op haren tijd: ende

t Land fal z.yne inkomjlen geven, ende het geboomte des velds fal z^pe
vrucht geven. Ende de dorfch-tijd pil u reyken tot den ivijn-esrj}^
ende de xviin-oogfr [al h reyken tot den faay-ttjd: ende gy fult « btood
eeten tot verfadens toe

^ ende fnlt feeker in Hu^en lande woonen .^ Levit.

Viv Geef



24 CHRISTELTKE
XIII.

Uw gnnfi e Heer» fend in my met.

Psalm li. vers 14.

Geeft my weder de vreugde Vwes heils , endeVw vrjmoedige Ceefi on-

derfieftne my,

ALs ik my fel ven eens gaa 'm mijn felfs bemerken,

En overlegge dan mijn handeling en werken,

En meere die re recht na Uw befchreven Wet,

Soo zijnfe al te faam met fonden feer befmet.

Mijn werken allegaar^ gelijk ik heb bevonden.

Zijn anders nier, ó Godt ! als enkel drek en fonden,

Dewijl in myncn Geelt, niet woont dan boofe lultj

Hier mede maak ik (teeds my felven ongeruit,

En fpeure feekerlijk dat my ontbreeken Verachten

,

Om Uwe wil ó Heer! behoorlijk te betrachten,

En dat ik van my felfs ganfch niet als fonde ben,

En Uw ó groote Godt! voor mynen Richter ken:

Die na den eifcli zijns Wets kan dooden en dorn leven,

DenSdhdaar ganfch verdoen, en ook vertroc fling geven.

Send dan Uw Heil'gen Geeft, als een genadig Heer,

Op mijn verleegen Hart in mijn benauwtheid neer.

Dan fal ik hebben trooft, en voelen groote vreugden,

En nemen daag'lijks ree in allerhande deugden:

Dan fal ik verder fpcen en gaan van kracht tot kracht.

Tot ik eens by Uw koom, daar myne Ziele na fmacliD

Vï»



AANDACHTEN,
XIII.

Uw gunft Heer, fend in my neer.

2f

Redde tud Gaudia Cordi.

Goddelijk antwoord hier op llaandc.

IK fal water gieten op den dorfiigen^ ende ftroomen op het drooge:

ik^fal mynen Geefi op h z.and gieten ^ ende mynen zegen op uwe na-
komelingen, ende z,y [uilen uytfprttiten tttjfchen in V gras^ ah de wil'
gen aan de water-beeken, Je{iiïa44: 5. €04.

D Doei



2Ó e H Rl S T E L T K E

X I V.

Doet Uwe Jïraaien, m my neerdaaleu.

Psalm i v. vers 7.

F'erheftGy vver ons het licht Vwes aanfihijns, o Heere.

HOe dorre is het Land, wanneer de Son haar (Iraalen

Een tijd lang binnen houd, en niet laat nederdaalen,

De Boomen (laan bedroeft, de bloemen als verdort.

Om dat het beyde niet door warmt' verlevend wort.

Mijn Hert is even foo, ik ben inwendig duyfter,

En als een dorre romp ontbloot van glanfch en luyftcr,

Ik ben byna gehjk het drooge dorre Land

,

Waar op in Somer tijd, de bon feer heete brand.

Laat dan o Goede Godt, Uw ftraalen neder fchietcn,

Laat ik doch Uwe gunft als voormaals weer genieten,

Beftraal mijn duyftVe Ziel met Uw gefegent Licht,

En fend my Uwen Geeft, dat ik voldoe mijn plicht.

Wilt Gy o Heer, mijn Hart door UweCjlanfch bereyden,

Dan fal ik Uwc Wet ook houden t' allen tyden,

Beftraal door Uwen Geeft mijn dof en doodlijk Hert,

Op dat het na Uw wil altijd gehoor(aam werc

:

Want fonder Uw byftand, en Tonder Uw verlichten.

Zijn wy gantfch onbequaam om iets goets uyt re richten.

Want in ons felfs zijn wy maar enkel duyfternis,

Daar by geheel geen licht noch glanfch ic vmden is.

Doet



AANDACHTEN.
X IV.

Doet Umjlraaien, in my neerdaahn.

Illumina Opacum,

Goddelijk antwoord hier op flaande.

U Lieden daar en tegen, dte mjnen mame vreefl fal de Sonnc

der gerechügheU tp gaan, ende daar [al gen.finge ^.jn nde

:^iine vleugtlen : ende gy fJt ujtgaan , ende toenemen als me/^-kahe^

ren f
Maleach.4: x.

D % Mp



28 CHRISTELTKE
X V.

Des Levens nat, mijn Hart befpat.

Psalm li. vers 9.

Qntfondigt my metyfop , ende ik fal reyn z.ijn : wafcht mj ^ ende ik.fiil

witter z.ijn als fneeU'W.

GY die Uw Sonne laat een yder morgen ryfen,

Beyd' over die Uw Naam verachten ende pryfen.

En regend op het Veld, en dauwt ook op het Land,

Van yder die Uw foektj.en die Uw wijft van d'hand.

IkbidlaatdochdedauwUw's gunfts mijn Hartbedauwen,

Op dat het niet te feer in d^onluft mag verflaauwen:

Btfproey het met Uw Geeft, en met het dierbaar nat.

Dat uyt de open wond' van Jefus fijde fpar.

Op dat ik daar door felfs my kan indachtig maakcn

,

Als ik inwendig voel mijn Ziele te gcraaken,

Daf?k een Gunftehng van Uw mijn Heere ben

3

En Uw in alle druk voor eenen Helper ken.

Dat ik nooit foo benauwt fal worden noch beftreden

,

Nooit foo befpot, gefmaad, belaft met tegenheden.

Of Gy fult my alflns bedauwen met Uw Geeft,

^ En maaken dat' ik gaa geheelijk onbevreeft

Bevochtigt door Uw T rooft mijn Ziel in tegenheden.

Gelijk de dauw het Landj wanneer ik word beltreden,

Wyl ik door 't dorre dal des Werelds hier moet gaan 3

Op dat ik door Uw hulp kan alle leed uytftaan.

Des



AANDACHTEN.
X V.

Des Levens naty mijn Hart befpat.

29

Mundent tne Flumina ftia.

Goddelijk antwoord hier op flaande.

SOo ymand dorfiet ^ die home tot Mj , ende drinke. Die in My ge^

^^°h-i gelyherwijs de Schrift fegt ^ firoomen des levenden waters
Gillen nyt z.jnen buj'^vloeijen

^ Joh. 7 : 57, en 58. Ende gj-liedcn

fait water fcheppen met vreugde ujt de fontejnen des hetls, Jcfaïa iz,

vers 3

.

Dg PiOV"



:^o C H R I S T E L T K E

XVI.
Voorfiet myn Hert^ in defe fmert»

Psalm xxvi. vers 2.

-Troeft my, Heere^ende verfoekt my i toetft myne nieren ende mijn herte.

DOorfie mija Herte vry, o Heer der Heyerfcharen

!

Gy fiet het alles klaar, of fchoon ik 't wouw bewaren

Voor Uw alfiende oog, en dekken mijn mifdaad,

Met een fchijn-heylig kleed, of een geveinft gewaad j

Dat was maar fottcrny, en ook van alle kanten

Seer fchadelijk voor my, Gy die het oog ging planten,

Siet diep in 's Menfchen Harr, hoe feer het is bedekt,

. Die fclfs de drifren ook in 't binnenfte verwekt.

Voor wien dat alle ding fich naakt'lijk moet vertooncn,

Die weet wat lullen lelfs in on(c Harten woonen,

Die tot den diepften grond het alles klaar befchouwt.

Schoon ik het voorde Menfch noch foo bedekt'lijk houd**

Men kan een VVc'*^ Ids oog feer lichtelijk bedriegen.

Maar Üw ó Harten Heer, Uw kan men niets verfwygen,

Gy die de Nieren felfs doorgrond in onfen fchoot,

En legt ons' fonden ons voor oogen klaar en bloot,

Doorfiet ons' Harte dan, en foo Gy quade wegen

Daar in bevind ó Godt, wilt Gy die daar uyt vecgen,

En fuyv'ren onfe Ziel tot in den diepften grond,

Door Jefus Heylig Bloed, dat vloeid uyt Zijne Wond.

Door"



AANDACHTEN. IV

XVI.
Doorjiet myn Hert , in defe fmert.

Cor Tibi Aperio.

Goddelijk antwoord hier op flaande.

ENde ik^fal u een nieuw herte geven ^ ende fal eenen nieuwen Geeft

geven in 'r binnerifie van h: ende ik^ fal het fteenen herte uyt h
vleefch weg neemen ^ ende fal h een vleejchen herte geven. Ende ik fal

mjnen Geeji geven in 'f binnénjie van u: ende il^fal maken dat gj in

myne mfettingen fnlt u/andelen^ mde mjne rechten fult bewaren ende

Hoen, Ezech. 36: 26, 17.



32 CU RI STELT KE
XVII.

JJ'W Hart te feylen^ en kan niet feyhn.

Psalm cxxxix. vers 23. ea 24.

J) oorTrend my o Godt, ende kent mijn herte: hefroeft mj ^ ende hem

mpe gedachten. Ende ftet of by my eenen fchadelyken weg zy:

ende leid my op den eeuwigen weg,

DEs Menfchen Harte is foo niet licht te doorgronderij

Gelijk de Wyfe Man fecr klaarlijk heeft bevonden.

En Molcs Godes knecht, ook duydelijk heeft gefeid,

Dewyl het van der Jeugc geneigt is tot boosheid.

De Mont brengt woorden voort diefoetalshonig^iaaken.

Maar *t Hart fal onder wylveel bitt'rc gal uytbraakcn.

Men drukt wel met de Hand, en zegent met de Mont,

Maar vloek leid in het Hartj Ol wat is dat een fond'.

Bewaart my doch , ó Heer! voor diergelyke fonden,

X^ix. ik te^famen ftrecl, en fteeke diepe wonden.

Weer fulke,driften doch uyt mijn bedorven Hert,

Op dat ik niet my felf noch and're aan doe fmerr,

Pcylt Gy mijn H.irte dan, en foo daar fulke fonden

Van Uw in 't allerminft coch worden in gevonden

Roey è.1^ te fimen uytj ik dekk' mijn Harte niet

Voor Uw alfiende Oog, dat i-R het binnenft' liet.

Want Gy fiet over al op Aard' en in den Hemel,

Gy fiet het middag klaar het ondermaans gewemel:

Gy fellefs zijt het Licht, daar is geen duyfternis.

Dat voor 't alfiende Oog van Uw verborgen is.



AANDACHTEN.
XVII.

Uw H4rte {eyUn , en kan nkt feyUn,

33

Tu Solus penetran foUs.

Goddelijk antwoord hier op flaande.

DE Heere fchonwt up den Hemel ^ ende ftet Mie Afenfchen Kin»

deren : Hy Jiet uyt van z.ijne vafie woonplaatfe , op alle inwoon»

ders der Aarde : Hy formeert haarer aller herte s hj Jet op alle haare

werken, Pfal. 53 : J3, 14, ij.

Maak^



j^ CHRlSJELTkE
XVIII.

Mank V Kruict maar^ niet al tefiL'aiir.

Psalm XXXVIII. versoen 5.

Daar is niet geheels in mijn vleefch , van wegen Vwegramfctjnp : daar

isgeen vreede in mijne beenderen , van wegen myne Jonde. M'ant

mjne ongerechtigheden gaan over mijn hooft i als een^

fu/aare laft zi/nfe mj te [waar geworden.

WAt komen my, ó Heer! al bitterheden vooren,

Wat moet ik menigmaal van wee en rampen hooren),

My treffen dag op dagj veel ongemakken hier,

Soo dat ik onder 't Kruys fomtijds befwijke fchier.

Gy legt mijn fwakke Lijf te veel op moer ik klaagen,

Wijl ik onmogend ben foo fvvaaren lafl te draagen

,

Mijn fchouders zijn te teer, mijn leeden al te krank,

Mijn handen al te flap, mijn beenen al te rank.

Mijn Hart isfchicrverdroogt,mijn krachten zijn befweeken,

My komt het naare fweet uyt al de Leeden breeken:

Ik waggel* daar ik gaa, en val fchier yder treed,

Ik voel mijn ingewand is ook ontfteld al reed.

Leg my dan niet meer op, of geef my nieuwe krachten^

En wilt met een den laft van Uwc hand verfachten.

Op dat ik draagen kan, het geen Gy my op lecht:

Want fiet, ik ben 6 Heer! Uw feer geringe knecht.

Ik weet dar Gy my tuchr, doch niet tot mijn verderven,

Laat ik dan weder trooft van Uwe hand verwerven,

üw Geeft verquikke my terwijl Uw hand my flaat,

Soo ben ik t' aller tijd, ó Heer ! in goeden ftaat.

Maah^-



AANDACHTEN.
XVIIL

Maak 't Kruice maar^ niet dl ttpwaar.

m

Ne fupra Patres,

Goddelijk antwoord hier op flaande.

U Lieden e» heeft geen verjbekinge bevangen dan Menfcheljfke: deck

Godt is getrouw^ welke u niet en [kl Uten verfogt worden boven

het gcem gy vermeugt , maar hy fat met de verföekinge ook^de fijtkom-

fie geven ^ óp dat gyfe k^nnet verdragen, i Cor. iO : 15. l>^eele zijn

de tegenfpoeden des rechtvecrdigen j maar ujt aIIc die reddet hem de

Heere, Pral.54: 10.

E % Bewaart



36 CHRISTELTKE
XIX.

Beiz^aar mijn Lamp , voor Aardfche damp,

Lucas xi i. vers 35.

Laat ttwe lendenen entgordet z,ijn^ ende de keerjfen hrAndende.

BEhoed mijn kleine licht, ó Godt! voor donkerheden.

Dat ik het rechte pad niet mag te buyten treden j

Wilt ook mijn klein Geloof, dat als een Was-Ucht brand,

Niet werpen van Uw weg, noch wyfcn van de hand.

Ontfteck door Uwen Geeft in my de kleyne vonken,

Die my door Uw genaad* voor defen zijn gefchonken,

Laat die door Aardfche forg niet worden uyt gebluft.

Maar blaas die liever aan, en maak mijn Ziel geruft:

Want Gy beloofden eens door een van Uw Propheten,

Door welke Gy Uw Woord aan Ifraël liet weren

,

Dat Gy 't gekrookte ried met breeken ^n'ilt o Heer /

Noch bhjj^en de vlas-wiek^ al is de brand vry teer.

Blufch mijn Gcloov' niet uyt, al is het kleyn te achten
^

Ik roep tot Uw ó Godt! by daage en by nachten.

Vermeerdert mijn Geloof, gelijk d'ApoftMen deén.

Als van haar tTamen wierd haar kleyn Geloof beleen.

Laat d' Aardfche forgen die my daaglijks komen drukken.

Het kleyn Geloove doch niet uyt mijn Harte rukken.

Maar doe my als een rots fteeds ftaan in mijn verdriet.

Door Uwe byftand Heer, want anders kan ik nier.

Bewaar



AANDACHTEN.
XI X.

Biwaar mijn Lamf , voor Aardfchc dam^.

37

SempêT ardeat.

Goddelijk antwoord hier op flaande.

Et .gel^ookte ried en fal hy niet verbreeken , ende de rookende

vlas-wieke , die en fal hy niet ttytblujfen
, Jefaïa 42 : g . Exide

de Heere feyde : Soo gj een geloove haddet als een Mojiert-faad
, gy

fotidet tegen defen moerbefien-l^oom fe^^en^ Word ontwortelt en in de

H
Zee geplant : ende hy fonde u gehoorfaam Ujn , Luc. 17:6.

E 3 Eht



38 CHRISTELTKE
X X.

Een dubbeld Hart , baard and'refmarS.

] A c o B. IV. vers 8.

Repigt de handen gy fondaars , ende fnyvert de herten gy dubbelhertige

.

EEn dubbelhertig Menfch Icidand'ren doorgaans laagen,

Hoewel hy uitterlijk fich foekt als Vriend te draagen.

Nochtans tot aller tijd denkt hy hoe hy beft fal.

Uw door zijn liftigheid eens brengen tot den val.

Gelijk aan Amaza fcer klaarlijk is gebleeken,

Doe Joab hem het fweert ging in de Leeden fteeken^

Mits hy met d'eene hand hem vatte by den baard,

En door de ander hand vermoorde met het fwaard,

Hy rprak tot hem van vreed', maar oorlog wafler binnen,

Hy kufte hem beleeft, doch moord was in zijn finnen;

Soo gaat het heeden noch, men eet en drinkt te faam

Hier aan des Heeren difch, heet Vrienden eener naam.

Maar ach! de vyandfchap is in het Hart verborgen,

Men foekt zijn Broeder felfs en Vriend maartcverworgen,

Men vleid hem met de tong, op dat hy niet vermerk.

De Goddeloofe daad, en 't haatig oogenmerk.

Bewaart my doch ó Godt ! voor fuiken boofen handel.

Laat fteeds mijn Harte zijn oprecht in allen wandel,

Dat beyde Mont en Hart iiceds komen over een,

En ik geen valsheid denk, als ik fpreek goede rcên.

Een



AANV ACHTEN. i9

X X.

Een diibkid H^irf » i^aard and'rt fman*

Cor & os Converifant.

Goddelijk antwoord hier op flaande.

El'^Ae als Gy-licden mve handen nytbreydet , veryerge ik^mynt ooffen

j voor H , ook^ ifanneer gy het Gebedt vermenigvuldigt , en hoore tk^

niet : [want'^ Hwe handen z.ijn vol bloeds. Wafcht «, reynict h^ doet d;
boosheid uwer handelingen van voor myne eogen iveg^ laat afvan auaat
te doen. Leert goet doen

^ foekt het recht., helft den verdrukten: doet den

Wefen recht, handelt de twtfi-faake dfrï^'ednwen. Komt dan ^ ende laat

ons t'^famsn rechten, feyt de Heerc^ Jefaïa i : 15, 16, i 7, i8.

Qtefi-



40 CHRISTELTKE
X X I.

Geef my maar Brood, in Hongers-met.

Spreuk, xxx. vers 8.

Armoede noch rijkdom ch geeft mj niet , voed my met het hr»od mijr.i

befcheyden deels.

HEt is een heerlijk werk fich fteeds te vergenoegen,

In *<c geene Godt de Heer ons hier komt toete voegen.

Het zy in hooge (laat, offlechte levens wijs.

Het zy in kledinge, of ook in drank en fpijs,

Men kan met al zijn werk en groote ongenoegen.

Doch niet een kooren graans tot onfe koft toe voegen;

't Is Godt die 't alles geeft^ den geenen die hy mind.

Die \ felfde fchodü hy.'t koopt, als opgefchotelt vind.

Elias fat in druk ter neder by de (Iroomen;

Godt liet aldaar met brood en vlcefch de Ravens komen»

Hy was daar meé vernoegt, en konde foo bcftaan.

Al was het niet gekookt j noch koftelijk gebraan.

Godt geeft den Menfche hier en ook de wilde Dieren

Hun Lichaams onderhoud, den Vogelen die fwieren

En vliegen langs de Lucht, bereid de Heer de fpijs.

Doch fteeds niet even vet, noch op de befte wijs.

Wy moeten zijn vernoegt met dat ons Godt wil geven,

Wy brengen niets op d'Aard'^ en nochtans fict wy icvcnj

J.aat ons dan aie-t de.gaaf des Heeren zijn te vreén.

En murmureren niet als d'Ifrelircn dcén.

Geef



AANDACHTEN.
;x X I.

Geefmy maar Brood, in Jlengers-noot,

41

Natura paucis Cêntmta.

Goddelijk antwoord hier op flaande.

INAien nuCoit V grds des velts^ dat heden is ende morgen in den oven

geworpen ivord, alfoo hekleed , ên fal hy u niet veel meer [kleeden,']

ay kleyn-geloovige? Daarom en atjt niet beforgt ,
[eggende: wAt fullen

W7 eeteit? ofwat pillen wy drinken ? ofwaar mede fnllen ipy ons klceden?

Want alle defe dingen foeken de Hcydenen : want uwe Hemelfche Vader

weet dat gy alle defe dingen behoeft^ Matth. 6 : 50, 5 1, 3 z.

F De



4i CHRISTEL TKB
XXII.

De OverdaAd, is V Harte quaad.

Ro M. XIII. vers 13.

Laat ons als in den dag eerlijk^wandelen ^ niet in brajferyen en dronken-

fchappen, niet in Jlaap'kameren en onttfchtigheden.

TE grootcn Arremoed is wonder fwaar te draagen, "^^

Te grooten Overdaad zal God ook niet behaagen.

Want fat te zijn van Brood, en opgevuld met Wijn,

Is voor het Lichaam quaad, en voor de Ziel fenijn:

Gelijk aan Bclzazar, ten vollen is gebleken,

Doen hy door Overdaad van drinken quam te fpreken;

Hoe dat zijn Voorfaat eens Gods Tempel had berooft,

En met een dronken Mond daarom zijn Goden looft.

Laat ons aan Chriftus Les gedenken alle dagen.

En ons voorfichtiglijk daar altijd na gedragen.

Dat \vy ons Harte doch befwaaren niet te veel.

Met Wijn en overdaad j maar met 't befcheyden deel

Ons fteeds vernoegen, en nier Leven om te eeten,

Maar eeten op dat \vy fteeds wel te Leven weten.

En foeken dronken ïchap die Godt de Heer begeert
j

Van Zijn oprechte Liefd*, waar mede men Hem eert.

Maak ons, ó Lieven Heer! van reyne liefde dronken,

Tot Uw en tot Uw Woord, en doe ons Ziel ontfonken

Na Uw tot aller tijd, want fuiken dronkenheid,

Sal ons voordeelig zijn tot in der Eeuwigheid.

D€



AANDACBTEN,
X X IL

De Overdaad^ is 't Hmt quaad.

4J

Nimis Nocet,

Goddelijk antwoord hier op llaande.

ENde wacht h [elven, dat mve henen niet t"*eeniger tijd hefwaart
en -worden met brajferye , ende dronkenfch.ip . ends forgvuldigheden

defes levens^ Luc. 2i : 54. Ende en word niet dronken in wijn, waar
in overdaad is, maar word vervuld met den Gee^ ^ Eph. 5": 18.

F % Bewaar



44. CHRISTELTKE
XXIII.

Bewaar my voor het Net ^ dat ng mijn Vyandfet.

Psalm xxxi. vers 5.

Doet my uytgMn ujt dat net, datfe voor my verborgen hebben.

EEn Chriften is altijd vol allerley gevaaren,

Hy kan fich felven niet volkomentlijk bewaaren.

Doordien hy over al veel weêrpartyders fiet.

Die hem door haare hft , licht brengen in 't verdriet.

Daarom roept hy tot Godr, den Helper aller vroomen,.

Dat Die hem in zijn noot doch wirte hulpe komen.

En redden door Zijn hand genadig uyt het net.

Dat zyne weêrparty. op al zijn wegen fet.

De Satan als een Leeuw, brult met zijn volle kaaken.

En foekt hem 't Harte klein, en vol wanhoop te maaken,.

De Wereld komt hem aan met alle vleyery.

Zijn eygen vleefch hem raad te vallen in de ly.

Dies is hy fteeds benauwt voor defc zijn vyanden

,

En kan geen uytkomfl: fien, dus breid hy uyt zijn handen

Tot Godt die altijd helpt, óicn geencn die hem vrecft.

En fterkt haar kleine kracht door Zynen Goeden Geeft.

Leer my dan Goede Godt> in alle myne rampen,

Uw als mijn befte hulp alleene aan te klampen

,

Bevrijd my door Uw hand genadig van het net,

Dat my van mijn party, word op mijn pad gefot.

BewatiY



AANDACHTEN.
XXIII.

Bewaar vHt) voor he( Net 3 dat my tntjn Fyandfet.

45

Ne Captar.

Goddelijk antwoord hier op flaande.

DTe eenen k^.j/l gr.zaft ^ ful ''er in vallen: ende die eenen fieen T^'en--

teld^ op hem ful hj weder kieren. Spreuk. 26: 27. Zy hebben

een net' bereid voor myne gangen , myne z.iele %i/as ueder-gebukt , Pfal

.

^7:7. Hy beeft eenen knyl gedolven ^ ende dien nyt ge rraven ^ r/fmir

hy is gevallen in de groeve^ L'^^O ^7 gemaah heeft, Pi\\]. 7 : 16.

F 3 Diit



46 CHRISTELTKE
XXIV.

Dat my het Geldy niet bieder velt.

Psalm lxii. vers ii.

Als het vermogen overvloedig aamt/a/} , en fetter het herte niet cp.

HOe menig word verleid door goud en filv're {lukken.

En voeld fich op een kort tot alles quaads verrukken,

Men fchroomt geen fchelmery , (hoe erg) te rechten an

Wanneer men maar wat geld daar mede winnen kan.

Een Koopman prijft zijn waar, en foektfe door veel liegen,

Te veylen by elk een , en aan de iMan te krygen

:

Een Krijgsman foekt om geld een Leger te verraan.

Of in een vafte Stadt de poorten op te flaan.

Men (hcht.veel moorden brandden fmeed veel fchellemftukken.

En acht het niet voor quaad, als men maar 't geld kan rukken

In zynen hollen fakj dit is van Judas faad.

Die om de liefd' van 't geld zijn eygen Heer verraad.

Soo Gy my lieve Godr, veel fchatten komt te geven.

Behoed my dan met een foo lang als ik fal Leven,

Dat ik mijn Harte niet maak aan de fchatten vafl:,

Wanneer mijn goed en geld door Uwen zegen wad.

Laat my het geld doch niet in 't allerminft verftrikken.

Maar geef my eer een Hart om d'Armen te verquikkcn

Door mynen Aardfchen fchat, op dat ik fchatten vind

By Uw in 't Hemelrijk, die mot noch tijd verllind.

Dat



A A N D ACHTEN.
XXIV.

Dat mj het Geld , met neder velt.

M

Xuri dira fames.

Goddelijk antwoord hier op flaandc.

DOch die rrjh^ri'illen worden vervallen in verfaekj^ige , e^de'^^inj

denflrik^^ ende '^in\ veele dwaafe ende fcliadelyke be'^eerlijkhed.en^

welke de Menfchen doen verpnken in verderf ende ondergang.. f'Vant de

geldgierigheyt is een -wortel van alle ^ttaad, tot welke fon:m!ge hijl

hebbende^ z,ijn afgedwaald van het geloove ^ ende hebben haar Celvcn^

met veele fmerten doorjleek^-ny i Tim. 6: 9. en 10.

Geef



48 CHRISTELTKE
X X V.

Geef dat ik ^oudy mijn dagen tel.

PSA LM XC. vers 12.

Leert ons alfoo \jnfe~]^ dagen tellen, dat wy een wijs herte hekomen.

DE Man vol Lijdfaamheid , fprak voormaals dcfe reden.

Des Menfchen Leven is (eer vol van moeilijkheden,

Hy komt voort als een Bloem, en daald te wonder ras,

Hy llerfc fomwijl aleer hy noch recht Levend' was.

En foo hy Levend' blijft, wat treffen hem al flagen,

Die hy den ganfchen tijd zijns Levens heeft te dragen

:

Hy meend gelijk een rots te ftaan tot aller tijd.

En van de Dood geheel en al te zijn bevrijd.

Maar ach! hy fchiet te kort, zijn tijd is haaft ten enden.

En hy moet na de Aard', in korten heenen wenden:

MifTchien die felve nacht, als hy veel Jaaren teld.

Word hy met Belzazar geheel ter neer geveld.

Leer my dan Goede Godt, mijn Harte hier op ftellen,

t n foo tot aller tijd mijn dagen wel te tellen ,

Dat ik een Hart hekoom dat wijflijk overlegt,

Hoe kort het Leven is van my Uw armen knecht.

Leer my vooral den tijd uytkoopcn en belleden.

Tot eere van Uw Naam, foo lang ik hier beneden

Als Menfche fwerven moet, en breng my daii daar naar

Ter plaatfe daar men nooit tcld maanden, dag, noch J aar.

Geef



AANDACHTEN.
XXV.

Geef dat ik 'n^el, mijn dagen tel

49

Annos m/met^are doceto.

Goddelijk antwoord hier op flaande.

DE Afeyjfche van een Vroyiwe ^ehooren ^ is kort van dagen ^ ende

pit van onrujle. Hy komt voort als een bloeme ^ ende ivsrd af-

gefneeden : ook^ vlncht hy als eene fchadtiwe ^ ende en beftAnt niet.

Dezi'yle z^yne dagen bcfiem^et Z.iin, het getal zyner maanden hj u is:

\jnde~\ gy :^yne bepalinge gemaalit hebt ^ die hy niet over gaan enfil,

Job 14: I, z. en ƒ.

G Een



5^0 C H R I S 7 E L T K E

XXVI.
Een Hart verkeert ^ van mijn doch 'weert.

Spreuk, xr. vers 20.

De verkeerde v-cin herten z^ijn den Heere een grouwel: matir de op'

rechte van weegen^ z.ijn z.ijn welgevallen.

HEt is een droeve ftaat zijn Harte om te keeren,

En niet te hooren na de ftemme onfes Heeren,

En fich altijd verftokt te houden als een ftecn

,

Voor der Propheten Woord, en ftichtelijke reen.

Sulk Volk komt nu en dan wel eenmaal tot den Tempel

In GodsVergadering i maar ach! die Hcil'ge drempel

Verflijt niet veel van haar, zy komen haaft te veel.

En wenden achterwaards na haar lief Werelds deel.

Zy willen wel Gods Woord eens nemen in haar Monden,

Doch 't Harte heeft daar nooit veel foetheid in gevonden,

Zy dulden ganfchlijk niet dat Jefus Koning zy:

De Wereld kift haar meer, met haare fchelmery.

Het Hart' is te verftokt j het ftopt althans de ooren.

En wil des Heercn Woord noch zijne Dienaars hooren.

Haar dunkt het is om niet te loopen tot den Heer,

Zy hebben van Zijn Woord en Wetten een alkeer.

O Heer! bewaar my doch -, wilt Uwen Geeft my fenden.

En mijn verkeerde Hart, geheel en al omwenden.
En roeijen alles quaads ten eenemaal uyt my.

Op dat mijn Harte fteeds Uw wel-gevallig zy.

Van



AANDACHTEN,
X X V 1.

Een Hart verkeert ^ van my doch weert.

5f

Corde fwi Aperto.

Goddelijk ant\\ oord hier op flaande.

^"|I^ dAn
^ fpreeki «*^ tot de Mannen van Juda^ ende tot de inu/osü'

^ ders van ^erufilem, feggende : Soojeyt de Heere
^ ftet ik^formecre

een cjH-iad tegen :i-Ueden^ ende denhe tegen u-lieden een gedachte : [_Sooj

bekeert ti nu , een jegel/j'^van z^ynen hoofen it^eg^ ende r/iaket mve wegen
ende uu e handelingengoct. D^ch z.j fcggen^ ^t is bujun hocpe : ntA. r ivy

[nllen na onfe gedachten wandelen^ ende wy fnHen doen, een jegehjk het

goetdunken z^ijns boofcn herten, Jerem. 18: 11. en 12.

G 2 Fan



52 CHRISTELTKE
XXVII.

U^jij toornig fweert ^ vayi my doch keert^

Psalm v i. vers 2.

O Heere ! firaft my niet in uwen uorne , ende k.afiijdt my niet in mvc
grimmigheid,

IK fie des Heeren hand in gramfchap opgeheven

,

Om my elk oogenblik een fwaaren llag te geven j

Ik ben geheel ontfteld, en weete geenen raad.

Dewijl ik heb begaan foo'n eindeloofen quaad.

En van zijn ftraffe Hand rechtvaardig word geflagen

,

Dochbiddeom genaad', dat Hy zijn Toorne-vlagen

Om JcfLïs dierbaar Bloed, van my afwenden wil.

En houden Zync Hand cm my te ftrafFen ftil:

Want Gy fult doch den dood des Sondaars niet begeeren^

Het Haat Uw beter aan dat hy fich koom bekeeren.

Bekeer my dan ó Godt! en foo Uw Hand wil flaan^

Laat hy doch niet in tooin op my gaan vallen aan.

Kaftijd my fteeds met maat' , en laat ik daar door leeren-.

Dat Gy my flaat om beft, ea niet om te verteeren
j

En fend Uw Geeft in my, die my Teer diep inprent

j

Dat Gy félfs onder 't flaan nochtans genadig bent.

Ik weet ik heb mifdaan, ó Hoeder aller Menfchen \

Al wilt Gy my ook doon, ik fal noch om Uw wcnfchen,

En bidden fcheld my Heer, al mijn mikiaden quijt,

Op dat Gy doch niet meer op my verbittert zijt.



AANDACHTEN, 53

XXVII.
üvj tQornig fwecrt y 'van my doch keert.

s

Enfem Rètrabas.

Goddelijk antwoord hier op flaande/

Egt tot hen : [Soo ti/aarachtig als~\ ik^leeve^ [preekt de Heere Her,

foo ik lüft hebbe in den dood des Godtloofen! Aiaar daar in Jjebbe

il^laft \
dat de Godilcofe Jïch bekeere v^n z^ynen ti^eg^ ende lecve : Be-

keeret », bekeert u van uwe boofe ii/egens want tuaar'om foad g^ Jier^

vér,; o huys Ifra'el:? Ezech. 55 : 11.

G Mii^



54,
CHRISTELTKE

XXVIII.
Mrn Harte qnaad , te MorJJ'len Jlaat,

Psalm cxl i. vers 5.

De Rechtveerdige Jlaa my V fal zueldadigheid z.ijii , ende hy befirajfe

my '? [al olye des hoofts z^ijn.

DE Hamer kan een Steen vergruyfen in veel flukken.

Is 'c niet in eene ilag, het fal nochtans gelukken.

Als maar een flaande hand den Hamer vallen laat.

En met herhaalde kracht, den harden Kcyileen flaat.

Soo doet ook Godt de Heer by onfe harde Harten,

Hy flaat ons menigmaal met allerhande fmarten,

Stiert ons een fcherpe doorn tot midden in- ons vleefch,

Als \vy te hooge fien , en zijn te kleyn van vrees.

Hy flaat ons met zijn Woord, dat treft als Hamer-flaagcn,

En weet in ons gemoed een grooten fchrik te jaagen.

Dat yder een verfteld (bat voor de groote macht.

Die Godes dierbaar Woord, 'm onfe Harten bragt.

Indien ó Heer! mijn Hart, word al te hart bevonden,

Gebruik Uw Hamer dan, en morÏÏelt myne fonden^

Jadrijftfeganfchlijkuyt, en maakt doch doorUw kracht.

Mijn feer verharde Hart, gedwee, en ook feer facht.

Leer my Heer t' al Ier tijd op Uwe Woorden letten.

Geef my een groote kift tot Uw befchreven Wetten,

Dat ik mijn Harte niet verharde als een Steen,

Maar hoorc met vermaak Uw Woord vol foetigheên.

Mijn



A A ND ACHTEN,
XXVIII.

Mijn Harte qiiaady te morfflen Jlaat.

55

Cor ne Obdnratü.

Goddelijk antwoord hier op fiaande.

flLEdenfoogy z.yne fier^me hoort, verhard mue harte niet gelijkte

'^Meriba:\enjkten daage van Majfa in de woedjne :
daar my

uwe raders verfochten, my bedroefden ^ ookmtjn werkfrgen, Pfal. 95-.

verir. 7, 8. en 9.

V H'oord



56 CHRISTELTKE
XXIX.

U ïFoord feer goet , is Honig foet.

Psalm cxix. vers 103.

Hoe foei z.ijn Vwe redenen mijn gehemelte geweefi : meer dan honig

mjnen monde.

GEen fpyfe is foo foet en fmaakelijk den Monden,

Als wel de Honig fclfs, word allefints bevonden,

Men maakt feer veele fpijs met defen Honig foet.

Maar krijgt een walg daar in door groeten overvloed.

Het Woord des ticeren word by Honig vergeleken.

Gelijk wy den Pfalmift fomwylen hooren fpreken:

Het is zijn mond feer foet, en berer als iijn goud
Altijd by hem geacht, wijl hy feer vafl betrouwt

Op 't geene Gy aan hem belooft had van te vooren,

Hy konde menig trooft uyt Uwe Woorden hooren j

Het was hem altijd foet, ja foeter als voorheen.

Als hy met yver eens bedacht Uw Wet en reen:

Nooit walgde hem daar van j maar hoc hy 't meer bedachte,

Hoe zijn verlangend Hart noch meerder daar na fmachre,

Hy fchattet alle ding als Gal en Bitterheid,

Als hy Uw Woorden 's nachts eens ernftig overleid.

Laat my ó Heere! als hy Uw Woorden hooge achten,

Leer my met David ook na defe foetheid trachten,

Doe my by dag en nacht llecds denken op Uw Wet,

Laats' als een zegel op mijn Hart ook zijn gefet.

V Woord



AANDACHTEN.
XXIX.

U ff'oord feer goet , is Honig foet.

V

Multo diilcitts MeÏÏe.

Goddelijk antwoord hier op (laande.

E vreefe des Heeren is rej/n, bejlnAnde tot in eeuwigheyt : de rech-

ten des Heeren z.ijn T^/aarheyt ^ t'^famen zijnfe rechtveerdigh, Zy
Z.tjn hegeerlyker dan goud, ja dan veel fijn goud: ende foeter d.m homg
ende honig-feem. Ool^word mv kliecht door dejelve klaarItjk vermaant,

iH*t honden van dien is grooten loon ^ Pfal. 19; 10, 11. en iX.

D

H Vu^



f^ C H RI STE L T K E

X X x:

U.ji' Hand Jlaat feer ^ maar falft ook "jueer.

De UT. XXXI. vers 39.

Jk^doode ende maake levendige ik^verjlaa ende ik^heele : ende daar is-

niemand die uyt myne hand reddet.

DE Hand des Heeren flaat ons dikwils diepe wonden.

Die om der fonden wil ons worden toegefonden,

Soo dat men menigmaal geen raad weet in de noot:

Maar by den Hcere zijn uytkomften in den dood.

Zijn Handen falven ook als Hy ons heeft geflagen,

En wy ons tegen Hem als Kinderen gedragen:

Hy heeft in Gilead een Balfem die geneeft

De breuke van Zijn Volk, als 't is benauwt van Geefi;;

Hy is d'Heelmeefter felfs3 Hy doorfiet onfe wonden

,

Hy neemt door Ghrifti Bloed geheel weg onfe fonden
^

En fuyvert ons daar door als de Samaritaan

,

Met Oly ende Wijn de Reys'ger heeft gedaan.

Laat ons Uw flaande Hand, 6 Heere dan bedwingen.

Als wy te weeld'rig zijn en buyten 't perk uyrfpringen

,

DatGy- ons doorUw Woord voor dees' hebt ingcfteldj

Leer ons inwendig ook als Gy uytwendig queld.

Dat Gy ons foo niet flaat, om ganfchelijk te dooden,

Maar dat het is uyt Liefd*, om ons tor L'w re nooden,

En toonen dat Gy fclfs in 'r (laan naar Bairem fiet^

En ons genefmg foekt tot niu in ons verdriet.

Z^-jv'



A A NT> AC H T E N.

XXX
'U'-u; Hand Jlaat feer , maar falft eok weer.

59

Poft Triftia loeta.

Goddelijk antwoord hier op flaande.

DE Heeredoodet ende maah levendig: hy doet ter Helle nederdalen
ende hy doet [weder'] opkomen. De Heere mA^kt arm ende maak

rtji; hy vernedert, ool^ verhoogt hy. Hy verheft den geringen uyt de
Jtof, \endej den nootdrufttgen verhoogt hy nyt dm drek, om te doen
fitten by de Forfien , dat hyfe den flocl der eere doe bederven , i Sam. 2.
verll, o, 7 j o.

H z Vw



6o CHRISTELTKE
XXXI.

Uijufoete naam o Jefus zy , gefchreven in het Hart van 'my.

H AMD. IV. vers 12.

EnAe de faligheid en is in geenen anderen : wam daar en ts ook^onder dr,:

hemelgeenen anderen naam , die onder de Afenfchen gege-

ven is y doer U'eiken wy moeten falig ïi/orden.

EEn Menfch kan aan een Menfch de faligheid niet geven,

Die felfs als ftcrflijk Menfch op Aarden moet omfweven,

Den eenen Broeder kan des anders Harte niet

Verfchaften volle trooft, in 't midden van 't verdriet.

Geen Engel voor Gods Throon, hoe hooge ook in waarde^

Mag worden aangebecn als Heyland defer Aarde:

Daar is geen ander Naam, als die van Jefus is.

Die ons volkomen trooft verfchafc in droefFcnis.

Hy is de waare God, de Soono van den Vader,

Hy fchenkt ons Zielen trooft, uyt Zijne volheids aderj

Hy maakt ons Ziele reyn door Zijn vergoten Bloed,

En fiiyvert die geheel van haaren fonden vloed.

Hy fchenkt ons in den Geeft, geruftheid, en daar neven

Komt Hy ons droevig H^rt, Zijn Geeft tot Troofter gevcna

Die ons aUins verfterkr, en drijft geftadig aan.

Ons oog alleen op Hem, in allen nood te flaan.

Dewijl geen and'rc Naam van God ons is gegeven.

Waar door \vy faligheid verkrygen in het leven j

Dewijl in Jefus Naam fich buygen alle knien,

O Heer! leer ons altijd op defen Heyland fieii*«



AANDACHTEN. 61

XXXI.
Ümfoete Naam o Jefus zy ^gefchreven in bet Hart 'van my.

Komine quid Jefu dnlcius ejje potcfi:

Goddelijk antwoord hierop flaande.

OP dat Chrijïus door het geloove in uvje herteyi ri-'oone ^ eride gj ia'

de liefde geworteh end.e gegrondet z.i;t : Op dat gy ten vollen kon-'

det bcgrypen met alle de heilige^ welke de breette^ end,e lengte^ ende d.iep-

te, ende hoogte z,y ^ ende heldennen de liefde Chrifli^ die de kenniffe te bo-

ven gaat, op dat gj vervalt li/ord tot alle de volheid Gods, E/ph. 5.

veriV. 17, iS, 19."

H 3 ft



,62 C H R 1 S T E L T K E

XXXII.
Ik ben verftrtkt, my huJ^e fchikt.

Psalm cxix. vers iio.

De Godtloofe hebben my eenen [irik^gelegt : nochtans ben ik niet af-

gedwaald van uwe beveelen,

HOe feer ik word benauwt alom van mijn Vyanden,

Zy leggen my een ftrik, bedwingen my met banden,

Soo dat ik niet en weet waar ik my wenden fal,

Ik ben rondom vol fchrik, gedrukt met ongeval:

Nochtans trooft ik my foo in defe naauwe koorden

Met Godes Heilig Woord, dat ik foo dikwils hoorden

In mijn bedrukte ftaatj en ook fteeds waar bevind,

Dat Godt noch altijd forgt voor die dien Hy bemind.

Schoon ik met Da vid klaag, dat ik door 's Vyands banden

Seer ftijf gebonden word, fal Godt doch haare handen

Beletten dat zy my niet quellcn al te feer,

Dewijl Hy tegens my in Liefde is te teer.

Hy fal mijn Ziele wel voor haare hand bevryden.

En hoeden voor 't geweld dat my (leeds komt beflryden^

Hy is een trouwe Wacht, en houd Zijn Volk in ftaat

:

Want Hy bewaard haar Ziel voor allerhande quaad.

Hy fal haar uytgang en haar ingang wel bewaaren,

Haar (al in Eeuwigheid fuik leed niet wedervaaren,

Dat Hy haar niet en red uyt al haar groot verdriet.

Wanneer haar Ziele maar op Zyne byftand fiet.

Th



A A N D ACHTEN.
XXXII.

Ik ben verftrikt y ?ny htdpe fihikt.

éj:

A'^vincuïis Lieera:

Goddelijk antwoord hier op iTaandè.

E Heere is aiv^ bewaarder , de Heere is uwe fchaduwe aan uii'C

rechterhand. De Sonne en fal u des daags niet fleelien , noch de

Siaane des nachts. De Heere [al h bewaren van alle qnaad: uwe Zie-

le fal hy bewaren : De Heere fal uwen uytgang ende uwen ingang bc-

7traren^ van nn aan tot in der eeuwigheid
.,

Pial. 121 : f,6fjjS.

D

i>.i>



64 CHRISTEL TKE
XXXIII.

De TVerdd my , nkt brenge in ly,

Ephes. V. vers 6.

Dat u niemand en verleyde rMt jdelt ivoorden : want om defe dingen

k^tr/t de toorne Gods over de kinderen der ongehoorfaamhej/t.

HOe menig dwaalweg komt een Chriften hier te vooren,

Hoc menig Menfch loekt hem door liften te bekooren,

Dat hy den boofcn weg tot zijn verderf inflaa

,

En van het rechte fpoor met volle treeden gaa.

De Wereld ftelc hem voor de welluft te beminnen,

En foekt door alles fchoons zijn oogen eerft te winnen,

Streeld hem met vleijery gelladig aan zijn oor^

En krijgt foo menigmaal by *t fwakke volk gehoor.

Maar och ! wat baat het doch de Wereld aan te hangen.

En fich door haar bedrog foo licht te laaten vangen

,

Het einde is verdert, voor Ziel en Lichaam beid'.

Behoed my dan ó Heer ! dat ri< niet word verleid

Door 's Werelds foet ge v Ie y 5 dat my geftaag komt vooren.

Laat ik voor haare taal doch ftoppen myne ooren.

Dat ik daar niet na hoor, noch my verleyden laat.

Het zy in Godsdienft of in Burgerlyke ftaat.

Soo ymand my aanfoekt, in dit mijn korte leven.

Om my van Godes Wer tot 's Menfchcn woord te gevent

Bewaar mijn Ziele dan, en hegtfe vaft aan Uw,
Iin maakt my t' aller rijd van 's Werelds liften fchuw.

Dt



A A ND ACHTEN.
XXXIII.

De IVereU my , niet brenge in ly.

Nt feream Mundo,

Goddelijk antwoord hier op flaande.

ENde (ds dan foo iemand tot H-liedcn falfeggen : Siet hier is de Chn^

fntsi^ cfte ftet y hy is daar ^ en gelooft het niet. Want da .r [uilen

z>a!fche Chrt/fi^ eride valfche Propheten op/laan, ende pillen teekenen en

wonderen doen., om te verlcjden^ indien 'r r/iogelijh waAre ^ ook de uyt"

verkoorene. Alaar gy-lieden Jtet toe: Siet ^ ik. hehhe st alles vcorfegt^

Mare. 13: zi, 21. 01125.

I O lieer'.



6S CHRISTELTKE
XXXIV.

O Heer / fchrijft Gy , Uiju PVet in my.

Psalm cxix. vers 40.

Siet ik.hebhe e^n begeerte tot Vwe beveelen^ maakt mj levendig door

Vwe gerechtighejt.

MYn Ziel is t' aller tijd met Uwe Wet verlegen,

En ganfch verdiiiftert in de kennis Uwer wegen.

Ik foek na 't recht verftand van Uwe woorden Heer^

Maar ben ganfch onbequaam in Uwe Wet en Leer.

Schrijf Gy Uw Wetten dan in my, op dat ik mooge

Die klaar en wel doorfrén, met myne fwakke oogen.

En merken mijn gebrek daar in fcer klaarlijk an:

Laat ik in 't recht verftand ook fteeds toeneemen dan.

Berey mijn Hart altijd tot Uw getuygeniflen,

Op dat ik 't rechte pad nooit van Uw Woord magmiflen;

Doorboor mijn oore dat ik met veel aandacht hoor,

Wat Gy '\^ Uwe Wet den Menfch gaat ftellen voor.

En open my het Hart als Lydia voor defen^

Dat ik Uw Wetten ook met aandacht mooge lefen,

En-overleggen ftaag by my felfs dag en nacht,

Op dat ik eens in my , aanwafch verneem met kracht.

En foo Uw ftiyv'rc Leer voel in mijn Harte planten,

Laat ik my nimmermeer daar tegen aan gaan kanten
^

Maar nedrig zijn en ftil, en trachten eiker keer.

Te weten al het geen my, nodig is, 6 Heer.

O Heer'.



AANDACHTEN.
XXXIV.

o HeiT! fchrijft Gy, Uw ïVtt in my.

67

Inde Cordi legem.

Goddelijk antwoord hier op flaande.

MAar dit is hft verbond^ dat ik «.i dien daage met den huyfe ïfraeij

waken fal, [preekt de Heere : J'^ fal myne Wet in hacir binnenfle

geven , cnde fal die in haar herte fch/y ven s ende ik fal h.idr tot een Godt
z^ijn^ ende z.y pillen my tot een vo!k^z.ijn. Ende z.y en fullen niet meer^

een jegelijk z.jnen Naaf^en^ ende een Jegelijk^zynen Broeder leeren ^ [eg-

gende: Kennet den Heere ^ %vmt z.y fnllen my alle- kennen^ van huuren

kieinjlen tot baaren grootften toe
,
[preekt de Heere^ Jcr. ^i : 2 2, 54.

I 2, Vw



68 CHRISTELTKE
XXXV.

Uw Kruyce pijn.i is Medecijn.

I Pet R. II. vers 24.

Die felve onfe fonden in z,ijn /ichaant gedragen heeft op het hout: ofr

dat ti/y de fonden afgefiorven zijnde , der gerechtigheid le-

ven fonden s door wiensftraamen gy genefen z.ijt,

IK fi€ met aandacht aan hoe Mofes eens de (lange

Oprichte in het Veld, met een Metaale Slangc,

Tot voordeel Ifraëls , dat daar gebeeten lag

,

En met een waar Geloof op defe Slange fag:

En daar door wierd geheeld van alle vier*ge wonden.

Die door het Slang vergif haar waren toegefonden

:

Soo fie ik ook het Kruis waar aan mijn Heiland hangtj

Waar door mijn fond'ge Ziel genefmge ontfangt

Van alle vierigheid, die door de quade fonden,

In mijn bedrukte Ziel geftadig word bevonden:

Waar toe de helfche Slang myvoormaals heeft gebragt.

En my geheel ontruft by daage en by nacht.

Maar als ik door 't Geloof van Gode my gegeven,

Pen Heiland aan het Kruis befchoiiw, voel ik een leven

In mijn befmette Ziel, dat my geheel verquikt,

En door des Geeftes kracht een groote irooft befchikt j

Dat Jefus wonden my verloflen van mijn fanden,

Dat in Zijn bittere Dood mijn Leven word gevonden,

Dat Hy uyt Liefde dit alleene voor my deed.

Op dat ik wierd bevrijd vaaalle ramp en lect^



AANDACHTEN.
XXXV.

Uw Kruyce fijn, is Medecijn.

69

In-hac Sahi:

Goddelijk antwoord hier op flaande.

"% ^ Aar, hy is om onfe overtredingen verwonder, om onfe ongerechttg^

yy\, heden is hy verbryfeit , de firajfe die ons den vrede aanbrengt zua^

op hcm^ ende door zj^ne Jlriemen is onfe genejinge geworden. IVy dvjaal-

den alle alsfchapen, wy keerden ons een jegeltjk^na z.ynen tueg i doch de

Heere heeft onfer aller ongerechtigheid op hem doen aanioopen, Jcfaïaj^.

I? Rfd



.^<3
CHRIS T.E L T K E

XXXVI.
Red my , o Heer, tk kan niet meer.

Psalm vi. vers 3, 4.

Zijt m) q^emdig^ Heere ^ want ik^ben verfwakt i geneeft my ^ Heere,

tvam m)ne beenderen z.tjn verfchrtkt : J^i mijn z.iele isfeer

verschrikt : ende gy Heere , hoe lange ?

HOe is mijn Hart gedrukt met allerhande quaalen,

Het word feer Hart gedrukt, belemmert menigmaalcn

Met allerley verdriet, beftreden dag op dag,

Soo dat ik wel te recht met David feggen mag:

De ftrikken van de Oüod dic hebben my omgeven
^

De banden van de Hel benauwen my daar neven
j

Mijn Ziele fmelt als Wafch van al dit groot verdriet.

Ik kan niet meer j ó Gc^dt ! mijn jammer doch aanliet.

Mijn Harre is beklemt, als onder groote fteenen,

O Heer ! maak eens een eynd' van dir mijn droevig weenen.

En geef my vleugelen, op dar ik vliege heen.

Daar ik eens zy bevrijd van al dir naar geween.

Gy immer hebt belooft my ook te fuUen helpen.

Laat dan dit groote leed my niet ganfch overftelpenj

Maar geef uytkömlte doch dic my verquikken mag,

En ilrekken tot Uw eer tot aan den laatflen dag.

Ik. bouw op Uw beloft*, en gcet aan Uw mijn Harte,

Bevry my d )or Uw Hand van allerhande fmartc;

Ruk my uyt dic verdriet dar i*y alhier ontmoet.

En fchenk om Jefus wil, my eens 't volmaakte foet.

Red



A A N D ACHTEN.
XXXVI.

Red mjy o Heen tk kan niet meer.

n

Aitxiliut/i ddto.

Gocldtlijk antwoord hier op flaande.

AL Uagtgy-liedeti tujfchentweerygen van fteeven^
\S°'^ f^''V ^^^^'^

ivorden als
\
vlcngeien eener dnyve^ overdekt met filvcr i e :ide ivei-

ker Vcederen z.rjn tuet it^tgegr.wcn geluwen veederen ^ Pfalrn 68 : 14.
l\ 'ant bergen fpillen luijken ende heuvelen tt/ankelen; r^taar mine Toeder-
tierenhcid en fal van u niet wyken , ende het verhond mynes vredesen fd'
niet ii'ankelen ^ feyde de Heere mve on:fermer. Gy verJrukje ^ door on-

-weder voortgedrevene ^ ongetroofie: fiet.^ ik f.il tm/e fieenen ganfch cicr"

lijkje.zgen , ende ik pil « op Saphyren grondvej^en
, Jcfaïa yji : 1 o, 1 i

.

MAak



^^ CHRISTELTKE
XXXVII.

Maak dat mijn Geeft y geen Satan vreeft,

1 Sam. XVI. vers 14.

Ende de Geefi des Heeren week^vAti Saut: ende een boofeGeeJi van den

Heere verfchrikte hem.

IK ben geftaag benauwt van Belfebub boosaardig,

Die (leeds rondom my gaat, om my re grypen vaardig,

Hy brijft gelijk een Leeuw, Hy foekt als tarwe my
Te fifren allen da^i foo *k Klein-geloovig zy.

Behoed my dan, ó Godt! voor zijn feer wreede klaauwcn.

Laat hy noch zijne bend* my niet te veel benaauwcn.

Geef my een vaft Geloof, dat ik hem wederftaa.

En vlieden doe in 't eind', alleen door Uw |;ena.

Soo hy my fiften wil^ bid dan voor my ó Heere,

Als Gy voor Petrus deed, dat hy te rugge keere:

Sterk my door Uwe kracht, en gun my Uw byffand

Dat ik ten laatften eens behouw de overliand

Laat Uwe goede GeeH: doch nimmer van my wijken,

Of anders mochre ik in defen ftrijd befwijken:

En dan de boofe Geeft verfchrikken 't bange Hert,

Wanneef het fterk van hem alom beftreeden wcrt.

Maak doch geen Saul van my , die fich ganfch fag verlaaten

Van Uwe byftand Heer, en fchrikre boven maaten

Van cenen boofen Geeft j laat ik behouden zijn,

Gelijk Gy Paulus deed, dan ben ik vry van. pijn.

MA4k



AANDACHTEN.
XXXVII.

Maak dat mijn Geeft ^ geen Satan vrcefi.

71

Ne inttme paveam.

. Goddelijk antwoord hier op flaande.

DOch Ik^fulfe van "'t geweld der Helle verlojfen , Ik^falfe vry w^k^n
van den dood: O dood, wa.rr z.ijri ttwe pejlilentien ? Helle ^ waar

is Hw verderf? Hofea 15: 14. Ende de Godt des vredes fal den Satan-

haaft onder uwe voeten verfletteren^ Rom. 16: 20.

K Hoed



74 CHRISTELTKE
X X X V I r i:

Hoed my altijd , voor bitfe Ntjt.

Galat. v. vers 26.

Eu laAt ons niet zSjn foekers van ydele eere , mtulk^nderen tergende^

mulkanderen benydende.

WY weren dat de Nijt van yder word mifprefen

,

En nochtans is de Nijt by alle Man in wefen.

Wanneer het ymand hier op Aarden reed'lijk gaat.

En dat hy mettcr tijd opklimt tot beter ftaat:

En Godt zijn Huysgefin voor fiekten komt te hoeden.

Voort fal de bitfe Nijt dan raaken aait- bet woeden,

Men denkt waarom of Godt ook foo niet doet aan my,

Dat ik Zijn goede gunft niet mee deelachtig zy.

Wat heb ik doch mifdaan, of tegen Hem mifdreven,

Dat Hy ook niet aan my komt fulke zegens geven j

Ik leef foo vroom als die, dien Hy dit goede doet,

Wel wat of hier van doch de oorfaak wefen moet.

Dus komt men tot de Nijt, van Gode ons verboden,

Van and're aangerain. Gedenk in alle nooden

Dat Godt in Zijnbeftier niet wil gemeeftert zijn,

Volg Afaphs woorden na: en bid ó Ziele mijn,

Dat Godt doch uyt uw Hart , de Nijt ganfch wil verjagen^

En dat gy uwen ftaat Hem moet geheel (opdragen

^

Hy fal het fekcrlijk foo maken dat gy meugt,

Ja,pkats van Nydig zija, in 't bmncnft'zijn verheugt.

Hoed



AANDACHTEN.
XXXVIII.

Hoed my altijd ^ v9or bitfe Nijt.

Ti

Ne invideaM.

Goddelijk antwoord hier op flaande.

EJ
Nde ontfleeks « «^V/ over de boofdoenders , en benijdfe niet die on^

j recht doen: fiant als gras [tillen z^y haa.fi worden afgefneden, en*-

de als de groene graS'fcheHtkens fnllen z^y afvallen. Vertrouwt op den
Heere , ende doet het goede i be^vootit de Aarde ^ ende vo:d .v T?»

."/'"•

getrmwigheid , Pfal. 57 : 1,2,5.

K 2 Cy



-](, CHRISTELTKE
XXXIX.

Gy zijt mijn Sterk y mijn Bollcwerk.

PsA LM XVIII. vers 3.

De Heere is myne Steenrotfe, ende mijn Borgt, ende mijn Vythelper, mijn

Codty myne Rotfe , op J^'elken ik betrontve : mijn Schild ende

Hoorn mijfts heils^ mijn Hoog Vertrek^

HOe menigmaaliis hier een Chriften Ziel verlegen^.

Wanneer hy word vervolgt op alle zyne wegen,

Hy weet niet waar hy fich voor 't wonder groot geral

Van zijn vyanden boos, fteeds veylig ftellen fal.

Hoe mofte David niet geftadig omme fvveven

,

En al waar Hy maar quam, in groote vreefe leven,

Hy wierde {leeds vervolgt, lbo in de Stade als Velt,

Doch in het eind' hy fich in Gods bewaring fielt.

Doe gy ook foo mijn Ziel, Godt fal (leeds voor uw wakerr •

En uw Vyanden flaan, offeer lafhartig maken:

Hy fal in 't grootfl' gevaar uw redden uyt de pijn.

En uw tot een Rondas en Beukelaar felfs zijn;

Hy fal in uwe ramp, een uytkomft uw befchikken,

En in de fwaartfle nood uw met zijn' hulp verquikken,

Soo gy maa^r vafl: betrouwt op hem in al uw doen,

Hy fal uw fekerïijk dan voor verderf behoén:

Hy fal felfs in de Dood Uw wel een uytkomll geven.

En brengen op een plaats, om veyliglijk te leven
j

Soo gy dan zijt verloft, dank Hem daar vierig voor,

Qp dat Hy uw altijd in uwc nooden hoor,

Gy



AANDACHTEN,
XXXIX.

Gy zijt mijn Sterk, mijn Bolteia-erk.

17

lil Deo tntus frm:

Goddelijk antwoord hier op flaande.

DEwjIe hy My [eer bemind \_fpreekt Godt'^foo fil Ikjiem uithelpen.

Ikjfal hem op eene hoagte flellen\ want hy kent Mynen Naame.
Hy pil My aanroepen ende l^ fal hem verhooren i in de benAUii'thed.en

fil Ik^by hem zijn. Ik ful der hem tiytf.-c'-'h^en^ ende hem verheerlji^-cn.

j\fa' hem met /ankhetd der dagen verfadigen^.ende Ik^pil hem mijn

heyl doen ficn-y PfaL^n 14, !ƒ, i6-.

K 3. MMk



78 C H Rl S T E L T KE

X L.

' Maak my niet vafi, aan 's JFereUs Jaji.

RoM. XII. vers 2.

Ende word defer Wereld niet gelijkformig^ maar word verandert door

de vernieuwinge uwesgemoets , of dat gy meugt beproeven wetkc

de goede ende welbehagende , ende volmaakie wille Gods z.y.

IK bidd' ootmoedig Heer wik doch mijn Ziel bewaaren.

Voor allen overlall der Wereldlyke Schaaren j

Maak doch mijn Harte niet te feer aan d' Aarde vaft.

Noch aan het Werelds goet, als myne Schat aanwall.

Laat nimmer 's Werelds (laat, noch grootsheid ofvermogen

Mijn Ziel bevangen ^ of fchoon fchynen in mijn oogen.

Maar wend mijn linnen af van alle Aardfche fchat.

Op dat ik nimmer werd verleid van 't rechte pad.

Laat nooit mijn oogen fich te feer in fulkc faken,

Verdwaaien hier of daar, noch fcheppen groot vermakea

In 't nietig Aardfche goctj in rijkdom, eer of flaat,

Op dat mijn Ziele iich doch niet te buyten gaat.

Want of ik allen dag beneden op der Aarden,

Veel eer en aanfien kreeg, en veelc goets vergaarde,

Wat voordeel foud' het zijn, indien mijn dierbVe Ziel

Daar door veel fchade leed , en ik van Uw afviel ?

Beftier Gy dan ó Heer! mijn finnen en gedachten.

En leer my 's Werelds goet en aanfien (leeds verachten.

Want alle Aardfche fchat field nooit het Hart geruft.

Maar na Uw hcyl alleen ftrekt myne Zielen luft.



AANDACHTEN.
XL.

M4ak tny niet vaft , aan V ïVereUs hft.

79>

Ne mundus me peliicidt.

Goddelijk antwoord hier op flaandc.

HEht de Wereld niet lief^ noch "'t geene in de Wereld is : foo yr/}anJ"

de Wereld lief heeft , de liefde des Vaaders is niet in hem. Want al

dnt in de Wereld is, [namelijk'] de begeerlijkheid des vleefchs , cnde de

begeerlijkheyt der oogen ^ ende de grootsheyt des levens, is niet uyt den

Vader., maar is uyt de Wereld. Ende de Wereld gaat voorhy, ende haare
begeerlykheyt, maar die de wille Cads doet blijft in der eeffwi^heyt,

i-Joh. 2r-; 15, 16, 17.



8o C H R 1 S TE L T K E

X L I.

De ttjd gaat voort ^ met jder ivoord.

Psalm xxxix. vers 5, 6.

Heere^ maakt my bekent mijn eynde^ welke de maate myner dagen x.yi

dat ik^weete hoe vergankelijk, i^ zy. St^t, Gy hebt myne dagen een

handbreed geftelt, ende mijn leeftijd is als niets voor ZJw : immers

is een yder menfche [looe'] vafi hyfiaat , enkelydelheid.

DE dagen van eenMenfch gaan als een wind daar heenen,

En eer men't recht bedenkt jis menig dag verdweenen^

Ja onnut door gebragtj en ganfch geen goet gedaan.

En fchoon wy ledig zijn, de tijd niet ftil blijft ftaan.

Terwijl men eet en drinkt, of dat men legt te ronken

i\ls Swynen op het hok, en fat en vol gedronken,

Of dat men fit en leeft, en Godt aandachtig diend.

Of om een famenfpraak befoekt zijn goede Vriend.

Het eifcht al t'faam zijn tijd., -de Sonne komt te daalen.

En ftaat des fmorgens op, men kan geen tijd herhaalen,

Daaromme is het beft dat elk zijn fchoone tijd,

Niet al te feer misbruikt , maar arbeid fteeds met vlijd,

Om die tot ftichting van een yder te hefteden:

O Ziel! gedenk doch wel aan Paulus les en reden,

DiQ onsfoo ernftelijk belaft heeft eens voor al,

Da.t men bequamelijk de tijd uytkoopen fal.

Denk vry dat yder dag de laatft* is van u leven.

En foekt u t' aller tijd tot Godsdienft te begeven.

En bid den Hemel voogt dat Hy u brenge daar.

Alwaar men niet en teld by Maanden, Dag noch Jaar.

De



AANDACHTEN,
X L I.

De tijd gaat voort ^ met yder woord.

8i

Tempora labuntiir ^ tacitifque fenefcimus amüs.

Goddelijk antwoord hier op flaAnde.

O Heer-el wat is de Menfche dat Gy heni kent, bet kint des Men-
fchen dat Gy het acht et ? De Aieufche is de ydelheid geltjh^

z.)ne dagen z.ijn als een voorby gaande fchaduwe ^ Plal. 144: 5,4.
Siet dan dat gy voorfichttglijkjivandelt ; niet als onuyfc^ iifaarals ivylr..

Den tijd uytkoopendc denyle de dagen boos zijit^ Eph. ^: i c, 163'



82 CHRISTELTKE
X LI I.

Jk fmacht allein, na d' Heil fontein.

Psalm xlii. vers 3.

Aïjne Ziele dorjlet na Godt , na den levcndigen Godt: wanneer fal /i

ingtian , ende voor Gods aiingejïchte verfchj/nen ?

OF fchoon de Wereld my woud' eer en aanfien geven,..

En als een groot Monarch in alle wceld' doen leven,

Ik acht fulks niet met al, het is maar enkel niet.

Een groote quelling en geftadig Ziels verdriet.

Wat voordeel was het my dit alles re vcrkieien.

Als ik het hooglVe goet der Zielen moeft verliefen-.

En leven fonder Godt hier in het Aardfche rond.

Ik was d'Ellendigfte die men ter Wereld vond.

O neen! mijn waarde Ziel, gy moet op beter denken.

En foeken 't fchoone nat uyt G»ods fontein te drenken

:

Gy moet tot aller tijd fien na een beter lot.

En fmachten als van dorft na Uwen Heer en Godt^

Ja wenfchen fteeds by Hem te drenken uyt de vloeden.

Die uw tot aller tijd voor dorden kunnen hoeden:

Loop Hem geftadig aan , en dorft na Hem alleen,

Hy zy uw's Zielen luft, foek doch na anders geen:

Soek geen gebrooken Bak, die 't Water niet kan houwen,

Maar wilt alleen op Godt en zijn beloften bouwen

,

Roep Hem om 't levens nat met vierig bidden an.

En geef uw geld niet uyt voor 't geen niet helpen kan.



A A NV ACHTEN.
X L I I. -

Ik /macht alkitii na d' Hal foutcin.

8j

Sitiens efi mca antma Dei.

Goddelijk antwoord hier op flaande.

O Alle gy dorflige k.o^i tot de ivateren^ ende gy dte geengeld en hebt^

komt koopt ende eet. Ja komt koopt fotider geld tnde [onder prijs
^

wijn ende melk^ Vi^'iiirom ri'cegt gy-lteden geld uyt voor V geene dAt geen

brood, en is , ende uwen arbe:d voor V geene dat niet verfadigen en l?an?

Hoort aand.uhtehjk_na My ende eetet het goede, epde l.-int rtwe Ziele in

vettigheden h^nr verluftigen
,
Jefaïa 55 : i . en 2.

L % JK



84 CHR2STELTKE
X L I I I.

Ik hef mijn Oogy tot Uiju om hoog.

Psalm cxxiii. vers i, 2.

Ik heffe myne eogen op totVw die in de Hemelfit. Siet^ gelijk^de oogeK

der Knechten z,ijn op de handen hurer Heeren : gelijk, de oogcn der

Dienfimaagden zijn op de handen harer Vrouwen , alp) z.i]n otife

«ogen op den Heere onfcn Godt , tot dat Hy ens genadig z.y.

EEn Dienftknecht is verplicht zijn Heere te behagen,.

EenDicnftmaagt moet fig ook na'sVrouwen woord gedragen,

En merken neerllig aan wat daaglijks is haar plicht.

Op dat van beiden mag den arbeid zijn verricht

Tot dienft van Heer en Vrouw, föo moeten wy ook alle

Met opficht tot ons Godt Hem dienen ten gevalle,

Wy moeten altijd fien op 't geene Hy belaft.

En houden Zijn bevel en woorden ftadig vaft.

Ons oog moet altijd zijn na onfen Heer en Hoeder,

Die ons feer milde geeft ons Ziels en Lichaams-voeder,

Die Zijn beveelen heeft gegeven in Zijn Woord,

Die dagelijks van.ons ook moeren zijn gehoord.

Laat ons niet na het oog of na de fleur Hem dienen,

Maar met een oprecht Hart ,. Hy fal ons kracht verlienen

Dat wy het konncn doenj. ons oog zy allen dag,

Alleen bereid te fien wat Hem behagen mag.

Men moet Hem meer onrfien dan alle aardfche Menfchen,

Hy is een goedig Heer men kan geen beier wenfchen:

Soo wie hem hierop Aard' ter doud toe is getrouw,-

Die fal Hy Hellen hoog en buyten alle rouw.
ik



A AND ACHTEN. U

X L I I I.

Ik hef mijn Oog , tot Utv om hoog.

Öcnlus furfum Videt.

Goddelijk antwoord hier op ilaande.

UW Harte z^j niet nydig over de Sondaren j 7/7aar z.ijt ten allery

dage in de vreefc des Heeren : IVant fee'ierlijk daar is eene be-

looninge ^ en IJw: vcrwachtinge fal niet ajgekheden worden^ Spreuk.

2^:- 17, 18. li'el gj goede ende gctroaive dieriflhiécbt^ over ivcyntg

z^rjt'gy- getrouw geweefl , over veele ('al Ii\ k feiten
^
gaat in d.e vreug-

de mi'€s lieeren, Miuth, 25 : 2i.

L 3 Jfijry



86 C H R I S TE LT K E

X L I V.

Mi]n hoogde Lot i alleen is Godt.

Psalm xvi. vers 5 , 6.

De Hcere , is het deel myner erve , ende mijns heekers : Gy onderhoud

mijn lot. De fnoercn z.ijtt my in liejfelyke pUatfen gevallen;

ja een fchoone erffenijfe is my geworden.

DE Alderwijfte die ooit Rijkftaf heefc gedragen,

KomtinzijaSpreukboek van 't geworpen lot gewagen

Of iemand niet den fteen de hoogfte oogen gooit

,

Hy heeft doch niet met al, geen Lot v^ hier voltooit.

Hét hoogite Lot mag uw een wijle tijds verrijken,

Maar fal doch in het kort door Mot of Dief befwijken

,

Want 't is maar Aardfche fchat die met de tijd vergaat.

En uw na haar verloop (leid in een flechre (laat.

Soek dan allulkcn fchat die geenc Dieven fteelen.

Die Mot noch Roert: verderft, maar uw gebrek kan heelen.

En brengen ganfch tot ftaat en (lellen 't Hart gerufl:.

Dat is füekt Godt den Heer , en bid Hem (leeds met lud*

Dat Hy üw geven wil vergeving uwer fonden,

En wadchen in het Bloed van Jefus dierb're wonden:

Soek Chriftus alle daag te krygen in Uw Hert,

Dat is het beft:e Lot dat ooit gevonden werd.

Gy moogt als David dan uytroepen fonder fchroomen,

Het allcrhoogftc Lot '\s my nu toe gekoomen:

Mijn Ziele foekt den Heer, mijn Heiland en mijn Godt,

Ik heb Hem harc'lijk lief, Hy is mijn hoogde Lot.

Afijn



AANDACHTEN,
X L I V.

Mijn hoogde Lot , alken is Godt.

^r

Til rnea fors Jehüva.

Goddelijk antwoord bier op flaande.

Wl len hebbe ik \»ejfensVw\ in den Hemel? neffens Vw luft myW ook.metsopdc'r Jarden. Beju^ijkt mtjn vleefch cv.de rmjn hert e

foo IS Godt de Rotfteen mynes herten, ende mijn deel in eemrip^ctd,

Plul. 7^ : 1) , 26. De Heeve is mijn detl^ fep mijn Ziele ^
d.utro?»

fal i'k^op, Hem hoopen , Klaagl. 5 : 24.

rk.



88 CHRISTELTKE
X L V.

Ik vrees uvj niet, o Doods 'verdriet.

I C o R . XV. vers 55356. en 5 7.

Doody waar is uwen pril^!? Hei/e, 7i'aar is uw ovfrti/inninge ? Dcp-ik-

kcl nn des doods is de fonds ; ende de kracht derfonde is de Hit.

Jïdaar Gode z.y dank , Die ofjs de over%uimjinge geeft

dtrsr onfen Heere 'jefmn Chrifiura.

OF ons de bleeke Dood komt dringen op de hielen,

Zy fal daaromme ons terftond niet ganfch vernielen,

Zy meend ons quaat te doen , en nochtans doet zy goet,

Voornamelyken dien, die Godt heeft in *t gcmoet.

Zy is als een Portier, maakt ons de deure open,

Üm uyt dit Aardfche Huys na 't Hemellch toe te loopend

Zy is een doorgang maar voor een geloovig Hert,

Wiens dood maar als een flaap of ruft gereekent wert.

Wy weten foo dit Huy^ van onfe >\ardrche wooning,

Eens afgebrooken word, wy by den Hemel-Koning,

Een heerlijker gebouw genieten naderhand,

Dat eeuwig duuren fal, en altijd houden ftand.

Het is een konft-gebouw van Gode felfs geftichtet,

Seer net in een gevoegc, en van Godt toegerichtet,

Ï)\q, door een waar Geloof omhelfen Godes Soon,

En fuchtcn nacht en dag, om zijn genaden Throon.

Kom Dood wanneer gy wilt, ik fal voor uw niet vreefen,

Gy fult my geen verderf, maar enkel vreugde wefen
j

Ik fal aan Godt mijn Ziel opdragen als ik fcheid,

En erven na dees' tijd, de vreugd' ïw eeuwigheid.
ik



AANDACHTEN. 89

X L V.

Ik vrees WW niet, o Doods verdriet.

Mortem loaud vereor.

Goddelijk antwoord hier op flaande.

Schrijft falig zSjn de doode^ die in den Heerefierven^ Openh. 14: 1 7]

Gy fult myne ziele in de Helle niet verlaten i gj fult niet toelaten

dat Vwe Heilige de verdervingefie ^ Pfal. 16: 10. Let op den f^roo-

pten^ ende Jiet na deu oprechten; want het eynde van [dien'j Man [aI

vrede z.ijn, Plal.37: 57. Dt Rechtveerdige hetroHwtfelfi tn den dood.

Spreuk. 14 : 51, jiet oof^ z Cor. 5:1.

M Cec»



^0 CHRÏSTELTKE
X L V I.

Geen Aardfcht vreugt, het Hart verheugt.

Psalm xvi. vers i f.

P^erfadinge van vreugde is by Vu/ Aangejichte ; liejfflijkheden z.ijn /;;

Vti/ Rechterhand eeuwiglijk^

DE Harp en foete Veel zijn lieffel ijk te hooren.

En ftreelen menigmaal feer foet der Menfchen ooren

Als een ervaaren Hand, de felve hier gebruikt,

Waardoormen word blijden de droefheid word gefnuikt^

Maar wat is *t Aardfch vermaak en allerley Mufyken

,

Doch by de eeuw'ge vreugd des- Hemelsere gelyken?

Soo veel als donkerfieid by klaare Sonne-fchijn,

Of by de Saligheid de Avaare Helfche pijn.

De Aardfche vreugde kan het Hart wel iets verlichten,

Maar 't innerlijk verdriet ten vollen niet doen fwichtenj

Het duurt maar voor een tijd: daar na volgttreurighcid,

Dus is zy fonder vrucht en enkel ydélheid.

Godt heeft veel foeter vreugt voor zyne Gunllclingen^

In Eeuwigheid bereid, als al het Aardfche fingen :

Geen oog heeft ooit gefien, geen harte ooit bedagt.

Wat Godt Hem heeft bereid, die Hem bemind met kragt.

't Is een volmaakte vreugt die nimmermeer fal enden.

Geen droefheid noch verdriet fal die felfs immer fchendcn^

Het is niet voor een tijd, maar duurt in eeuwigheid:

Wel falig zijnfe,. die dcea vreugde is bereid.

Gern



A J NV ACHTEN.

X L V I.

Gem Jardfibe vrevgt, het Hart verheugt.

9^

ramias.

Goddelijk antwoord hier op flaande.

HEt feene de oog€ niet en heeft gelen ^ ende de oorc met en heeft

aehoort ende in het herte da^Menfchen niet en is opgeklommen,

hetzeene God) bereid heeft dun die hem Uefhebben, i Cor. 2
: 9- P]

vanoftfs heeft men het niet aehoort, noch met ooren vernomen, mch

geen ooge heeft gefien, behalven gy o Godt, [x^-4f] Hy doen [A dten dse

op Hem wacht ,
Jefiü'a 64 : 4.

M z SelU



92 CHRISTELTKE
XL V IL

Selfs tot het Graf ,
ga my niet af.

Psalm lxx i. vers 9.

Verwerf my niet in den. tijd des ouderdoms , en verLiAt my niet terwyk

mijne kracht vergaat.

HEt is een yder Menfeh gefet eenmaal te derven

,

Wat Leven heeft ontfaan, fal ook de dood beërven.

Dat leert men alle daag, en uyt Gods Heilig Woord

^

Word dit ook klaar gefien en menigmaal gehoort.

Dies bidd* ik dan (ó Godt!) dewijl de Jaaren komen.

Dat myne krachten ook al worden afgenomen j

Verlaat my niet ó Heer! als ik word out en (laf,

Maar blijf my gunftig by tot aan het naare Graf.

Verwerp my dan doch niet als donkerheid mijn oogcn

Bevangt, en myne rug door oudheid word gebogen,

.

Als my de handen flap de leeden worden llijfi

En my de beenen (laan te trillen onder 't lijf.

*t Geheugen my vergaat, de ooren niet wel hoorcn.

Kom my dan Gunltelijk met Uw Genade voeren,

Schoon ik in myne Jeugt niet heb om Uw gedacht,

Gelijk ik fchuldig wasj maar Iteunde op mijn kracht.

O Heer! het is mijn leed in 't binnenfte van mijn Hertei

Nu ik in d' Ouderdom gevoele-defe fracrtcj

Verlaat my nu doch niet, en gaa my nimmer af.

Maar volg my metUwtrooft en hulp tot aan mijn Graf,

Se^fs^'



AANDACHTEN.
X L V I I.

Sdfs tot het Grafi ga my niet af>

53

Ad fepuïchrum fidus.

Goddelijk antwoord hier op flaande.

ENde fiet^ lkj>en met u-lieden alle de dagen tot de voleindigde der

Wereld^ Matth.28: 20. Ik fal uw geen Wefen laten. Joh. 14.

vers I 8. Want Hy heeft gefejt : Ik. fal uw niet verlaten. Ik fal uw
niet 'b-egeven , Hebr. 12: J.

Iher



^4 C H R I S T E LT K E

X L V I I I.

Heer op Uw Woord y foo Reys ik voort.

I S A M. III. vers i8.

Hy tj de Heere, Hy doe wat goet is in Zjne oogen.

WAnneer *Jefaïaswierd aan 'sKonings Hof gefonden,

Om uyt des Heeren Naam Hiskia aan te konden.

Geef aan uw Huys bevel, uw Leven is ten end:

Doe heeft de Koning fich in 't Bedde omgewend

,

En vieriglijk den Heer met traanen aangebeden,

Als zijnde met het Woord van Godt feer wel re vreden.

Soo feyde ^Paulus ook met onbevreefdc (tem.

Ik ben geheel bereid om tot Jerufalem

De banden aan te doen , en ook den dood te fmaken

,

Als ik maar Jefus Naam daar door mag heerlijk maken^

Daar op was elk geruft:, en yder hield fich ftil.

En feyde : foo gefchied aan uw des Heeren wil.

Soo moet gy ook mijn Ziel ten reyfe uw bereyden,

Dat gy uw wel getrooft moogt van de Aarde fcheyden:

Beveel met weldoen Iteeds uw felvcn in Gods hand,

Eer gy van hier vertrekt na 't Hemels Vaderland.

Seg dan als Jefus fprak : Uw wil o Heer gefilmde

,

Ik ben ter Reys gereed, als Gy het fult gebieden

j

Geleid my door Uw Raad, en maak my onbevreeft,

Want in Uw handen Heer, beveel ik mynen Geeft.

* /y^J/^ 38:1,2. t Hatid, 2 1 ; - 1 5, 14.

Hfer



AANDACHTEN.
X L V I I I.

He£r Of UwJP'oordy fno Reys ik "joort.

5>5

Qiiando tu jubes

Goddelijk antwoord hier op {Taande.

WElgelukpilig is de Afenfihe iviens /Icrkte in ZJti/ is, in weliger

herte de gebaande wegen z.ijn. Als. z^y door het d.ü der Moer-
bejie -homert doorgaan

,
flellen z.y Hem tot een fontejne , cok fal de re--

gen haar gantfch rykelijk^ overdtkkf»- Zy gaan van kracht tot hrachty

een jrge/ijl^[_van haar'j fal verfchjnen veor Godt in Ston, Pi;\lm 84^.

YClff é, 7, §.

L:eiJ^



9^ CHRISTELTKE
X LIX.

Leid my in Freê , ter goeder Ree,

Luc. XI. vers 29.

J>Tf* Uar Gj Heere uwen dienjiknecht gaan in vrede «4 Vw Woord,

ALs d'oudc Simeon door Godes Geeft gedreven.

Zich na het Heiligdom dej» Tempels had begeven,

En daar den Heyland vond, was dit zijn Ziele beê:

Nu laat o Heere doch Uw Dtenjiknecbt gaan tn vree.

Een teeken dat Hy was bereid zijn Aardfche leven,

Aan Gode zyncn Heer gewillig op te geven.

Mits Hy in vreede mocht vertrekken van de Aard*.

En ftrekken zyne Rcys geruftig Heii/elwaard.

Godt h\ uw ook mijn Ziel ter goeder reedebringcn.

En het geheiligt Volk Zijn lieve Hemelingen:

Hy fal d'onftuimigheid verjaagcn uyt uw Hart,

En ftellen in een plaats daar jammer is noch fmarC.

Gy fult uw Burgerfchap daar vinden in den Hemel,

En niet belemmert zijn met ondermaans gewemel.

Maar hebben volle vreugt en b ijdfchap fonder end,

Gy fult van Jefus felfs als Burger zijn erkent.

Span dan Uw krachten in, en diend den Heeraandachrig

Soo lange gy hier zijt , en loop Hem aan fter krachtig

Tot dat Hy uw van hier op neem in heerlijkheid.

Die Hy Zijn lieve Volk voor eeuwig heeft bereid.

Itii



A A N BA C H^E N, 97

X L I X.

Leidmy inFne, ter goeder Ree.

OJiende prtum.

Goddelijk antwoord hier op fïaande.

God z.eyde eertyds tot den Aarts-Fader facob : Ik^ben met u^ ende
ik^z^al u behoeden over al 7i/aar gy heenen trekken z.ult : want ik,

z.al u niet verlaat en ^ Gen. 28 : 15". Hebbe ik^u niet bevoolen^ we?fi
fterk^ende hebt goeden moet , endeen vcrfchrikt niet ^ ende ontfet u niet:

u/afit de Heere uwc God is met ualomme d4ar gy hemen gaat, Jolua i.

vers 9.

N Ik.



cïS CHRISTELTKE.
L.

Ik zal m defeuy vjter levend' vjefen.

Psalm lxxi. vers 20, 21.

Gy die my veele benamvtheden enjuaden .hebt doen ften , fult mj weder

levendig maken : ende pilt my wederom ophaalen uit de afgronden der

Aarde. Gyfnlt myne grootheid vermeerderen en my rondom vertroofien^.

AAnfcliouw eens in de Lent' de Kjuiden en de Boomen^^

Hoe haare blaadercn beginnen uit te koomen.

Wanneer de Galden Zon op beide neder ftraald,

En zoo haar voedfaam fap tot in den kruin ophaald:

Na een feer harde Vorft en koude Hagel-vlaagen,

Soo fal ook God ons vleefeh eenmaal ten Jongden dagen

Opwekken al te faam door Sijne Kracht en Geeft,

Na dat wy hier op d'Aard zijn feer verdrukt geweeft.

Het onvolmaakte fal Hy met volmaaktheyt kleden

,

'C VerderfFelijk fal zijn vol onverderflijkheden j

Het fterflijk fal als dan geheel onfterflijk zijn.

En dat gcbreklijk was, bevrijd van alle pijn.

Wy fullen God aldaar, en Jefum onfen Koning

yVanfchouwen eeuwiglijk in 's Hemels Hof en wooning.

En daar verheerlijkt ftaan. voor Godes Heil'geThroon

En zingen 't Hemels-Lied voor Vader, Geeft en Zoon.

Gun ons, ó God, wanneer de laatfte dag fal komen.

Dat wy dan mogen zijn als groene vruchtb're Boomen,

Die U om Ghrifti bloed behaaglijk zijn ó Heer,

Mijp Ziel fcgt Heere komt, want ik verlange feer.'



JIANDACHTRN. 99

Ikfa] na defen^ weer levend' 'wefcn.

Tandem revivtfcam.

Goddelijk antwoord hier op flaandc.

WAnt ik ufeet mijn Verlojfer leeft , en Hyfal het Uatfie over het fiof-

opfiamn : Ende als z.y nA myne huyt dit doorknaagt fullen hebben^

pil ik uit mijn vleefch God aanfcbouwen^ den ivelken ik^voor my aan'

fchoHwen fal, ende myne oogen Jien fullen ende niet een vreemde : JMijn

nieren verlangen [eer in mijnen fchoot ^ Job 19 : 2f, 26, 27. Soo dan
"jsrtroof malkanderen met defe woorden, i-Thefl'. 4 : iS.

N- Z- R.E=



REGISTER,
Der Chriftelijke Aandachten.

B.

BEwaar mijii lamp, voor Aardfchc

damp, Pog V
Bewaart nnjii voor het net , &c. 45-

Dat d'Yelheyt, my nietverleyt, 19
Doet Uwe Straalen , in mijn &c. 27

Des levens nat, mijn Hart befpat, 29
Doorfieinijn hart, indefefmart, 31

De overdaad, is't hartequaad, 43
Dar iny het geld, niet nederveld, 47
De Wereld ir.y, nietbrengein ly, 65-

Detijd gaat voort, met yder woord, ^i

'

E.
Een dubbeld Hart, baard i^c 39

IjeidmyinVrce, ter goeder Ree, 97

Vli M. .

M ijn Ziel bewaar , in dit gevaar , \

Maak dat mijn Geeft, zy onbevreeft, 9
Mijn Harte hoort, feer graag &c. 17

Maak 't Kruice maar, niet al te &c. 3 j*

Mijn Harte quaad, te mors'ieflaat, jj-

Maak dat mijn Geeft
,
geen &c. 73

Maak my niet vaft , aan &c. 79
Mijn hoogfte Lot, alleen is God, 87

N.
Na u, 6 Heer, is mijn begeer, 21

O.
O God ! maak my, van &c.

Geeft my maar brood , in &c. 41

Geeft dat ik wel , mijn dagen tel, 49
Gy 7.ijt mijn Rcrk, en bollewerk

, 77
Geen Aardfche vreuor, het &.c. 91

H.
Help my, o Heer, of ik &c. 3
Het Aardfch' t^emak

,
geeft &c. f

Hoed my voor finken, of 'Sc. 7

Hoed my altijd, voor biffe nijd

Heer op U Woord, zoo

15"

O Heer! fchrijft Gy,U Wet in my, 67

R.
Red my, ó Heer! ik kan niet meer, 71

T.
Trek G y maar an, lbo volg ik dan, 11

U. en V.
U Woord ga voor, ik volg &c. 13

j

U Geeft, ó Heer! fend in my neer, is
U Hart te peylcn, en kan &c. 33

Reys&c. 95- Van n)y doch weert, een&c. jr

j

Van my doch keert, u toornig &c. 5*3

I-
.

j
Ü Woord feer goet, is Honig foet, 5-7

Ik heb U Wet, my voor gefet, 23 xj hand flaat feer, en falft ook &c. f

9

Jk ben verÜrikt, my hulpe fchikt, 63 \j foetcNaem, ójefuiy, &c. 61
Ik fmagt allein, na &c. 83, xj Kruice pijn, is Medecijn, 69
Ik hef mijn oog, tot u om hoog, Sfj

Ik vrees u niet, 6 doods verdriet, 891 Z.

Ik fal na delen , weer &c. 99 , Zelfs tot het Graf, ga my niet af, 93

F I N I S.
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