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o P D R A G T
AAN DEN HEERE

A N T H O N I

VAN
OLDENBARNEVELD.
Waarde en zeer Geliefde Broeder.

J^at ik de vryhcid neemc om dit

Werkje aan UE. op te dragen
,
ge-

fchied om twee redenen ^ voor-

eerft , om de vriendfchap die wy
elkander toedragen, en ten ande-
ren om de zucht en genegentheid
die U E. betuigt voor de dicht-

kunft van den Zededichter C l a a s

Bruin te hebben ; 't is waar dat

deeze Aanmerkingen meerendeels in

onrym zyn opgeftcit , om dezelve

van andere Bedenkingen over dee-

ze ftofFe te onderfcheiden ^ doch.
* 2 't is



o P D R A G T
^t is voor de eerftemaal niet dat

zyn E. dien trant heeft gebruikt

,

men vind hem ook in de Korte fchets

van het leven en fierven der Marte-

laaren ^ 't geen aan de waereld veel

genoegen heeft gegeeven , en daar-

om hoop ik dat deeze ftichtelyke

gedachten U E. ook niet zullen

mishaagen.

Ontfang dan dit Boekje, 't geen

U E* uit een toegenegen hert word

opgeoffert van

U E. D. IV. Broeder^

TheodcrI'S Dankerts,

KORT



KORT
VOORBERICHT.

Bescheidene Leezer.

G'ods Liefde tot ons, en ome weder-
liefde tot dat algenoegzaam Opperwezen,
zyn de twee onwrikbaare zuilen daar het

gebouw onzer tydelyke en eeuwige ge-

lukzaligheid op ruil:; dit is die band der

volmaaktheid, die alle andere deugden
nis in een' bondel fiimenknoopt, en de

waereld in een heugchlykParadysvanon-
bedenkelyk zielvermaak kan doen veran-

deren ; dit zyn die heilzaame Bronaders

die 't vroom gemoed met ilroom.en van

geeilelyke vertrooiiing en blvdfchap be-

fproejen , die fpringen tot in het on-

eindige leven. Men hoore eens (om
geen menigte Schriftuurplaatfcn over

deeze doffe aan te haaien) hoe zielroe-
*

3 rend



VOORBERICHT.
rend de ftichtelykfle Dichter van ons Va-
derland, 1). Kamphuizen^ daar van op.

zingt in het vyfde Deel van zyn Lof der

Liefde,

Die heeft ontfangt'y geirowwheid "djord beloont.

Gods heimlykheid is hy dien die hem %reejï.

Hoe waarheids licht in 't hert zich klaarder toont

^

Hoe meerder kracht tot deugde in den geefly

God vind hem trouw > dies doet hy hc?n meergoed:

Hy/maakt meer goeds ^^^^ toont hy meerder trouw:

De meerder trouw ^??2a:ikt dat God noch meer duet:

Gods Jierkcr gunjl ^flcrkt weer des deugds gebouw.

Hoe trouwer hy .^ hoe trouwer ook God is-y

Hoe meer God hem ^ hoe meer hy God bemint
'y

Hoe tujfchen twee meer aarts gelykenis ,

Hoe naauwer zich de een aan d'ander bind.

Dus



VOORBERICHT.
Dus [Iraalt 'er fiaêg van hem na God, en iveêr

Van God op hem ^ een Liefdcn-'-jiederfchyn,

Waar meer fiaêg aan een oorzaak is van meer^

Daar kan geen werk , hoe zwaar , onmooglyk zyn.

Van deeze Goddelyke Liefde (om
ter zaak te komen) heeft de beroemde
Konflfchilder Octavio ofOxTO van

Veen, wiens levenswyze door A, Hoii^

braken in zyn Schouwburg der Schilders

en SchilderefTen uitvoerig is befchreven

,

zeftig 'Zinnebeelden bedacht, van welke de

Kaart- en Boekverkooper Theodorus Dan-

kerts de koopere Plaaren in bezitting

heeft , en 't is op zyn verzoek dat ik 'er

deeze Aanmerkmgen op heb gemaakt ,

nadien het een ftofte is die my onge-

meen fmaakelyk voorkwam, om 'ermyn
gedachten over uit re breiden ; ja , door

de Bedenkingen, die 'er anderen uit heb.

ben ontworpen , ben ik eer aangemoe-
digt dan afgefchriktgeweeil, om 'er ook
iets in onrym tegen over, en in een kort

vaersje onder de Print , van op te ftellen

,

niet



VOORBERICHT.
niet om iemand naar dekroontefteeken,

maar cm myn aangeboorenc zucht tot

het zedelyke eenigfms te voldoen.

Indien UE. in dit Werkje iets mogt
vinden dat der overweeging en betrach-

ting waardig is, zulks zal my ten hoog-

Iten aangenaam zyn.

CLx\ASBRUIR
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z Aanmerkingen op

\^\eere , vosr u is alle myne begeerte : zillgt Sions Harpenaar

pfaLm XXXVIII. vrs lo. En geen wonder: want alles wat
aan God is, is bcgceilyk; zyn hecrlykheid is onbedenkbaar

,

zyn wysheid is ondoorgrondelyk , zyn almagt is onbepaalt

,

xyn alwetenheid belchouwd herten en nieren , zyn heiligheid

is zonder vlekken , en zyn goedertierenheid is oneindig. Wie
moet die hoogw^aardige Godheid dan met de vuurigile liefde

niet beminnen ? want de rede leert het ons , en duizenden

ligchaamelyke en geeftelyke zegeningen verplichten 'er ons

toe , ja onze eeuwige gelukzaligheid hangt 'er van af. Kun-
nen 'er Avel grooter drangredenen bedacht worden ? en echter

(wie zou 't gelooven , indien 't niet blykbaar was ?)demeefte
menlchen/door verkeerde denkbeelden mifleid, betrachten

niets minder dan hem een ongeveinsde liefde toe te dragen.

Maar hoe moeten wy God eeren en beminnen , mogt ligt

iemand vraagen? Hy zelf leert het ons, Piahn l. vers 25.

Wie dankoffer( zal tny eeren , en zyn' geliefden zoon , "Joannes

XIV vers 2.1. Die myne geboden heeft y en dezelve bev/aart y

die is *t die my lief hseft. Die dan , voorëerft , door een

krjichtig geloof alles met dankbaarheid en vergenoegzaamheid

opneemen, wat dien Vader aller lichten van boven zend,

hoe zeer het tegen hunne vleefchelyke neigingen magflryden,

en, ten- anderen, alle zyne geboden , naar maate van hunne

krachten , door een' godzalij^cn wandel tot den einde toe on-

derhouden; deeze zyn 't die God boven alles beminnen. Wel-
aan dan , vroome zielen , laat die liefde , tot dat beminnelyk

Opperwezen , in uwe werken, woorden en gedachten altoos

uitblinken. Bewaart deeze woorden van den heiligen ^ifaph

altoos in uw hert: H'ien heb ik nevens u in den Hemelt nevths

u en luji 7ny ook mets op der aarde. fiei.u>ykt rr,ynvlte/ch en myn
herte , zo is God de rois/iecn myns kenen , en myi deel in eeuwig-

heid. Pfalm Lxxni. vers 25 en 26. Zo zult gy hier de voor-

fmaak, en namaals de volle beattirg der oneindige goederen

genieten,

Qnu



o. V. Vee NS Zinnebeelden*
Onzsi Uefde tot God,

Myn ziel, verlaat het flyk der aarde,

Om 't fchoonQe pand van dierbrer waarde,
Dat 's God , het allerhoogfte goed

:

Kleef Hem lleeds aan met ziel en zinnen,

Door all' wat kwaad is te overwinnen,
Zo zult gy eens in d'overvloed

Van nooitvergangbre fchatten deelen.

Wie zou die liefde toch verveekn?

A 2 Htcr



4 Aanmerkingen op

J[[j|^/Vr in is de liefde , niet dat zvy God liefgehad hebben ^ maar
du h'^ ons Uif heeft gehad , en aynen Zoon gezonden heeft ,

Ut een verzoening voor onze zonden : 't Zyn de nadrukkelyke

woorden van den geliefden Apoftel. i 'Joannes iv. vers lo.

ó Wonderbaare liefde ! geen liefde tot vrienden en gunftge-

nooten , maar tot vyanden , tot wederfpannige muitelingen

,

die dood waaren in zonden en misdaaden, en dien volgens de
eeuwige dood en verdoemenis verdient hadden, ó Onuit-
fpreekelyke liefde, van dien God, die de liefde zelfs is! waar
door hy ons uit de duifternis geroepen heeft tot zyn wonder-
baar licht, ó Liefhebbende Samaritaan! die, toen wy in ons

bloed wentelden , oli van vertroolting, en wyn van verlos»

ling in onze wonden goot , ja die ons by de hand nam , ons

uit het Egipte deezer waereld trok , en ons geleidde naar het

eeuwig Kanaan , by het licht der wolkzuil van uwen H Geeft

,

tn de vuurkolom van uw H. Woord, ó Opperfte wysheid

!

die, daar gy van eeuwigheid zytgezalftgevveeft, en begin noch
einde kent , van uwen hemel zyt nedergedaalt , en door uw
leere, voorbeeld, lyden,fterven, opüanding, hemelvaarten

*t afzenden van uw H. Geeft het leven en de onfterflykheid

hebt in 't licht gebragt , om ons daar deelgenooten van te

maaken. ó Onbegrypelyke liefde 1 waar door wy niet

alleen in dit traanendal gekoeftert , vertrooft , bewaakt

,

getuchtigt en gezegend worden v maar ook , door een
ontwyftelbaare hoop , in 't voorhof der eeuwige onfterf-

lykheid kunnen vernachten , die witte keurlleen , waar
door wy eens vrygeiprooken , en ter zaliger heerlykheid zul-

len ingeleid worden. Maar heeft God ons dit onwaardeerbaar

pand zyner liefde gefchonken zonder wederliefde te verwach-

ten .-' Gèwiflelyk neen: Want hoe zeker wy die fchat ook
bezitten , wy zullen hem noch zekerer verliezen , indien

wy ons aan moeiwillige zonden fchuldig maaken; dies laat

ons voorzichtig zyn. in de Aanmerking over 'teerfte Zinnen

leeld is aangetoont, wat 'er veieilcht word urn onze weder-

liefde aan dien goedertieren Weldoener te bewyzen.

6»ds



o. V. Veens Zinnebeelden. f
Gods Liefde tot ons.

II.

^ Heilbron zonder wedergade

!

Gy fchonkt, door 't fchenkeii van uw* Zoon>
Aan ons, genade voor genade.

Wat diamantinyn, welk een kroon,
Wat waert'ld , opgevult met fchatten

,

Kan haaien by djt ryk g:;not?

't Verlland kan nooit de pivs bevatten

Van zulk een onwaardeerbaar lot,

A 3 Wam



Aanmerkingen op

Want gy heht met ontfangen den geefl der dienfthaarheid zve-

derom tot vreez^e , maar ojj hebt ontfangen den Geeji der aanme-
minge tot kinderen , door -jvelken wy roepen , ylbba , Vader. Ro-

meinen VIII. vers 15. Ziet daar de uitnemende vrucht der

goddelyke Liefde, die ons niet alleen vrygemaaktheeft van de

"wet der zonde en des doods, maar die ons ook totzyne kin-

deren heeft: aangenomen, ó Zalig kindfchap ! ó Zoonen en

dochteren des allerhoogften Gods ! ó Erfgenamen van dien

grooten Vader, die ryk is over allen die hem aanroepen! ó Me-
de-erfgenamen A'an uwen oudften broeder Jefus Chriftus

,

die arm wierd , om u met eeuwigduurende fchatten te verry-

ïcen! een' Oéïavianus en een' liberius mogten zich beroe-

men, dat zy van ^ulius Cefar en Auiuftas tot zoonen en op-
volgers hunner keizerryken aangenomen waaren , maar gy

,

ïiedrige broeders , roemt in uwe waardiger hoogheid,* daar

air de hunne maar rook en damp by was. God heeft u tot

lïoningen van onvergankelyke ryken verheven, by wiens uit-

geflrektheid de gantlche v/aereld flegts by een ondeelbaar flipi

e

£an vergeleeken worden , w^aar van hy u verzekert door de

ïnfpraak van zyn' Geeft , door zyn geduurige gemeenschap in

't welbewuft geweten , die vrede Gods die 't verüand te bo-

ven gaat, en door zyn Euangeli, waar in hy udewaarewys-
heid leert, en zyn verborgenheid openbaart. Reinigt dan de

tempelen uwer herten , ó Geeitelyke kinderen ! ö Koninglyk

Priefterdom ! van alles wat befmettelyk is: want zonder vrede
en heiligheid zal niemand den Heere zien ; zo zal hy in u
woonen en wandelen ; vergeet dan uwen hoogen eerfland

niet. Konings kinderen houden nooit gemeenfchap met ilaa-

ven, zo weinig voegt het u ook gemeenfchap met deflaaven

der zonden te houden : bewaart dan altoos, door godsvrucht,

de vrymoedigheid , van in vertrouwen te kunnen uitroepen :

Abba , Vader : zo zuit gy namaals blinken als zonnen in zyn

Koinngryk,

Dosr



o. V. Veens Zinnebeelden.
Door de Liefde zyn wy Gods kinderen.

Jirgcht om uw' heilftanJ, waare vrooinen,

Gy ïyt tot kindren aau^enonnen

Van God, dat ongcfchapen Al.

6 Zaligheid nooit uit te denken!

Wat vyand kan u immer krenken,

In 't allerdrinjenlle ongeval?

Dies roept It'. eds uit een ^odsvruchtsader,

In vaft vertrouwen ; Abba, Vader.

A4 m»



8 Aanmerkingen op

VV '^ i^ oprechtightid wandelt , wandelt zeker ^iQgX , de wyfie

der Koningen , bpreukm x. 'vers-ij.- Gelukkig zyn ze dam
die, door de Goddelyke liefde onderÜeunt en aangenoopt^'

de rechte paden van godsvrucht verkiezen, om te wande-
len als lichten van wysheid en deugd , in 't midden van een

krom en verdraait gcflagti daar toe zyn wy geroepen: want
God getuipt uitdrukkelyk dat het zyn wil is , dat wy oprecht

en heilig leeven. Heere , vraagt David in den xv. PJalm,

Wie sial verkeeren in uive tent ? Wie z,al woonen op den berg

uwer heiligheid? en 't antwoord is: Die oprecht wandelt. Ge-
lyk dan een wys bouwmeeiler altoos zyn paslood met zich

draagt, om zyn gelligt lynrecht op te haaien, zo wel tot

^eraad als tot vaftigheid; zo moet ook een chriften het pas-

jood van een oprecht gtwiffe nuoit vergeeten , om , in alles

wat hy verricht, het gebouwvan zyn gedrag recht af te mee-
ten, en vaft te maaken ; dus zal het alle orkaanen en piasre-

gens van wederwaardigheden verduuren; dus. gaat 'er voor

den oprechten üeeds een licht van troofl en blydfchap op, m
't midden der duillernis van algemeene en byzondere 'ram-

pen; daar hy, die onrecht doet, geduurig een naare en dui-

Itere hel van fchrikkelyke plaagen gewaar word , zelfs in t

middaglicht van zyne zondige vermaakelykheden. ó Wat is

hy gelukkig die zich voor zyn geweten niet behoeft te verber-

gen ! die niets op "zyn hert heeft dat hem in deuitcrüegevaa-

ren kan doen fchrikken en beeven, en dievrymoedigovercen

"Waereld vol vyanden en rampen met opgerechtch hcofde kan

heene flappen ; alzins geruft op de Goddelyke voorzienigheid,die

hem nooit begeeft of verlaat Nu dit is den Ihat van hem die rem

*van handen , e« z.ui'ver tan herten •;. P/alm xxi v. vers 4. Laat cns

dan een wyze keuze doen; laat ons altoos in oprechiigheid

wandelen als vroome Nathanaëls, zonder bedrogen geve. nsd-

heid, zonder haat en nyd, vry van lafter en logentaal, en

alles wat ons in onzen loop op den rechten weg der godza-

ligheid zou kunnen verhinderen ; zo zullen wy eens uit gena-r

de -verwaardigt worden om te woonen in de nieuwe heme-

len , pn op de nieuwe aarde , daar d^ gerechtigheid woont.

Ar



o. V. Vee NS Zinnebeelden,
De Liefde is oprecht,

IV.

9

Mynziel, wil in uw' levensband,

Gods littde nimmermeer vergeeten,

Zy geeft u 't Paslood in de hand,

Van *t zuiver en oprecht geweten;

Dat richtfnoer, llrekke u tot een maat,

En regel voor 't gebouw der zeden

,

Eeirichets v^n 't huis, dat nooit vergaat,

In 't eeuwig ryk der zaligheden.
Des



10 Aanmerkingen op

^^^/ Heeren goedertierenheid duurt tot in der eeuivinheid, her-

haaltKoning D/jx'/^wely.esentwirjtigmaalinzyn cxxxvi Pfaiw,

waar in hy veele wejdaaden, door God aan lüaèl bewezen,
optelt, en ieder met die heerlyke fpreuk bclluit; zy worden
daar eeuwig genaamt, om dat God nooit ophield van hem
te zegenen. Indien wy dit nu eens op de dagen van 't H. Euan-
geli overbrengen , dan zullen wy oneindig meer reden hebben
om uit te roepen , dat Gods liefde over ons tot in der eeu-

wigheid duurt , omdat wy , door de zon der gerechtigheid

verlicht , met ongedekten aangezichte kunnen befchouwen
waar in die eeuwige goedertierenheid beftaat ; niet zo zeer in

aardfche goederen , die de chriltenen niet volürekt zyn be-

looft , maar byzonder in geellelyke rykdommen , die nooit

vergaan. Hy, die 't onverderflyk leven in 't licht heeft ge-

bracht , verlicht ons met de üraalen zyner eeuwige , dat is

,

geduurige genade ; hy verkwikt, verflerkt en vertrooil ons

met den geftadigen invloed van zyn H. Geeft, en befchenkt

ons met de zekere hoop eener zalige onfterflykheid; dus over-

ftroomt hy ons met eeuwige genadegaaven in dit wilTelvallig

leven : Maar wat fchrander vernuft heeft ooit konnen bevat-

ten wat het zy met eeuwige kroonen en bruiloftsfeeften in 't

nieuw Jeruzalem befchonken te worden .'* Hier moeten a1lc

onze befpiegelingen ftil voor liaan , om dat het goederen zyn
die nooit befchouwt , gehoort , noch in de gedachten zyn opge-

klommen, ó Eeuwige liefde Gods ! wie vind zich niet aan-

genoopt om door uw kracht gefterkt, die onèmdige goeder-

tierenheid met, een geduurige wederliefde te beantwoorden i*

Men kwyte zich dan in die allernodigile pligt op dat wy 'er

namaals 'eeuv/ig in mogen deelen. Men rocpe dan uit met een

dankbaare tong, maar vooral met een gehoorzaam hert: Loojt

den Heere myne z,U'le : a? al ivat binntn my is zynen he'digen

naam. Looft den Heere m^^me ziele , en vergeet geene van z.yne

tveldaaden : die alle Hwe ongerechtigheid vergeejt ; die alle uwe
krankheid genee/i y die uiv leven verloft vnn't verderf, die u kroont

tr^et goedertierenheid en barmherttgheden. Pfalm cm. vers i tot 4.

De



o. V* V E E N s Zinnebeelden, i i

De Liefde is eeuivïg.

Dsci' kring, die eind noch aanvang kent

Verbeeld (jods Licrde, zonder cna
,

Die is, d\Q was, en It.-eds zul wezen,

t) Eeuwige uitvlocd vnn geluk!

ó Ballennbron in ramp en druk

!

Wie moet u niet geduurig vreezen.

Om eeuwig in uw gunft te liaan,

Daar 't eeuw'g heil zal nooit vergaan?



12 Aanmerkingen op

_l» uw licht zien wy het licht : Zingt den Pfalmifi in zynxxxvi.
j'/alm : Dus is de Goddelyke liefde alleen de Bronader van 't

licht, Hoe lieflyk het licht , en hoe naar en droevig de
duifterms zy , weet elk die 'er onderlcheid van kan mak-
ken. Licht betekent, in een' gecftelyken zin, kennis, deugd
en gelukzaligheid : In die drie opzichten word onzen Heiland

het licht der waereld genaamt ; want door het licht van zyn
H. Euangeli onderwyft hy ons in^de kennis der waarheid

die naar de godzaligheid is , door het licht van zyn heilig

voorbeeld leert hy ons zyne geboden betrachten , en door
het licht van een bevaiteiyke wetenichap zyner opihnding,

verzekert hy ons van de eeuwige gelukzaligheid , ja tot dit

alles onderlleunt hy ons krachtdaadig , door het licht van
zyn H. Geeft en genade , waar door hy ons op het ^1-

lerklaarfte doet begrypen , dat zyn juk zacht , en zyn' laft

licht is, en zyne wetten niet zwaar voor ons zyn om de-

zelve op te volgen, ó Liefhebbende Zaligmaker! wie zou
zo ondankbaar tegen u , en zo haatelyk tegen zich zelven

weezen , dat hy zyn oogen voor dat heerlyk hcht moetwil-

lig zou fluiten , en in de duifternis van onkunde en godloos-

heid wandelen , om eeuwig rampzalig te worden ? Leer ons
dan volftandig in 't hcht leeven, gelykgy in 't licht zyt; laat

ons ten befluite door uw heilzaame les opgewekt worden > om
als lichten in een krom en verdraait geflagt te wandelen ; Laat
uw licht alaoo jchynen zx/or de menjchen dat zjy uwe goede wer^

ken mogen zien en uwen leader die in de hemelen is zerheerlyken»

Mattheui V. vers i6. Zo zullen wy hier het hcht van uw God-
delyke gemeenfchap genieten , en namaals in het eeuwig licht

uwer volzahghetd duizendmaal fchoonei blinken als de hclderile

middagzon , die zich hier aan den hemeltrans vertoont.

V»



o. V. Veens Zinnebeelden.
De Liefde verlicht.

VI.

IJ

6 Godlyk licht dat elk beilraalt!

En in den boezem nederdaalt

Van allen , die uw' glans beminnen;
Behoé ons voor de duillernis,

En aües wat aanlioot'lyk is;

Leer (Vi',s de waereld overwinnen
Door ': licht van 't waar geloof en deugd,
Om 'c licht van uw volmaakte vreugd.

.eit



14 Aanmerkingen op

X^en icgelj^ die bid y die cntfangt , zegt 's waerelds Heiland

Manhetis vii. vers r. Gelukkig zyn dan de waare aanbid-

ders, die hem, door een' deugdzaamen wandel, in geeii en

in waarheid aanbidden: wantdeGoddelyke liefde overüroomt
hen met fchatten van gezondheid , maiigheid , kuisheid ,

vergenoegzaamheid en lydzaamheid; ja met onwaardeerbaare

fchatten van een v/elbewult geweten, die geduurige maal-

tyd , die alle waereldfche vencaakelykheden overtreft , die

•vrede Gods die alle veriland te boven gaat ; met fchatten van
een waarachtig geloof aan , en een verzekerde hoop op de
eeuwige gelukzaligheid. Decze onbedenkelyke goederen zyn

,

om zo te fpreeken , te koop voor een Üantvaüige gehoot-

iaamheid, aan den goedertierenen Schepper, van weinigjaa-

ren, dat is van onzen levenstyd: Dit beveiligt, den Apoftel

joannes, i Joannes ui. vers iz. Zo wat wy bidden ontfangen

ivy van hem , dewyl wy zyn geboden hezvaaren , en doen '/ geen

hehaaglyk is voor hem. Wat zyn ze dan ongelukkig die on-

heilige handen en bezoedelde herten ophefien tot dien heiligen

God , wiens cogen zo rein zyn dat zy het booze niet kunnen
aanfchouwen; tot dien alwetenden God, voor wien niets be-

dekt is; tot dien rechtvaardigen God, die een iegelyk ver-

gelden zal naa zyne werken, en tot dien Almagtigen God,
die niemand kan wederüaan, en noch waanen dat zy ver-

hoort zullen v.'orden. Wat zyn ze rampzalig die alle dee-

ze eerftgeboorterechtcn , als andere Eiaus , verhandelen om
eenige fchotels moes van zondige rykdommen , eeramp-

ten en weiluiten. Men fchuwe dan dte khppen, daar veelen

hunne zaligheid op verzeilen; men beftcede liever, door een

voorzichtige koopmanfchap , alles, om dien Euangelifchea

Paerel te bekomen, waar op wy namaals een wmll zullen

vcrkrygen van een onverderflyk koningryk , daar duizeiid

waerelden voor moeten zwichten.

D$
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De Liefde geeft de befte belooning.

VII.

Gods ïegen daalt, voor 't vroom gemoed,

IV'' et c«mc tak van pallem neder,

Eeii minnebeeld van overvloed,

Terwvl de liefde Gods het teder

bcwaaia, en aanmet tot zyn' plicht

Van reine en vuuri^e gebeden.

J>>ic \vandelt in het heilig licht,

Verkrygt een' fchat van zalighedeQ,



ï<J Aanmerkingen op

Xk hen ijerftandiger dan alle myne leeratjrs, om dat uwe fe^
tuigetiijfen myne betrachtinq^en z,y?i , zingt Sions Harpenaar,
Pfalm cxix. vers 99. Geen wonder; want hy was door de
liefde Gods onderwezen , en die beitaat in het bewaaren zy-
ner geboden. Het Heidendom mogt op hunne Wysgeeren
en Redenaaren , het Jodendom op hunne Rabbynen roemen

,

en veele Naamchriftenen mogen zich roekeloos den naam vari

Godgeleerden toeëigenen;deugzame zielen , die, met den lyd-
zaamen Hioh , by ondervmding geleerd hebben , dat de vree-

Z£ des Heeren wysheul , en van loet kivaade te zvyhen ver-
Jland is , zyn de waare Godgeleerden , fchoon ze te Rome
en te Athene onbekent zyn; dit zyn de aandachtige en vroomc
Mariaas , die niets liever dan aan de voeten van Jefus

zitten, om de waare wysheid uyt zyn* mond te hooren, en
nedrigheid en zachtmoedigheid van hem te leeren , en dus de
ruft hunner zielen , dat befte deel, verkiezen, dat nooit van
hen zal genomen worden ; ja dit zyn ze die de wysheid , die

van boven is , in hunne herten ontfangen , daar de Apoftel
Jacobus zo heerlyk in zyn derde Hoofddeel van fpreekt. Al te

vooitreffelyk zyn de woorden van de wylle der Koningen dat
wy dezelve hier niet zouden invoegen: Welgelukz^alig k de

menfch die wysheid vind , en de menjch die verftandi^heid voort-^

brengt: want haaren koophandel is beter dun den koophandel van
zilver f en haare inkomji dan 't uitgegraven goud. Zyis koftely-

ker dan robynen , en al luat u iuften rnag is by haar niet te ver^

gelyken, Lankheid der daien is in haare rechterhand , in haare

[Unkerhard y rykdom en eere. Haare zuegen zynivegender liejiyk»

heid , en alle haat e padm vrede. Zy is een boom des levens den

geenen die ice aangrypen , en eik een die ze vaft houd word zvel"

celukzalti, Spreuken iii. vers 13 tot 16. ó Hemellche wyshcid,

beüaande in een' godvruchtigen wandel! wat ishy gelukkig die u
bezit ? door u kan een godlievende ziel over kroonen heene flap-

pen, eneenwaereld vol rykdommen, eeramptencn wellulten

verlmaaden. Wel aan dan , leergiei igc herten , laat u door Gods
liefde onderwyzen ; begeeft u gewillig aan haare voeten ,

door het leezen , hooren , befpiegelen , en , daar 't vooral op
aankomt , door 't betrachten der Euangeliwetten ; zo zult gy
hier de voorfmaak, en namaals het volk genot van de eeu-

wige gelukzaiigheid bezitten.

De
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De Liefde is de hefle leermeejler,

viir.

6! Die, gewillig van gemocde,
Zich onder Jefus tucht en hoede,
En aan zyn voeten neder zet,

Om Hem voor alles te begeeren,

Wat kan hy all' geheimen keren
Uit zyn volmaakte Liefdewet?

Daar 't waanwys brein met all' zyn droomen,
Hoe hoog 't ook klimt, nooit by kan komen.
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YV ^^^ waar uw fchat is , rJaar zal ook uw herie zyn , zegt

's waerelds Verloffer Matth» vr. vers 21. Na dat hy 't verga-

deren der aardfche fchatten om hunne vergankelykheid had
verboden ; maar van v^^elk een' fchat fpreekt hier den Hei-
land? De Propheet ;7^/rtif'^i zal 't verklaaren, daar hy van 't ver-

drukt Ifraël dus fpreekt : De vreezc des Heercn zal zyn* fchat

z.yn , Je/aïas xxxiii, vers 6. Dat is die fchat , die alle vv^aare

geloovigen in de koffers van hunne herten zorgvuldig bewaa-
ren; hier kunnen zy toetreeden vv^anneer 't hun lult. Dicon-
waardeerbaare fchat te overwegen , zich daar in te befpiege-

len , en God voor die dierbaare gift te loven en te danken

,

is hunne gewoone bezigheid, en grootll' vermaak. Geen
gierigaart kan zich meer om zyne ontelbaare paerlen , diaman-
ten en goude Haven verheugen ; geen ftaatzuchtige zich meer
om 't bezit der hoogfte eerampten verblyden , en geen welluftige

meer naar onafmeetbaare üroomen van uitgezochte dertele

vermaakelykheden wenfchen , dan zy over hunne geefte-

ïyke rykdommen , hoe arm en veracht zy ook in de oogen
van trotfche waereldlingen fchynen mogen : Want de God-
delyke liefde heeft hunne herten zo ingenomen , dat 'er de
minile plaats voor verbodene aardfche bedenkingen niet in is

overgebleven; zy zoeken niet anders dan haar, en leezenniet

anders dan van hunne hemelfchatten des geloofs, der liefde,

der hoope , der matigheid , der rechtvaardigheid en godzalig-

heid; die leggen ze op winft aan, en vermeerderen dezelve
door de goddelyke genade , en fluiten ze op in de binnenfte

kabinetten hunner zielen; dus ftaan ze geduurig op de wacht,
tot dat ze door de dood voor hunnen Heer geroepen worden,
om rekenfchap van hun Rentmeeflerfchap te geven , en fchei-

den met een verzekerde hoop uit dit leven , dat zy voor ge-
trouwe dienaars en dienaarellen zullen erkent woorden , om
voor eeuwig in de oneindige fchatten der hecrlykheid te dee-

len.

Gods
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Gods Liefde is de dïerhaarflefchat.

Ai iie eens hoe begcerig vat

De ziel naar naaren liefiten Schat,

In 't koffer van 't gemoed beflooten;

Die rykdom, vry van ongeval,

Waardeert en mint ze boven all*.

Wech vaUche glans van 's waerelds Grooten!
Hoe fchoon ge in 't oog der dwaazen praalt

;

Niets is 'er dat by Jefus haalt.

B 2 'Z'dlig
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Z)altg zyn de reine 'van herten : ivant zy zullen God zien ,

zegt Jefus Matth. V, i'ers 8, En den Apoftel Joannes , dat 'er

viéts onreins in 't nieuw Jeruzaletn zal ingaan^ Openb.xxi.vers

2. Zo dat alle reine , kuifche en vroome menfchen de eeu-

wige vreugd , en alle onreine en godloozen , de oneindige

rampzaligheid zullen ter. deel vallen : want Gods oogen zyn
20 rein dat zy het booze niet kunnen aanfchouwen. Om onze
fmetten dan te kennen , en om ons van de zelve te reinigen,

heeft de Goddelyke liefde twee middelen aan de hand gegee-

ven: Het eerfte is de Ipiegel vanzynH.Euangeli, waardoor
wy de allerdiepfte boezemvlekken op 't klaarft kunnen gewaar
worden , en het andere is 't levendigmakend water van zyn
H, Geeft , die ondoorgrondelyke Fontein die geduurig over-

vloeit ; die dan dit onbezwalkte fpiegelglas dagelyks met ernft

gebruikt om 'er zyn zonden in te ontdekken , en zich telkens

van dat helder water , door waar berouw en oprechte bekee-

ling bedient , om d'izelve uit te wifl'chen , die zal door zynen

getrouwen Zaligmaker , die alle goedwillige zielen krachtdaa-

dig he>pt reinigen , ten eenemaal voor zuiver verklaart wor-
den , fchoon 'er noch eenige vlekken van zwakheden en over-y-

lingen mochten overgebleven zyn : maar hy die , door de op-

/lapeling zyner misdaaden , die onwaardeerbaare fpiegel ver-

werpt, en datgeeflelyk water moetwillig beroert, eninzyne
onreinigheid wil blyven wentelen , zal nooit rein worden

,

maar eeuwig by de onreine geeften moeten woonen, daarhy
vergeefs naar een druppel water zal wenfchen om zyn bran-

dende tong te verkoelen , terwyl alle gereinigde zielen zich

voor eeuwig met eene onuitfpreekelyke blydfchap aan Sions

waterftroomen zullen verluftigen.

Di



o. V. Vee NS Zinnebeelden.
De Liefde reinigt

.

11

Zal 't mondig hert van 2yne fmet

Zich zuiveren, 't moet uit de ftraalén

Des fpiegels van Gods Liefdewet

Het middel tot zyn reinheid haaien
;

Dat fyn kridal, 't geen nimmer vleit,

Zal daar op 't allerklaarfte ontdekken,

Dat ieder menfch 2yn boezemvlekkea

UitvvifTchen moet door heilighüid.

B 3 De
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Xjc almachtige God, die groote Infteller van 't Huwelyk
legt van Adam en Eva Genefis ii, 'vers 24. Deeze zuilen tot

één vleefch zyn. Dit was toen al een ichets van het geeftelyk

Echtverbond tuflchen Jefus en zyne waaregeloovigen. Dee-
ze Éénheid word beveiligt, aan de zyde der Bruid , door één
Geloofaan deneenigen waarachtigen God,en Jefus Chriftus dien

hy gezonden heeft , één Doopfel , één leere des Euangeliams , en

door dat nodig Een , de waare godvruchtigheid ; aan de zyde des

Bruidegoms, door één ampt van Middelaar en Voorfpraakby
God den Vader , door één geduurige befcherming en onder-

houding naar ziel en ligchaam , door het geleiden op één weg
die den verftandigen opvoert naar boven , en eJndelyk , door
één rechtspleeging in den laatflen Oordeeldag, om zyne Bruid

voor ééns en altoos vry te fpreeken , en over te brengen naar

die ééne ftad die fondamenten heeft , in dat éene onbeweeg-
lyk Koningryk , om daar voor eeuwig met Hem , met de
heilige engelen en de geeften der volmaalcte rechtvaardigen, in

een gewenfchte veréeniging en onbedenkelyke heerlykheid,

te leeven. Dit en noch meer , 't geen we kortheidshalven

voorbygaan, wil het één , de grondilag van alle getallen, dat

nooit verdeelt kan worden , te kennen geeven. ó Onwaar-
deerbaar één ! ó Zalige verl'melting tot één hert en één ziel

,

hier in der tyd , en namaals in de eeuwigheid ! Wat zyn ze

dwaas die , door een geeftelyk overfpel , dien vallen band der

eensgezindheid verfcheuren , tot hunne eeuwige rampzalig-

heid! Men fpiegele zich dan aan hunne zorgelooze blindheid;

men leere voor all' de waare ootmoedigheid betrachten, dat

valle fondament voor 't gebouw van 't nodig Eén : want ge-

lyk onder de getallen niet minder en lager is dan één , zo wil

2y ook liever de minlte en laagile blyven, en meteen zo wel
als met tien te vreden zyn; indien wy haare lellen volllandig

opvolgen , 20 zal 't oi:s hier en namaals aan geen gelukzalig-

heid ontbreeken.

De
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De Liefde ziet op het 'volmaaktJIq Eén,

Men ik hier op geen groot getal;

Die 't nodig Eén heeft, heeft het all',

Bedaande in 't vol genot van Jefus.

ó Braidegom van myn gemoed!
Verfmelt my in uw^ liefdegloed,'

Zo vraag ik naar geen' fchat van Krelus,

Geen v^ellull van Sardanapaal.

Uw Eén verdooft all' 's waerelds praal.

Ü4 De
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JLJe Propheet Hofeas, fpreekende van de worfleling Jacobs,
geeft 'er dit getuigenis van: En in z,ya 'kracht droeg hy zich Vor-

fielyk tegen den Engel, en overmogt hem. Hofeas xii. vers 4 en
5» Wat leert ons deeze worfieling ? Wat anders ? dan dat wy,
door de Goddelyke liefde aangenoopt, ook m et Jefus moeten
ftryden, en met een zoet gev/eld hem den Palmtak van zyn
genade trachten te ontrukken, om 'er deel aan te hebben. Hoe
ftreng ons ook den waereldlyken oorlog verboden is , dceze
geefielyke kryg moet echter nooit ophouden; jahoevuuriger
en ftantvaftiger wy ons in deezenllryd gedragen , hoe wy aan-
genaamer in Jefus oogen zullen wezen: want het is een'ihyd
der liefde ; het is den goeden ftryd des geloofs , om naar 't

eeuwig leven te grypen; dus verovert menhetKoningrykder
hemelen door bidden zonder ophouden; door geduurig waa-
ken en vaften : door jaagen na vrede en heiligmaaking. Hoe
gelukkig zyn die chriftelyke helden, als zy met den kloekmoe-
digen Jacob kunnen uitroepen, terwylzy met hunnen Heiland
worllelen: Ik zal ti met laaten gaan, ten zjy go my zegent. Ge-
nefis xxxn. Die dus ftryd zal eindelyk met Ifraël zegepraa-
len ; al moet hy At\\ gantfchen nacht worllelen tot aan den
dageraad; al word hem zyn heup ontwrongen door veele ver-
drukkingen in deeze duiftere en vcrwerde waereld ; geen nood:
het heerlyk loon zal eens all' den laüigcn arbeid verzoeten.
De kroon des levens , voor hem wechi^elccht , flikkert reeds
met heldere ilraalen in zyn ziel ; dat is de dageraad die reeds
is opgegaan, om voor de zon der eeuwige gelukzaligheid plaats
te maaken , waar door hy m een vrolyke verwachting der vrucht
zyncr zegepraal, met groot verlangen uitroept: Hsereïk wagv
op tiwe zaligheid ; ja ^ komt , Hecrc "fent-.

De
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De Liefde ivorfrelt om de prys,

XIL

De 2iel , tot worü'len opgewekt,

Trekt fterk, terwyl haar' Heiland trekt;

Elk tracht de Pallemtak te winnen
Van meefl behaagelyk te zyn.

ó VVaereld vol bedrog en fchyn

!

Leer hier een' liefdeflryd beminnen,

Die fchooner eerglans geeft, en vrucht,

Dan uw verderflvke oorlogsiucht.

De
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X-Js Mond der waarheid zegt tot trooit van zyne discipe-

len en alle waare gcloovigen , ^oannes xv. ven 5. Ik ben

de waare wynjlok , en gy de ranken ; die in my blyft , en ik 2n

hem , die draagt -veel vrucht. Kan 'er wel naauwer verèeni-

ging bedacht worden dan de v» ynftok met de ranken ? En zo
wil de Heiland dat de vroomen in Hem zullen blyven, met be-

lofte dat hy dan ook in hen zal blyven met alle zyne dierbaare

genadegaaven ; dat noemt hy , in 't voorgaande Hoofddeel

,

met zyn Vader tot Hem te komen en wooninge by hen te

maaken. De befte Uitlegger van deeze woorden is dceze zelf-

de Apoftel, in zyn cerlte brief Hoofddeel 11. verso» Diez.egt

dat hy in hem blyft y vwet ook zelve alsio wandelen als hy gewan-
delt heeft^ Dus baart gelykheid van natuur de befte hefde.

Hoe nader, door een deugdzaam leven aan God, hoe meer
luft en blydfchap; hoe verder van dat Opperwezen, door
een godloos gedrag , hoe meer angftvalligheid en wroeging;
Wel te recht zegt dan Afaph in den lxxiii. Pfalm, Het ts

my goed naby God te z.yn : Want die verre van u zyn zullen

-vergaan^ Hy die in de hoogte en in het verhevene woont,
die hemel en aarde vervult , woont tevens in hem die een'

verbryzelden geeft heeft, en Gods verlooren gunft met traa-

nen weder zoekt. Tn zulke herten fchiet hy de pylen zyner
liefde , met verwachting dat zy Hem ook uit wederliefde met
hunne pylen van dankbaarheid en gehoorzaamheid zullen

treffen» Wat moet het een heugelyken ftand zyn , daar de
Goddelyke liefde dus van wederzyden blaakt ! als de Brui-

degom zegt : Ziele ik ben uw heil ; en de Bruid antwoord : Her-

telyk liefheb ik u, Hteremyn toeverlaat en fierkte* Gelyk een

hart fchreeuwt naar de water/iroojmn , alzo verlangt myn ziel

naaru, wanneer zal ik voor uw aangezicht verfchynen? Ge-
lukkige zielen , die dus de trekking van Jefus volgen , en zy-

ne goddelyke natuur deelachtig worden; zy zullen hierin een
veilig en hoog vertrek zeker wooncn , en namaals voor
eeuwig verfmelten in de zalige gemccnfchap vun dien God,
die alles is in allen.

De
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De Liefde trekt ^ en word getrokken.

XIIL

Gelyk de zeilfleen 't yzer trekc,

Zo word de ziel hier opgewekt
Om naar haar Bruidegom te mikken;
Zy ichiet op Hem, en Hy op haar.

ó Geellelyk verëenigt Paar!
Gy zult voor ramp noch onruft fchrikken.

De wederzydfche liefdegloed

Maakt all' het bitter honigzoer.

Dh
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\ Jit h de liefde Gods , dat vjy zyne geboden heivaaren , lee-

7,en wy by i i^oannes v, vers 3. De deugd is dan het ken-

teeken der liefde: want God, en onze naaflen als lich zelflief

te hebben , zyn de twee fpillen , om zo te fpreeken , daar on-
2en gantfchen godsdienil op draait. Immers heeft men hem,
die recht lief heeft , niet aan te noopen , om alle dienften,

krachten en vermogens aan 't geliefde voorwerp op te dra-

gen. Die de waereld in zyn hert bemind , denkt en fpreekt

niet dan van de waereld , hy is niet liever dan in de wae-
reld , en wat hy verricht is voor de waereld» Gantfch tegen-

ftrydig is het met den aart van een godlievende ziel gelegen ;

zy denkt en fpreekt niet dan van God , in haare gebeden

,

dankzeggingen en befpiegelingen , ja zelts in haar tydelyk be-

roep; zy is niet liever dan by God, in wiens gemeenfchapzy
meer lieflykheid vind dan zy ooit zou kunnen wenfchen; en
nademaal zy de wil van haar Beminde weet, dat is, de hei-

ligmaaking, of godsvrucht , ó! hoe begeerig Haat ze zyn wet-

boek op , om te weeten wat haar te verrichten of te vermy-
den ftaat; en op die kennis is zy niet te wederhouden om de

plichten van matigheid , rechtvaardigheid en godsdienftigheid

,

llantvaflig, onbeweeglyk en overvloedig , uit all' haar herts-

vermogen te betrachten : waai om? De liefde, die alles ver-

mag, dringt haar, zet haar aan, dryft haar voort, en geeft

haar kracht om alles te onderhouden v^at haar lieve Jefus haar

heeft aanbevolen; dus is de hefde de vervulling der wet, en

den band der volmaaktheid; dus worden de goede boomen
aan hunne vruchten gekent ; dus is hy die de gerechtigheid

doet, rechtvaardig; ja dus is het bewaaren van Gods gebo-

den het vcorr.aamfle kenteeken dat wy hem ongeveinsd be-^

minnen: Gelukkig zvn ze dan die de lieide tot de waereld een

fcheidbriefgeeven , en hunne geeften , zielen en ligchaamen aan

de Goddelyke Hefae opofferen , om namaals uit gcjiade voor

eeuwig in zyn lieldevlammen te verfmelten.

Dt
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De deugd is 't kenteeken van de Liefde,

XIV.
jf ^

Hy , die de Spiegel met ïich draagt

Van zuivre deugd, en de effen fchaalen

Der wysheid , om nooit af te d waaien,

Toont waarlyk dat hy God behaagt,

En Hem van herten wil beminnen

;

Myn ziel leer dan uit Jefus wa,'

Hoe gy uw' wandel onbefmet

Eewaaren moet, en 't kwa^d verwinnen.
M'crU



30 Aanmerkingen op

y^ erkt uwes zelfs zaligheid met 'vreezen enheeven: zvant het

is God die i?i uiv werkt , beide het willen en het werken , naar

z'jn vxlbehaagen , zegt den Apoftel Paulus Philippenfen ii« vers

12 en 13. Daar Jeius dus trekt, en de ziel, door de Godde-
lyke liefde aangenoopt, hem dus gewillig volgt , daar is de be-

ftendigfte vrede in de grootfte onruft van de waereld te vinden

;

daar geniet men honigbeeken van blydfchap en vergenoe-

ging m de dringenfte nooden en wederwaardigheden, ó Zoe-
te eenftemmigheid van v/il, tuffchenGodendegeloovigeziel!

wat tong , wat pen is machtig om uw lieflykheid uit te druk-

ken ? Men behoeft de verzierde goude eeuw uit de geweften

der alöudheid niet te rug te haaien , men vind de onverzierde

hier in 't midden van de yzere; men behoeft het aardfche Pa-

rades niet op te zoeken , men bezit het in 't vroom gemoed.
Struikelt de ziel nu en dan door zwakheid, onvoorzichtigheid

en over-yling buiten t gareel , de liefliebbende Zaligmaaker

,

die nevens haar trekt, onderlleunt haar, en recht haar weder
op: want zy vermag alles door Hem die haar kracht geeft;

dus geüerkt zynde , ontmoet ze geen i^eiltens van vejrwaand^

heid zo aaklig , geen bolTchen vol woedende hertftochten zo
gevaarlyk , en geen dieptens van rampen zo vreeiTelyk , daar

zy niet kloekmoedig door kan worllelen , en 'er over heen
flappen , tot dat de reis volbracht is, en de ziel in de ruft, die

vool: Gods volk overgebleven is, voor eeuwig vernacht. On-
willige en weêrbarllige herten, die altoos Gods raad veracht,

en u tegen Hem verheft, waar doorgy een' onverbiddelyken

beul in uwen boezem moet draagen , die zelfs in uw gewaande
weelde niet ophoud uwe ingewanden te verfcheuren; waakt
toch uit uw' doodflaap op; neemt de roeping en klopping van
uw' Heiland waar; noch ftaat hy met de armen zyner genade

-voor u open ; verzuimt dan geen oogenblik om u door een
waare bekeering met hem te verëenigen; zo zult gy biereen

gewenfchte ruft , en namaals de eeuwige gelukzaligheid beër-

ven.

J)e



o, V. Veens Zinnebeelden.
De Liefde is eensgezind met God.

XV.

J»

De zfel is in 't gareel ^cflagen;
Hoe willig gaat zy voor haar' wagen,

^
Nu Jeius met haar eensgezind

Kaar kracht verfterkt , en haar helpt trekken.
Wat wil dit Zinnebeeld ontdekken?

Dat ieder, (\\q zyn heil bemint,
Eenftemming met Gods wil moet weezen,
Door Hem te dienen, en te vreezen.

My



jj Aanmerkingen op

Jyi^y aangaande het is my goed nahy God ie weezen, zingt
Sions Harpenaar py^/^ Lxxiii. versr^. Zo rekhalft een vroo-
me ziel naar haaren oorfpronk j zo wend zy 't gezicht van de
aarde naar den hemel , naar die Oppermajelleit , die , hoe wel
liy overal tegenwoordig is, echter eigenJyk, naar het woord
der onfeilbaare Godfpraak, in 't verhevene woont, en in den
hemel zyn' troon geveftigt heeft* En fchoon zyuit zwakheid
ïomtyds het oog naar het fchyngoed der aarde mocht wen-
den , zo onderwylt haar de Goddelyke liefde, die haar nooit
verlaat, door voorbeelden , gelykeniflenenlefren, die dingen
te zoeken en te bedenken die boven zyn; die leert haar met de
Vrouw , Openb. xiv. de maan met alle het ondermaanfche on-
der haare voeten te treeden ; en zich met de zon der hemel-
fche befpiegehngen te bekleeden , om allengs bekwaam gemaakt
te worden tot het deelgenootfchap der heiligen in 't ongenaak-
baar licht , om haar borgerfchap van het nieuw Jerufalem te

keren kennen , door een wandel die reeds in den hemel is.

Dus los gemaakt van de aarde , en vaft geklonken aan het he-

melfch heiligdom , heft zy 't hert geftadig naar boven , en be-

zorgt de welftand des ligchaams niet meerdanomdewelftand
der ziel te behouden , terwyl zy bezwykt van verlangen om
haar kerker te ontvluchten , en voor eeuwig met haar' Bruide-

gom Jefus verëenigt te weezen. Gelukkige geiteltenis ! daar

duizend waerelden vol overvloed voor moeten zwichten ; en
driemaal zalig hy, die zyn* bouwvalligen tabernakel, hoe
waardig ook door de dwaasheid gefchat, flechts licht en los

opflaat , om 'er in de uure des doods met vrolykheid van af

te kunnen Icheiden , en door een verzekerde hoop het huis

reeds bewoont , dat zonder handen gemaakt , en eeuwig in

de hemelen !$

De



o. V. Veens Zinnebeelden. 35
De Liefde ziet fieeds naat boven.

XVI,

Hoe zalig is hy , die het oog
Van zyne ziel Iteeds heft om hoog,

Gelyk de zonnebloem de ftraalen

J>er dagtoorts volgt, en haaren gloed!
Die dus de glans van 't hoogde Goed

In een geheiligt hert laat daalen

,

Laat zich niet prangen onder 't juk
Van *s waerelds lailig waaneeluk,

C Wj



54 Aanmerkingen op

YV y ^^^^^ > ^^^ ongedekten aangelichte , de hecrlykheiddes Hee-^

ren aanfchonzvende , -worden door het zelfde beeld in gedaante zeran-

dert , njan heerlykheid tot heerlyhheid , t^As van des Meeren Geejl,

II Corinthen iii. -vers 18. Diis verheft de Apoftel Paulus de
uitneemenbeid van 't Chriüendom boven 't Jodendom, dus

toont hy dat , door de offerhande van Chrifliis , het dekzel

der Moiaïiche wet is afgeligt , voor allen die in hem geloo-

ven , waar in de Zonne der gerechtigheid haare ftraalen van
genade onbelemmert neder fchiet, om hen te verlichten in

de kennis en de betrachting der waarheid die naar de godsdien-

'ftigheid is. Gelukkig zyn ze dan , diehunne zielen reinigen van
alle vleefchelykc en geeftelyke befmettingen , en allebedekze-

len der fchande van zich werpen, door de kracht vandesHee-
ren geeft , opdat ze dus , als zuivere brandglaazcn , zich van
dat glansryk licht laaten beftraalcn, waar door alle hinderlykc

voorwerpen in den loopbaan der godzaligheid worden verteert;

20 zal dien Geeft hen doen vorderen van heerlykheid tot heer-

lykheid, dat is van deugd tot deugd , tot dat ze, daar ze te yoo-
ren afichuwelyke en mismaakte zondaars waaren, nu, door
den fpiegel van 't voorbeeld hunnes Heilands gcduurig in ic

den, in zyne gedaante verandert, dat is zyn beeld gciykfor-

mig worden : dit noemt de Apoftel Petrus de Goddelyke na-

tuur deelachtig te worden , door 't ontvlieden van 't verderf

dat in de waereld is door de zondige begeeriykheid. Welaan
dan godvruchtige zielen; laat uw licht door 't gezuiverd brand-

gla» van een heilig hert, aan de ftraalen der ongefchape Zon
ontfteckcn, dan altoos ichynen voor de menfchen, datzy uw
goede werken mogen zien, en uwen Vader die in de hemelen
is Terheerlyken , Mattheus \, Indien gy dus van heiligheid tot

heiligheid voortgaat , zo zult ge namaals in 't zalig Sion van
heerlyKheid tot'heerlykheid blinken, als de zon m 'tkoning-

ryk der eeuwige heerlykheid.

m



o. V» Veens Zinnebeelden, jj-

De Liefde vordert fteeds in V goede.

XVll

6 Zon van eeuwigheid geweeft

!

Befchyn het brandglas van myn* geeft,

Op dat zyn weerglans mag verteeren

AU' 't kwaade dat my van u trekt;

Zo zal ik , vry en onbevlekt,

Den weg van uw geboden leeren

;

Zo zal ik rordren in de deugd,

Die 't hert ia 't zwaarlte kruis vcröeagt

C i Diê



3<S Aanmerkingen op

\Jie vader ofmoederlief heeft hoven my y is?nynsmetwaardk,

zegt ^s waerelds Heiland , Matthcusr^. -vers '2,-1, Waaruit wy
kunnen leeren dat de Goddelyke liefde in alle onze verrichtin-

gen fteeds moet boven dryven : want hoe zeer wy verpligt

zyn na Gods bevel onze ouderen te beminnen, die zucht moet
echter niet verder gaan dan tot den altaar toe; gelyk het oude
fpreekwoord zegt: want hem komt met recht de grootfte we-
derliefde toe , die ons de meefte weldaaden heeft beweezen ;

en wie is dat anders dan den Almagtigen God ? Die ons niet

alleen tot redelyke menfchen heeft gefchapen , maar ook in

Chriftus jefus herfchapen tot zyne zoonen en dochteren , als

erfgenaamen van de onvergankelyke goederen. Hy is't, die

ons dagelyks voed , onderhoud , befchermt , bewaakt en be-

waart onder de vleugelen zyner voorzienigheid , ja die ons

,

na een gehoorzaamheid van weinig jaaren , eeuwig wil zal'g

maaken: wat zyn onze ouderen daar en tegen ? Niet dan mid-

delöorzaaken waar door wy in de waereld zyn gekomen; niet

dat wy hen daarom klein moeten achten; gantfchelyk niet:

•wy moeten hen, naaft God, alle eerbiedigheid bewyzen, en

naar ons vermogen ten dienft (laan als gelchikte kinderen be-

taamt: maar als zy ons iets afvergen dat met de deugdftrydig

is, dan moet de Ipreuk by ons gelden, dat men God meer ge-

hoorzaamen moet dan de menfchen , al zouden wy de gunft

van onze ouderen , ten eenemaal verliezen. Aanmerkelyk

zyn de woorden van een vroom chriften in Engeland, die,

om de vervolging te ontvhöden, zyn toevlucht tot zyn moe-

der nam , die hem dus toefprak: (want zy was noch onder

't Pausdom; Cy hebt den "jloek van Chnjius , en de myne iva.-ir

cy '7aat : il^ heb niets voor u dan een bondel houts om u te ver~

branden \ waar op hy dit merkwaardig antwoord gaf: achm'^n

lieve moeder ! wu; ei^en vloek kunt ge my <itevcn , maar de vloik

'uan Chrifius niet', want hy heeft my gezegend, en ik ivd God

bidden dat hy u altoos zegend. Die zyne ouderen dus eert,

doch God boven hea bcmmt , zal namaals de kroon des le-

vens genieten.

Gods



o. V. Veens Zinnebeelden*
Gods Liefde gaat boven de Oud'renUefde.

XVIIL

37

^6

'Zal ik, 6 eeuw'ge Albehoedcr!

\j boven vader, boven moeder
Beminnen, geef my dan die kracht,

Dat ik altoos in u mag blyven ;

Zo zal die liefde boven dryven.

Schoon ik myn Oud'ren eere en acht;

Dus moet in alle godsdienftpligten,

Het minder fteeds voor 't meerder zwichten.

C3 Dl



58 Aanmerkingen op

^e Liefde is de hand der volmaaktheid. Collo([enfen iir. vers 14»

Wel te recht : want zonder de Liefde verliezen alle andere

deugden hunne kracht; zy is 'er de ziel van; ja de gantfche

menfchelyke maatfchappy zou zonder haar in 't kort in een

mengelklomp van verwerring veranderen. Geen itaatsbeftier,

geen huwlyk , geen huishouding kunnen zonder haar beftaan

;

dus is zy de band alleen die alles famen bind. Nu deeze band

heeft twee eindens, en zal 'er een' vallen ftrik van gemaakt
worden , zo moeten die eindens met kracht toegehaald wor-
den, aan de eene zyde van God, en aan de andere van de ge-

loovige ziel. Hoe die verbintenis toegaat , hebben wy in de
cerfte en tweede Aanmerkingen over deeze lloffe in 'tbreede

aangewezen : maar nadien 'er niet heugchelykcrs is dan van
aanminnige voorwerpen te Ipreeken , zo zal 't niet onbehaag-

iyk zyn dat wy een weynig fbl ftaan op 't geluk 't welk een

vroome ziel geniet , als ze van haare zyde het einde van dec-

zen band met ernft na zich trekt ; die wederliefde , als ze op-

recht is, doet haar lleeds met een inwendige vrolykheid inde

liefde haar 's Bruidegoms veifmeken; dus fmaakt zy deeze lief-

de in 't genot der tegenwoordige goederen; dus riekt zy die

liefde in de hoop der toekomende fchatten; dus ruft zyopdic
liefde, terwyl ze flaapt; dus leunt zy op deeze liefde, in haar

beroep en uitfpanningen ; dus word zy door die liefde ver-

troort , wanneer zy bedroeft is , verrykt , wanneer zy arm is

,

befchermt, wanneer zy in gevaar is, en verzekert van de eeu-

wige gelukzaligheid, wanneer zy met den laatften vyand, de

dood, worftek: en die band is wel allereigenlykit volmaakt,

om dat ze nooit zal brecken, noch in deeze , noch in de toe-

komende eeuwe. Hetgeloofhoudopalswefterven; de hoop
verdwynt als 't genot zich openbaart; maar de liefde vergaat

nimmermeer; zy biyft zo lang als 't liefhebbend Opperwezen,
dat is eeuwig en altoos, ó Voimaakte Lieldeband 1 Wie moet
niet op u vcrlieven.^ Wie moet uééne einde niet geduurigvafl

houden, en door een heilige wandel toelirikken, om aan het

andere, door den Koning aller koningen inzyne volxaligege-

meenfchap, oneindig valt geknoopt te worden.'*

Dt



o. V. Veens Zinnebeelden, jp
D:! Liefde is een' volmaakten band.

XIX.

Myn Bruidegom, verflerk myn' hani,
Op dit ik deezen vaften band

Der lierde nimmermeer mag llaaken,

Terwyl ge trekt van uwe zy';

Dus, wel verëenigt, zullen wy
Die heildrik on verbreek lyk maakeu:
Maar zo my deeze knoop ontviel,

Was 't uit met ligchaam j en oict zieU

C4 Ht»



40 Aanmerkingen op

JfT.g^ vleefch hegeert te^en den geejl ^ en de geeft tegen het vleefch,

en deeze ftaan tegen tnalkanderen y leezcn wy hy Galaten \. vers

1 7 . Deeze woorden verbeelden den geduurigen ftryd van een'

chrirten, in deeze verleidelykewaereld. Het vleefch betekent

hier de natuur , die door de kwaade gewoonte verdorven is

;

en de geeft, de liefde Gods, en de goede inbJaazingen en aan-

drangen van den H» Geeft , die ieder hun beft doen om den
menfch tot hunne belangens over te haaien. Hier wift de
Aloiidheyd een fchets van af te maaien , in 't leerzaam verdicht-

fel van Hercules, die zy tuiTchen de welluft en de deugd plaat-

fte, in welken ftryd de laatfte eind'Iyk zegepraalde; zo wor-
den de onverzierde Herculeften dezer ecuwe ook tuiTchen de
natuur en de genade geftelt ; dus worden hen het goede en
kwaade voorgedragen, om een wyze keuze te doen; de Na-
tuur fpreekt hun dus aan : „ Komt , volgt my , ik zal u in de

5, beemden van alle bedenkelyke welluften geleiden ; ik zal u
3, met rykdommen en eerampten opvullen; gy zult door my
„ vorftelyke paleizen en lufthoven bewoonen; gy zult in

„ alle gezelfchappen geëert en ontzien worden; ik zal alle da-

„ gen nieuwe vermaakelykheden voor u uitdenken ; ja alles

„ wat uw hert begeert zult gy genieten. Maar de Genade voert

een andere taal , zy zegt: „ óMenfchen! gelooft de natuur

,

„ die verleidfter, niet, zy ftelt u 'tfchoonfte voor, maar zy

„ verzwygt het einde van haaren breeden weg , die op de ver-

„ doemenis uitloopt : wat zou zy u toch geeven ? zy kan u

„ 't leven, waar in haar genot vol aogft en wroegingen beftaat,

5, geen oogenblik belooven : volgt my dan liever, ik zal u niet

„ bedriegen , hoe vreemt myn raad u ook mag voorkomen

:

„, 't is waar, gy moet een' Imallen weg van verdrukking be-

„ wandelen, die met doornen is bezaait; gy moet door een

„ enge poort van zelfsverloochening doordringen ; maar ik

„ verzeker u dat dien weg op een eeuwig leevcn uit zal loopen ,

„ daar gy met onvergankelyke welluften , en eeuwigduurcnde

5, kroonen zult befchonken worden, waar van ik u niet alleen

„ een' voorfmaak in 't welbewuft geweten zal doen proeven ,

„ maar u ook door myn kracht , die alles vermag , zodanig ver-

„ fterken, dat gy dien weg door een goede gewoonte gemak-

9, kelyk zult kunnen bewandelen , en den palmtak van overwin-

„ ningopuwevyandenwechdragcn. Gckikkige zielen die dan

,.-den raad der genade opvolgen, en die van de natuur van de hand
'
wyzen , hel e'enigfte m'iddel om de zaligheid te verkrygen. De



o. V. Veens Zinnebeelden.
De Liefde ovevjoint de natuur.

XX,

41

Wyk kwaa gewoonte; wyk natuur:

Ik wil niet lan^tr naar u dorQen;

Gy hebt my uit rvv dubhle borden

Gelaaft met uw vergltii^^ zuur.

Myn Jefus, (loot haar toch ter zyde;

ÏVlaak my voor haare v leitaai doof,

Op dat 2e myne palm niet roov%
En ik me in u alleen verbl}de.

Cs 2>



4^ Aanmerkingen op

jFj O God voor ons h y vie zal tegens ons zyn? vraagt Paulus
Kumelnen viii. ters 31 , met het grootfte recht; want die de
eigenfchappcn , inzonderheid , de almagt en goedertierenheid
van het eeuwig Opperwezen van herten gelooft, en met aan-
dacht overweegt, moet in zyn gemoed ten vollen overtuigt wor-
den dat 'er geen gevaaren zo verfchrikkclyk , geen nooden 10
hoog , geen rampen zo groot kunnen voorvallen , of Hy kan
en wil 'er ons uit verloilen. Nu, die deezengrondflaginzyn
hert heeft va il gelecht , om ^r 't gebouw van een vaft vertrou-
wen op lell'igten, waar zouhy toch voor vreezen? 't gewa-
pend gev/eld mag op hem aanvallen, de orkaanen mogen loe-

jen, de waterftrooraen bruilTchen, de donderklooten rollen ,

de blixemüraalen boHchen en hoven zengen , de vuurgloeden
ftcdenin kooien zetten, jadeganifchen^ituurmagtothaar'eer-
Iten mengelklomp wederkeeren, 't iluit alles af op 'tonöver-
"winbaar Ichild van Gods voorzienigheid , waaronder hy zyne
lievehngen zo diep verbergt, dat mets hen uyt zyne hand kan
rukken ; die deeze waarheid wil beveftigt zien , hy leeze en her-

leeze den xxiii. maar vooral , den xci. Pialm. Zo waakt de God-
delyke liefde over alle godvruchtige zielen, dat 'er, buiten haar

wil, geen enkeihair van hunne hoofden kan vallen; ik zeg over
de godvruchtige zielen : want de godloozen hebben 'er gantfch

geen deel aan, die mogende bovengemelde fpreuk wel omkee-
ren , als de Goddelyke rechtvaardigheid hen met haar flagzwaard

fchielyk over denhals komt, en met de vreeilelykfte wanhoop
uitroepen : helaas ! nu God tegen ons is , wie zal voor ons

xyn r* Want het geen den vroomen tot zegening gedyd , ver-

foekt (Iqw boozen tot de allerzwaarfte rampen; wil men zich

dan zacht aan een ander fpiegelen, men fpiegele zich aan de

lorgelooze en ongebondene waereld, omby tydsuitdatBabel

van verwarring te vertrekken, opdat men geen gemeenlchap

met haare zonden , en tevens met haare plaagen magontfan-

gcn : men reize hever , onder het geleide van de Goddelyke
liefde, naar het nieuw Jerufalem , die ftad des vredes, daar

geen ramp noch onrult in zal gevonden woiden; daar zy niet

meer onze befchermfter, maar onze uitdeellter zal weezen van

eeuwige weliuiicn en licflykhedcn aan Gods rechterhand.

Di



o. V. Veens Zinnebeelden. 45
De Liefde is een onbverijüinbaar fcbild.

XXI.
\2u

Wien (trekt geen fmert en fmaad ten goede,

Myn Jefus, die gy in uw hoede

Bewaart voor 'c allerwrcedtt geweld?

Uw Ichiid bedekt hem voor de iaagen;

Dies wil ik alles met u waagen

:

Want dien gy met uw kracht verzelt, ,

Zal irmmcr 2wichten, nimmer vreezen,

Hoe sakelig 't gevaar mag weezen.
Zfiaii



44 Aanmerkingen op

M^aa'it tot gerechtigheid , jnaait tot zvcliaadigPjeid ; braakt u een

hraakland , dewyl het tyd is den Heere te zoeken tot h<y home , en
over u de gerechtigheid regene^ Hofeas x. vers 12. Overeenko-
mende met de woorden van Paulus, Galaten \u vers 8- Bie
in den Geefi zwaait , z^al uit den Geef. hit eeuwige leven maajen.
De Propheet en de Apoftel willen niet anders zeggen , dan dat
we ons rein hert , 't geen v/e van God uit genade verkregen
hebben, als een goed en welbebraakt land moeten bczaajen,
met het zaad van alle chriilelyke deugden , gehaalt uy t den groo-
ten zaadhof , de H. Schriftuur. Dus zaait men tot gerechtigheid

,

als men met den vroomen Nathanaël in alle onzen handel en
wandel een oprecht hert omdraagt ; als men niets bedenkt dan
wat waarachtig , wat rechtvaardig , wat eerlyk , wat rein , wat
lieflyk is, en wel luid; dus zaait men in den Geelt, als men
zich tot geeüelyke zaaken en hemellchebefpiegelingen gewent;
als men, daar 't pas geeft en vrucht kan doen , van 't goede en
van de deugd fpreekt, en wat dies meer is; dus moet men zaa-

jen zonder ophouden, dewyl 't noch tyd is om den Heere te

zoeken; dat is, terwyl men noch gezond is, terwyl 't noch
dag is, eer ons de nacht des doods overvalt. Als wy dus

in 't zaajen yvrig bezig zyn , dan komt de Heere , dan verzelt

ons de Goddelyke liefde om over ons de gerechtigheid te rege-

nen, dat is om onzen akker met het levendigraakend water van
zyn H. Geefttebefproejen , op dathy menigvuldige vruchten

mag voortbrengen. Wat zullen nu de geeftelyke zaajers maajen?

De Propheet zegt , zveldaadi^heid : en den Apoftel , het eeu-

vnie leeven; hier zullen zy de vruchten van de goddelyke wel-

daadigheid genieten , vruchten van een vrolyke hoop op de eeu-

wige vruchten , van een geruft gemoed , van vernoegzaamheid

,

van een veilige befcherming , en van een innerlyke blydfchap en

vertroofting; en namaals de eeuwige gelukzaligheid , die on-

waardeerlyke vrucht van dien boom , die in 't midden van het

Paradys Gods Itaat. Myn ziel , volg dan die gelukkige zaajers , en

noch duizendwerf gelukkiger maajers. Laat anderen op hun-

nen weg vertrouwen , gelyk de Propheet Hofeas vervolgt , en

daarom godloosheid ploegen , om verkeerdheid te maajen, en

de leugenvrucht tot hun eeuwig verderf te eeten. Wentelt

gy uwe'n weg op den Heere , zo zal hy u voor eeuwig gelukkig

maaken.

De



o. V. Veens Zinnebeelden. 4f
De Liefde zaait in een' goeden akker.

XXIK
2:

ivlyn JefüS, houd, myn geefi toch wakker,
In 't vv'elbezaajen van inyn' akker,

Door u in goeden (tand gebragt •

Befproei hem met den zachten regen

Van uw genade en dlerbren zegen;

Zo Ichiet hy op, zo krygt hy kracht

Om vruchten van 't geloof te dragen

,

Die God, om u, op 't hoogit' behaagen.

En



4^ Aanmerkingen op

i^n rvacht u zelven , dat uw hert niet t'eeniger t<yd btazvaart word
met brajjery en dronkenjchap , en met z.orgvuldighedeti deezes levens^

zcgtJdusLuhasyi-x.uvcrs-^4» Niets is 'er dat de ziel in haar wer-
Mng en befpiegeling meer onderdrukt en belet, dan een vermail:

ligchaam , dat doorfpys en drank is opgevult, janietsis 'er dat

onsonbekwaamer totons tydelyk beroep maakt; dan zyn wy
die vette en gcmefte vogelen gelyk, die hunne vleugelen wel
kunnen beweegen , maar zich geen voet boven de aarde verhef-

fen. En hoc veelen zyn 'er die dus den buik tot hunnen God maa-
ken, ja eere in die fchande Hellen; hoc menig is 'er die zich niet

fchaamt , met den ryken brailer , dagelyks lekker , vrolyk en
prachtig te leven , en dus zyn ligchaam durft weiden als in een' dag
der flachtinge , zonder eens te denken dat hymogelyk, terwyl

hy zyn verkooren hemel hier geniet, namaalsinde hel vergeefs

om een droppel water zal wenlchen om zyn brandende tong,

daar hy mede gezondigt heeft , te verkoelen. Hoe fchandelyk

zwiert de drankcnfehap langs onze ftraaten , behalven daar ze

in 't heimelyk word gepleegt ; een zonde daar veelen meer naar

dorften , dan om hier een' goeden naam onder deftige menfchen,

cndegoddelykegunfl: hierennamaals te bekomen. Hoe menig
verkniell zich door eene angftvallige zorg voor het tegenwoor-

dige en het toekomende, die vrachtbaare baarmoeder van mis-

trouwen op , en murmureeren tegen de Goddelyke voorzienig-

heid ; die voedfter van onrechtvaardigheid en verkorting van de

cvennaaf^en. Waarloopt dit alles op uit dan op de eeuwige ver-

doemenis , als men zich niet bekeert ? Wys is hy dan die den raad

van de Goddelyke liefde opvolgt, die de ziel naar boven wyitjdie

ons 't hert van all' het aardich leert aftrekken , door maatigheid

,

rechtvaardigheid en godzaligheid.totdat men door haar kracht en

een goede gewoonte bevind, dat'ergeengemakkelykeren ver-

maakelyker leven is,dan dat van een oprecht chriilen, die de wae-
reldfchebegeerlykheden verzaakt heeft , waardoor hy hier ge-

duurig fecil houd in 't welbewufl: gemoed , en namaals ver-

waardigd zal worden om eeuwige welluften aan de Biuiiofts*

feeflen van 't Lam te genieten.

Ds



o. V. Vbens Zinnebeelden. 47
De Liefde myd alle bez'jjaarems,

__ XXIII.

J3

Vlieg over 't logge vLeefch der aarde
Naar wellnft van veel hooi^er waarde,
Op vleugelen der maati>ihcid;

Uw Jefus wy(l u naar deichatten
Die 't wa.rcids brein niet kan bevatten.
Myn zie] , wil dan met wys beleid

Het belle deel, de deugd, verkiezen.
Zo ïult ge nooit uw heil verliezen.

Geeft,



48 Aanmerkingen op

\Jgg//, en u zalgegeeven zvorrlen ; eer^ goede ^ neergedrukte, en
gejchudde y tn OTjertoopendi maat e zal men inuwen Jchoot geeven»

Lukas VI. njers 38. Krachtiger uitdrukkingen , om elk naar zyn
vermogen tot milddaadigheid aantenoopen, weet ik in de H.
Schrift niet te vinden ; en waarlyk , die deeze fpreuk van herten
gelooft, moet door een vuurige drift aangefpoort worden , om
niet alleen den noodlydenden af te wachten, maar ze zelfs op
te zoeken , om met Hiob alle elendigentot een' vader te ver-
trekken; hiertoe heeft God ons allen ryke talenten verleent,

"van welks gebruik ofmisbruik v/y eens rekenfchap zullen moeten
geeven. De vermogende zynrykdomm en gegeeven, om voor
den nood desligchaams zorg te draagen ; anderen zyn met gaa-
ven van den geeil voorzien , om de verdrukten te vertrooften ,

te ftichten, tevermaanenenoptebeuren; ja de armen hebben
zelfs ryke talenten ontfangen , om hunne medearmen door ge-

dienftigheid , raad, hulp en voorfpraak byte liaan. Maar hoe
alle die talenten op het fchandelykft' by dcmeefteverwaarlooft
worden, leert de droevige ervaarenis. Gydan, die beter door
de Goddelyke liefde onderweezen zyt, gedenkt altoos dat het
zaliger is te geeven dan te ontfangen. Geeft uit een blymoedig
en onbekrompen hert , zo zal God u , onder 't geeven , dui-

zendmaal overvloediger geeven dan gy uitdeelt; word gy niet

moede van uitreiken , hy zal niet moede worden van in

vullen, uit de onuitputbaare bron zyner gelukzaligheid; dat

geeft die maate, hier bovengemeld, te kennen. Elk kwyte
zich hier in dan naar vermogen als goede uitdeelers der meniger-
leic genade Gods; jamenleezeenherleeze het xxv. Hoofddeel
van Mattheus Euangeli, daar zal men bevinden dat onze zaligheid

of verdoemenis mecrendeels zal afhangen van de barmhertig-

heid of onbarmhertigheid aan onze verdrukte medemenfchen
betoont. Die terecht befeft, dat voor een geleend goed ge-

trouw uit te deelen , hier een geruit en vrolyk gemoed , dat

Paradys op aarde, en namaalseeuwigduurend«ichattenenwel-
luften zyn te wmnen , hoe iou hy z.ulk een noodzaakelyke pligt

daa kunnen nalaatcn ?

J)t



o. v^ v'eens Zinnebeelden. 49
De Liefde is milddaadig.

XXIV.

Strooi uit milddaadig hert, Ürooi uit;

Dat niets uw hand in 't weldoen üult;

Tcrwyl gy gcefc, ftort God zyn gaaveii

iMec volle Itroomen in uw' fchoot.

Wie 20U , in eenen tvd van nood,
2yn pand in de aarde toch begraven,

Daar Hy elk geever, hoofd voor hoofd,

Voor ccn veel duiienden belootc?

D Geea



ƒ0 Aanmerkingen op

Cjïeen zonneüraal is zonder fchaduw , en geen deugd zonder
nyd. Die ondeugd heeft het nooit op de boosheid, maar op
de godvruciitigheid gemunt; dJebe!aagt en vervolgt zy over-

al, om dat zy de vroomen hun geluk misgunt. Maar als een
geloovige ziel zich in de armen der Goddelykeliefde heeft be-

geeven , dan kan dat monfter haar zo weinig befchadigen als

de fchaduw het zonnelicht: want als ze ziet dat men haar ver=

acht , dan word haar kracht gebroken , dan verteert ze zich

zelf, ja dan knaagt zy haar hert van fpyt en ongenoegen; dies

kan men haar geen meer leed aandoen daflmeteen'onberispe-

Jyken wandel; dat is het zout 't geen die fchadelyke flekdoet

fmelten , en in een fchim en fchaduw veranderen: maar men
moet zich wel wachten dat die vyandinons hert niet bekruipt

:

want zo haar dit gelukt, dan worden wy haar gelyk , omdat
*er geen zonde aankleevelyker is dan de afgunft. En om 'er

ons van af te fchrikken , moeten wy deleffen van Salotnon en

j-acobus wel overweegen: de eerfte zegt: De rrjdïs een verrot-

ting der beenderen. Spreuken xiv. vers 30. Endelaatfte: Maar
indien gy bittere nyd en izuijli^ierigheid hebt in mzv hene , zo roemt

en lieit niet tegen de zuaarhiid; dceze is de wysheid r.-ict die van
boven afkomt, ?naar is aardfch , natuurlyk y duivels: zvantwaar

nyd en fwiftgierigheid is , daar is verzverring en allen boezen han-

del, jacobu. ni. vers 14,15 en 16. Laat onsnueindelyk eens

befchouwen in welk een afichuwelyke gedaante wy , na de
verbeelding der oudheid, veranderen, indien de nyd over ons

heerfcht. Zy fchildert haar af als een maagere , bleeke en on-
gehavende vrouw, verwildert en wreed van gezicht, meteen
pruik van vergiftige Hangen bedekt, v/iens mond vervult is met
etter en gal, die zv geduung uitbraakt, terwylzy , van boos-

heid ingenomen, aan haar eigen hert knaagt. Wie moet voor

zulk een ondier niet yzcn? Kn echter dit is 't waare aibeeldfel

van alle nydigemenfchen. Men ichuwe dan die peft der deugd

,

door een geftadigc ueftening der godzaligheid ; zo zullen wy,
door de liefde Gods, hier voor haar lift befchermt, en namaals

in 't zalig Sion opgenomen worden, daar de atgunft voor eeu-

%vig is uit^elloten.

Dê



o. V. Veens Zinnebeelden, fi

JJc Lic^de ze-^epraaït over de nyd.

ZS

Myn 2lel, verfchrlk voor de afgunft niet,

Nu ge u begeeft in Jelus armen

;

Hy zal u voor 'c vergif befchernien

Dat ze uit haar wrevelige oogen fchiet;

Zy is de fchaduvv van de ihaaleii

Der godvruchts zon, een' ydlen waan.
Die als een' rookdamp moet vergaan

,

Als 't Hemels licht in 't hert kamt daalen.

D i De



fi Aanmerkingen op

JL/e Heiland Jefus zegt: Mattheus xi. vers 30. M^n juk is

sioet t en m'^jn lafi ïsLïgt. En ]02.xmtS d:it Gods gebodenviet zowaar

z-y»* I 'Joanncs y. vers 3. Doch dit raakt de zulke die de lief-

de Gods in hunne herten bewaaren; niet dat den menfch uit

zichzelf bekwaam is om dat juk op zich te neemen , dien lalt

te dragen , en die geboden te onderhouden ; in 't allerminfte

met: maar als de Goddelyke Almagt zyn kracht verfterkt , en
hem met zyn genadeftraalen overfchaduwt , dan kan hy alles

uitvoeren, ik vermaz alles ^ zegt daarom Paulus , doorchnjius

die my kracht geeft. God moet den wasdom geeven , doch
daarom moet den menfch het planten en nat maaken niet ver-

zuimen , maar gewillig de fpade en all' 't werktuig in de hand
neemen , om den geeftelyken akker naar zyn vermogen te be-

werken: want anders zou hy degewenichte vruchten vergeefs

verwachten. Schoon een' Bouwman de warmte der zon, en
den vroegen en fpaden regen altoos tot zyn voordeel had, wat
zou 't hem baaten, als liy 't welbereiden van zyn land vergat?

zou hy niet dwaas zyn om op de minrte wasdom te hoopen ?

zoo gaat het ook in 't gceftelyk. God kan alles onwederftaa-

nelyk met een wenk verrichten, maar 't belieft zyne wysheid
niet dus met onze bekeering te handelen : daarom zegt ecner

zeer wel : de menfch kan niet zaüg worden zonder God , tnaar

God wil den menfch niet zalig maaken zonder den menfch ;

dies word ons belaft zyn geboden te bewaaren , zyn juk op
zich te neemen , en ons zelfs zaligheid te werken met vreezen

en beeven , met belofte van de krachtigfte verlichting, hulp,

raad en bewerking van den H. Geeft. Welaan dan , geloovige

zielen, houd u mannelyk; zytfterk; waaktin'tgeloove:;bid

xonder ophouden ; Üryd om in te gaan door de enge poort

,

en zyt dus getrouw tot de dood , om uit genade de kroon des

levens te genieten.

D«



o. V. Veens Zinnebeelden, fj

De Liefde ontziet geen arbeid.

XXVI,

Myn ziel , zyc kloek , ea houd u fterk;

Bezwyk niet in uw akkerwerk

;

Uw Jefus zal uw' laft verlfgten;

Hy neemt uw fpaê reeds in de hand.

Wat moet voor zulk een' onderftand,

Hoe moeilyk 't werk ook zy, niet zwichten?

Stryd dan (tantvaltig om ce kroon

Van 't eeuwige genadeloon.



ƒ4 A A N M E R K T N GE N OP

/jVt gebegeerig, ó geloovigc 2iel ! naar de geeftelykc fchat-

ten der Goddelyke liefde , waar by de waereld met alles wat
'er m is in 't verfchiet moet verdwynen ; de Apoftelen Padus
en Petrus geeven ze u aan de hand : de eerlle in 't xiii» Hoofd-
deel van zynen eerflen brief aan de Conntbers, en de laatftein

*t I. Hoofddeel van zynen tweeden brief; datzynfchattendie

onwaardeerbaar zyn; Ichatten , wel onbemint voor waereld-

Jingen , omdat ze voor hen onbekent zyn , maar euangelifche

paerlen, daar de vroomen alles veil voor hebben; want als zy
die goederen bezitten , dan valt hen geen kruis te Mig, geen
fmaad te fchandelyk , en geen pyn te fmertelyk : want Jefus

,

de uitdeeler dier liefdegaaven , onderfchraagt hen in alle weder-
waardigheden van dit wiilelvallig leven, ó Wat zyn ze geluk-

kig die zulke dierbaare onderpanden van de eeuwige gelukza-

ligheid in hunnen boezem dragen! Door die onderpanden kon
JPetrus , fchoon op den hals gevangen , geruft in zyn' kerker flaa-

pen, Paulusen Silas m den ftok lofzangen tot God uitgalmen,

en Joannes het woefte Patmos in een hemel van nooitgehoor-

de verfchyningen zien verwiffeleh ; ja door die onderpanden
hebben ontelbaare martelaaren de wreedfte folteringen en mar^
teldooden ondergaan, en worden de geloovigen noch in alle

hunne rampen onderfteunt , verfterkt , verkwik: en vertrooil

,

ja aangemoedigt om den dood kloekhartig onder de oogen te

zien, om , door de offerhande van hunnen Heiland, de eeu-

wige onfterffelykheid te verwerven. Gy allen dan , die deezc

uitneemende fchatten in uwe aarde vaten draagt , laat ze u toch

nooit ontrukken , maar houd dat gy hebt , op dat mema?ïd uw
kroon neeme, Opmbarin7,e iii. vers ii.

Ui



o. V. V EENS Zinnebeelden.
De Liefde geeft onwaardeerbaare goederen.

XXV lï.

sr

Wech paerelfnocreii eu koraal en
;

Wech glans van diamante (Iraalen;

Zwicht voor de fchntten van 'c gemoed.
Die nooit verroelkn noch bederven,

En met luv praal niet -zullen fterven.

Myn zieK wil om dat dierbaar goed
Uw laft en leed dan lydzaam dragen,

Uw Jefüs zal u onderfchraagen,

D 4
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/ j '7 7uie ik lief hehhe , zec^t de verheerl3'kte Zaligmaalier Openh.

m. -vers 19. ^/e» kapjde ik. Waailyk een wonderfpreiik voor
éen' dertelen waereldling, die deeze aarde voor zynen hemel
verkiert, maar voor een ge^oovige ziel is heteenjpreukdiede
rede en billykheid totgrondflagen heett: wantzy inbaar Hei-
lands kruisichool onderwezen, weet dat zy niet geroepen is

om het deel haarer erve met den ryken Braller in dit tegenwoor-
dige , maar in het toekomende leven te ontf'angen : nu , waar
in kan God zyn liefde tot haar beter betoonen , dan in haar

hert afte trekken van alles dat haar in die hemelfche hoop kan
hinderen en fluiten ? En wat zyn die hinderpaaien anders dan
de vruchten van het misbruik der voorfpoed .-^ beibande in ke-

geerlykheiddesvleejches , begeeriykheid der aogen ^ en grootiheiddes
' levens. I Joannes ii. vers i6» Want nooit word 'er aan God
noch 't zalig leven gedacht, zo lang die afgodinnen worden
aangebeden. Wat doet nu de Opperfle wysheid om zyne lie-

velingen van die dwingelanden af tefcheuren ? Hy gebruikt de
roede zyner kallyding, 't zydie beftaatmlangduungeziektens
en kwaaien, 't zy in een nypende armoede, 't zy in lalter,

hoon en verfmaadheid , ja 't zy in banden , kerkers en in een' ge-

weldigen dood om de leere der waarheid; dit is de Imekkroes
daar hun geloof en deugd in word gezuivert. ó Zalige kaily-

ding ! die ons de dingen doet zoeken die boven zyn , en ^[^

verachten die beneden zyn: want de ziel moet iets hebben daar

2,yopfteunt; ontzinkt haar de waereld, dan zoekt zy heulen
trooh aan God; dan word zy door zyn wvbheid verlicht dat

hier alles onvolmaakt, walchelyk, los en onbeilendig is; dan
roept zy uit ,, ó Zalige tegenf'poed ! ó klaar bewys van Gods
„ liefde! gy leid my op den weg die den verllandigen opvoert

„ naar boven. Ween bediicgelykfchyngenutderwaereldlchc

„ vermaakelykheden I Nu zie ik eerlt datgy maar drafen flyk

3, zyt. ó Welk een vreugd , weik een vryheid en ruft word
j, ik nu in myn ziel gewaar, die in all' uw waangeluk niettö

„ vinden zyn ! Liefhebbende jefus, llamy, het zal wdda-
„ digbeid, ja als oliopmynhoofdfchedel zyn; laat uw roede

„ my nooit verveelen: v;ant zy is 't die my door uv/e kracht

„ bekwaam maakt tot de deelgenootichap der heiligen muw
j, ongenaakbaar üchr.

D#



o. V. Veens Zinnebeelden, yj
De Liefde 'uer'draagt de kafiyding,

XXV hl.

6 Zalig lyden en verdragen!

ó Oiivvaardeerbrc lictdeilagen

Van myn Bemindens lieve hand!

Gy maakt my los van 't aardfch gewemel

;

Gy voert myii hert met kracht ten hemel,

Cat onvergangbaar vaderland:

Masr die gy zonder tucLt laat wocnen,
Onthaalt gy niet als echte xoonen.

D f Daar
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XJ^ar vrede is, zegt men met een waarachtig fpreekwoord
daar woont God, en daar God woont, vloeit een* gelladieen
flroom van heil en zaligheid; dies zalhetoverwaardigzyndat
wy die iiunemende deugd, die by na overal verfchoven en het
hcht ontzegt word

, eens in een' heldren dag zetten. Vrede'
IS die ft'lle kalmte des gemoeds, die voor de mmfte onrurt
fchrikt

,
en mets liever wenfcht als een geheele overeenftemmin»

in de natuur. Van driederleië vrede word 'er in de H» Schrift
gewag gemaakt; vooreerft van een vrede met God, dat is
die naauwe verèeniging en vriendfchap tuflchen dat Opper-
wezen en alle vroomemenichcn, die hier wel dikwils aan hun-
re zyde word afgebroken , door ftruikelingen en over-ylende
zonden

, maar die hier namaalseerft in de hoogde volmaaktheid
ïal genooten worden ; doch 't geen zy 'er hier van genieten
overtreft den bloejcnllen vrede die 'er op aarde kan gevonden
worden; het is een geluk dat onbevatbaar is, en daarom van
Paulus, die 'er de grootlle proef in den derden hemel van had
gefmaakt, de -vrede Gods die alle -verfland te ho-vcn raat ge-
roemt word. By deeze vrede voegt de Godfpraak de vrede des
raaften , dat is die edele deugd , die Ryken , Staaten , Huisgezin-
nen, ja degantfche menfchelykeMaatfchappy door de band des
eendrachts tracht famen te binden;dit is die hoorn des overvloeds,
die grondflag van alle ruft en vreugd , daar alles wat ramp kan
baaren voor moet zwichten. ó Dierbaare fchat ! wierd gy recht
gewaardeert

, de Vorften zouden om geen oorlog , de Kerkelin-
gen om geenicheuring, de huisgezinnen en maatfchappyen om
geen haar, twiftot rechtsgedingendenken; rnen zou degoude
eeuw weder belecven , maar nu ze u veri^ooten , worden ze met
recht van uw heiliaame vruchten verfteeken. Eindelyk leezcn
we van eea vrede die wy met en in ons zelf hebben

, dat is de
wejbewuftheid van een goede confcientie, dat Parady^ op aar-
de, dat geduurig zielbanket , die vrolyke heldenmoed , waar
door wy m de zwaarfte rampen, die de godloozen doen fid-
deren, onze hoofden vrymoedig kunnen opftecken , en onze
herten met blydfchap vervullen, ö Driedubbele vredeband «

ó onverwelkbaare palmtak ! noch dood , noch leven , noch
aJIes daar ivy by Romemm vin. van leezen , zal u uit de hand
yan de liefde Gods kunnen rukken.

De



o. V. Veens Zinnebeelden, f9
De Liefde vereeni^t ztcb met de vrede.

XXIX.

(j Vrede! ó wcllufl myiier dagen \

Gy wekt my op tot bly gegalm
j

Nadien uw onverwelkbre palm
Pi'Jyn Jefus kan op \ hoogit bchasgen

;

la, myn Beminde, help ir.y 'c pand

In een geheili^t hert bcwaiircn.

Zo zal 't ^ewenfchte vruchten baaren*

Daar Liefde heerfcht, houd Vrede ftand.

MeD



6o Aanmerkingen op

J^^en leeft van Akxander de Grootte, dat hyzyne overwon-
nen ryken door eene weêrgalooze eddmoedigheid wech gaf,
waar op hem ge \ raagt wierd liiat hy voor zich zelf zou behouden?
en dat hy 2i\\\.vjooxdt de hoop : Het geen deeze Monarch uit een
ydele giori deed, moet een geloovige ziel uit godvruchtigheid
verrichten ; haar edelmoedigheid moet noch verder gaan : Alex-
ander gaf llegts wech t geen hy van anderen had gerooft,
maar zy moet all' ha^ eigendom wech geeven; eigen wil, ei-

gen hertflogten , eigen begeerlykheden, eigen ichatten , ja, als

't de nood vereilcht, haar eigen leven, om de hoop der zalige

onfterflykheid te behouden : en welk een hoop ? Geen ydele
hoop , die de Alexanders deezer eeuwe ontzinkt en belchaamt
maakt, maar een onwankelbaare hoop , een levendige hoop,
een anker der zielen in 't hem elich heiligdom vaft gehegt, en m
Gods hand bewaart; deeze hoop is een dochter van 't geloof,
die haar moeder eenigzins m waarde overtreft : want door 't ge-
loof befchouwt men als in een' helderen fpiegel de eeuwige ge-
lukzaligheid , maar door de hoop geniet men 'er reeds een voor-
fmaak van in 't geruft geweten, ,a, Pauius zegt niet alleen dat

wyinhoope zalig zyn, maar dat wy reeds door haar in den he-
mel zyn gezet, dat is, dat wy het eeuwig leven zo vaft zullen

verkrygen, als ofwy 't reeds genooten. óZaligehoopI wiczou
niet alles verlaaten en wechgee.ven om u alleen te behouden ?

Want zonder u zouden wy zonder roer , zonder anker , ja zon-
der ftuurmaniride woeftezee der waeieid zeker fchipbreuk ly-

den, maar met u zyn we in alles beveiligt door de hefde Gods,
die waare ftuurman, die de kiel van ons geluk in de haven der

zalige heeiïykheid zal invoeren: maar wat zegt Joannes van de
bezitters deezer hoop? Dat ze zich naar vermogen moeten rei-

nigen van alle zondenen gebreken ; want anders zou dat anker

geen grond vinden, maar doorflippen; men gebraike dan dee-

ze hoop als een trouwe voedfter ; men zuige uit haare borften de
onver valfte melk van alle chnftelyke zeden, zo zullen we op-

waifen van jongelingen, tot mannen en vaders inChriftus: ja

hoopi dus (om te fluiten) volkomen op de genade die u toegebragt

uiord , 'm de openbaanng van Jejus Chrtjtm* 1 1^etrut l. vees 13. ,

ï>*



o. V. Veens Zinnebeelden. 6i

De Liefde word door hoop gevoed,

XXX.

Niets is 'er In myn' levensloop

Zo heilzaam als de valle hoop
Op 'c ryk daar elk vol glans zal blinken:

Myn Jefus. Iaat ze, in vreugd en pyn,

Dan ileeds myn trouwe voedller zyn,
üm uit haar borit de melk te drinken

Van 't zalig woord, my aangeboón.

Zo vrees ik voor geen ünert of hoou.

Traagc



6l A A N M E R K I >7 G E N OP

J^ raage menrchen , hierin dit Z.«>-;fW// met recht by een
Scnildpacide vergeleken , zyn llecds , zo wel in 't ligchaamelykc
als in 'tgeelteiykejmet een zondige onverichilligheid ingenomen;
in 'tligchaamelyke zyn ze loom en laf , en , met de fchildpadde^

overal t'huis, zonder edelmoedige ichaamte , zonder verfchil

of zy haar eigen brood eeten , dan of zy buiten nood-.aakelyk-

heid van de giften hunner evenna;i(kn leven; zy beminnen de
ledigheid en;ch;ikken voor de minlle arbeid; alle vermaanin-
gen tot naarfligheid en edelmoedigheid fchampen vruchteloos

op hunne herten af; dus zyn ze , voor zichzelf en anderen , on-
nutte ballaften , onu'aardig cm den aardbodem te betreeden.

Belchouv/ die menfchen nu eens in 't geeüelyk , men zal ze daar

niet beter bevinden : vi'ant om datze door hunne luie en loome
geffeltcnis den arbeid doodelykhaaten , zo hebben ze ook een
aflchrik van 't werk des Heeren ; zy dompelen zich kever in een*

poel van onkunde , dan datze de niinüe moeite zouden aanwen -

denom deGoddelyke v/aarheid te kennen en te bekeven; dus
vaaren 'er duizenden ten grave,zonder eens te weten waar toe ze
van Godgelchapen zyn , namelyk , om hier in heiligheid en na-
maais in eeuwige hcerlykheid teleeven. En zo 'er noch eeni-

ge zyn die de hand aan de geeflelyke ploeg flaan , 't gefchied met
20 veel omziens naar de waereld , zo veel y verloosheid en traag-

heid , datze gedreigt worden , met de Laodift-nzers , uit de mond
van Jefus te zullen gefpogen worden. Verdoolde zielen ! heeft

God u dan de ryke talenten der leden des ligchaams,en de vermo-
gens der ziel gegceven om dezelve dus zorgeloos door traagheid

Ui de aarde te begraven ? ó neen , ten jongftcn dage zult gy 'er

rekenfchap van moeten geeven. Maar gy ,
geloovlge zielen

,

ziet toe dat dit monrteru niet bekruipt, en heeft het u reeds be-

kroopen, veiban, verjaag het, door de krachtige hulp van de

liefde Govis , met de zvveepen van naarfligheid , w^akkerheid ,

yver voor de naam des Heoren, en een geduurige werkzaam-
heid ia zyn' wyngaart, zo zullen, als ge van uw arbeid ruil,

uw deugdelyke werken u volgen , en gy die heugelyke Hem
gewaar worden* Welf gy goede en retruirxe dienltknecht ^ over

ivcinigc zjf gegeirouvjgnimeft y over veeU zal ik u zetttn : g^.at m
ds vrs-Aids ut^:; liêsïm, Matthfus XXV, rjen 23.

D«



o. V» V E E N s Zinnebeelden. 6}

De Liefde haat de traagljeid,

XXX f.

Myn Jelus, die my fteeds bewaakt,

Help my de traagheid toch verbannen,

Die, met de laauvvheid aangelpannen,

My in uw oogen vvalglyk maakt.

Leer my de Godfpraak recht befeffen

Dat hem , die 't werk van *t grootft* gewigt.

Het werk des Heeren traag verricht,

Een' fchrikkel^'ken vloek zal tretfen.
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x\anmerkelyk is de voor7,egging van den Heiland Matthms
XXI V. "jen II. Kn omdat de rechtvaardigheid vermeniqvuldiit
z,ai vwrden , z,o zal de Liefde van veelen verkonden. Een voor-
zegging die wy in onze dagen reeds zien vervult : want wat vind
men in 't algemeen heeter en menigvuldiger dan de ongerech-
tigheid, en kouder enfchaarfer dan de liefde? En echter is het
die hoofddeugd , die in dit krom en verdraait gellagt deezer wae-
reld alles moet befchaaven, en recht maaken. Immers is zy 't

alleen, die, door haar' zuiveren gloed , de haat, nyd, logen,
achterdocht, ja alle heillooze vruchten der ongerechtigheid
moet verteeren. Hoe is men dan zo dwaas , dat men liever ruw
en onbefchaaft in 't goede wil h!yven , dan haar' wyzen raad op-
volgen , om , door een getladige betrachting van haareleffen,

eene oprechtheid des gemoeds te bewaaren , daar alle kwalten
en onëiFenheden van bedrog , flinkfche llreeken , achterklap

,

afgunft en alle zucht tot onrechtvaardigheid zyn afgefchaaftt

want hy wandelt zeker die in zyne oprechtigheid wandelt ! ó wat
geniet hy niet all' ruft die godvruchtig leeft ! ó wat fmaakt hy
niet air vreugd die een oprecht glad gefchaaft geweten met zicht

omdraagt ! Welaan dan , geloovige zielen , laat u door de God-
delyke liefde befchaaven van alles wat na onrecht zweemt , en
befchaaft dan ook elkander door wyze lefTen en redeneeringen,

die met zout gefprengt zyn. De groote Paulus geeft u 't aller-

nutfte fchaafgerecdfchap aan de hand, in zyn brief aan de /*>^^.

fers, wel waardig dat wy 'er deeze aanmerking mede beflui-

ten. Die gefiooien hteft fieele niet meer, maar arbeide liever
^^

"werkende dar goed is tnet de handen , opdat hy hebbe medetedee-

len dengeene die in nood is. Geen vuile redegaa uit uiv mond, maar
zo daar eem^e goede rede is lot jiichtinge , op dat zy genade gee-

fen die z^ hooren. En bedroeft den H. (jeefi Gods met y doorzvelke

gy verzegelt zyt tot den da? der verloffinge. Alle bitterheid , en ioor^

nigheid , enoramfcbab , en geroep , en laflenng zy van u geweert

met alle boosheid : maar zyt teien elkander gcedertieren , barm"
hertig, vergeevende elkander, gelykervjjs ook God in Lhrtjius j*

vergeeven keeft, Epkefen IV. vers 28 tot 31,

2}9



o. V. Veens Zinnebeelden. 5f
De Liefde hefchaaft alles.

X. IL

Myn Jefus, geefmy luft en kracht

Om all' myn rompelfge zeden

Te tchaaven door uw' geeft en reden,

Totdat ze zyn i[i (har gebra^t

Van eftcnheid naar uw behangen,

Op dat 'er nimmermeer verfcnil

Zy tulFchen uwe en myne wil.

Wie wint niet die 'c met u durft waagen?
E Aaü-
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/\anmerkelyk is 't geen de Zaligmaker van zich zelven zegt.

^oannes XIV. verso: Ik ben de weg ^ en de waarheid^ en het

leven : niemand komt tot den Vader dan door m<y. De Heiland
geeft hier mede te kennen dat niemand de eeuwige gelukzalig-

heid zal genieten , als die in hem geloovcn , en alsgoedwilligc

fchapen hem getrouwelyk navolgen; het welk de Boetgezant
nader beveftigt. Joannes iii. vers 36: Die in den zoone gelooft y

heeft het eeuwige leven : maar die den sioone ongehoorz.aam is ,

x.al het leven niet ZAen , maar de teorn Gods blyft op hem. Dee-
2,e gehoorzaamheid des geloofs is dan den weg tot dat waar-
achtige leven , die ieder chriften moet bewandelen : maar welk
een' weg ? Is het een' breeden , gemakkelyken en plaizierigen

weg, die met roozen van waereldfche fchatten en wellullenis

beftrooit ? ó Neen : het is een' fmallen weg , die men voorzich-

tig moet bctreeden : want de Schriftgeleerde Esdraszegt dat hy
maar een voet breed is , met een gruwzaame vuurkolk en
een fchrikkelyke watervloed aan wederzyden; ja 't is een weg
die met doornen van alle verdrukkingen bezaait is. Nu kan
men ligt befeffen dat men op dat enge voetpad met geen kiften

en kaflen vol goud en zilver , met geen vrachtwagens vol zon-

dige lurten , noch met geen flaat^iileep van aardfche zwier kan
reizen , ten zy men in 't vuur of in het water wilde verfmoo-
ren ; dat is , om wat klaarder te fpreeken , dat het voor ons

onmogelyk is de geboden van fdus te gehoorzaamcn , en by
gevolg het eeuwig heil te genieten , zo lang de begeerlykheid

der oogen , de be^eerlykhcid des vlecjches , en de grootiheid

des levens in onze herten heerfchen , men moet zich dan van
dien onnutten ballall ontflaan , indien men op den loopbaan

der godzaligheid niet wil bezwyken. Wei aan dan, geloovi-

ge zielen, zet uw voeten kloekmuedig op dien weg; gaat 'er

onverichrikt op voort; vreefl: voor geen rampen: want Hy

,

in wien gy gelooft , zal u nooit begeeven of verlaaten : maakt
u hert maar los van het aardlche , en ankervaÜ aan zyne voor-

zienigheid; vliegt miCt uwe gedachten hemeHvaards , zo zal de
liefde Gods den weg voor u baanen , en u naar 't zalig Sion

geleiden, daargy, in plaats van dooinachtige en moeilykc
wegen , voor eeuw^ig de gou^^e llraaten \an 't nieuw Jeruza-

lem zult bewandelen.

De



o. V. V^ E E N S Z 1 N N E B E E l. D E N. Cj
De Liefde baant den iveg ten hemeL

XXXIIÏ.

Men blyve nooit door yd'Ien waan
^
Voor d'ingaug van het (Irydperk (laan,

Na Jefus ons den weg wil baauen

,

Den fmallen weg naar 't Hooi^fte goed
;

Men tree flegts voort met heldenmoed,
Al koft het dikwils zweet en traanen,

Ja eenen fmertelykeii dood.
Wie waagt het klecne niet om *t grooi'?

E 2 Dat
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± jat het flof weder tot aarde keereaU het geiveejl'n, endsgecfl

weder tot God keere die hb7n gegeèven heeft , zegt de wylte der

Koningen. Prediker xii. vers 7. Dus keert alles weder tot zyn'

oorfprongk ; de rivieren'loopen in de zee daar zy yitgevloeit zyn;
het Ijgchaam , hoe dertel en prachtig opgevoed , is geformeert uit

aarde , en word na de dood gezet in een graf van aarde , het

word overdekt mee aarde, en 't vloeit allengs weg tot aarde;

de ziel, die onuitblulTelyke ftraal van 't oneindig Opperwezen,
den menfch eerft ingeblaazen , keert na het fterflot weder tot

dien eeuwigen Oorfprongk , om namaals met haar ligchaam we-
der verëenigt te worden

,

' tot de genieting van een altoosduu-

rende blydfchap , of een nimmerëmdigende elende. Hoewen-
fchelyk waare het , dat met de gantfche natuur , ook de na-
tuurlyke , of liever de dierelyke raenfch tot zynen oorfprongk

wederkeerde , dat is tot dien God , die hem recht gelchapcn

heeft , eer hy zichzelf door het zoeken van veele vonden had
bedorven , naar de taal van Salomo» , Prediker \ii. Maar hoe
weinige vind men die , met den verlooren Zoon , door een waar-
achtig berouw over hunne zonden , weder tot hunnen Vader
gaan; hoe veele die, in plaats van hem te naderen, dagclyks

van hem afwyken , die, m plaats van de Godddyke naiuur

deelachtig te worden , de natuur en aart van den boozen geel!

aannemen, die zy liev-er voor hunnen vader willen erkennen

dan dat goedertieren Opperwezen. Laat ons dan (want wy
xyn alle , de eene min de andere meer , van dien eeuwigen Oor-
fprongk alles goeds afgeweeken) met de verdrukte Joodfchc kerk

uitroepen : Wat klaagt dan een Itvmdig menfch ? een ieder ktaage

"van wegen zj^ne z.onden» Laat ons onz,e vjegen onderzoeken en

doorzoeken , en laat ons wederkeeren tot den Heere. Klaa'^L ui.

vers 39 en 40. Indien wy dus tot h.em gcnaaken , zo zal hy
weder tot ons genaaken met zyn' geelt en met alle defchatten

zyner genade, ja zo zullen we namaals met dien Oorfprongk,

die nooit begon, en nimmer zal eindigen, in een onbegrype-

lyke wligbeid voor eeuwig veicemgcn.

J^



o. V, Vee NS Zinnebeelden.
De Liefde keert tot haar'' Oorfprongk.

' XXXIV.

69

Moet alles cindlyk wederkeercn

Tot d'oorfprongk daar het eerfl van kwam?
Ontfteek dan in myn hert een vlam,

Die air het kwaade kan verteeren,

Dat my , 6 Jefus ! van u Icheid,

Opdat ik door godvruchtij^heid

U meer en meer irwg nader komeni
© Wenfchen toevluj^t aller vroomenl

Men
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J\/|^en leeft van een' Marte!^»rdie verwezen was om verbrand

te worden , dat hy, in den laatften n.icht zyn's lev ens , zyn' vinger

in de vlam van een kaars Hak , doch de pyn niet kunnende ver-

dragen, zo iprak hy dus mtgeemlykheid'totzichzelf: Wativil

éiit z.yn? Kunt gy de vla7?i aan uzv -vinger met lydcn , hoe z^ult cy

dan kunnen -verdragen dat udo Ugchaam verbrand zuord : Waar
op hy dat werk zo lang kloekmoedig hervattede , tot dat hy,dooi
Gods kracht , de pyn tevens met de vrees overwon. Gelukkig

waaren wy indien wy door 't aangrypen van de Goddelyke
genade, dien hy niemand weigert, onze vingers ook eerlt in

3e kaars der lichte verdrukkingen ftaakcn , om bekwaam ge-

maakt te worden, tot Gods eer , als hy 'er ons toeriep , een* wree-

<3en marteldood te verdragen : want groote zaaken vereifchen

een vroege bezigheid om dezelve naar behooren uit te voeren.

Indien wy dan rechte lydzaame chriftenen willen worden , en

't zwaarfte kruis kloekmoedig afwachten, zo moeten wy niet

alleen de zondige begecrlykheden verzaal^en , maar zelfs ooJt

,

hoe vermogende we zyn, de geöorloide befnoejen door ma-
tigheid, nedrigheid, ingetogenheid, zachtmoedigheid en een

waarezelfsverloochening, in weerwil van onze neigingen; ja

daarmoetenwe meeren meer in volharden , tot dat we, door

een goede gewoonte , een zekere hebbelykheid in ons gewaar
worden, om alles te lyden en te verrichten wat ons is aanbevo-

len ; dat heet zo lang de vinger in de vlam te houden , tot dat, met
het gevoel, de angftvallige vrees word overwonnen: want het

isonmogelyk dat lekkere, hovaard'ge en wraakzuchtige men-
fchen die proefvan lydzaamheid zoude kunnen doorftaan. Gy
dan, vroome zielen, laat datlivrei van't Chrircendom u nooit

vcrveelen, zo zal deGoddelykeliefdeu, zelfs aan een' brand-

paal , onderiteunen en verkwikken ; zy zal met u door water en

vuur gaan; zy zal all' uw pyn en fmert wecimem^n; ja zy zal

uw hert met eene onuitfpreekelyke biydichap vervullen, en in

dewreedfte folteringen lofzangen doen zingen; Ihröogt op zo

veel duizend marteiaaren die zy nooit heefi: verlaaten^ en ver-

trouwt datzeu ook niet zal begeeven, Ja vertrooft a, moedigt

u met de woorden van uwen verheerlykten Heiland : Zyr ge-

trouw tot de dood , en ikz^l tt i?svfn de kroone des kvens : Ojf>en~

iaringe i?. "jcrs lo.

£ƒ
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De Liefde is fiantvaftig in V lydcn.

XXXV.

71

Wie 20U niet tot den bloede ftryden?

Wie zou het zwaarfte leed niet lyden

,

Als jefus hem in 't lauis verllerkt?

Laat vry de martelkoolen gloejen,

't Zyn roozen die op 't ^ierlyklt bloejen.

6 Kracht di"e in de zwakheid werkt!

Gy kunt (laat vry de wreedheid woelen)
De vlam door hemeldauw verkoelen.

E-J Z*
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M aO word gy ook zelfs als levende fieemn q_ehouwt tot een geefte

lyk ^«ii vermaant den Apoft el J-etrus, i Petrus ii. vers 5. En
op dat geen gebouw , zonder een vaft fondament , tegen de
itorm-orkaanen en watervloeden kan beftaan , 10 voegt 'er den
Apofiel Judas by : Bouzvtgy u zelven op uw allerheiligft geloof. Ju-
das y vers 20. 't Geloof is dan den grondllag onzer geeÜelykc
timmeragie vanheiligheid en deugd, daar het verlicht verlhnd,
en de volvaardige wil, meteen onwankelbaar vertrouwen op
de Goddelyke voorzienigheid , hun geltigt op veüigen ; tervv'yi

de liefde Gods de bouwftolï'en van algenoegzaame genade , ver-

geeving der zonde , kracht en middelen ter gehoorzaamheid , en
een vatle hoop op de zalige onfterffelykheidgeduurig aanbrengt,

tot voltoojing van dien heiligen tempel in den Heere , die woon-

ftede Gods in den gcefi ; Ephejen 11 , Daar dat onbegrypelyk Op-
perwezen in woonen wil en wandelen, ó Onwaardeerbaar ge-
bouw , dat den tempel van Salomon , en de zeven bekende
wonderen der waereld zoverre overtreft als de zon de mindere
hemellichten 1 ó Gelukkige bouwers , ja levende ftcenen van
dien geeftelyken tempel ! indien gy anders getrouw tot den
einde volhard in uw werk des Heeren. Dertelewaereldlingen

mogen roemen op hunne prachtige paleizen en cierlyke luftho-

ven ; zy mogen zich verheugen in de ydele werken hunner han-

den, en in hunne herten uitroepen: „ DitzyndegrooteBabels

„ die wy geftigt hebben , door de Iterkte onzer magt , en ter eerc

„ onzer heerlykheid Benyd toch hun waangeluk niet: want
alle hunne trotfche gedichten zullen eindelyk met de waereld

verbranden , daar gy met uwe dierbaare tempelen van reine

herten zult overgevoert worden naar 't nieuw Jeruzalem , om
voor eeuwig in 't huis dat niet met handen gemaakt is, eenon-
bcvlekkelyke , onverwelkelyke en onverderfFelyke gelukzalig-

heid te genieten.

J)9



o. V. Veens Zinnebeelden. 75
De Liefde bouwt,

XXXVl,

Wie kan 't geluk van hem waardeeren

Die in zyn hert een' tempel ftigt,

Waar in de Bron van 't eeuwig licht

Altoos gemeenzaam wil verkeeren }

Hier zwicht een waereld overllort

Met Ilaaten , dert'le weelde en fchatten:

Want om deez' heiHtand te bevatten,

Schiet tong en pen en brein te kort.

Ge.
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Vjelykin de H. Schriftuur de zonde by een' afTchuwcIyken
ftank , zo word degodsvrugt by een' lieffelyken reuk vergeleken;

dus leeft men van ftinkende etterbuilen , ftinkende druiven ,

zich ftinkende te maaken voor den Heere; ja dus is, voorden
hartnekkigen zondaar, het euangeli zelfs een' vergiftigen reuk des

doods ter dooden. Doch zo vi^algelyk de rool^ van de offer-

handen der boosheid in de neusgaten des AUerhoogften zyn , zo
lieflyk zyn voof Hem de reukwerken der chriftelyke zeden

;

dus worden de gebeden der heiligen als een aangenaam reuk-

iverk Verbeek , dat voor God opging. Openbar'mge viii; ja zogaan
noch dagelyks voor hem op , de wierookgeuren der offerhanden

van dankbaarheid,mededeelzaamheid , van een gebroken en ver-

flagen hert, en wat dies meer is; dus word dezoenöfferhande

van onzen Heiland by een' weiriekenden reuk vergeleken ; ja

van Hem was voorzegt , dat z.yn rieke z.ou zyn in de vreeze des

Heeren; dus zegt men van vroome menfchen dat ze vaneenen
goeden reuk zyn; ja gelyk de Roos, dat Z/ww^^^/^ der deugd,

niet alleen aangenaam riekt , maar ook , hoe verflenft , haar

lieffelyke geur behoud , zo blyven de goede werken der god-

vruchtige zielen veele eeuwen na hunne dood in een zalige na-

gedachtenis, ó ! Hoe gelukkig zyn ze dan die de genadebalfeni

der Goddelyke liefde , die een' reuk des levens ten leven is , niet

verfmaaden, maar dezelve met de grootfte luft en begeerte tot

hun eeuwig heil gebruiken : want zy is de bron van alle gee-

ftelyke gaven; zy is 't geheiligt wierookvat, waar uit wy de

aangenaame geuren onzer zeden door de waereld moeten ver-

fpreiden. Men verzamele dan , uit den Hof van 't zaligmaa-

kend Woord , alle welriekende kruiden , en men bereide de-

zelve tot een lieffelyke balfem ter verkwikking voor de men-
fchen , en ter eere en heerlykheidvan 't eeuwig Opperwezen,

zo zullen wy eens deelen in de volgende belofte : Zalig z.yn de doo^

den die in den Heere fierven , van nu aan , en haare werken (reuk-

werken van alle chriftelyke deugden) volgm met hen, Ojjenba-

ringe Xix. vers 13.

De



o. V. Veens Zinnebetlden.
De Liefde is een ivelriekcnde halfem.

11

XXXVII.

-^y

I

h Zalig hy dien 't mag gebeuren,

De lietielyke bal(^_*mgeiiren

Van hcilgenade ia 't nedrig hert.

Door \ ongeveinsd geloof te ontfangen!

ü Reuk daar de eng'lcn naar verlangen !

Wie zou de zonde, een bron van fmert,

Een* doodelyken ftank vol plaagcn,

Om u niet uit zyn ziel vcrjaagen?

Het



j6 Aanmerkingen op

£^et geen de lydzaame Hiob, ten opzichte der wifTelvallig-

heden van dit tyaelyke leven , zegt: Heeft de menfch niet eenen

Jlryd op de aarde? Htob vil. ve^s i , mag ruim ZO wel op het

geeftelyk leven van een' chriften toegepatl worden. Nu moet
liy ilryden met den Satan, die zich als een' engel des lichts ver-

toont , om hem door lift te bedriegen , of als een' brullenden

leeuw, om hem door geweld te veifcheuren; danklampthem
de geblankette waereld met alle haare fchatten en zondige
vermaakelykheden aan boort; dan moet hy tegen zyne onge-
regelde hertllochten in 't geweer, die dikwiis, als hollende

paarden, over de ftaketlels van de rede en den godsdienft hee-

ne fpringen : en dit is een' ftryd die niet eindigt als met de dood.
(Helaas! denkt ligt een bekommerde ziel) „ ik moet voor alle

„ die vreeffeiyke vyanden bezwyken ; rnyn vermogen is te

„ krachteloos om te zegepraalen: zo is 't: gy hebt niets van u
zelven; maar geef daarom den moed niet verlooren: werpu
met een onwankelbaar vertrouwen, door de gehoorzaamheid
des geloofs , in de armen der Goddelyke liefde , zo zult gy
haaft ondervinden 't geen de groote Paulus ondervond , toen

hy uitriep: Ik vermag alles dóór Chrïjlus diemy krachtgeeft, Zo
zult ge dat zegelied met hem uitgalmen: Wie zal ons fcheidsn

'van de liefde Chrifli? Verdrukkinoy ojhenaamheid , ofvervolging^

of honger , ofnaaktheid , ofgevaar , of zwaard ? maar in doezen

alle z'^n wy overwinnaars door hem die ons lief gehad hetft. Ro-

meinen VIII. Stryd dan den goeden ftryd des geloofs , en grypt

naar het eeuwig leven. Neem dus dooreen geeftelyk geweld

het koningryk der hemelen in. Gedenk dat een' chriften niet

tot een gemakkelyk leven geroepen is; dat de kroon der over-

winning voorden kloekmoedigen word bewaart; en, tenbe*

fluite, aan de fpreuk van den Heiland: Dievolfiandig zal blym

ven tot den einde , dit zal zalig warden. Mattheiés x, vtrs 21»

DMtr



o. V. Veens Zinnebeelden* 77
Door de Liefde leeft men veilig»

XXXVllL
3^

Wyk aardfche weelde , wyk gemak

;

De Mond die niets dan waarheid fprak,

Leert n^.y hier Itryden tot di^n bloede.

Vcrfterk me, 6 Jefus! door uw' geeft.

Op dat myn hert niet Ichrikt noch vreeft

Voor lift, gevaar, bedrog of woede,

Aan 't eind der loopbaan han^t de prys.

Wie word niet tot zyn voordeel wys ?

De
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L/e Heiland zegt ,in die voortrefFelykeredcneering met dé
Samaritaanfche Vrouw , onder anderen -. Een ieder die van dit

water (te weten, het water uit Vader Jacobs bornput) drinkt

,

zal wederom dorjien : maar zo wie gedronken zat hehben van het
zvater dat ik hem geeven zal y dien zal in eeiiivi(iheid niet dor/Ien.

^oannes iv. vers 14. Dorft te lyden is een der onlydelyküe
plaagen ; dit wierd Koning Lyfimachus gewaar , die om een
dronk water zynkoningryk overgaf: maarieder kan ligt begry-
pen dat onzen Zaligmaker hier van geeftelyk water fpreekt, daar
hy ongetwyffelt zyn volmaakte en zuivere leere door verüaat *

en door het drinken , een krachtige begeerte om de waarheid ,

die naar de godzaligheid is , tegelooven, tehooren, teleezen,
te overdenken , en voornamelyk te beleeven. Nu, die hier in

zyn' pligt getrouw betracht zal in eeuwigheid niet dorften. Maar.
hoe is dit te verftaan ? Zal hy nimmer weder een begeerte tot die

heilbron krygen ? Zal zyn' dorft tot dit water nimmer weder op-
gewekt worden ? Is één dronk , één overweeging , één be-

trachting van onzen pligt genoeg ? In 't allermmlle niet ? In
tegendeelzalhy , dóór 't gewennen aan die liefFelyke fmaak, al-

toos naar die onvervalfchte melk wenfchenenrekhalzen. Maar
onzenHeilandfpreekt hier vaneenen anderen dorft;hy merkte de
waereld aan als een gafthuis vol geeftelyke waterzuchtigen , wier

heete dorft door het krachteloos water der Mofaïfche wet niet

kon gelefcht woiden. Hier verfmachtede 'er een van dorft naar

een' ftroom vanhooge eerampten-, daar een naar een' vloed van
goud, ginds een naar beeken van; verbodene welluften , daar

anderen naar rivieren van nyd, -hiaat, toorn, wraak, onge-

rechtigheid; in 't kort naar alle werken des vleefches. Nu, allen

die ünaak gekregen hebbenjn hét goede woord Gods, het H.
Euangeli , zullen in eeuwigheid niet trachten of wenfchen naar

die zondige begeerlykheden. ól V\^at is 'teengiootgelukvan

2ulk een' doift te zyn ontilagen , en door de wyn van de Godde-
lyke liefde en genade verkwftaen vervrolykt te worden. V\^cl-

aandan, geloovige zielen, put geduurig het levendig water des

geloofs en der godsvrucht uit Jeius heilbron , die nooit op zal

droogen. Laat zyn woord rykelyk in u woonen met aUe wys-
heid, en volhard 'er in tot den einde toe, zo zal deeze Spreuk op
U toegepaft worden : Zalig z'jn die bontere» en dorjien na dege-

rahtigheid : want z,-j a/nUm verzadigt worden. Martheus v. vers 6.
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De Liefde is een 'verkixjikhre Bron.

XXXIX.

Gelukkig hy die uit de Bron
Van Hem, die nimmermeer begon

,

Noch eindigt, zynen dorQ mag laaven,

Zyn'dorrt naar deugd en heerlykheid,

ó Jefus! maak myn ziel bereid,

En gretig naar die dierbre gaaven,

Op dat myn dorft naar d'yd'len waan
Van 's waerelds fcbyngocd mag vergaan.

UIs
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J[ X goed voor een wan dat hy hetjuk 'm z,yne jeugd draagt : hy zit-^

te eenzaam y en zzoy^e /lil , omdat de Heere 't hem opgeleid heeft.

Klaag. ni. i/er^iyeniS. 't Is bedenkelyk dat de Propheet ^^rf-
^i45 door ditjuk, hetjukderlydzaamheid verlhat, nadien hy
dt^zt Klaagzangen voorde Joodiche kerk heeft gedicht, toen
haar de grootife rampfpoed had getroffen , die haar ooit was
overgekomen. Die eenigzins in 't leezen der Landbouw ervaa-
ren is , weet wat een juk is ; het is een werktuig dat men de ploeg-
dieren om den hals werpt, 't geen hen prangt als zy buiten hun
fpoor willen gaan ; ook legt men ' t de menfchen wel op de fchou*
deren, om hunnen laft in evenwigt te houden. B'^ide kan het
gevoegelyk een Zinnebeeld van lydzaamheid verllrekken. Nu

,

de Propheet noemt het goed, dat isloffelyken voordeelig , dat

men ditjuk in zyne jeugd drage. Hoe! is dat goed (denkt ligt

iemand) dat men vanjongsafmet een prangendjukom den hals

ga ? ftryd zulks niet met de vryheid daar de chriftenen toe geroe-
pen zyn ? In 't allerminfte niet : men behoud zyn vryheid aller-

veiligft onder ditjuk , byzonder als men 't zelve vroeg en gewil-
lig opneemt : want is 'er een tyd die bekwaam is om tydelyke en
vooral geeftelyke beroepingen te leeren , het is de jeugd , die dan
noch door vooroordeel , noch door verleiding is ingenomen. In
v/elkeen gelegenheid werpt de Heere den menfch hetjuk op , in

tyd van weelde en voorfpoed ? ö Neen : dan zou hy het trots ver-

werpen: maar dan, als hy in verlegenheid is, alsdcnoodparft,

de waereld hem ontzinkt,en alles tegen wind en droom aanloopt;

want dan komt God eerft recht in aanmerking ; dan worden de
weërbarftige zinnen buigzaam en bekwaam om het juk des ge-

dulds te dragen, ó Onbcgrypelyke liefde Gods ! die ons zo vroeg

gedwee maakt , en door uwe alvermogende kracht verfterkt , dat

wy het juk uwer beveelen door een goede gewoonte zogemak-
kelyk en lieflyk bevinden , dat wy 't niet voor de waereld met alle

haarelchyngoederen zouden willen verwiilelen! Ziet daai nu de vrucht j

hy z.itte eenz.aam en T^iuyge fiil, om dat de Hcerc 't hem opgeleid heeft. Hy
murmurecit nochkhiagt niet , hy veiwenlchtzyn zwaar kiuis om geen Hg-

ter , hybyt niet met de.T hond op den fteen ,hy pleicniet, hywrc«;kt zich

niet, maar hy zit in een fti lic kalmte, en hoopt volkomen op zyne verlos-

fing : waarom ? Om dat het vin de Heerekomt , die niemand meer oplegt

dan hy kan dragen j die Heer die hem tot lyden heeft uitverkooren. Daar-
om wil hy alles gewiliig uitftaan wat dien góedeüiereiien Heer hem gelieft

op te leggen , toe dat zyn juk door de dood van zyne fchoudercn wórd afge-

nomen , om voor eeuwig in de vryheid der heerlykheid van Gods kinderea

te zegepiaalen. Ikbefluitc met de trooftelykc woorden van den verheerlyk-

ten Zaligmaker, Optnb iii. vers lo^ Omdatgy '
t -woord myner lydz.Aamhiid

bewAarthebt , z.ozalik ook n bevj.taren uit denure derv!rz,oekin^die over de

gshteltwatrddk'^en z,a! » omti yerz,9tksp die 9p ietArde vjQtnen^ V (*t*



O; V. Veens Zinnebeelden.
U GedM is het zachtejuk der Liefde-^

XL.

o Torücrs van all* 's waerelds jukken I

Hoe moeilyk zou uw' l.ift u drukken,

Had niet de waan u ziel verleid

!

Schud af, leg af die zwaare pakken

,

Zy doen u fteeds den moed ontzakken.

En wil het juk der lydzaamhsid,

Die artfcny voor veele plaagen,

Van jongs af op uw fchoud'ren dragen,

F Gelyk



Èt AAiSTMERKlNÖEN OP

yyelvk de diamantboven alle gelleentens uitblinkt , zo munt
He Liefde ook boven alle deugden uit; ja men mag zeggen dat die

hoofddeugd de ziel van alle deugden is ; men leeze ilegts met aan-

dacht de heeriyke befchryving die 'er den Apolkl Paulus van
doet in 't xiii. Hoofddeel van zyn' eerllen Brief aan de Cör/«-

thers ; doch nademaal we in eenige aanmerkingen daar van wyd-
loopiggehandelt hebben , zo zullen we nu Hever eens kortelyk

ovcrweegen waar het van daan mag komen , dat die eedele pae-

rel zo weinig gezocht , ja t'eenemaal van veele menichen vertre-

den word. Onder een menigte van hinderpaalen zyn 'er drie van
de voornaamfte ; vooreerü r//er onderrecht te wdien zvezen van de

Goddeiykewtl: wantzo dra men 't onderwys verwerpt, veracht

men God , en tevens zynen godsdienü , die enkele Liefde

is ; die menfchen hebben gantich geen liill in de oefFening

der godzaligheid , en 't bedenken der geellelyke dmgen ; alk

vermaaningen , alle beftraffingen fchampen op hunne ver-

harde gemoederen af, ja zy achten 'er zich ten hooglten

door gehoont te zyn , als of zy tot God uitriepen , is 't niet

met den mond, het is ten minllen met het hert: iVyk -van

cns ; ivy hebben gee'a lu/i in de kennis uwer ivegen, Hiob xxi,

vers 44. De tweede hinderpaal is het tegenfiaan van hun ei^e

gewijfe, dat is , daar geen raad mede pleegen , en deszelfs (lem ver-

dooven. 't Is niet genoeg voor het allergoedertierenft Opper-
weezendathyons door zyn woord onderwyll, en door zyn'

gecll verlicht, hy geeft noch boven dien zyn Stedehouder, de
confcientie> een gediiurige woonplaats in de ziel, om ons dus

op den rechten weg te brengen , maar neen : de boosheid is by
veelen zo hoog geklommen y dat men God in dien trouwen ge-

zant verfmaad ; men klopt hem op den mond , men wiegt hem
door zondige vcrmaakelykheden in llaap ; zo lang tot door
kwaade gewoontcns dezelve als met een brandyzer word toe-

gefchroeit. Eindelyk is het twfiellen der bekeenng delaatlle hin*

derpaal. Diegevaarlykeflofiicid in 't noodweiidigfte Üuk der
Godsdienft heeft du'zcuden tot hunne eeuwige raaspialiglieid bedrogen j

ó zwakke liciUok ! daar veelen op leunen ; heden leven zy , en inoigea zyu
ae n-.et mcefj ennadedoüdishei t:vens meidecyd der bekeering uit ;ea
die onbekecrt deze wacield verlaat , zalzekerlyk tot z/n eeuwige verdoe-

menis verryzen. Men ruittrcdandeexcdriehindetpaaJcn op, in den weg
der godzaligheid, ofinennraake 'et zulke werktuigen van, daaiwydoot
kunnen vorderen in de hciligmaaking j zo zullen wy opde Goddclyke iicl-

<ic v€iU«yen , «a 'er namaais voor eeuwig iiicdc v wëcnigt woiicn.

\
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De Liefde is de uitmuntenfte deugd*

XLi.

Wat lyn IC dwaas, wat zyn 2e blind

^

Die u, ó Liefde Gods! vertreden
Om eenen hand vol rook en y/ind,

Om zondige vermaaklykheden,
D']Q^ als een vuurpyi in de lucht,

Verdwynen eer 2c zyn genooten.
Myn ziel v/il om dk ihoode vrucht,

Uyr eeuwig heil toch niet vwftêotea.
F i Pe
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^L/e waercldlingen hebben ieder een byzonder doelwit daar

ly.met de pylen hunner begeerte op mikken; de eene verkicil

de Itaatzucht, de andere de geldzucht, een derde de weliuIU

anderen de haat , nyd, wraakzucht, en wat dies meer is j maar
oprechte chriüenen hebben met elkander flegts één doelwit ver-

kooren, daar zy met de pylder Goddelyke liefde naar fchieten ,

dat is heiligheid en deugd ; dit is haar eenig wit ; zy kennen geen
ander: want hunne vuurigebegeertens llrekken zich altoos tot

weldoen uit , nadien Jefus hunne handen beftuurt , en hunne
pylen den rechten ftreek doen houden ; daarom fchieten zy nooit

mis, gelyk de dwaaze waereldhngen , die ongenadig zyn in alk

hunne wegen. Zulk een' llantvaftig boogfchutter naar dat gee-

ftelyk doelwit was (om maar eén voorbeeld uit veelen by te

brengen) de dappere Godsheid Jofuuj toen hy zich dus groot-

moedig liet hooren : ylangaande m'j en m^n huis , zv^ zullen den

Heere dienen , Jojua xxiv. wrs 15. ó 1 Wat zyn ze gelukkig die

met zulk een' heldenmoed zyn aangedaan; geen wmden van ver-

derfFelyke leeringen , geen orkaanen van onltuimige hertlloch-

ten , geen watervloeden van verdrukkingen , verleidingen en

verlokkingen houden hunne pylen te rug , noch dryven ze ter

zyden van 't doelwit af; zy hlyven üantvaftig in 't werk des Hee-
ren; dies kreunen zy zicii aan fmaad noch lailer, nadien het

zwaarll by hun a'.tooshet zwaaril moet weegen , dat is de God-
delyke waarheid te bclyden, te verdedigen en te betrachten;

dit doelwit Haat by hun zo vaft , dat zy het nimmer uit het oog

verliezen; tot dat de rechtvaardige Rechter hen in de uure des

doods ten vollen van de prys verzekert , namelyk het eeuwig

leven, daar zy in 't ilryden van den goeden üryd des gelools

naar hebben gegrepen
,^

t)e
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De Liefde treft het rechte doelwit.

XLIL
^z

Ach laat my.i pylen van ver (land

En wil het vvaare doelwit treffeo!

Myn Jefus, maak toch, door uw hand,

De l'jchtftreek, daar zy doorgaan, effen.

j

Zo fta ik in uw' godsdienit pal;

Zo zal gL^en weelde of ongeval

,

Geen plaagcn die de waereld drukken,

iVhn ziel Uit tiaare vaitheid rukken.

F a Geljik
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Vjetyk een' diepgewortelden eik in 't midden der hevigfte llor-

mcn vanfchudden weet noch wyken , zo vaft ftaan de dooröef-

fcnde chriftenen , die eikenhoomen der gerechtigheid , in den
grond des geloofs geplant , dat geen tempeeften van verleiding

en vervolging magtig lynom hen te doen wankelen. Zy zyn
de melkbehoevende kindsheid reeds ontwafTchen , en mannen
en vaders in Chriftus geworden , die de vafte fpys van 't zalig-

maakend Woord tot voedfel voor den inwendigenmenfch kun-

nen verdragen: dus walTchen ze in Chriftusop, die hun hoofd
is, om dat ze de waarheid in liefde betrachten. Epheien ly. Zy
ayn 't die dien Heere aannemen , en in hem wandelen , zynde
in Hem gewortelt en gebouv^t , en beveiligt in 't geloove. Colos-

/en/en ii. Ja het zynde zulke die uit God geboorenzyn, en daar-

om niet zondigen, maar hun zelven bewaaren , zo datdeboor
ze hen niet kan vatten, i Joannes v. Ziet daar, geloovige zie-

len, hoe verre cenmenfch, door de krachtige bylland van de
liefde Gods , in de heiligmaaking kan vorderen ; laat u dan geen
gewaande onmooglykheid affchrikken, alsofgy die vereifchtc

top van volmaaktheid niet zoud kunnen bereiken, gelyk dien

ontrouwen dienftknecht , die zyn talent in de aarde begroef. De
algoede God eifcht niet dat wy als engelen zullen leven , zonder
misdaaden en gebreken , dat is een waare onmooglykheid : maar
hy wil oqk niet dat wy als flaaven van de zonde zullen leeven. Hy
^ifcht alleen een oprecht , ootmoedig Nathanaëls hert , dat , naar

de vermogens die 't bezit , van deugd tot deugd tracht voort te

gaan, dat, onderde erkentenis van zyn nietigheid en menig-
vuldige ftruikelingen , altoos zyn beft dóet om tot die volmaakt-

heid re geraaken , daar veelen toe gekomen zyn; die heiligma-

king is de wille Gods , en zulke zielen worden nooit op hun zel-

Ten gelaaten, maarzo krachtdaadig door Gods genade onder-

kleunt, dat zy tot den einde in den loopbaan der godzaligheid

knnnen volharden , als bevindende door eigene ervarenheid , dat

hetjuk van Jefus ^acht ^ en zyn laft ligt is. Mattheus xi. vers 30.

JpKf
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De Liefde hezivykt nitt.

XLIII.

Beïwyk, hezwyk Filet, 7wakke 7iel

,

Door waan daar menig door verviel.

Omvat uw Jefus, onder 't lyden.

Met armen van geloof en deugd

,

En ftaröog op de hemelvreugd;

Laat dan de Luchtvorft u beflryden^

Met luft op luft, of plaas op plaag,

'k Verzeker hem de nederlaag.

F4 De
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I Je Almogende Schepper heeft niet alleen de gantfche gefcha-
pene natuur eene vaftgeftclde regelmaat voorgefchreven , om
haar' loop ordentelyk te beftieren , maar ook alle chriltelyke

,

deugden tot zeekere eindens beperkt , waar op ze m oeten uit loo-

pen , behalven de Liefde alleen , die hoofddeugd weet van paal

noch perk, van midden noch einde; zy lloot de maat met de

voet , en breekt de maatftok aan ftukken ; zy is 't vuur eener eeu-

wige beweeging dat nooit mag uitgebluÓ; worden: alle andere-

deugden hebben metditleevenuitgedicnt, maar de liefde vaar:

juetdegelukzalige zielen ten hemel , om aldaar in hen onöphou-

delyk te blaaken. Maar , ach ! waar zyn ze die dit onwaardeer-

baar juweel in hunne herten koefteren en bewaaren? Word dit

zuiver vuur der liefde tot God en den naaüen meeft al niet ver-

dreven door de befmettelyke liefdevlammen van ontucht , on-

recht, haat, nyd en wat dies meer is. Helaas, verdoolde men-
Ichen ! die dus met een maatelooz.e drift naar uw maateloos,

dat is , oneindig verderfloopt , omdat gy de maateloosheid der

Goddelyke liefdemet wüt erkennen, zonder de welke niemand

de zalige goederen der maatelooze eeuwigheid zal genieten. En

gy , die waant veel werks van die fchat te maaken , wanneer

gy die flcgts met een bekrompen maat uitmeet ; 't zy in 't uitdee-

len uwer goederen aan de behoeftigen ; 't zy in 't vcrgeeven van

^tongelyk u aangedaan; 't zy in 't betrachten van uw andere

pligten. Ach! blaaft toch uwliefdevuur op, door de wind van

een heilige yver , eer het uitgaat , en gy om uw laauheid van

uwen Heiland word uitgefpogen : want 'vervloekt is de men[ch die

des Heeren werk bedrieglyk doet. Jerem:as XLViii. vers lo. Maar gy ,

geloovige zielen , die maat noch regel kent in de liefde tot uwen
God , en uwen evenmenich ; houd dat gy hebt op dat niemand u

van die onwaardeerbaare kroon beroove. Betoon , door uw
geloof en goede werken, dat gy leeft daar gy lieft; zo zult ge

piet de lietde , die nooit vergaat , in de Bion der liefde voor eeu-

wig ycrfmelten.

i^
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De Liefde kent geen maat,

XLIV.

'c Word alles in zyn' loop beperkt:

De Liefde alleen kent maut noch regel;

Zy is 't die onophoud'lyk werkt.

IV'lyn Jefus, 2,et toch 't dierbaar 'zegel

Van deeze hoofddeugd op inyn hert

;

Zo zal ik, 't zy in vreugd of fmert,

Door liefdedaén en blyde klanken,

U eeuwig minnen , eeawig danken.

V S Gclj^
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tjelyk men denatuurlyke warmte, de ziel van ons tydelyk
leven mag noemen, zo mag, met het zelfde recht, eenebran^
dende liefde tot God en onzen evenmenfch de ziel van ons gee-
ftelyk leven genaamt worden: want daar die liefde verkond,
moetde dengd haaft derven; dus word van den Engel der ge-

meente van Sardis gezegt : Ik weet uwe werken, datgy den naam
hebt dat iiy leefr en gyayt dood. Openbaaringeill. versi. Zyn lief-

de, datis, zyn godsvrucht was yskoud geworden. En, helaas!

wat heeft hy all' volgers in dit verbafterd Chriüendom nage^
Jaaten ? Waar is die brandende liefde tot God en zynen gods-

dienft, die weleer in onze voorvaderen blaakte, een vlam die

de allerfelfte martelvlammen overtrof; waar is die brandende

liefde tot het hooren , leezen , en onderzoeken van het woord
der waarheid , die 'er in de zielen der wandelaars naar Emmaus
ontflak? toen ze uitriepen: En was ons herte niet brandende in

ons , als hy met cnrfprak op den weg , en als hyons defchriften open-

de f Lukas xxiv. vers 32. Waar is die brandende ücfde tot Gods
eer, alszyn H.Naam word gelaftcrt en misbruikt, 'tzydoorde
tong, 't zydoor onheilige werken.'^ Ja, waar is die brandende

liefde ,om onze broeders en zufters in den Heere te onderwyzen
in hunne onwetenheid, te vertrooften in hunne droefheid, te

onderfteunen in hunne zwakheid, te onderhouden in hunne ar-,

moede , en te bezoeken in hunne krankheid ? Doodkoud , of

ten minften laaukrank Chriftendom 1 hoe zult ge voor den Al-

wetenden Rechter kunnen beftaanl Gydan, die dit ter herten

gaat, llookt uw bynauitgedooftliefdevuur weder op, door de

brandftof van een vuurige begeerte. Bid God dat hy 't zelve

door denH.Geei^, die gelukzalige wind, geduurigaanblaaze,

tot dat 'er weder een nieuw leven in uw iiel herbooren werde

;

zo zullen de verwarmende vlammen opnieuw hun behoorlyke

werking doen , en de ftoppelen van all" wat aardfch is verteeren,

tcrwyl uw goud van geloofen godsvrugt,totuwe eeuwige geluk-

xaligheid , voor Gode beproeft en zuiver zal bevonden worde^.

P0
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De Liefde ver'VJarmt^

XLV.
^4

Daal, ïuivre Hellgceft, a\Q weleer
De Pinxrervlammen deed verfpreiden,

Om duizenden tot God te leiden;

Daal, zachte wind, ai daal toch neer,

Om 't fmeulend lietüevuur teontfteeken.
Dat in myn hert reeds kwynt en derft,

Nadien het uw aanblaazing derft;

Pies rcipig ziiy van myn gebreken.

N^r^
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JS| ergens leeil men van edelmoediger daaden dan die van
Mo/es en Paitlns , de eerik weigerde een der bloejenüe ryken
der aarde, om een onzichtbaar konmgryk, en de laatlte ver-

achtte, ja verwierp als drek, de voornaamlle voorrechten van

lüael niet alleen, maar hy getroofite zich ook alle rampen en

onheilen op zich te nemen , om de kennis en 't genot van die

selfdehecrlykheid , namelyk , het eeuwig zalig leven. Dit njoct

een* waereldling in de hooglle verwondering wechvoeren ; maar

een wys chrillen , die dooröeffent is in de H. bladeren des N.
Verbonds , komt zulks niet vreemt voor : want hy maakt deeze
vergelyking: watiseen vorft, die ilegts een gering gedeelte van

den aardbodem beheerft , by een vroom chrillen , die een ko-

ning over de gehee^e waereld en o\ er zyn eigene hertftochten is

,

ennamaalsdekroon van 't ryk der hemelen zal dragen, waarby
degantfche aarde als een ondeelbaar ftipje moet verdwynen .'*

Wat waaren Joodfche voorrechten ? Pauius kon geen hooger top

van eere bereiken dan het Hoogepriefterfchap : maar is dat te ver-

gelykenbyhet koninglyk Prielterdom van een geloovige ziel

,

dat hierbegifiten namaals nooit zal eindigen ? Geflagttatels en

adelykewapenfchilden, bewyzendatmen uit vorftelyke ftam-

imizenatkomftig is , wat zyn die te waardeeren by den eerftand

van waare chriitenen , die zoonen en dochteren van den aller-

hoogften God genaarat worden ? Wat zyn emdelyk aardfche ryk-

dommen en welluften te achten , by de fchaiten van een vernoegt

gemoed , de goude ftraaten van 't nieuw Jeruzalem , de zielban-

kettenvan'twelbevvuH gewille, endeltroomen van onbedcn-

kelyke lieüykheden , die aan Gods rechterhand eeuwig zullen

duuren? VVie verwonderd zich noch om de wyze keuze van

Mojfs en Pauius i 6 Vroome zielen ! zyt ge op glori gezet,

vergaapt uaan geen aardfche eerteekenen die met de dood en de

waereld verdwynen: zoekt de dingen die boven zyn, daar uw
Heiland met eere en heerlykheid isgekroont , om u dezelve deeU

achtig te maaken : ontziet geen kruis en lyden; maakt ubytyds

los van deydelc grootsheid dezes levens, dooreen' godvruch-

tigen wonde) , zo zult gy eens opgenomen worden m die on-r

eindige vreugd, die nont ooge gezeten ^ noou oore gehoort y en nooit

mümandsgedachtmïicpgeklommm. iCormthm il. versg.

De
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De Liefde haat alle ydele praaliekens,

S
XLVI

Wech trotfchc en aad'lyke eereteek'nen,

Geflagtbewys, en Oudheids roem!
Een chrilien lal , hoe Ichoon m' u noem',

Uw* glans by flyk en drek ilegts reek'nen,

By zyni ^lori, welks waardy
Geen waereld immer op kan haalenè

Wie wenlcht dan in een' poel te daalen,

Om de eer der aardfche flaverny.

De
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JLJe begeerte vanden menfch flrektxich uit tot in de eeuwig-*
heid ; die trek is hem ingefchapen ; het leven ziet hy v^el aan
alsdengrondflagvan alle genieting, maar eeuwig in dat genot té
blyven, is het toppunt vanzyn wenfch. Laat ons nu eens on-
derzoeken wat wegen de menfcheninflaan om die begeerte , zo
veel mogelyk is , te verzadigen. De waereldlingen beoogen hiei'

in alleen de zichtbaare goederen der aarde , beftaande in ecramp-
ten op eerampten natejaagen , fchatten op fchattente verzame-
len, welluiten op wdluden te plegen, paleizen aan paleizen te

bouwen , en dagejyks prachtig en lekker te leven; dit is hunne
hemel, en hunne eeuwigheid; die hier in uitmunten achten zich
zelf, en worden van veelen geacht voor de gelukkigfte men-
fchen ; menfchen , die met hunne fpoorelooze uitvoeringen
fpreeken, 't geen de Kardinaal Mazaryn weleer met den mond
fprak: Wil God my Parys voor altoos laaten gemeten f ik laat hem
z.yn' he}7, ei behouden. Doch dit zorgeloos Opvolgen van hunne
dwaaze begeerte duurt zolang, tot een onverwachte dood hen
uit hunne ingebeelde ineenwaare rampzalige eeuwigheid ftort.

Maar wat beoogt een oprecht chrilten met zyne trek naar dei

eeuwigheid ? Hy tracht ze hier alleen te voldoen in de gemeen-
fchap en verëeniging metzya' Heiland, door de gehoorzaam-
heid des geloofs , door vüurige gebeden, vrolykc dankzeggin-

gen en een onwankelbaar vertrouwen op de Goddelyke voor-^

zienigheid , en namaalsin het volle genot der zalige heerlykheid;

daar verlangt, daar zucht , daar rekhalil hy naar , daarom wenfcht

hy ontbonden en met Chrulus te zyn; ja, deeze gedachten heb-

ben hem zo ingenomen , dat hy , buiten noodzaakelykheid , van
geen waereld weet , noch om geen waereld denkt Dus leeft ^

dus fterfthy met de Itichtelykefpreukvanden Apoftel Joannei

in het hert, en in den mond: Geliefde y nu z.ynwy kinderen Gods,

en het is noch met geopenbaart wat zvy zyn zullen ; maar wy weten

i

dat als hy geol>ettbaart z.alzyn , ivy hem zullen gelyk weezen : want
wy zulUn hem ;^itn ^elyk hy *, i Joiir;»ss lil. vers 2..

m
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De Liefde tracht naar een volmaakte vereeniging.

XLVII.

Myn trek , myn ïücht is niet tot w
,

Vermomde waereld vol gevaaren;

Ik ben vo(;r alT uw welluÜ fchuw;
Ik wil myn hert alleen bewaaren,
Hoe lili'^ t;y me ook Itreelt en vleir^

Voor lefus liefde en heerlykheid,
Die iaat ik uit myn' arm niet rukken,
Schoon ieder my wou onderdrukken.

Hf^
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JHLet heeft de Alwysheid gelieft meeft alle deugdzaamemen-
fchen indecze wiffelvallige waereld te ftellen, alsin een onge-
lluimige zee , om dezelve met de kiel van hun geloof te bevaa-
ren, totdatdclaatllegolf, de dood» hen in de haven der zalige

onllerffelykheid werpt ; waarlyk een krachtig middel om hunne
herten van de aarde los , en in 'themelfch heiligdom vaft te maa-
ken. Maar door hoe veel baaren m oeten zy niet heen worftelen,
eer zy die heilkuft naderen ; nu overdekken hen eens de baaren
van vervolging, angft en benaautheid ; dan eens de golven van
tcgenfpoed, armoede, pynelyke ziektens , hoon, fmaad, en
wat dies meer is ; dikwils vervallen zy byna , door bedriegelyke

kalmtens, op de klippen van zorgeloosheid en geeftelyke ho-
vaardy ; dus vaaren zy geduurig door een oceaan van gevaaren;
doch in 't midden van de nood draagt de Goddelyke liefde een
teederc zorg voor hunne behoudenis ; ja , al hebben zy geen
duimbreed boords boven water, zybewaaren, door haar kracht

gefterkt, het roer van voorzichtigheid echter in klem: wantzy
houden de Godforaak van PïophQCtJe/aias^zls een gunftige ftreek

van het geeftelyk kompas, fteeds voor hunne oogen. Wanneer

gy z,ult gaan door het water , ik zalhy u zyn , en door de rivieren

z.yz.ullenu niet overflroomen. Je/aias xLiii. 'versz. Dit moedigt
hen aan om zonder fchrik en vrees de hemelreis, door de ge-

hoorzaamheid des geloofs , voort te zetten , en ten einde te bren-

gen , ó l Hoe gelukkig zyn die geeltelyke zeehelden in 't midden
van de wocfte golven , diefchuimende over hunne hoofden hee-

ne rollen , indien zy hunnen Huurman , de Heiland Jefus , nooit

iiithetoog van hunne ziel verliezen; met welk een blydichap

worden zy niet aangedaan, als zy eindelyk den oever van dat

gcluldig land nunner begeerte betreden, die hendoetjuigchen

ca uitroepen; God is ons een toevlucht enjicrkie; hy is kracht/g

bevonden eene hulpe inkenaauthcden ; daarojr* z^idisn vjy niet vree-

!K,tn , al 'uvierden de bergen verziet in het herte der zeeën ; laat haare

iv^fsren briü^^rjiiat Kt veroert werden: Pfaim SLTI. v?rsi*1 cn 4.

V8
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De Uefde ontziet geen gevaaren^

XLVIIL

ó Waereid, wilde en wocfte zee!

Wie kaa de doodelyke klippen

,

Die e;y bedekt houd , toch ontllippen ?

Wat fleept uw drift all' onheil meê!
Maar hoe! myn ziel , waar vreeft ge voör?

Uw jefus houd het roer in handen;
Q^tt llegts aan zyne ftem gehoor,

Zo zult ge in 't zalig ryk belanden.
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Vjelyk het xout een dierbaar middel isom veelefpyzen v'oor

het bederf te bewaaren , zo is ook de godvruchtigheid een gee-
ftelyk zout dat de ziel, in 't midden van het krom en verdraait

geflagt der verleidelyke waereld , voor 't bederfbehoed ó ! Die
dat zout in 't zoutvat van een geheiligd hert omdraagt word
nooit door de vuile ftank derkwaade famerfpreekingen en ver-

rotte redenen befm et; zyn gedachten , woorden en daadenbly-
ven altoos in een friiTe zuiverheid, omdat dezelve fteeds met
het zout van heiligheid worden befprengt, waar door ze niet,

ademen dan aU' watwaarachtigisy aiC wat rechtvaardig is , all*

vjdt rein is , aW -wat liejïyh is , en aW zvat -'vel luid : Philippen^

Jen IV. vers 8 : Ja 't zyn de zulke die met recht het zout der
aarde mogen genaamt worden , omdat ze uit kracht van de
Goddelyke genade , door hunnen godzaligen wandel , de zon-
daars tot nadenken en dikvvils tot bekeering brengen; dus was
Noach het zout der eerfte waereld , en Loth het zout van So-

dom, hoewel 't geen vrucht op hunne tydgenooten heeft ge-

daan; beter wierd de ziel van -Jnfimus voor 't bederf bewaart,

toen het zout van ftantvafligheid , in de wrcedlle folteringen

der chriftelyke bloedgetuigen , hem niet alleen vnn een heidenfch

Philofooph tot een' chriften leeraar , maar zelfs ook tot een'

martelaar maakte. Gelukkige zielen die datzout door het zon-
digen niet krachteloos maake'n , om als onnut wechgeworpen te

worden , maar die het meer en meer verfterken door vuurige ge-

beden , doorlydzaamheid in de verdrukkingen , indien het God
geliefde hen i'eeniger tyd met vuur te zouten, en volllandig-

hcid in den loopbaan der godzaligheid; zyzyn't die eens opge-

nomen zullen worden in dat onbeweeglyk koningryk , daar het

aout van eeuwigduurende welluüen aan Godsrechtsrhand nooit

zyn kracht zal verliezen.
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XLIX.

9#

-4

Gelukkig is hy die het zout

Van godsvrucht in 't gemoed behoud;
Dus zal zyn voedfel nooit bederven

Door ongezoLice en dertle lu(t

Tot w^aereld liefde, die de ru(t

En geeftelyke vreugd doen fterven.

Laat my , ó God! dat zouivat niet

Verliezen tot myn zielsverdriet»

G 2 Aan*
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/\ anmerkeiyk is het onderfcheid der vrees vanden Aardsva-

der Noach , en die van den Stadhouder Felix : Noachs vrees

was een vrucht van lyn krachtig geloof aan de goddelyke ver-

maaning: want dus leezen we. Hebreen xi. vers-].: Door het

geloove heeft Noach , door goddelyke aan(praak vermaant zynde van
de dingen die noch niet gezien wierden, en bevreefigeworden z/yn"

doy de Arke toebereid tot zynshuisgezinsbehoudenijjè: Want had

hy niet gevreeft , dat is met hoogachting , eerbied , ontzag en

een bereidwillige gehoorzaamheid tot dat eeuwig Opperwezen
niet ingenomen geweeft, dan zou hy met zynegodloozetyd-
genooten de godfpraak , tot zyn verderf, befpot en belacht heb-

ben; 't was dan die heilzaame vrees, door 't geloof gebaart

,

die hem aanftonds de hand aan 't werk deed liaan om dearke

te voltoojen. Laat ons nu eens befchouwen hoedanig de \recf

van Felix is geweeft; die was, integendeel, een vrucht van

ïyn bedorven levenswandel, ontftaande uit het knaagen der

worm van zyn wroegend geweten : want dus ftaat 'er Handt-

lingen xxiv. vers i^ : En als hy (te weten Paului) handelde van
rechtvaardigheid , en maatigheid , en het toekomend oordeel , Fe-

lix , zeer bevrtefl geworden zynde, antwoordde: voor ditmaal

gaa heenen. Die taal klonk hem als een' donderflag in deoo-
ren : want hy wift hoe onmaatigen onrechtvaardig hy hadge-

leefc , en dathy by gevolg ten hooglten ftrafbaar was voor een al-

magtig en alw eetend Rechtcr:in 't kort,de vrees vznNoach was de

kinderlyke vrees tot zaligheid,en die van Felix de vrees der dienft-

baarheid tot rampzaligheid. Behoud dan , ó geloovige ziel \

die eerfte vrees, dat beginfel, of liever het uitneem enlte deel

der wysheid met Noach in uw gemoed , zo zal de liefde Gods
met haar' fterken arm de vrees van Felix met alle haare'kwaa-

de gevolgen uit uw hert verdryven : Want daar ism de liefde geen

vreeze , maar de volmaakte liefde dryft de vreeze buiten, i [joan"

nes IV. vers i8: terwyl ge, naar Gods bevel, met Noach in

een* ftille gcrullheid, de ark van uw' tydelyke en geeltelyke

behoudenis tracht op te bouwen , door een krachtig geloof,

zonder angftvalligheid , op de goddely ke voorzienigheid , tot dat

de Ark van een' goede confcientie u in de ha ven der eeuwige

Oüfterffclykheid zal overvoeren.

2?*
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De Liefde "verjaagt de vrees.

101

Myn lefus , dit my *t heiipad wees
Naar Vredeftad, laat toch de vrees

My in myn' loop geen hinder geeven
i

Verjaag ze door uw fterke kracht,

Opdat ik mynen pligt betracht

Door 't waar geloof met heilig beeveo.

Angflvalligheid, diehertzorg voed,

Moet zwichten voor uw' liefdegloed,

G3 Die



lot Aanmerkingen op

JL/ic de nadrukkdyke woerden van den h^oM^acolusmet
aandacht overweegt: IVie een vriend des tvaireidi ivil z.jn , die

wurd een vyand Gods <reftel(. Jacohus ïv,vers 7. moet noodzaa-
ï^elyk, indien hyniett'ecnemaalverbaftert is, de zondige wnc-
Tcldfche bcgeerlykheden , die den Aporlcl hier door t woord
waereld verltaat, fchuwenenmydenals de peil Gelukkig is hy
dan die gediiurig twee onvervallchte weegfchaalen by zich

draagt , en in de eene de vriendfchap der wacreki , en in de an-

dere de vyandfchap Gods legt, en dus, door de Goddclyke lief-

de gefterkt, zyne gedachten uitboezcmt. ,, Hoe! zal ik om een

3, hand vol goud.een fchaduwbeeld van ydele eer , en een on vol-

3, maakt genot van zondige wellulten de waereld om haar

„ vriendlchap fmeeken P Zal ik my onder de heerfchendemagt

„ vandicdvvinglandinverllaaven, om iets dat aanftonds walgt,

„ nooit verzadigt, fteeds ontruft , en als een droom door een*

yy onverwachte dood voorbygaat? Laatiknueens befefiftn wat

„ mydoor die dv/aaze keuze te wachten Haat, namelyk, de

3, vyandfchap Gods. Schrikkelyk vonnis. VreefTelyk is het dus

„ te vallen in de handen vanden levendigen God. Wiens hairen

„ ryzen niet teberge,wanneerhy de afgryfl'elyke gevolgen van

3, die vyandfchap overdenkt; 't is de vyandfchap van dien God,
_,, die door den adem zynes monds de bergen vermorfelt, de

^, koningen uit hunne zetels rukt, een' ontelbaaren ooglt van

5, lyken maait , en 't gantfch heelal niet alleen kan omkeeren en

^, verdelgen , maar ook ligchaam en ziel kan verderven in de

3, helle. Die dien God tot een' vyand heett , heeft degehcelc

^, natuur tot zynvyandin. Zal ik dan om de vriendfchap der

^, waereld, de vyandfchap van dat Almagtig Opperwezen op

,, myn' hals laaden .^ Neen, oneen! deczefchaal weegt over.

j, Wechbedn'egelyke waereld, ikliootumetdevoet ; ik ont-

yy zegii mayii vriendfchap
, ja ik wil in tegendeel uw' doodelyken

_,, vyand worden, om de vriendfchap van mynenweldoenden

5, Schepper te verv;erven. ó Goedheidsbron ! laat ik genade

3, vinden in uwe üogen. Verfrerkmy met uw kracht, om die

„ lilifgevyandm door 't geloofte overwinnen; zo zal ik, vol-

5, gens uv; onwankelbaare beloften, hier devrcdedieallever-

5, üand teboyen gaat genieten, en nainaals uwe eeuwige heer-

y, lykhcid lut genade deelachüg worden.

Ve
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De Liefde verfmaad de waereld,

LI.

10}

Wech waereld met uw ydle praal

!

Gy valt te ligt in myne fchaal

:

Gods vriendfchap moet hier 't zwaarfte wezen.
Uw gunll is niets dan gal en roet,

Maar zyn gemeenfchap honigzoet.

Voor welk een' ramp zou hy toch vreezen,
Die Hem bemint, en dient en acht.

Zyn laft is ligt, zyn juk is zacht.

G 4 Men
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en bevind onder de bewooners deeier aJirde tweederlcic

ïoort vanmenfchen; deeerfte, diedenmeeften hoop uitmaa-
ien, zyn waereldlingcn , en delaatfte hemellingen; de eerfte

fienken niet dan aan de waereld, zy fpreeken niet dan ^an de
i'^aereld , zy leven niet dan in de waereld , en zy beminnen geen
goederen dan dié de waereld geeft ; in 't kort : Begeerlykheid der

€ogeny begeerlykheid des z/leefches , en grootsheid des levens zyn de
doelwitten die zy alleen beoogen ; daar verflaayen zy zich aan

,

daar wroeten, woelen en draaven zy om, als blinde mollen en
gierige mieren; dat prenten zy hunne kinderen van jongs afin

j,

en houden het voor hunne hoogfte gelukzaligheid; men leezei

terbeveftigingdeezer waarheid, flegts den xlix. P/alm, daar

het gedrag dezer menfchen levendig word afgemaalt: maar de
laatfte foort hebben gantfch wat anders op 't oog ; zy zyn hemel-
lingen , dat zyn borgers van den hemel ; daarom hebben zy niets

met de waereld gemeen , als deszelfs goederen matig te gebrui-

ken , als reizigers naar 't eeuwig vaderland , daar zy hunne herten

jeeds hebben voor uit gezonden ; daarom loopen hunne gedach-
ten , woorden en werken meeft op den hemel uit , dat zaüge ge-

.ireft , daar een ruft voor Gods volk is overgebleven. Worden zy

f)m hunne godsvrucht van de waereldlingen gehoont, verguift

cn verdrukt, zy verheugen zich dat hun loon groot is in den
iiemel; is hier alles los en onbeftendig , zy verwachten een' on-

beweeglyk koningryk , en een ftad die eeuwige fondamenten

iieeft; word het aardrykoverftelpt met plaagen, tot ftraf voor

de boosheid, zy zyn in Gods voorzienigheid geruft, wyl zulks

iicn tot zegening gedyd; ja all' wat hen overkomt verdragen zy

blymocdig en ftantvaftig , nadien zy de geduurige bruiloft van

<;en welbewuft gewifle tot een godspennmg van de eeuwige

heeriykheid reeds in handen hebben. Is de dood eindelyk

voor de v;aereldlingen een yffelyk monfter, een' koning der

"verichrikking , hy is voor hun een gezant van een' blyde bood-

schap , di^- hen afkomt haaien om hunne zielen naar het zaiig

Paradys over te voeren. Ik befluite met de Spreuk van den Apos-

tel Joan/jes : De waereldgaat voorby met haare begeerlykheid . maar

die de wille Gods doet blyjt i» eetrjuigheid. i Joanms ii, vers 1 7

.

J^
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De Liefde "verkiefi de hemel voor de waereld.

Lil.

Wroet vry, 6 waereldling! en jaag

Naar 't geen dat ruft noch vreu-d kan geven;

'k Bemin de fchat van 't eeuwig leven,

Dien ik reeds in myn' boezem draag,

Blyt vry in uw verwert gewemel
Steeds hangen , 'k haat die llaverny.

Wel hem die, van uw boejens vry,

Door hoop reeds wandelt in den hemel.

G j Was
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^V as 'er ooit een vermaaning die krachtig is om ons van de
hoogmoed af tefchrikken, 't is die van den Heiland /.«/^^^ xvi.

vers 15.? Vat hoog iS ondtr de menjchen , is een ^ruvJsl voor Gcd En
cchtei 't is de hoogmoed die de zielen der meeüe menfchen als

een' fchadelyke peil bekruipt , niettegenftaandc dat de Almagtigc
door zo veellchrikkelykeoordeelen betuigt heeft, en noch da-
gelyks betuigt , hoe haatelyk dat gedrocht in zyneoogen is. De
Engelen , die hun beginlel niet bewaart hebben , wierden 'er door
uit den fchoot der eeuwige gelukzaligheid geworpen , dehart-
nekkige Ph.\r,\\] 't roode meir verfmoort; de trotichc Nebu-
cadmz.ar\-3iW zyn' troon gerukt, en onderde beeüen verdree-
ven; en Davi.i , anders een' man naar Gods herte, met de
P:hrikktlyke plaag eener verwoellende pelhlentie bezogt; dus
wederilond , en wederllaat God noch de hovaardige, en zend
ze zeifs in de wenfchelykfte voor poed de zwaarfte rampen t'huis;

rampen , die een' ootmoedige ziel llegts voor beuzelingen houd,
en 'er vrolyk ovcrheeneüapt : want niemand vind mmdeir ruil

dan een hoogmoedig menfch : duizendmaal word hy naar zyn in-

beelding in zyn gewaande eer belcedigt, waar door hy met Ha-
man oertl van fpyt , omdat de Mordechayszyner eeuwe niet wil-

len voor hem nederbuigen ; deminfte verandering der waereld
vcritrekt hem tot een' doodelyken lalt ; dies moet hy uur op uur

een hel , die fchets zyner eeuwige rampzaligheid , in zynen
boezem diagcn, Wien zou 't noch geluften met dat mon-
fter aan te ipannen ? Wie zou noch , door de hovaardy , de
ilaafi'che wetten der mode opvolgen , die duizenden van zie-

den aan haar kluifters bind , behalven dat men met belagchelykers

\jLn bedenken ; dan op wat blinkend en ge'childert llyk roem te

dragen. Neen , godvruchtige zielen , verjaag die dertele paauw
en haar gevolg met behulp van de liefde Gods uit uwe herten en
huizen ; en laat de waare ootmoedigheid haar phais bekleeden :

want God geeft de nedrige genade ; en is het leven der hoogmoe-
dige vol doodelyke onrufr, de 'wandel der ootmocdigen is

een Paradys vol ruft en vreugd: vertrooft u dan ten befluite met
de les van uwen Zaligmaker ; Leert van my dat ik z^achttnoedtg tn

mdrig van herten ben , en gy x^tili ruflt vittden vvor uive üelen,

Mauheui xi. vers ig.

Dt
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De Liefde i'erj.inzt de hoogmoed.

Behüc me, «.*> Jelus' voer de laagcu

Des hoügmoeds, bron van alle plaaj^^cn,

En help my 't monikr door uw kracht

Verbannen uit myn zie! en wooning,
Eri laat, uir enkle pindbeiooning,

Oprechte octmcedighei.i de wacht
Altoos bewaaren in mwi herre,

Zo fra ik pal in hoüu cu Imerie.

Zo



io8 Aanmerkingen op

/^ o fchadelyk als het misbruik van een* natuurlyketifpiegel is,

omdat hydejeugd tothovaardy, defnoodfte aller ondeugden,
aanzet; zo heilzaam en noodzaakelyk is 't gebruik van de fpiegel

éts, goddelyken woords van 't O. en N. verbond ; een* fpiegel di^

de^i Apoliel Jacchui , de volmaakte wet , diedervryheidis, noemt.
Heilzaam ]s die ipiegel, omdat hy ons niet vleit, maardealler-
verhorgenlle boezem vlekken zonneklaar voor deoogen brengt,
om 'er ons van te reinigen door het zuiver water des geloofs , der
heiligfte geboden, derallerheeilykile beloften, en verfchrikke-

lykfte dreigementen. Vermaakelyk is die fpiegel, omdat hy ons
de zeldzaamfte gelchiedenillen , de krachtigfte redeneenngen ,

de bondigfte en trooürykfte zedefpreuken , de aanmerkelykftc
gevallen en deuitmuntenile wonderwerken doet befchouwen:
Goddely k is die fpiegel , omdat hy m alles onbefmet en volmaakt
is. Noodzaakelyk is aie fpiegel, omdat wy zonder dezelve als

blinden naar de wand zouden moeten taften, en voor eeuwig
verfteeken blyven van den weg , die den verftandigen opleid naar

't nieuw Jeruzalem dat boven is. Maar hoe heilzaam, bevallig,

goddelyken noodzaakelyk die fpiegel mag weezen, weinigen

zyn 'er , helaas ! dic 'er een recht gebruik van maaken. Hoe vee-

len worden 'er gevonden die voor dezelve fchrikken, omdatze
de onbewimpelde waarheid haaten. Hoe menig is 'er die dat kris-

tal veracht, omdat het, in zyn verblinde oogen, telaf, en van
een' hoogdraavendc welfpreekenhcid ontbloot is. Hoe menig is

'er dit dat g!as bezwalkt door den vuilen waalTem van voor- oor-

deel en verdraajing der fchrifren , tot zyn eeuwig verderf. Em-
delyk, hoeveele zyn 'er wier oogen fchemeren door het geduu-

rig inzien der valfchefpiegelglaazen van waercldfche welluüen en

onnodige bezigheden, waar door ze onbekwaam worden, om
hunnen eeuwigen weiftand door de befchouwing van die dierbaa-

re fpiegel des Euangeliums te kennen, en te bevorderen.Spiegelt u

dan zacht , ó geloovige zielen ! aan die rampzalige befpiegelaars,

door het geftadig befpiegelen van de goddelyke waarheid; laat

dit uw lieffteuklpannmgzyn , zo zal 't u Aan geen gcellelyk verniaHkont-

breeken ; ja, indiendat woord rykelyk in uw woont met allewysheid, zo

zult gy haaft van de waereld walgen , en naar de eeuwige goederen , indat

woord voor alle vroomen belooft , met de gioorfte begeerte veilanacii. Be-

iij'egelt udan mctmy, ten belluit e, in d:it onbevlekt knltal, 't geen Slons

Harpenaar ons in de hand geeft ; De vjei des Hceren is volmaaki , bekeerende.

dezJtl. Dcgttki'^enisdesHeerenisge'wii y dfn flegtentvyshad ^eevende. De bc
Teeleti des Heercn zyn recht » vfrbydende het hert e. Het gebod des tiseren ti

ajiiy^r » verlichtende d< oo^em Pfalmxix^ versZQn^. De
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De Liefde befpiegelt zich in Gods vjei.

UV.

A Dicrbre fpiegel van Gods wet.
Die onvolmaaktheid kent noch Imet!

Laat toch uw' glans myn ziei bertraalen,

Opdat het fchadclyk kriftal

Der zonde my niet breng' ren val

:

Want londcr u iTjoet elk verdwaalcn,

En Itorten in de heliche gracht;

Dwaas is hy dan die u verachr.

Dé
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\)q Apoilelen Paulus cny^iccbMs\\\\knóe de levendige kracht

van't Chriüeiyk geloof vcrtoonen , ichryven 'er dus voorirefFe-

lyk van : in Chnjlus J ejus heeft noch Lefnydenis eenige krai ht , nuch

voorhuid , maar het %el"ci door de liefde ii'erkende. Galaten v. 'vers

4 En lel'^k het Itochaam z.onder de Geeft dood is , alz,o is het geloove

zonder de zvcrkcrj dood. ]acohus\i vcrsió. Hier zien wy klaar dat

de liefde ofgod v ruchtigheid de ziel en 't leven van 't geloof is , en

dat by gevolg de menichgecllelykdoodis, indien hy ledig van

^oede , en vruchtbaar van kwaade werken bevonden word , ge-

iykden Apoli Cl ^/?«///5 getuigt van een weduwe die, alszy haar

welluft volgt, levendig geüovven is. i'ijwotheusv.'versó. Niet

datdeguedewerkeneigentlykde oorzaak zyn dat men de He-
mel daar door verdient .

in'tallcrminlteniet; 'tisuiteirkelege-
.

nade , 't is alleen door de vryw^lligczoenöiferhande van Chriftus

Jefi.s , dat wy zalig kunnen worden : niemand ko7nt tot den va»

der dan djor hem'.wznt een gebrekkelyke gehoorzaamheid van

onzegantfche levens tyd is in 't minik deel niet op te weegen by

de eeuwigdu'rrendeheerlykheid. Schoon dit waarachtig is, zo
verklaartechterdeOpperltewyshcid dat zonder heiligheid nie-

mand den Heerd zal zien; dal zy alleen zalig zullen worden die

lyne geboden doen; dat geen uiterlyke belydenis van Hcere^

Heere\ maar Gods wil te betrachten onsin't koningryk der he-

melen zal doen ingaan , ja dat alle zondaars , die den naam heb-

ben dat zyieeven', doodvoorGodzyn : maar hoe gelukkig zyn

dezulke echter in hurnen rampzaligen üaat, wanneer ze zich

doordeeze bazuin van de Goddelyke liefde laaten opwekken!
Ontwaakt ly dieflaopt , en jtnat op uit den doeden , en Chriftus zal

over u lichten, hphefen V. vers r4 Zy zyn 't die met Mattheus

het tolhuis van de waereld , cnmct baccheushtt loon der onge-

rechtigheid verlaaien ; zy zyn 't die met den verlooren zoon op-

llaan , en met een waar berouw tot hunnen vader wederkeeren

;

ja zy zyn 't, eindelyk , die van dien ahnagtigen en goedertiere-

nen Vader voor eeuvvig op 't heerlykft' onthaalt zullen worden

,

na dat zy dit heugchelyk getuigenis uit zynen mond zullen ge-

hoort hebben: Alen behoort vrolyk en blyde te zyn : want deeze

7n ^ne zonnen tn dochteren zvaaren doodben zy zyn weder levendigge-

%Vi>rde?};zy ivaann v€rhoren,er> zy zyn gevonden^Lukas \y,vers 32,
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Dg ziel /'s zonder Liefde dood.

LV.

*k Ben dood door londcn en gebreken,

Ja van 't oneindig heil verrteken,

Nu ik, helaas! uw' lietdegloed,

ó Bron der Liefde! derven moet;
Daal in 't gefiorven hert dan neder,
En wek het op door uv7e kracht;

Herftel me in 'r geeftlyk leven v^^eder:

Want buiten u is 't eeuwig nacht.

rfe
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jje Pfahmfi , willende de liefde tot zynen God uitdrukken,

ItgXPfalm LXUi.T'ersg. M'\n x,icle klecjï it achttr aan. Krachtige
ivoorden ! Men weet dat een' kleefbaare ftofFe zich zo vaft ver-

cenigt met het geet» 'er aan raakt , dat het zelve 'er naauwe-
jyks van afgefcheurt kan worden ; zodanig was het hert van Sions

Harpenaaraanzynen goedertierenen Schepper gehegt, dat niets

hem 'er afkon icheiden. De gelukkige (land bezat ook den y^pos-

XtlPaulhSy toen hy dus in een blaakende liefde tot zynen Hei-
land uitborfl: IkhenmeTChnJlusgekruifi ^ entk leeve , doch niet

meer ik , maar Chrifius leejt i?i rfty , en hetgeene ik nu m 't vlee(ch

leeve , dat lecve ik door het geloofdes zoons Gods ^ die 7ny liefgehad

heejt ^ en hem z.el-ven -voormy heeft ovcrgcgeeven» Galaten u.vers

20. Hywas, omzotefpreéken.indéliefdetot zyn' Zaligmaa-

ker als verfmuiten» Wiens gemoed word niet bewogen om die

doorluchtige voorbeelden na te volgen , en Jefus met de armen
van een levendig geloofzo vaft te omhelzen , en aan te kleevenj

dat niets van alles magtig is, 't geen 'er in 't flot van 't vin.

Hoofddeel aan de Romeinen bygebragt word , om hem van die

liefde te fcheiden» Maar ach! waar zyn die godzalige yveraars

te vinden? De meefte merilchen kleeven wel vaft : maar waar
aan? aan den Mammon, aan dewaereld, aan de welluft , aan

kwaadc gewoontens , aan één ofmeer troetelzonden en wat dies

meer is; daar zyn ze noch door vermaaningen, noch door be«

ftraffingen , noch door ram pen en plaagen van afte fcheiden , en

mogelyk zouden zy 'er in eeuwigheid niet affcheiden , indien zy

'er door de dood , tot hunne oneindige rampzaligheid , niet wier-

den afgefcheurt. Maar gygeloovige zielen, die beter in de wet

des Heerenzyt onderwezen, volhard in de aankleeflykheid tot

Uwen Heiland; omlielfthemgcdmirigdooreen'godvruchtigen

Vaandel; laat hem niet los voor hyu zegent; waakt; /iaat tn 't

j^eloove; houdu mannehk; zyt ferk. i Corinthen xvi. vers 13.

Schuwt het aankleeflyk pek van de waereld en haare begeerlyk-

heden , door een' tegenftrydige zuchten trek tot de hemeliche

goederen ; zo zult gy hier door de Liefde des Vaders vertrooft

,

verkwikt j en Toor alle onheilen beveiligt worden, en namaals

Hem omhelzen , aankleeven en genieten , in de volzalige vreug-

de , van eeuwigheid tot eeuwigheid.

Vt
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De Liefde kleeft haar' Heiland aan.

LVI.

Myn Jefus, trek myn hert van *t aardfch^
Opdat ik Iteeds in u mag leeven

,

Door u geduurig aan te kleeven

;

Wend myn gedachten hemehvaards;
Zo tart ik alle ramp en plaagen;

Zo blyve ik van de llaverny

Der zondige begeerte vry;

Zov?ilik'l-'" "--'^-
all' om u verdragen.

H Gt"
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VJ clyk het Fonteinwater alle andere wateren in klaarheid , zul-
Yviiheid, remigiog en levendigheid overtreft, zo gaat ook de
Leere des euangeliums, in alle deeze opzichten , alle godsdienflen
te boven; dit is die Heilbron, diefpnngtitotin het eeuwige le-

ven. Hetre , zegt Petrus , tot wien z.uUen wy heenegaan ? Gy hebt
de weorden deteeHiv'igen Lévens, Joarmesyi. vers 6%, Klaar is dat
water,

^ omdat het ons de welbehaagende wille Gods zonneklaar
Yertoond , en de onfterflykheid , voorheen in ichaduwcn ge-
2wachtclt, in'thchtheeftgebragt. Zuiver is dat water, omdat
'erin deszelfs leflen , geboden en beloften de minftc onvolmaakt-
heid niet is te vinden. Reinigmaakend is dat water , omdat het
onze zielen van de allervuillte fmeiten der zonde , daar het water
der wet van Moies krachteloos toe was , ten vollen kan reinigen.

Levendig is eindelyk dat water, omdat het elk, die dood is in

misdaaden , door Chriihis weder levendig maakt , en ons ge-
duurig in 't betrachten van heiligheid en deugd een nieuw leven
byzet , en het zachtejuk van Jeias gewillig en vroiyk doet opne-
men; doch levendig , voornamelyk, omdat het ons na een
Yolftandige gehoorzaamheid de kroon des levens , dat is de eeu-
wige gelukzaligheid zal doen verkrygen. Komt dan, ó zondaars!

tot deeze heilfontein i Jaaft en reinigt u uit die fpringader des le-

vens; verlaat uwe gebrokene bakken van welluil , eer-en geld-

zucht die geen water kunnen houden ; gewent u aan dat water

,

door vuunge gebeden en een' waarachtige bekeering, zo zult

gehaaft van de modderpoelen der zonde walgen. £ngy, ver-

moeide zielen , die u naar den geelt in een land bevind dat dor,
mat en zonder water is , en die fchieeuwt als een hart naar de
waterüroomen van Gods gunii, komt tot deeze he,lionte;n;

hier is water lot uw^" blydlchap, verkwikking en vertrooüing;

voor u ipringen hier de ilraalen van welluften , die u dronken
ir.aaken naar den geeft , daar dekeurigitevvynen der dertele wae»
reldlingen voor moeten zwichten. óDieibaare en nimmeröp-
droogcnde Wclbron ! Gelukkig zyn ze die u alleen tot hunne laa-

vcnis verkiezen ; gy befprocit ze hier met het heilzaam vogt van

een vroiyk geweten.', diegeduurige maaltyd, en fdiets van die

z.uivererivter vt.i?i het zvaterdeslez^em f kiaur als knjial ^ vv^riao'

r?unde uit den troon Gfids , en des Lams. OpenbAanni^ X!LU. versl,

daar ze zich voor eeuwig in iullsn baden...

fV
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Di Goddelyke Liefde is de Fontein des levens,

LVII.

6 Jefus , dierbre Heilfbntein

!

6 Eeuwige uitvloed van genade!

Dat zich myn ziel in u fteeds bade,

Zo zal ze door uw kracht zich reitt

Vertoonen voor uw zuivere oogen*

Die u tot laavenis verkieft,

Word, fchoon hy alles hier verlieft|

Ia zyn verwachting nooic bedrogen.

H X Dê
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\Je Liefde vergaat nimmermeer , zegt den Apoflel Panhts, l Co*
rintbenxiii. vers^. Hy wil met die Spreuk te kennen geeven,
dat xy , die hier vollhndig in de liefde , dat is godvruchtigheid biy -

ven, hier namaals de eeuwige gelukzaligheid zullen genieten.

Kan'erwelfcherper fpoor en prikkel bedacht worden, om de
menfchen tot een heilig leven aan te noopen ? en echter zyn 't de
meefte die hier minft aan denken Zy wenfchen wel , met den
onheiligen Bileam , den dood der rechtvaardigen te üerven, maar
zy befeffen niet , dat zonder heiligmaaking niemand den Heere
7.alzien. Maargy, godvruchtige zielen , die 't genadelicht , 't

geen u geduurig beftraalt , niet uithluft door zondige gedachten

,

woorden en werken » maar kloekmoedig voortgaat van deugd

tot deugd , en 't zalig Sion door 't geloofreeds in 't gezicht hebt

gekregen , wat moet 'er een bron van onuitfpreekelyke blydfchap

in uwe herten opv/ellen , wanneer gy overweegt dat de liefde ,

datisdebetrachters van alle hefdewerken , niet alleen nimmer
zullen vergaan , maar ook voor eeuwig met een vreugd en heer-

iykheid gekroont zullen worden , wier waarde nimmer in de ge-

dachten van eenig menfch is opgeklommen. Wat laft is u te

zwaar om optenemen.'' Wat gevaarenteaakeligom 'er door

heen te dringen? En watVT'elluften, hoe bekoorlyk, die gy niet

vry willig zoud verfmaaden , om 't genot dier zalige eeuwigheid,

waar van gy 't onderpand, eene verzekerde hoop, reeds in uw'

boezem draagt? die uvrolykdoetmtroepcn. ,, ó Eeuwigheid!

„ hoe verilmd gy onze gedachten 1 wie is magtig om uw diepte

„ te peilen? VVechwaereldinet uwfchynveimaak; uw' min-

„ naars mogen zich honderd jaaren in uwe onvolmaakte wel-

„ luften baden, maar wat is die druppel by den oceaan onzer

„ volmaakte eeuwigheid te vergelyken? ó Eeuwigheid! is uw
„ vooifmaak zo aangenaam , dat 'er alle aardiche lekkernyën

„ voor moeten zwichten, hoe aangenaam moet dan uw' we-
', zenlyke genieting zelf niet v/czen ! ó Bron der Goddelyke
'„ liefdel Ontdekker van die zalige eeuwigheid! Komt,' ja

„ komthaalklyk, om onsin uw' oneindige heerlykheid, on?

]\ eeniglle verlangen , op te nemen, om aldaar onaffcheidelyk

„ njet u te verëenigen.

De
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De Liefde blyft in eeuwigheid.

LVIII.

Wie (laat om damp , om llyk en draf
Van de eeuwige bezitting: af,

Der vreugd
, die jefus elk wil geevcn

in 't zali^ ryk der heerlykheid

6 Waereld, die bedrieglyk vleit!

Wien lull het u noch aan te kleeveij

Om iets dat flegts bcftaat in waan?
De Hemel Wyfc, gv moet vergaan»

H3 Df
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Ue Heiland xcgt zeernadrukkelykinzyn hoogpriefterlyk ge-

bed , tot trooil voor alle godvruchtige zielen : Ik heb haar de heer--

lykheid gegeeven diegy my gegeeven hebt , o^ dat zy één z,yn , gelyk

Tvyéénzyn; ik in haar ^ engyin my. joayines xvii. vers 21 en

23. ó Zalige verëeniging! Gelukkige Bruid van Jefus! diereeds

uws Bruidegoms heerlykheid in hoop bezit ; een heerlykheid daar

de waereld met alle haare fchyngoederen maar (lof en damp by

is; een heerlykheid die u in droefheid kan vertroollen , in 'tly*

denverkwikken, en in kerkers doenjuigchen; ja een' heerlyk-

heid die de dood , voor u , van een l^dning der verfchrikking ver-

andert in een gezant des vredes , die u de aangenaamfte tyding zal

aanbrengen, en u van all' het aardfche ontbmden , en overvoe-

ren naar het wezenlyk genot van die onverderffelyke , onvcr-

ivelkelyke en onvergankelyke erjfenit , die in de hemelen als een'

fchat voor u is weggelegt. De dertele waereldlingen mogen u haa«

ten en vervolgen , wat nood ? zy kennen het onwaardeerbaare

onderpand van de eeuwige gelukzaligheid niet dat gy in uw*

boezem draagt; een onderpand voor geweld en roofzucht vei-

lig , en voor bedrog en lilt ontoegankelyk , zo lang de zonde geen

ïcheidingtuiTchen u en uwen Bruidegom maakt. Zyt dan niet

hooggevoelende , maarvreell; denkt akoos dat hy, diemeint

te Üaan , ligt kan vallen ; dies fpiegel u aan Salomon : wie is naau-

wer met God verëenigt geweeft .'* en wie heeft ooit fchandelyker

die gemeenfchap gebroken , na maate der genade die hy had onr-

fangen ? Houd uw trouwring van een' onwankclbaare hoop dan

zorgvuldig valt , door een zuiver geloof en een oprechte ge-

hoorzaamheid: want uw' Bruidegom is mergeen verdeelt hert

te vrede , dat nu eens aan Hem en dan aan de waereld kleeft ; dat

heet dooreen geeftelyk overfpel van hem afhoereeren; draag

Hem , maar Hem alleen dan ale uwe genegenheden op. Zeg

de waereld vaarwel. Maak u t'eenemaal los van de aarde. R cin'.g

de tempel van uw ziel van alle vleelchelyke en geeftelyke be-

fmettingen, zo zalhy inu woonen en wandelen door de vnl-

inaakfte verëeniging die ooit bedacht kan worden ; dat is die vv'it-

te keurfteen die niemand kent dan die hem onttangt , waar door

gy eens verwaardigt zuk worden , om voor eeuwig met uwen
Bruidegom in xync volzaüge genieting te verëenigen.

De
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De Liefde vereenigt zich met de ziel.

LIX.

S9

b Zalige verbintenis I

" Waar door de ziel vereenigt is

Met de onwaardeerbre Hemelkoning.

Wie zeot de waereld niet vaarvvel

,

Met all' haar vdel poppenfpel?

Wie leeft 'er die zyn's hertenwooning,

Door luft, noch lall, noch waan gefluit,

Niet vüor dien Bruidegom ontfluit?

H 4 Z^
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f jalk zyn de dooden die md*en Heere fierven , van nu aan; ja^

icegc de Geeji : cp dat ze ruften mo^en van hunnen Arbeid. Openbaa-

ringeyiiY. vers i^. óZalige, ó levendige ruft voor een vroome
yiel! tcrwyllwarligchaani ongevoelig in de aarde ruft en in ftof

"verkeert, totdatzy 'er door Gods almagt eensinde onbedenke-
lykfte luifter en heerlykheid weder mede verèenigt , en uit het

Paradys, daarzenuopxichzelf leeft; in den derden hemel 7,al

overgevoert worden , om in het volle genot der eeuwige zalig-

heid te deelen. Wierd ze hier verguift , verfmaad en veracht , daar

Jeeftze iudehoogfte achting by, en in dezoetfte gemeenfchap

3net de heilige engelen , en de geeften der volmaakte rechtvaar-

digen. Moeft ze hier den ftryd voeren tegen vleefch en bloed , de

duivel en de waereld , daar draagt ze de krans van overwinning

;

daar is ze beveiligt voor verdrukking, verleiding en verlokking,

Wierd ze hier bezocht met ziektens , aimoede en andere droevi-

ge toevallen, daar leeftze in de onverbeeldelykfte rykdom en

vrolykheid ; daar is ze vry van alle gebreken. Moeft ze hier Iccm

ven in een waereld vol onruft, ftormen, rampen en plaagen;

daar leeft ze in een ftille enonveranderlyke kalmte van een' on-

fchcidbaare ruft en vrede die alle verilandte boven gaat. Wierd
zehiereindelykdoorhetligchaam beleten verhindeit, om door

aandachtige befpiegclingen de dingen te zoeken die boven zyn,

daar is ze van dat laftig pak ontilagen, daar vliegt en zweeft ze

in een oogenblik v/aar ze weezen wil. Ziet daar flegts een fchets

getoont van 't geluk der vroom e zielen ,m de tulTchentyd van de

dood en het laatfte oordeel: want dat dceze zalige tocliand een'

aanvang zal nemen zo dra dtn laatften adem is uitgeblaazen , vei-

Idaart de H Geeft duidelyk as hy zegt : i-nün zyn ze van nu aan ;

't geen de Heiland beveftigt in de belofte aan den bekeerden

rn oordenaar : Heden zuh "y met my in het Paradys zyn\ Lnkas

xxm. vers^i,. óZaligl óonbegryplykheil ! wie word niet be-

wogen om zich van nu aan te bekeeren , en matig , rechtvaardig

en godsdicnltig telecven , omu, as de dood ceus klop , van nu nan ie

vei werven? ól Hoe veel vcrlchilt de Haat niet den üaiid der godloozcn ,

-^'iêi pielen , nahpnüerflot, van nu ri<i>Mn de eeuwige rampzaligheid {lor-

ren. Menisoudedaneengeti' uwewacht over onze zielen smenbiddeGod
éi\i hy ons lult eii kraclugeeve om volüandi? tot den einde by zyne waar*

"heidteblyven. Iketiidine decze,en allemyne Aarur.eikingen over deezc

ilotfe m^t'detrooftelyke belofte van den Ticpheet Jifiias Hoofddeel l vu,
vers Z, De rechtvaardige z.alin^a/in in de vredij z.y z.uUcnrtifltn op h::t:ru[laap

fis^itt j (cn iegelykjinn z.jne oprecbti^heidgewandelt hecjr, AM EN,



G. V. Veens Zinnebeelden.
De Liefde ruft na de dood,

LX.

III

6 Paradys ! gewenfchte haven

Van ruft voor 't vroom godsdienftig hert f

Hoe vrolyk zal 't de grootfte fmert,

En hoon, en üryd, en laftig flaaven

Vergeeten in uw' hof van vreugd,

Die nooit vergaan zai noch verveelen!

IVIyn ziel, wilt gy 'er ook in deelen,

Wyk nimmer af van 't fpoor der deugd.

il S BLAD-
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