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HET BOEK
DER

PSALMEN.
DE EERSTE PSALM.

5ERZ

=£
elzalig hij, die in der boozen

^=£=* $
raad Niet wandelt, noch op 't pad der

ë
zondaars staat. Noch nederzit, daar zul-

ikh^^ m £
ken samenrotten, Die roekeloos met God

§feM^£ 3E^ È ^^^

^^
en Godsdienst spotten; Maar 's Heeren

m ^^
wet blijmoedig dag en nacht Herdenkt,

=fe m ^ <> i

\i$ v ^^ ^eee&
3. Gansch anders is 't met hem, die

^F^ fV"

't kwaad bemint ; Hij is als kaf, dat weg-

Ti 3H$ ï=3ê s
stuift voor den wind ; Geen zondaar zal

't gewis verderf ontkomen, Als in 't ge-

^
richt door God wordt wraak geno-

^—^—

<

'j o ^ E

men; Hij, die van deugd en godsvrucht

S li ^
N 3E 30

is ontaard, Zal niet bestaan, daar

^^
bepeinst, en ijverig betracht.

~*
ft 5 j, « y ;

^B »

't vrome volk vergaart.

t ^
&
2. Want hij zal zijn gelijk 'een frissche j 4. De Heee toch slaat der merischen we-

i^^
boom, In vetten grond geplant bij eenen gen ga. En wendt alom het oog van zyn

stroom. Die op zijn tijd met vruchtenis

Mfe
gena Op zulken, die, oprecht en rein van

ï=?f2
beladen, En sierlijk pronkt met onver

^* fe tr^\
zeden, Met vasten gang het pad der

^z$: £
welkte bladen: Hij groeit zelfs op in [ deugd betreden; God kent hun weg, die^^ 3-^ O 2

ramp en tegenspoed; Het gaat hem wel;

^^i
't gelukt hem, wat hij doet.

eeuwig zal bestaan. Maar 't heilloos spoor

*=^
der boozen zal vergaan.



DE II PSALM.

W
..kracht? Zal nietig stof Mij 't hoog gezag

..ontwringen, Of weerstand biên aan mijnat drift beheerscht het woe-

dend heidendom, En heelt het hart der

volken ingenomen? De koningen verhef-S^7^=£ ÜÉ O W:
fen zich alom, De vorsten zijn vermetel

^Ce
saamgeko-men, Om God, den Heer, zelfs

E4r¥^^
naar de kroon te steken. En tegen zijn

p*Tf f f
» * f f-a-a

Gezalfde op te staan. Zij spreken saam^=y=^ g
,Laat ons hun banden breken, En van

iö ^^^ö
hun juk en touwen ons ontslaan."

[ L.V ^^ y V ^ : 1 -

2. Maar d' Opperheer, die zijn geduchten

:t- " N- £Ö
stoel Op starren sticht, en grondvest op

de wolken, Zal lachen met dat vruch

teloos gewoel, En spotten met den waan

JSp£i=f
der dwaze vol-ken. God zal zijn wraak

ontdekken voor hun oogen ;
Straks gloeil

de lucht door 't vlanuip-nd bliksemlichl

;

ül I
t
~"^

—

*
I Ui

'i [ s God die spreekl ; lii.j donderl uii

W£
geduchte macht? Ontziet mijn toorn,

^^^m
„verdoolde stervelin-gen. Gij zult vergeefs

„mijn rijksbestel weerstreven! MijnKo-

£Ö^i^=ï=S T

- 11

„ning is gezalfd door mijn beleid: Hij,

„door mijn hand op Sions troon ver-

: : $^=*Ëe s
heven, Heerscht op don berg van

a ^^
„mijne heiligheid."

PAUZE.

ÜS^^i
4. En ik, die Vorst, met zooveel macht

bedeeld, Zal Gods besluit aan 't wereld-

rond doen hooren. Hij sprak tot mij :

„'kHeb heden u geteeld; Gij zijt mijn

„Zoon. gij zijt mijn eengebo-ren; Zeg

vrü uw eisch: Ik zal uw macht ver*

„hoogen, Opdat uw naam alom ontzag-

;l>f Jë=L
„lijk zij; Het heidendom ligg' voor uw

$=3=r^=ë
den hooge, En jaagl den schrik zijn oei gebogen, En 't eind dér aard er-

g= I %

haat'ren in 'I gezicht. „kenn' uw heerschappij.

3. „Durft gij bestaante twistenmel mijn |
5. »üv? ijz'ren staf, die al hun machl ver-



PSALM II, III.

„plet, Maak' hen eerlang eerbiedig' on-

derzaten, En noodzaak' hen te buigen

„pottebakkersva-ten !" ü vorsten, wilt de

wet der wijsheid hooren, Eer gij God

zelv' en zijn Gezalfde hoont; O; rechters,

tot den stoel der eer gekoren, Verdraagt

zijn tucht, die u zijn liefde toont.

6. Vreest 's Heeren macht, en dient zijn

majesteit; Juicht, bevend op 't gezicht

van zijn vermogen, En kust den Zoon,

van oud;; u toegezeid, Eer u zijn toorn

verdelg' voor aller oo-gen ; U op uw weg

tot stof doe wederkeeren. Wanneer zijn
,

wraak, getergd door uw gedrag, U, on-

verhoeds, zou door haar gloed verteren,

^l^^i^s ^ z£:$m
Tot staving van zijn lang gehoond gezag.

7. Velzalig zij, die. naar zijn reine leer

E$:

In hem hun heil, hun hoogst geluk

j; f * Ui
op Hem betrou-wen.

DE III PSALM.

oe vreeslijk groeit, o God, Het

saamgezworen rot Dergenen, die mij

I *^ *T=$=f^=^M
drukken; Zij maken niet alleen Den op-

stand algemeen, Om mij mijn kroon

t' ontrukken; Maar velen doen van mij,

Hoe bitter ik ook lij', Nog deze smaad-

taal hooren: „God zal hem nu nietm^ ẑ^z r̂n^^^
„meer Verlossen, als weleer; Hem is

;— i k=^ *=^

t$
..geen heil beschoren."

^^ S ï 2
2. Maar, trouwe God, Gij zijt Het schild,sü ^FJEE^I

dat mij bevrijdt, Mijn eer, mijn vast be-

3£=^
trouwen: Op U vest ik het oog; Gij heft

^^^£^j=^EE^=i=^
mijn hoofd omhoog, En doet m'uw gunst

in; mm~~
TVT A '

aanschouwen, 'k Riep God niet vrucht'-

loos aan: tlij wil mij niet versmaanln

al mijn tegenheden; Hij zag van Sion

beschouwen : Die Sions Vorst erkennen

^m m m
voor hun Heer; Welzalig zij, die vast

neer. De woonplaats van zijn eer. En

3^
hoorde mijn gebeden.

^fc^^-p^ IS
3. Ik lag en sliep gerust, Van's Heeken
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PSALM III, IV

^3
e£

trouw bewust, Tot ik verfrischt ontwaak

te: Want God was aan mijn zij': Hij

ondersteunde mij In 't leed, dat mrj ge-

3^ ^ ^ ,1
,ut=^=E2

naakte. Ik zal, vol heldenmoed, Daar

mij zijn hand behoedt, Tienduizenden niet

——.^

vreezen; Schoon ik, van alle kant, Geweldig

*=s=tt
aangerand En fel geprangd moog wezen.

4. Sta op, verlos mij, Heer. Gij hebt, oGod,

*hF
weleer Getoond voor mij te waken, Mijn

haters onderdrukt, En mij 't gevaar ont-

rukt; Gij sloegt hen op de kaken, Ver-

brekend onverwacht Hun tanden door

uw macht: 'k Heb d' overhand verkregen.

G'u', Heer, alleen, Grj zijt Verwinnaar in

den strijd, En geeft uw volk den zegen.

gj^U * o^J=^
gij, mannen, toch beginnen? Zal steeds

tot schande zijn mrjn eer? Zult gij dan

d' ijdelheid beminnen. En, t' eenemaal

beroofd van zinnen, De leugen zoeken,

*
keer op keer?

2. Herinnert u, gij roekeloozen, Dat zich

de Heer een gunstgenoot Heeft afge-

ï
zonderd en verkozen. Hrj doet mij nooit

van schaamte blozen, Die, als ik riep,

SE^ $m

DE IV PSALM.

wE$I^=Ég|=p^Egg
il mij, wanneer ik roep, verhoo-

ren, O God, die mijne rechtzaak redt.

1 1 m
CV] hebt in angsl mij imlp beschoren,

mij bijstand bood. Zijt gij beroerd, ont-

steld, verlegen, Zoo zondigt niet; verzaakt

£=^a=^
uw wil : Spreekt in uw hart ; herdenkt

uw wegen, Op 't eenzaam bedde neer-

gezegen ; En weest in all' ontmoeting stil.

3. Dan zult gij n-cht naar 't outer treden,m * o <y m
En offren God een rein gemoed, Het offer

- Ül^ 3=mm
der gerechtigheden, En 'tzuivre reuk-

* * m
werk der gebeden; Betrouwt op Hem,

^^m^ | ^ * * ^

En mi.) doen gaan in ruime Bporen : Be-

=$= v=?=*^
toon gena; hoor mijn gobod. Wat moogt

want Hij isgoed. Daar velen twjjfelmoe-

<liur vragen: „Wie zal öna 't goede toch

^=^1 ï t=ü^ •

,doen zien?" Doe Q-rj, o He*», na 't ang-



PSALM IV, V.

S » -fi-i>E ÉËÉ=j=pg
stig klagen, Ons 't lieflijk licht uws

^^4

—

^^^^=^^^^
aanschijn s dagen, En wil uw rijke

-

\
tl » o ^t^^^-^S ^^
tot 17, met mijn gebeden, Eerbiedig treden.

gunst ons bièn. ös
4. Gij hebt m' in 't^hart meer vreugd gege

Fö ï ^E
ven, Dan and'ren smaken in een tijd.

=1—

^

i^^
Als zij, door aardsch geluk verheven,

-t3£ ^^^^ fes ^^g
Bij koorn en most wellustig leven. In

^Ê =fc
AV^ :sï

hunnen overvloed verblijd. Ik zal gerust in

&g
vrede slapen, En liggen ongestoord ter

^t~x—t^m^
neer; Want G-ij alleen, mijn schild en wa-

pen, Schoon 't onheil schijnt voor mij ge-

schapen, Zult mij doen zeker wonen, Heer.

DE V PSALM.

eem, Heer, mijn bange klacht ter

oore; Zie, als 'taan woorden mij ont-

TT^=f §
breekt, Wat d' overdenking in mijm&
spreekt; Verwaardig U, uit 's hemels=0^^ ^^

koren, Mijn stem te hooren.

2. Sla ieder' zucht, mijn hart ontgleden,

Opmerkend ga; schenk mij 't genot Uws

heils, mijn Koning en mijn God; Ik zal

3. Ik zal, door ijvervuur aan t blaken,

Hl,* f f

O Heer, bij 't scheem'rend morgenlicht

Mij stellen voor uw aangezicht; Oprechte

U » D^=E3^ ^^
boezemzuchten slaken, En biddend waken.

4. Gij, die geducht zij tin vermogen, Ver-

£17^—ttZ^ë ^ tóS
draagt de goddeloosheid niet: Gij zult, o

God, die 'tal doorziet, Den booze voor

^^ff"^^ ^=3jr

uw heilig' oogen Geenszins gedoogen.

5Ë=f=£=^^Ë^*
^v

&. Wie zinloos, zonder t' overwegen Wat

gdrt-r~f=^ f?
hem betaamt, tot U durft gaan, Zal voor

uw aanschijn niet bestaan; Gij haat, en

staat hun billijk tegen, Die onrecht plegen;

g^=^=^
PAUZE.

>. Gij, Heer, verdelgt den logenspreker

J^r"T~i ^^3
Hij, die zijn hand met bloed bevlekt,

^Ezz^z^^z^zEg^ 3fc= s
En gruw'len met bedrog bedekt, Tergt

ï^ -k
fzzzpj^zizzzz^

als de snoodste wetverbreker, Den

ï?E=::<EE=$:

^i^pi
h oogsten Wreker.

:^z

7. Maar mij ontmoet uw mededoogen; Ik

fe£sM^p5^=g==pfg
zal, uw woning ingeleid, En, naar 't pa-
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PSALM V, VI.

leis der heiligheid In ware Godsvrees

JzH t * «—«^^ ^^
neergebogen. Uw gunst verhoogen.

^ y
^

gM^TT^^^^^
8. Leid mij in uw gerechtigheden. Om mijn

^P^ ^=^
verspied'ren wil, en richt Uw wegen voor

mijn aangezicht: Dan zal ik veilie voor-

£' T »» ^3*
waarts treden, Met vaste schreden.

EU1

» T^f
9. Al 't recht is van hun mond geweken.

Zij leggen 't op verderven toe; Hun keel

iË=?^=£
is nooit verslindens moe; Hun tong

*=^ ^
Terwijl Gij. Heer. hen overdekt. Hun tot

een veilig schild verstrekt^ Gij zultgoed-

;$ËiËü?Ë5iS|^=
gunstig hen bekronen. Ja bij hen wonen.

Qi
DE VI PSALM.

*=*

F Heer, Gij ziit welda--dig; Straf

mij niet ongenadig In uwen toornegloed.

Ai, matig uw kastijden: Sla mij met

S
medelijden. Gelijk een vader doet.

=3^:

Ö 3«e 5=4 * * *=^

tracht, vleiend, ons door treken Naar

^^
m 't hart te steken.

ÉÜ
10. Draagt. Gij, o God, hen nog geduldig?

Verwoest hun raadslag; drijf hen heen,

K I, » ^ 4 y
^^ ^-j^V

Daar z' uwe wet zoo stout vertreên.

Zy tergen U te menigvuldig; Verklaar

hen schuldig.

ï=l £g£^
11. Maar geef uw dierb'ren gunstelingen,

er»-mt^ -Q^-^r
Wier geest in U zijn sterkte vindt, WierP^^^ U'-
hart uw naam oprecht bemint. In U vol-

EI » » D
ï̂ e^ o NV O

•lijk op te springen, En blij tezingen.

12. 't Rechtvaardig volk zult (Jij beloonen,

2. Vergeef mij al mijn zon - - den, Die uwe

hoogheid schonden: Ik ben verzwakt, o

^=
T=qB ^

C

Heer. Genees mij, red mijn leven: Gij

ziet mijn beend'ren beven; Zoo slaat uw

3. Mijn ziel. gansch neergebo - -gen, schrikt

voor uw heilig' oogen, In dezen jammer-

staat. Hoe lang zal ik nog klagen? Hoe

lang uw gramschap dragen? Hees,

c

mijn toeverlaat .m ui- 32?

4. Keereind'lijk. Heku. tuch we - - der: Mijn

ziel buigt zich ter neder, Ai, red haar

van 't verderf; Sla mijn ellende gade,



PSALM VI. VII.

3 ^^ 3E

Tot roem van uw genade, En help

mij, eer ik sterf.

m ^^ s=H^-»- ^

5. Want wie kan. na 't verschei • • den, Op

rrr~~T *=^ ï^lüë
aarde meer verbreiden Uw grootheiden

m -^^m^ 2

uw lof? Wie zal uw gunstbewijzen

-r
l l-± ^w

In 't zwijgend graf ooit prijzen; U zin-

#
gen in het stof?

B* n^M^u^^m
6. Uw strenge geeselroe- - de Maakt mij van

ï^^^ -»—

<

h=S=£
't zuchten moede, Verteert geheel mijn

^=f=^ i

kracht; Ik voel uw slagen klemmen,

r~*—o: ï
s?

En doe mh'n bedde zwemmen In tra-

ï
nen, al den nacht.

7. Mijn oog is rood gekre • - ten, Van tra-

nen uitgebeten, Verouderd en doorknaagd;

^f^f^ $ s
Daar ik, in mijn ellenden. Door al mijns

§Ö f^^^
vijands benden Verdrukt word en gejaagd.

^m iïi;
8. Mijn ziel grijpt moed ; wijkt, boo - • zen.

1 f f -£^ 2
Vlucht van mij weg, god'loozen: De

e=i £~n £$ë
Heer heeft mijne klacht, Met toegene-

E=e=a^-j>4^^
gen ooren, Genadig willen hooren, Enö ^ES

al mijn smart verzacht.

9. De Heer wild' op mijn ker - - men, Zich

fe*3E:
over mij ontfermen; Hij heeft mijn stem

verhoord. De Heer zal, op mijn smee-

ken, Geen hulp mij doen ontbreken;

Hij houdt getrouw zijn woord.

!ï^^=
10. Hij zal mijn haters we- - ren, Hen straks

terug doen keeren, Beschaamd, en vol

van schrik ; Zijn grimmigheid, aan 't bla-

ken. Zal hen te schande maken, Zelfs

in een oogenblik.

DE VII PSALM.

Heer, mijn God, volzalig Wezen,

'k Betrouw op U, wien zou ik vreezen 9

3 <r=3£

Red mij hulpvaardig uit den nood, Eer

ij ten roof niet in zim handen, Die

mij. met felle leeuwentanden, Verscheu-

ren zou door wond op wond, Wanneer

2. Mijn God, zoo 'k immer hebb' bedre

ven Het booze stuk, mij aangewreven,



LM VIL

't Onkreukbaar recht ooit hebb' gefnuikt.

g^=^^^^_^=^
En een oneven schaal gebruikt. Of kwaad

voor goed hebb' toegewogen. En mijnen

vreêgenoot bedrogen; (Hem heb ik zelfs

*E3E ^=^
't gevaar ontrukt, Die mij ten onrecht'

z$EE*:

had verdrukt:)

3. Zoo moet' mijn vijand op de hielen

Mij volgen, ja geheel vernielen; Hy

roov' mijn leven en mijn eer, En werp'

mijn kroon ter aarde neer. Sta op, o

Heek. wil mij behoeden : Uw gramschap

vroomheid blijken moog'.

PAUZE.

5. Laat toch het kwaad der goddeloozen

Een einde nemen, straf de boozen: Maar

;^^^¥=j^^ ,-

sterk uw Talk, dat hulp behoeft, Gij

,

die elks hart en nieren proeft. Laat vrij-*— -* ^ 4- A 6
y
» » O,mm^M-êm

voor U mijn vijand vreezen, Voor U.

rechtvaardig Opperwezen; Bij TJ, mijn

i NV

Bondgod. is mijn schild, Die 't vroom

-$^
gemoed behouden wilt.

^rraff mijns vijands woeden; Ontwaak

voor mij, en keer 't geweld: 't Gericht

hebt Gij zelf ingesteld.

4. z<><» zullen zich geheele scharen Van

volken om U heen vergaren; Beklim

dan, boven dit gewoel, Uw hemeltroon,

uw rechterstoel. De Heeb zal al de

volken richten, En 't onrechl voor het

rechl doen zwichten: Geef dan, o

Mijn rechl en

6. God. die op 't recht zijn troon wil

ff=5

stichten, God is rechtvaardig in zijn,

richten. En toont zijn gramschap dag

aan dag. Bestrijdt de mensen zijn h<

gezag, Bliii'i hii zich tegenHem verzetten,

God zal zijn glinstrend wraakzwaard

wetten; Hrj kromt en spant alreó zijn

boog. En dreigl mei pijlen van omhoog.

7. God beefl de waap'nen aangegrepen,

Tot 's vijands wissen dood geslepen ; Hij

legt de prjlen op hem aan: Wie hittig



woedt, zal niet bestaan. De booze wringt

PSALM VII, YIII

iÉggÉgg;
en kromt de leden, In arbeid van on-

m £ s t * I i—*-
^

zinnigheden; Hy gaat Tan dwaze moeite

i—fr

zwaar; Verwacht dan, dat hij leugen baar'.

* |=É=1=£
8. Hij heeft een diepen kuil doen delven,

Maar 't was, bij d' uitkomst, voor zich-

zei ven, Schoon hij, met zooveel loosbe-

-=^ r
=
y
=

t 1

1

^
leid, Dien had tot mijn verderf bereid:— ^^y * £ ^ O A^f^f^fS

2. Uw mogendheid heeft sterkte willen

Ifc^g -HM^^frête
gronden Uit kind'ren, ja uit zuigelin-

gen monden ; Zoo breekt uw hand des

vijands boos gewTeld, Daar Gij zijn haat

en wraakzucht palen - stelt.

Ö ^^
3. Sla ik naar 't ruim der held're hemel-

éS ï=¥ 3S $Sfe

De moeite, die hij dorst verwekken.^
Zal zijnen kop eerlang bedekken. En

zijnen schedel al 't geweld, Waarmee

hij and'ren had gekweld.

Srt-cr-f-

^

Ef^=rf=^5g
9. Ik zal het eeuwig Wezen prijzen—3£ #—$-tW-

?=&

Zijn recht de schuldig' eer bewijzen,

En zingen 's Allerhoogsten lof. Metm 3E 3=^
psalmen, tot in 't hemelhof.

DE YIII PSALM.

HÜFÊ ^ il
eer, onze Heer, grootmachtig

bogen. Dat heerlijk werk van uwe

^^ S *^
ving'ren, d'oogen; Zie ik bedaard den

gEEË is
ï

3>—-0—7

Efc

glans der zilv'ren maan, En 't starren-

^=^
heir. door U geschapen, aan:

4. Mijn' God, wat is de mensen dan op

£ £*: $$ $^
deez' aarde ! De broze mensen ! hoe klimt

hij tot die waarde, Dat Gij aan hem in

^m ** m
zooveel gunst gedenkt, En 's menschen

È $ 1 ^
zoon uw teerste liefde schenkt!

PAUZE.

£$ ^^m
Opperwezen. Hoe wordt uw naam

op aard' alom geprezen! Gij, die den

5. Gij deedt hem wel, een weinig tij ds,

beneden Het eng'lenheir een rang en

n.
l,

t f 4=* ^ ;c

plaats bekleeden; Maar hebt hem ook

glans van uwe majesteit Hebt boven |
uw rijkste gunst betoond, En hem met

r



10 PSALM YIIJ. IX.

=É m
eer en heerlijkheid gekroond.

*#
6. Gij geeft hem, wijd en zijd in alle lan-

ïlilI*=ll§=ËlilÉiI
den. De heerschappij der werken uwer

handen. Ja zet èn aard èn zee voor

'smenschen zoon, Door uw gezag, ter

T
voetbank van zijn troon.

7. Waar schapen zijn, of ossen in de

weiden : Waar eenig vee op bergen

fe^i £^
zij of heiden; Waar 't wild gediert' ook

zwerv' in woud en veld : Gij hebt het

8. Wat voog'len door den ruimen lucht-

kring zweven : Wat visschen er in stroom

en beken leven: En wat de paan door-

wandelt van de zee: Zijn hoog bevel

:l,c

deelt hij aan allen meê.—— 6 fr

—

s
v^s

v > >>

vi
<.). Heli;, onze Heer. i>Toot machtig Opper-

wezen, Hoe billijk wordt uw groote

naam geprezen! Hoe beerlijk rolt, uit

55
!

« i)

aller vromen mond, Di< naam

ï I 5
ereldrond

!

DE IX PSALM.

I
^^mm=^M^

k zal met al myn hart den Heek,

Blijmoedig, geven lof en eer; Mijn

4f¥^¥ ^^Ê^^ië
tong zal mijn gemoed verzeilen, En

al uw wonderen vertellen.

SM^EE$^ gj^^^
2. Ik zal in U, mijn God, van vreugd

S tt
Opspringen, in den geest verheugd: Uw

-^—± » .-f~T"*~
'S g

naam zal door mijn psalmgezangen, O

ë^ü^^^i
Allerhoogste, lof ontvangen.

^HilflïilIli^HÜ
3. Omdat mijn vijand, hoe geducht, Te-

ruggekeerd is en gevlucht; Hy is,

schoon stout te veld getogen, Vergaan,

gevallen voor uw oogen.
=*=*

4. Want. naar uw allerheiligst recht, Hebt

Grj mijn twistgeding beslecht; En, op

uw hoogen troon gezeten, Deedt (Jij. q

Rechter*, 't vonnis weten.

%mm=m^ t %

5. Gij scholdt de heid'neö keer op keer,
V'

En wiorpt de goddeloozen ueêrj Hun

naam, hun i-dihii hebt Gij vertreden,

En uitgedelgd in eeuwigheden.



PSALM IX. 11

I PAUZE.

6. O vijand, hebt gij door uw macht

't Verwoesten voor altoos volbracht?

&Z1

Hebt gij de steden gansch bedorven ? Is

7. Neen. dwaas, uw hoop zal ras vergaan,

Maar 's Heeeen troon zal eeuwig staan

;

Dien wilde Hij onwrikbaar stichten, Om

naar het heilig recht te richten.

8. Hij zelf zal aan het wereldrond Het

recht doen hooren uit zijn mond; De

volken voor zijn vierschaar stellen, En

daar 't rechtmatig vonnis vellen.

9. De Heer zal zijn een hoog vertrek

j& ^ - L^ ±=r= .zé

Voor die getrapt wordt op den nek ; Een
fcz=£^^EJEES*=3z=t-^^fcg

hoog vertrek in drukkend, lijden : Een

j.*— » ^_^^i^ ^^
toevlucht in benauwde tijden.

«^ö ^^*^

II PAUZE.

£^£ ^g
11. Zingt, zingt den Heer, die eeuwig^ 0* l 4 fr—^ ^ £
leeft, Die Sion tol zijn woning heeft;

;fc<ËEï £ n ? » &/
En laat voor aller volken ooren, Met

i» » *-4-^ê^ ^^
psalmgezang, zijn daden hooren.

12. Hij zoekt en Hij gedenkt het bloed,

Ï+& * » -fr~i o o O

Gestort in wreev'len euvelmoed; Hij

:£

toont der armen nood te weten, En

fr—

<

r » * j_XZ£ e*
zal hun kermen niet vergeten.

ÏM*-i-l=± mm
13. Bewijs, o Heer, uw knecht gena;

Sla mij in mijn ellende ga; Zie, hoe

Ë 2

miin haters mij verdrukken, Gtf, die

ü ^j^JE^É ^^
mij wilt den dood ontrukken.

5±*^ï -$=$=*: ^&
14. Opdat ik, Heer, U, blij te moê, In Sions

^m ^~*^T1 tt£m
poorten hulde doe, En in uw heil, te allen

gg^-^ziz$zzi=^^E
tijde, Met Sions dochter mij verblijde.

10. Hij, die uw naam in waarheid kent^=5=5=fe^-«-»^^66

Zal, Heer, op U in zijnellend' Vertrou-

ïm mr* »•
j

wen, wijl Gij nooit liet zuchten Hen,

Eir~^-^f^^ ^^^
die geloovig tot U vluchtten.

4 e:^==s ^3
15. De heid'nen zijn, door waan misleid,

gg=*=*^$ o » <czp:
Gestort in kuilen, mij bereid; Hun voet

m55 mi=±=*^
verwart zich in de netten, Die z'in

é ^Ée$EE^e4 ^^
't verborgen voor my zetten.



1- PSALM IX. X.

III PAUZE.

üSüÜi: P^ *=^

16. Thans is de Heer bekend alom, Door

Hrg=^feEfe o » o T

m
recht te doen bij 't heidendom: De god

^m i 52
delooze raakt in banden. Verstrikt in

= =E==*=^^ ^=3^
't werk van zijne handen.

m=m m
17. De stoute zondaars zullen snel

Teruggekeeren naar de hel, Met al de
=T*ëf*~h ^^^J ^

godvergeten benden Der heid'nen,

±-i-lA

W
4^5

DE X PSALM,

aarom. o Heer, blijft Gij van

^r^=^
verre staan? Waarom verbergt Gij U;

daar wy gehaat, Beangst, verschrikt,

—

'

*— 6 *' ^—*~^
Eb S ï

schier door den druk vergaan? Detrotsch-

^f^ 5
aard, die god'loos de deugd versmaadt,

Vervolgt uw volk in zijnen jammer

staat. Dat hen 't besluit, tot ons ver-

: ï
II*=^ S

ë^sö
die zijn wetten schenden.

3N_a a
—

TT, O-VP^
18. Nooddruftigen vergeet God niet, Noch

i=j—^—^- $
laat hen eind'loos in 't verdriet: 't Ellen-

fr" 1
f=v O - - '

'

derf genomen, In 't warnet breng', en

schielijk om doe ko-men!

:*? r^f^-^^i :

*!

dig volk mag op Hem wachten ; Hij zal

. t. i=£—

£

=J 3^
hun hoop niet steeds verachten.

'n u ^ ^
19. Sta op, o Heer, en laat den mensch

2. Want op zijn wensen beroemt zich

e; p^B^g
't godd'loos rot ; Het zegent vast den gie-

ö5'>^ » fr-

ÉEBE "g" » » /
rigaard, en spreekt Tot laster van den

^m ~^^^=

Zich niet versterken naar zijn wensen:

Maar oordeel Gij, in 't wraakgerichte, De

g l, * » ^-^^ ^=&
heid'nen voor uw aangezichte.

^^^m t 1
»' g

20. Heer, jaag hun vervaardheid aan,

Kn doe den heidenen verstaan, Dal zij.

:!,? |l ? MHÜIüi* Ü
die Sions rampen wenschen, < teen < ioden

allerhoogsten God: Terwijl 't verwaand

IHillm -*=-<
:z3^;

den neus omhooge steekt, En in zijn

^ [J ^ü
hart geen onderzoeking kweekt: Maar

WËT7 * *±h{=k rc^-
koestert deez' onzinnige gedachten:

» e» o oglT»-fZÏ ^
„Daar is geen God; geen loon, noch

f i

zijn, maar broze menschen.

strai te wach-ten."

KI
:'». Zijn handelwijs haart altijd smart op

SlfHIil ^
l

I
smart; Terwijl zijn oog naar straf noch



PSALM X.

ëfe^ bCcfcé: ^g
oordeel ziet: En, daar hij stout uw hoog

ü*
gerichte tart. Blaast liy met smaad op

éëé ^^
al wie weerstand biedt. En zegt in zijn

^f=f S
gemoed: „Ik wankel niet, Terwijl ik.

„van geslachte tot geslachte. Op mijnen

fe ^^^i^;
gsjg

„weg geen tegenspoeden wach-te

ï 2
4. Zijn mond is vol van vloek, bedrog

Bi.» »j_*=f=f=?
=^^^

en list: Zijn tong bedekt de moeit' en

3*=^ ï 3^ZZ3^ £
't zielsverdriet : Zijn boosheid is met val-

schen schijn vernist : In hinderlaag, daar
-1 <> <ym ^m.

niemand s oog hem ziet. Verbergt hij zich,

Ëü£m ^& TT o ,/

Ë
valt ijlings uit, vergiet Onschuldig bloed

e
hij weet van geen erbarmen. Maar sluit

ft <> _ <> iVi^^^g
zijn oog voor 't bitter leed der ar -men.

PAUZE.

g&g^E £: ^-^-1—*=&£
5. Hij loert, en houdt zich in het donker

^
schuil, Gelijk een leeuw, die in zijn hol

^£
zich zet ; d' Ellendigen verrast hij uit zijn

kuil; Hij heeft zijn klauw en tanden

fc^ rt=rt

13

*=^
duikt, en ijlings toegeschoven, Valt^ ÉteÉÉei
d' arme hoop hem in de sterke poo-ten.

fejÖE *5 -»-^»- Ö=S2
6. Hij vleit zich, dat de Godheid dit ver-

gfr^-*-f^feEEj=y=i = ^^
geet', Het aangezicht verberg', niet gade-

S* ^ 5
sla, Noch immer zie der armen nood

1
en leed. Bewijs, o Heek, d' ellendigen

^
gena: Betoon, dat U hun smart ter

g« » v=4F=f=#
harte ga: Sta op: verhef uw hand, om

-+-
'

. <s— <\ <> <> v

ï ^=^ SÈ
hem te straffen. En raad en hulp den

i; 1' rr+^m
armen te verschaf - fen.

m ^
7. "Waarom ontrooft de lasteraar Gods

ÖE ?=r^ f=f
eer? "Wac vleit hij zich. dat God het

gis 3^:
—3£

niet aanschouw'? Gij ziet het toch,

b=3* É=£
waarheen hij zich ook keer'; Want

5=$=x=£fEE^ i ^
Gij merkt op de moeite, smart en

«£* ¥^^=f^m^
rouw, Opdat men 'tU in handen ge-

> V VU 11 ^{SE
ven zou. Op U verlaat zich d' arme

:

55

zou hij vreezen? Gij immers zijt een

mmm
^ T=r^-r

scherp gewet. En trekt zijn prooi in

't dicht belommerd net; Hij buigt zich,

öa&E*

trouwe hulp der wee - zen.^^ ~ TT Ë^2

8. Fnuik Gij, o Heer, der goddeloozen

j
t=^- »_j :=^ $^^^
kracht: Verbreek hun arm: dat U de
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^ &
booze ducht'! Zie neer in toorn op dit

ontaard geslacht, Opdat het nooit uwS^ »
streng gericht ontvlucht'. Maar etevan

Hg ^ ^3£ Ö
zijn werk de bitt're vrucht. De HeerS j^-^i 3f^
zal toch als Koning eeuwig leven: Hetmm^=^ =̂m
heidendom is uit zijn land verdre - ven.

^möfcfe§ mm :c

9. O Heer. Gij wilt, door goedheid aan-

^=^

ÜË
gespoord, Den wensch van uw zachtmoe

z - a -b-

^=& ^=st

dig volk voldoen; Gij zult hun hart

ÊÉ^Ë$=Ë*=?
versterken naar uw woord. Verdrukten

E££gB5Ë a" "->
=^

door uw Godd'lük recht behoên. En U

^=^*£s^ ¥
ter hulp van arme weezen spoên; Opdat

=*? tebïEi
een mensch, uit nietig stof geboren, Niet

sfeö-" B=r^a
voortga door geweld de rust te sto - ren.

DE XI PSALM.

^g^g^r^rt--^
p God alleen betrouw ik in mijn

^*^e^£ m§*
Men spant de pees. men schikt den

R=tr3CE=z3^ S=^^=
::-fc

pijl, en schiet, Om onverwacht d' op-

rechten neer te vellen.

2. Dus wordt gewis, in 't veilig samen-

leven. De grondslag van 't vertrouwen

:Ttpf4»v » %- =̂̂
omeemkt. Wat heeft het volk, 't recht-

vaardig volk. misdreven ? Maar d' Opper-

heer. voor wien al 't schepsel bukt, Ziet

van zijn troon oplettend naar beneden:

Hij, die nooit duldt, dat d' onschuld

wordt verdrukt. Proeft elks gedrag, zelfs

met zijn oogenleden.

nooden: Hoe zegt gij t rotsen tot mij

; |,y y
4_i>- »

f t—JÊËl
U

in mijn verdriet: „Nu ijlings heen! Nu

i^ÉÏ T ÉËÜ?^b: * N
N£^

„naar '1 gebergt' gevloden, Gelijk vol

1 j^
„angst een schuwe vogel vliedt!" Men

m ^i^^ié^^ •

ziet den boog door goddeloozen stellen;

3. D'alwijze God beproeft wel eens d' op-
'-»

<r fr —-*r

rechten, En tuchtigt hen: maar elk, die

t kwaad bemint, Die met geweld zijn

naaste durft bevechten, lUijft steeds ge-

^p^:^S r&z::

haat. tot hem de wraak yerslind'. God

lircfi alrt'riis dei boozen strafgezworen

straks dalen vuur «ai strikken, wer-

velwind En zwavel neer; die kelk is

hun beschoren.
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4. Rechtvaardig is de Heer in al zijn

handel; Hij, clie in 't recht zijn welbe-

hagen vindt, Slaat gunstig 'toog op

F^m m
aller vromen wandel.

DE XII PSALM.

B j i .»!;» .1 o fftf?
ehoud, o Heer, wil ons te hulpe

mf^^- ẑ

~& - uÉ i-

'M
komen, Daar 't volk ontbreekt, dat liefd'

^=^
g^-jr^^g

en vree betracht, De trouw bezwijkt,

Ètt±Sc f=f^f ^^ *^Ff?
en 't klein getal der vromen Nog kleiner

E±= » » f .1 » e *
wordt in 't menschelijk geslacht.^^^ 3 üü^

„pralen Met onze tong, zij staat in

1 ^^ t^~^rt5Ë

ons geweld; Wat oppermacht zefc on-

t 1~T »_^ £ 3
E

,zen lippen palen'? Wie is de heer,

i ^^
die ons de wetten stelt'

w \,$* l l » v
f—f^

5. „Omdat mijn volk verwoest wordt enS ^^ 3*=5̂=*
„verdreven; Omdat het kermt, nood-

ÜÜ $ ^^
„druftig treurt, en zucht; Zal Ik," zegt

B V: <S~H^ -sv X_3 i in. » f 2
God, „Mij nu ter hulp begeven, Endrü-

f=t*=^f=jEE^
ven, die hen aanblaast, op de vlucht.'

1* m r^&
>. Des Heeren woord is rein, en al

2. 't Is al bedrog en valschheid, wat

§Ü ^=^
zij spreken; De vleierij, een bron van

I
^^ rr^:
bitt're smart, Glijdt van de tong als

fM t u^ *
vloeiend' oliebeken; Zy spreken niet

É ^dr—

^

dan met een dubbel hart.

JH» ,t l * ^
3. De Heer, die 't waar' van 't valsch

ï
kan onderscheien, En 's menschen hart,

^m ^=^ üü
hoe listig ook, doorziet, Snij' spoedig

af de lippen, die ons vleien, De trotsche

frpfafc ï=ï
tong, wier grootspraak elk verdriet.

£M*-^4 > y f~T^
4. Die zeggen : „Wij, wij zullen zege-

^=^ 3*=£ ==3$_^

zijn spreken Is zuiver, als het aller-

t ^ Ö :*=-=*=
fijnst metaal; Nooit is het schuim van

bHHIÉ^^ m^
't zilver zoo geweken, Schoon in den

^=^TT~^ ^=^
kroes gelouterd zevenmaal.

hl-» I I ^^-^fczfa!:
Gij zult uw volk, in bange tegen

o <» £ £ m ^.

spoeden, Hoe 't ga, o Heer, bewaren
J=F=^ Ö ^^Eï
door uw kracht; Uw arm zal hen in

ë^^H^ ^=^ ^^
eeuwigheid behoeden Yoor dit ver-

ü» * «-.

draaid en wrevelig geslacht.

rM* U » •*
f „i ^^^

8. De booze keurt zich vrij van alle ban

S^ V m* f
* «^

den, En draaft rondom, terwijl hij 't land
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e =3r= tü£

PSALM XII, XIII. XIV.

^ O I :

beroert: Daar 't snoodste volk de teu-

i-T * l ^ ÏÜü
gels krijgt in handen, En tot den top

m T J, ^
van eer wordt opgevoerd.

DE XIII PSALM.

TT8 I oe lang, o Heer. mijn toeverlaat,S S2
Vergeet Gij mijnen jammerstaat? Hoe

lang zult Gij. in mijn ellenden, Van mijm ^^m 52
uw vriend'lrjk aanschijn wen -den, Daar

^^<r
al mijn moed en kracht vergaat?

2. Hoe lang zal ik, door tegenheên, In

ïü^3 ï ^
't hart vergeefs ontwerpen smeên; En

^r
vmcht'loos schreien gansche dagen?

Hoe lang zal mij mijn vrjand pla • gen,

En mij verachtelijk vertreên?

3. Aanschouw mijn ramp, verhoor mij.^^
Heer; Ai. zie op al mijn lijden neer;

Verlicht, mijn God, verlicht mijn oogen.

gir»~t~t ^F^f^ *.-:

.1 uw goedheid niet gedoo • gen, Dat

mij de slaap des doods verteer'.

4. Opdal de vijand, die mij haat, Niet

juich' in mijn bedrukten staat . Mij

nooit van God verlaten noeme, Noch

Efe£ f=t j i«. »'"

in mijn wank'len zich beroe • me, Dat

mij hun overmacht verslaat.

5. Maar, in dit smartelijk verdriet, Mis-^ r~f r ï:

trouwt myn hart uw goedheid niet;

i^ É
Neen, 't zal zich in uw heil verblijden.

Ik zal den Heer mijn lofzang wij -den,

Die mij genadig bijstand biedt.

Dü
DE XIV PSALM.

e trotsche dwaas zegt in zrjn boos

gemoed: „Daar is geen God." Zij dooven

^ÜülË
't licht der rede, En maken zich, door

gruwelijke zeden, Afschuwelijk; daar is

geen mensen, die goed Op aarde doet.

2. De groote God, die 't recht verdedigt,

sloeg Van 's hemels troon zrjn oogen

naar beneden Op Adams kroost, door-

zocht hun hart en zeden; Hij zag,

of zich geen mensch verstandig

3. Hij aochl alom. maar ach, ETü vond
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*?> » rrm
afgeweken : Het land is vol van stinkende

gebreken; Geen sterveling wil 't pad der

t—1—t ^=n ^
deugd betreên; Ja zelfs niet één.

EU * M ö , « t 1 ft
4. Heeft dan dit volk, dat groeit in euvel-^ ^
daan, Geen kennis? Neen ; thans durven

^m ^^ £t_l 1 l
die ontzinden Met gulzigheid mijn volk

HÉ 1
^ O $-

3 É tó

als brood verslinden; Zy roepen, op hun

W^ M
godvergeten paan, Den Heer niet aan.

i
t

.
<> C1

f a v' ? 6 ~7*

5. Daar valt de vrees hen aan, en breektm ^ ^p
hun kracht, En pijnigt hen met doode-

lijke nepen; Zij worden door vervaard-

heid aangegrepen ; Want God is bij 't recht-

vaardige geslacht, Dat op Hem wacht.

6. Gij spot vergeefs, beschimpende den raad

Van 't arme volk, dat, midden in d' el-

lenden, Naar 's hemels troon gewoon is

't oog te wenden, En zich, in zyn bedruk-

ten jammerstaat, Op God verlaat.m ÊÊ ^^z
7. Och daalde 't heil uit Sion spoedig

neer Voor Israëli Als God zijn volkuit

lijden En banden redt, zal Jakob zich

frjrf-*
» »_<j4a-»-4z^:^^

verblijden, En Israël al juichend geven

E ^
d' eer Aan zijnen Heer.

DE XV PSALM.

W^^^^mm^ö ie zal verkeeren, groote God, In^ s
uwe tent? wien zult Gij kronen Met

^m m 2

m
zulk een onwaardeerbaar lot, Dat hij

=$: ÉËËÉË ÉS
bij 'theuglijkst gunstgenot Uw heilig

^ £=£^
Sion moog' bewonen?

M * L-l mm 5ë
2. Die in zijn wandel zich oprecht En

W=È ö ^
wars betoont van valsche streken; Zijn

\̂ m m Ö
aandacht aan uw wetten hecht; Zich

op de deugd met ijver legt, En waar-

heid met zijn hart blijft spreken.

Die met zijn tong niet achterklapt; Geen

kwaad doet aan zijn metgezellen; Niet

in het spoor van laster stapt*; Maar, zoo

men iemands eer vertrapt, Dien smaad

£ J> ÏÊÉÊ ^^
wil hooren noch vertellen.

m ,1 .la» i * iË

4. Wiens oog verworpenen veracht, Maar

3ü£ O- ^ *=s^ 3
hen eerbiedigt, die God vreezen; Die
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zich^voór roek'loos-- zweren wacht, Doch

't geen hij zweert getrouw betracht, Al

zou. 't hem ook tot achade wezen

W * A .1 6 » I A ^
5. Die nooit zijn geta op woeker geeft;

Die, d' onschuld en het recht genegen,

3^=3^
Óet oog op geen geschenken heeft. Wie

dus ^oprecht en deugdzaam leeft, 2al

nimmer wank'len op zijn wegen.

B [

DE XVI PSALM.

ewaar mij toch, o alvermogend

God; 'k Betrouw op U; schenk hulp,

verhoor mijn bineeken. O mijne ziel,

gij hebt vrijmoedig tot üw God en Heer,

uw Bbndgod, durven spreken: Gij zijt

de Heer; ik zal U nooit verzaken, Of-

schoon tot U mijn goedheid niet kan raken.

2. Maar 't heilig volk, dat op deez' aarde

leeft, Dat heerlijk volk, mijn lust, ont-

vangt al 't voordeel. De snoode schaar,

verzwaart desmartin 't oordeel. 'kZal op

't altaar hun offerbloed niet plengen, Noch

ooit hun naam op mijne lippen brengen.

3. Getrouwe Heer, Gij wilt mijn goed,

mijn God, Myn erfenis en 't deel mijns

ï

Si ^^
f f 6

-*-&
bekers wezen. Gij onderhoudt gestaag

i~b> 6
'

:l 6 W=*F »_L_t2
het heuglijk lot, Bat Gij, zoo mild, voor

^-^~T^^'^ * ; ^
mij hebt uitgelezen. De schoonste plaats

mat gij met ruime snoeren; O heerlijk

j-i I trt^w*?$
erf, gö kunt mijn ziel vervoeren.

pauze.

fiEJ^"*"-* ± A ^--.M^^
4. Ik zal den Heer, die mij getrouwen

raad Gegeven heeft, met psalmgezangen

prijzen, Daar 't god'lijk licht mij toe-

straalt, vroeg en laat, Mijn nieren zelfs

bij nacht mij onderwijzen. Ik stel dien

Heer gedurig mij voor oogen; Zjjn

rechterhand zal nooit mijn val gedoogen.

5. Daarom heeft zich mijn kwijnend hart

verblijd; Mijn tong, mijn eer, zingt gpd-

Ejbf^ » » » T T
=*=^£

gewijde tonen; Ook zal mijn vleesch,

thans afgesloofd, ten spijt Des vijands,
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§ÈS^^^=^^^^
in den grafkuil zeker wonen. Gij zult mijn

ziel niet in de hel vergeten: Uw Heil'ge

ï=k=k ï
^ -^y-

£$
zal van geen verdervinsr weten.
*=-g—^"j—r—

M

q-~r1-^=&
6. Gij maakt eerlang mij 't levenspad be-ö s
kend, Waarvan, in druk. 't vooruitzicht

^1
mij verheugde; Uw aangezicht, in gunst

g^-^-J 3^ 3£ ï
tot mij gewend, Schenkt mij in 't kort

^^^^3^^4e^B

verzadiging van vreugde; De lieflijkheên

van 't zalig hemelleven Zal eeuwiglijk

uw rechterhand mij geven.

DE XVII PSALM.

W& 3=L^=m
't I f ehaag, LT . Heer. naar mijn se

i#^^ ^m ^
smarte: De mond sprak steeds de taal

ilplllllllim ^
van 't harte: Door beide is hun plicht be-

ï :r~t~y-7
tracht. Wat ook de zondaar aan moog'

-J

vangen. Ik heb voor zijn afschuw'lijk

pad Een haat, een afkeer opgevat: Ik

h*$*Êl

gruw van zijn verkeerde gangen.

'=u
3. Ik zet mijn treden in uw spoor, Opdatö
mijn voet niet uit zou glijden : Wil mij

5 M-^^ë$ë£

bed, Geschrei en goede zaak tehooren:

'k Vermoei met geen bedrog uw ooren

Dat heeft mijn lippen niet besmet. Ver-

gun mij dan mijn klacht t' ontvouwen

Laat, voor uw heilig aangezicht, Mijn

recht gesteld zijn in het licht: Uw

oog de billijkheid aanschouwen.

2. Gij toetstet mij bij dag en nacht;

Gij vondt mij trouw, in vreugd of

voor struikelen bevrijden, En ga mij met

uw heillicht voor. Ik roep U aan, 'k blijf

op U wachten, Omdat G' o God, mij

^ ^=^ E
altoos redt. Ai, luister dan naar mijn

gebed, En neiguw ooren tot mijn klachten.

PAUZE.

4. Maak uwe weidaan wonderbaar, Gij,

die uw kind'ren wilt behoeden Voor

V—5fc£3
'svijands macht en vrees'lijk woeden,

$È£=m
En hen beschermt in 't grootst gevaar.^ ^3E
AVil mij uw bijstand niet onttrekken;

ëS^.M-^ 3!
Uw zorg bewaak' mij van omhoog; Be-

waar m' als d' appel van het oog; Wil
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=fc Ü^ ^E^
mij met uwe vleug'len dekken.

5. Zoo zoeken mij vergeefs, o God, Dem
boozen, die mij fieromrinsren, Mijn haters,

die mij stout bespringen. En iuichen om

i
mijn naad'rend lot. Zij zijn met vet als

overtogen; Hun mond is vol van hoo

3Je=^- *

-

vaardij. Hun list en macht omsing'len

<• ï=£ ^
mij; Zij duiken, loerend met hun oogen.

NV
6. Geen leeuw is heeter op de jacht;

*-^-4
S

Geen jonge leeuw kan, in zijn kuilen,

:l.
N
v IS

Met meerder list het oog ontschuilen

g^mm o £^
Dan hij, die mij ter prooi verwacht.

:U O.
:f4=^~=£~*=^

Beschaam het aangezicht dier boozen;

ss=$=pÉil £— *>-^}h .,-:

Uw grimmigheid veil' hen terneer; Be

^pfe^ t*—fr

vrijd mij met uw zwaard, o Heer, Van

» T~I~T=^
't snood geweld der goddeloos n.

7. Red mij van hen, die 't ruim genot her

:U * ^SS
wereld voor hun heilgoed achten: Geen

dan in ditleven, wachten, Enma-

m- u v
:^ Ie^e^f^

gebreid, hoe groot. Verliezen moeten met

5^ 6*6
den dood, En hunnen kind'ren overlaten.

SS3
S. Maar (blij vooruitzicht, dat mij streelt!)

Ik zal, ontwaakt, uw lof ontvouwen.

Ö
U in gerechtigheid aanschouwen, Ver-

SÉüüiÊ
zadigd met uw Godd'lijk beeld.

N !

Süül!

DE XVIII PSALM.

i£—^—^—=

Y"Y"t~^-
:zt=^

zal mijn ziel, nu zullen al mijn
=:a rè:Si?

zinnen, O God, mijn sterkt', U hartelijk

Pf=^^
beminnen. Mijn steenrots, burcht en

^^EEEJEsfe ^- £^^
helper is de Heer, Mijn God, mijn

3£ ^m
rots, mijn zaligheid, mijn eer.

ii^ÉÉÉ^MÉijiiÊÉ
1. 'k Betrouw op God; Hij is mijn schild^

in 't strijden, De hoorn mijns heils,

mijn hoog vertrek in lijden, 'k Aanriep

den Heer, wiens lof mijn harp ver-

meldt , Kn werd verlost van 's vijands

boos geweld. De dood bracht mij, ge-

*

boeid, in nare streken, Bij Bolials ver-mm m 4 $ -

1

1

schrikkelijke beken; Een helsche handken v;m deo huik hun Öod ; V;ui hen, die

weelde, schatten, staten,Hoe rijk, hoe uit- !
was om mijn heup gehecht, En door
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ö r^==±=2$=m=^T=
f ö̂=

den dood mij strik op strik gelegd.» 3É==<E
i—t—T3E

2. 'k Riep tot den Heek, in 't midden

Ü PI
dier ellenden, Tot mijnen God, opdat

Èfe^jN 9^^=^ »̂
Hij hnlp zou zenden. Mijn klaagstem

tE :?lËllï=Ëii ^ »:É
drong tot in zijn troonzaal door: Aan

§^É j$ETf—

f

=^^
mijn geroep gaf Hij in gunst gehoor.m m^i^

Toen beefde d' aard, al golvend als deÖ
baren: Het hoog gebergt' werd op zijn

grondpilaren Beroerd , geschokt, ge-

rukt uit zijn gewricht, Door 't vreeslijk

fr
-3 <N AT^t_4=ï=z

feje?

vuur van Gods ontvlamd gezicht
<L_^_-^ ^-iXr ^ ^—-W^=^=S

3. Een dikke rook ging op, waar Hij zich

keerde, Uit zijnen neus: het vuur zijns

monds verteerde, Stak kolen aan, en

wat Hem tegenstond. Hij boog het
-»— a . —i— t :— <> V

zwerk, en daalde neer; de grond, Waar-

4. In zijne tent, rondom Hem zoo vol

luister, Hield Hij zich schuil, verborg
<V Tc : 7C—

:

: *r

zich in het duister Door wolk op wolk,

met kracht te saam geprest. En opge-
-<r *—-—

-

— — . —

^

hoopt in 't bruine luchtgewest. Zii'n

gloed ontbond der wolken vaste ban-

den: Toen daalde vuur en hagel op de
?==^s

landen; De donder klonk door gansch

den hemel heen; God gaf zijn stem
*v «y

en 't vuur viel naar beneèn
^ » a ^v &~£

5.
x
Hij deed vol kracht hen voor zijn

op Hi] trad. was, in het oog der vol-

ken, Gansch zwart door dicht opeenge-

pakte wolken. Zijn wagen was een Ghe-

rub; ia gezwind Voer Hij en vloog op

vleug'len van den wind.

pijlen zwichten; VerschriktelïërTdoor

bliksemschicht op schichten. Dë~dïëpste

kolk droogd' op een oogenblik, En 't hart

der aard ontblootte zich van schrik, Wan-

neer Gij scholdt ; uw adem. fel ontstoken,

Deed dus, o Heer
, èn land èn water rooken.

Hij zond mij hulp; Hij nam mij,opmyn

beê, En trok mij uit een groote jammerzee.

6. Ik werd verlost van 'svijands leger
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gg^ m fc*^m
scharen, En 's haters hand, wijl zij te

^^m5^: Ö2

machtig waren. Men viel mij aan ten

dage van mijn smart; Maar toen was

£*e ^pr^zzj »T ^
God het steunsel van mijn harj:. Hij trok

:*? pi^Ö -^-^-/

mij uit. en bracht m' in ruimer wegen;

m m i^mm^
Want Hij had lust aan mij, zijn knecht,

Ui^ :_f f
* JËEEjiE

gekregen. De Heer vergold mijn on-

1- 1
3

av i^^ï
schuld naar het recht, En schonk mijs^^
«^

t loon, den reinen toegezegd.
=$=3*: ï^:

7. Want 's Heeren weg heb ik getrouw^ ï ï m
bewandeld, En niet gud'loos met mrj-

^i^
nen God gehandeld. Ik hield gestaag

ẑijn rechten in het oog, Terwijl zijn

Ë* S=g£
wet mijn ziel tot deugd bewoog. Ik

T~r-T
werd oprecht en vroom bij Hem bevon-

$m=^mm
den; Ik wachtte mij zorgvuldig van

f
vv O E£^^=^g

mijn zonden; Dies liet mij God ook

Kt1=f
=^ Ö

naar iniin rechl geschiên, En heeft in

gunst mijn onschuld aangezien.

il P AUZ K-

FT4»»
»

'

»

t i
~ri~ttj

8. Hun zijt (Jij goed, die goedertieren

=t M 5SM
hand'len: Oprecht bij hen, die in op-

ÉËÖ ^^
rechtheid wand'len; Gij houdt U rein

s*4^?=^je :&^
bij hen, die rein zijn; maar Verkeerden

j^~ y_r3fci
jjpfr=

toont Gij U een worstelaar. Want Gij

verlost het volk, door druk gebogen

;

L$=£
Maar werpt terneer, die groot zijn in

hun oogen. Door U, o Heer, geeft mrjne

lamp haar licht; Mijn God verdrijft

T~T~f Me§==
den nacht uit mijn gezicht.

9. Ik kan niet U door sterke benden drin-

m ËJ^Pj;
gen, Met mijnen God zelfs over muren

it|
springen. Des Heeren weg is ganschm ! m o«

volmaakt en recht; Doorlouterd, rein en

trouw al wat Hij zegt. Hij is een schild

en schutsheer voor den vrome, Voor

die tot Hem de toevlucht heeft genomen.

Ë^grp=J^-4-^U^^
Wie is een God, als Hij, in tegenhivn?

Wie is een- rots, dan onze God alleen?

;i.c

ize uoü alleen?

t f T r
10. t Is God, die mij met sterkte wil

*=£
omgorden; Hij doet mijn weg volko-

:l, f t| -
N
»r -T—

#

men effen werden; Maakt, dat mijn
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^g^^^p^ m
voet als die der hinden snelt, Terwijl

m $rr

Hij mij op mijne hoogten stelt. Hij

SÊÖ m ^f=^.

23

_*1
3^:

hater werd door mijne hand vernield.

Zh' riepen wel. maar zonder hulp te

g£ ^¥ ¥
leert mijn hand heldhaftig oorelogen;

Myn strijdbaar' arm verbreekt zelfs sta

5 1=3 ^
len bogen. Mij gaaft G'uw schild; uw

ï m 5E ï *U
•hand heeft mij gesterkt; Uw goedheid

S^f
hteft mijn grootheid uitgewerkt.

^ ^ g=gz^=g:

11. Mijn voet hebt Gij doen in de ruimte

^^ m

m
treden; Mijn gang werd vast. ik ben niet

uitgegleden. De vijand week; ik volgd'

en trof hem aan, En keerde nier, tot ik-*
fc

hem had verdaan ; Mijn spies doorstak

aMvie mij tegenstonden, Zoodat zij zich

niet meer herstellen konden; Dus zag ik

door uw bijstand hen verplet, En mijnen

voet hun op den nek gezet

III p a u z e .

krijgen; Zelfs tot den Heer, maar Hij

ÜI^Ë^ ^= IÜ^
vond goed te zwijgen. Toen heb ik hen

££5

ËÊ

als stof vergruisd, verjaagd, En als het
^——<t~3Vïiï^^

ë*5
slijk der straten weggevaagd.

13. Gij hebt mij uit den twist des volks

^^^^Hl^=l=i^@|
verheven. En tot een hoofd der heide-

nen gegeven; Ik stelde 't volk, mij onbe

§*Ê=i ÈÊÈ *=*

end, de wet; Zoo ras ik sprak, werd

op mijn wil gelet; De vreemde zelfs

zag mij vol schrik naar d' oogen, Lag voor

êÈS ^^f 5=^

mijn troon geveinsd'hjk neergebogen; Zy

m m^m ^
vielen neer ; zij sidderden van schrik In

-*- C» a-a-
g^a^f ï^ps
s

burcht en slot, op ieder oogenblik.

S¥
14. Zoo leeft de Heer; mijn Rotssteen zij

ï^=g

Üi=ij
12/ Gij hebt mij, Heer, met kracht om-
-r-¥ -fr A ?e 7—A a ^R^=f=*=^ e
gord tot strijden; Mijn vijand moest,

vernederd, straffen lijden: Hij vlood vol

si

schrik, wijl hij geen kracht behield; Mijn

Ö
geprezen: De God mijns heils moet

steeds verheerlijkt wezen ; Die God, die

^g=*É^^t
mg volkomen wraak verschaft, En volk

t

i^=F
op volk mij onderwerpt en straft: Die

mij verlost uit mijns vervolgers han-
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ïËÜIfi
den: Die mij verhoogt, mijn vijand slaat

S Ö
in banden: Ja (rij verhoogt mij bo-

IS È=È S
ven al 'r geweld, Daar Gr' op den troon

T^Tf

m\
van roem en eer my stelt.

f f f tJLfca*

:l

15. Daarom, o Heer, zal ik U eer bewij-

5^m^ ÜÉHÜ
zen : Bij 't heidendom uw naam eerbiedig

'm m^ s

prijzen Met psalmgezang, daar 't hart

door wordt geraakt. Hij heeft het heil

gj^^^gpd^rrfz^
zijns konings groot gemaakt; Hij wil

zijn gunst aan zijn gezalfde schenken: Aan

David en zijn nakroost eeuwig denken.

-=*^ ^m 5=*=r
hemeltoon ! Daar is geen spraak , of oord,

Ê=i=^ï <• \v

Daar is geen volk bekend, Dat, zelfs tot

§3:
's werelds end, Der heem'len stem niet

^$$E*3E^ iü
hoort. Hun evenredigheid Heeft zich zoo

1

--

wijd verspreid. Hun rede klinkt zoo

:£=*: ï
krachtig, Dar z'al. wat d' aard be-'

woont, Het merk eens Scheppers toont,

Zoo gunstrijk als almachtig.

c wm 5^ ^ÏSÉ

3. God heeft voor 'tgroote licht, De zon,

m

DE XIX PSALM.

:

et ruime hemelrond Vertelt, met

JE v: ^^
blijden mond, Gods eer en heerlijkheid

:

A 4 W
De held're lucht en 't zwerk Verkondigen

iH^É ^=^^3^===
zijn werk, Lu prijzen zijn beleid. Dus

kan ons dag bij dag, Tot roem van Gods

een tent gesticht, Vanwaar z', in 't blin-

kend kleed, En mot eon blij gelaat. Ge-

lijk een bruigom, gaat, Die uit zijn slaap-—
* ft * » *^

gezag, Zijn wonderen verhalen; Dus weet

ons nachl bij nachl Zijn onbegrensde

mach! En wijsheid af te malen.

2. Hoe goddelftlc en Bchoon Luid! deze

zaal treedt. Z' is vroolijk, als een held,

Die in 't bestemde veld Zijn vuur en

vaart doet blijken; Zij heeft haar zwaai

en spoor Den gansenen hemel door:

Niets kan haar gloed ontwijken.

PA r Z Bi

•i. Des IIi:i:i;i;n wet nochtans Verspreidt

volmaakter glans, Dewy] /.ij 't harl be-

keert, 't is Gods getuigenis, Dal eeuwig
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S=&^=? Ö ^/
^=^

zeker is, En slechten wijsheid leert. Wat

tm Si $5£

Gods bevel ons zegt. Vertoont ons 't hei-

^^
ligst recht, En kan geen kwaad gedoogen.

Zijn wil, die 't hart verheugt. Eischt zui

gi^ mm ^^^^Cr
verheid en deugd, A7erlicht de duister' oogen.

SSÜ^ÜÏ ^=g=T^53=-

5. Des Heeren vrees is rein; Zij opent

S^ ^ ^^^ Z0E3*

een fontein Van heil, dat nooit vergaat.

Zijn dierb're leer verspreidt Een straal

ül :^^ É=É ^ <M
van billijkheid, Daar z' all' onwaarheid

fczzifc:
j=£=^=*=*=g

haat. Z' is 't menschdom meerder waard,

^ sa

Dan 't fijnste goud op aard: Niets kan— ^——f ^
1 i 4SE^ 3
haar glans verdooven: Zij streeft in

jej—o-=^
heilzaam zoet, Tot streeling van 't ge

^fc &£
moed, Den honig ver te boven.

ë&^iS*=& m
6. Dus krijg ik van mijn plicht, O God

§n ^^ ÈË^t ^
een klaar bericht. Wat is 't vooruitzicht

^^^mmftüZ^^ s
schoon! Hij, die op U vertrouwt, Uw

P—<%—

v

*Ö^^ ö
wetten onderhoudt. Vindt daarin grooten

t 1*=*
. 3£^

loon. Maar, Heer, wie is de man, Die

ï
op 't nauwkeurigst kan Zijn dwalingen

I ï
=*=^

doorgronden? O Bron van 't hoogste

^—^^^ >*0 »
- *^

goed, Wasch, reinig mijn gemoed Van

^^i ^=3^
mijn verborgen zonden.

§£ S==ï
7. Weerhoud, o Heer, uw knecht, Dat^ Ö
hij zijn hart niet hecht' Aan dwaze

^Cr
Jofc&^:ö 2

hoovaardij. Heerscht die in mij niet meer.

^^m ±:
Dan leef ik tot uw eer. Van groote zonden

4 f—^—3^—7V^^-
. . Z=XZ^t~t *~

^

3
vrij. Laat U mijn tong en mond, En 's hai

së
ten diepste grond, Toch weibehaaglijk we-

zen, O Heer, die mij verblijdi, Mijn Rotsen

B ->« <> <> m^£ ^E^
Losser zijt. Dan heb. k niets te vreezen.

Dmm
DE XX PSALM.

ï
at op uw klacht de hemel scheu-

^XJ^L^i i^FF
m

re! Dat zich de Heer ontdekk'! De God

i^pÈ^g^^EEEjg
van vader Jakob beure U in een hoog

tri Vffa*^m s
vertrek. Hij doe in gunstrijk welbehagen,

Uit Sions tempelzalen, Om u te helpen en

Ö e^E^ ÜüHHil
te schragen, Zijn zegen nederdalen

2. Hij will' uw offerspijz' gedenken : De

fcSsHd^—1: HHÉH
hemelvlam verteer'. Wat g' op het brand-

^^m=^=m^^mm
altaar zult schenken, Tot 's Allerhoog-

L K-b- Ï^È f
sten eer. Hij geev' u naar uw wensen
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3^SFf^
t' ontvangen Geluk in al uw daden.

§É* *: B £ ï 4*s 2
Zijn gunst bestier', naar uw verlangen,

P^££=3^=#
Al wat gij moogt beraden.

^ 4 f^-t * ^ fg
3. Dan zal 't gejuich ten hemel dringen

;

i^3^PZ4Z4T-^- H bt^
Dan zullen wij Gods eer, Bij opgestoken

!^=^=£^=fefez
vaandels, zingen. Uw wensen vervuil'

5$ feï ï=£ V

de Heer. 'k Weet nu, dat Gods gezalf-Ö <Cmt

den koning Geen heilgoed zal ontbreken;

Want God zal, uit zijn hemelwoning,

^P^g £=3^
Hem sterken op zijn smeeken.

iy
fr»

<p4—"t~t~

^

^T1^
4. Op wagens, paarden, en o > helden, Zij

^HS
onze vijand stout; Wij zullen d'eer en

grootheid melden Van God, die ons be>S
houdt. Zij zijn gekromd, terneer gestoo-

ten, Van moed beroofd en krachten;

i o §=ÊÊ ^^iËi
Maar wij, wij hebben 't heil genoten,

te

Waarop ons God deed wachten.ö *''

5. Behoud, o Heer, wil bijstand zen-

den, Verlos, bewaar, verschoon. Die Kö-

ning hoor', als w'in ellenden Aanbid-m =
r~x:iüü»=K^

DE XXI PSALM.

tM* l l^*=t~T~T3
Heer. de Koning is verheugd

^r^=t -*;: ^ i
Om uw geducht vermogen; Uw heil

Ï^P^ *^= ^m c

zweeft hem voor d' oogen ; En met wat

g^TT j=^. t w
blijde ziele vreugd Zal hij, door al uw

Ü 5F=Pü £**=^
daan Verrukt, ten reie gaan!

EU» « I ÉÜ
•2. Wat bij U smeekt' uit 's harten grond,

5mm » » » £ ^
En al zijn rein verlangen, Hebt Gij hem

^ ^= ïü£
doen ontvangen; Ook hebt Gij d' uit-

t=E=5=£ i^sö
sDiaak van zijn mond, Al wat hij heeftm^=^
begeerd, Geweigerd, noch geweerd.

3. Gij, die hem gunstig hebt gered, Zijt

hem met volle stroomen Van zegen voor

: 14*=^ Ö E*
gekomen; Ook hebt Gij hem op 't hoofd

mm
gezet, Hem, die op U betrouwt, Een

* O
kroon van 't fijnste goud.

4. Hij heeft, o God, van U begeerd

den yoor zijn troon.

Het onverganklijk leven; Gij hebt het

hem gegeven. Zoo zijn do dagen hem

vermeerd; Zoo leeft de Vorst altoos;

Zoo leeft hij eindeloos.
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^S
5. Hoe groot en schitt'rend is zijn eer,

i
l , . i ! ~t=£*=+^
Door 't heil, aan hem bewezen! Hoe

m^^^h^m^m^
is zijn roem gerezen! O alvermogend

Til' * ÏT
=
T^-*ï=?

l.flo J-^ Ö 5
9. Dan doet uw toornig aangezicht Hen,

als een oven, rooken, Door 't heetste

pü *=5= $^

Opperheer, Wat glans, wat majesteitm *=*
Hebt Gij dien Vorst bereid!

ö. Gewis, Gij zult, all' eeuwen door.

Hem met uw gunst verzeilen, En tot

ö f^^ Ö
een zegen stellen : Ja. Gij geleidt hem^ ^^ë

E
op het spoor Der vreusrde. bij het licht.

Sfc
Van 't God'lijk aangezicht.

f=É*
7. De Koning rust op uwe trouw, Ö eeu

wig Opperwezen; Uw goedheid, nooit

'm
volprezen, Duldt niet, dat hij ooit wank'

len zou; Neen, d' Allerhoogste zal

Hem hoeden voor den val.

pauze.

8. Uw sterke hand zal onverwacht Al

uvre haters vinden; Uw wraak zalhen
Én-r- _ - . . ^ —-t

verslinden; Uw recliterhand zal eens,

met kracht, Vernielen en verslaan

Hen, die uw rijk weerstaan.

vuur ontstoken ; Dan wordt, in 's Heeren

^¥
H

=3*==F==
strafgericht, De gloed, die hen verteert,

r?1

Met vlam op vlam vermeerd.

552
10. De vruchten van hun huw'lijksbed

±^-~ij.
Zult Gij van d' aard verderven, En doen

£ ^=^E$^Ï
door rampen sterven : Totdat men, waar

3E3 Ö ö
men zoek' of lett'. Geen nakroost meer

b^E e
bespeurt, Dat hunnen dood betreurt.

11. Want tegen U heeft dit geslacht Een

m^2
god'loos kwaad besloten: En, met zijn~ T~ ===== ==^=^3^==^=^

5^ ï=É ;*=^ Q^EEgE
bondgenooten. Een schandelijke daad

ïf 5H* g_» ^
bedacht: Doch al dat listig woên

&£
Zal leed noch hinder doen.

Lc|; o l It » 1 I^a =f2
12. Want uw alziend en toornig oog Zal

m^
hen ten doelwit zetten; Gij zult uw

§» :*=^ mm x
pijlen wetten, En doen ze, van uw

stalen boog, Tot hun verderf gericht,

~ <> 6
Hun vliegen in 't gezicht

3=s?
13. Verhoog, o Heer, uw naam en kracht;
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Ü 1È=^ m
Zoo zal ons vrooliik zingen Door lucht

mÊË0t ^ mm
en wolken dringen: Zoo wordt uw heer-

schappij en macht Door ons. nog eeuwen

Ü \V ^=^M -*-^-4
lang, Geloofd met psalmgezang.

:.c.*

DE XXII PSALM.

e^^
ijn God, mijn God, waarom verlaat

T
s^

!
.-

Gij mij, En redt mij niet. terwijl ik zwoeg

B^ ^^j^ÊË Ö̂
en strij', En brullend klaag in d' angsten,

ï^s r
die ik lij', Dus fel geslagen? 't Zij ik,

^Z^ZZ^ZEE^^
mijn God, bij dag moog' bitter klagen,

^m ïmm z
Gij antwoordt niet : 't Zij ik des nachts

3=?=5; ^P4^= ï
moog' kermen, Ik heb geen rust, ook vind

^^¥ o O

ik geen ontfermen In mijn verdriet.

s^ r~t--rr
"s

2. 'k Erken nochtans, Gij, Gij zijt heilig

Heer, En hebt uw huis, den zetel uwer

3JSE 1=4- f f
-g=ag

3. U smeekten zij. van menschenhulp

fcz^Z^ ÖÉI
ontbloot. En zijn gered; zij hebben in

^Tt~t=^^
hun nood Op U vertrouwd, van schaam-

W5=^ ^ Ö^
te nimmer rood. Xa hun eebeden. Maar

=*: É=PIIÉ&=
ik, ik ben een worm. van elk vertreden:

'

i *—

^

^ü V 1-L
Een worm, geen man ; Een spot, en smaad

van menschen, Wien 't booze volk,
#
naar

zijn baldadig wenschen, Beschimpen kan.

I PAUZE.

te= £*v
s

<• ^E^
4. Al wie m|j ziet bespot mij, boos te

t T mm
moê; Men schudt het hoofd, men steekt

de lip mij toe. Daar ik 't gebed tot

God vertrouwend doe, Moet ik nog

hooren: „Dat God, op wien hij steunt

eer, Bij Lsrel, daar uw lof klinkt keer

op keer, In ^iinsi doen bouwen. Op U

stond vast der vaderen betrouwen; Grj^m^ ï

zaagt hen aan: Qr\\ hebt, wanneer z' in

n len Tot U om hulp, vertrouwend,

=£=1111111^111
zijn gevloden, Hen bijgestaan,

ÜÜHfHH Y m
„hem gunstig' ooren Verleen', hem

,.redd'; Dat Die nu hulp doe komen,

=$. 3LZz3L_ *
y

1
—ïEEzzhrz:

„En hom, in wien Hy heelt zijn lust

„genomen. In ruimte zettV

5. <;ij immers, Heer, <üj zijt het, door

wiens macht Ik uil den buik weleer

ben voortgebracht ; Aan 's moeders fcjorst
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^
vertrouwd' ik op uw kracht Yan gan-

scher harte. Zij wierp my reeds op U,

^^ ü^Éi^^

^=<r w E

in barenss«narte Gansch onbevreesd

É Erzr^Ë
'k Mocht nauw'lijks 't licht aanschouwen,

Of Gij, Gij zijt, o grond van mijn ver-

I O ^

Ë*

trouwen, Mijn God geweest.

6. Wees dan mijn hulp; houd U niet

[E^

ver van mij; Mij prangt de nood, be-

nauwdheid is nabij : 'k Heb buiten U,

daar ik zoo bitter lij', Geen hulp te

-h£^m \-+-

wachten. Een stierenheir uit Bazan^
sterk van krachten, En fel verwoed,

Omringt m' aan alle zijden: Mijn God,

hoe zwaar, hoe smart'lijk valt dit lij'

den ! Mijn hart is week, en smelt in

d' ingewanden, Als was voor 't vuur.

II PAUZ E.

ö
Mijn kracht is, als een scherf, van sap

9^ ¥ ï 5

beroofd : ilün tong kleeft in mijn mond,

É ^^ *=rrt=g
door dorst gekloofd ; Gij zult eerlang mij,

ï
door den dood, het hoofd In 't stof doen

*E3E^E wm s=^

bukken. Want van rondom zie 'k honden

samenrukken : Een muitgespan Heeft mij

ter prooi verkoren, Mijn handen en mijn

^n 4^^
voeten doen doorboren, Zoo fel het kan.

9. Mijn beend'ren kan ik tellen, één voor

den Voor mijn gemoed!

7. Zij rukken aan met opgesperden mond

fc* 5E^ ^
Gelijk een leeuw, al brullend in het rond.

3l=3£^

Ik vloei daarheen als waat'ren op den

p^

één. Hun boos gezicht beschouwt dit

m3=^=¥
wel te vreên : Z' ontzien zich niet, om

met mijn tegenheên Hun geest te stree-

^=^=3£
=$::

len, En onder zich mijn kleed'ren te ver-

^=3^-^:=^=Z

^
=

deelen ; Verhard in 't kwaad, Kan hun

geen spel verdrieten; Zij werpen 't lot

grond, Die zich verspreiden- Mijn been

:=*: ^^E
d'ren zijn in mij vaneen gescheiden. O

dood lijk uur! Wat hitte doet mij bran-

t-

wat ieder zal genieten Van mijn gewaad.

10. Maar Gij, o Heek, tot wien mijn ziel

T t
2

zich keert, Sta niet van ver: mijn God,
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•tl regeert. Ai. haast U toch ter

hulp ; ik word verteerd Door al d' ellen-

den. Red mijne ziel van 't zwaard dier

booze benden, Die schiïkk'lijk woên

Ai! red haar uit hun handen, Daar
ft-V

z' eenzaam ducht 't geweld des honds,

wiens tanden Haar sidd'ren doen.

11. Verlos mij van den leeuw, die woedt

6D tiert-; Verhoor mij. Heek, enredmij

mm ^£=£3̂
oor noch oog Van mh'n verdrukking

:£=* 3U-i—£ Ŝ=
wenden : Maar heeft verhoord, wanneer

IS p^
t

ik uit d' ellenden Riep naar omhoog.

13. Ik loof eerlang U in een groote schaar,

lililIIiiÉB=ft £
En. wat ik U beloofd' in 't heetst ge«

vaar, Betaal ik, op het heilig dankaltaar,

HIÜÉ *^ 1

1

£
Bij die U vreezen, 't Zachtmoedig volk

zal rijk verzadigd wezen, Ten disch ge-

leid. Wie God zoekt, zal Hem prijzen.

van 'tgedieri', Dat, sterk van hoorn,

rondom mij henen zwiert ; Mij staat naar

. haii wordt uw naam door mij

ti-r-fc^=g»==^
ui verheven: 'k Zal uwen lof Mijn

broederen vertellen; 'k Heb, inuwhuis,

I 1 t%^=*=*=*=jpf
bij al mijn metgezellen, Dan pryzena stof.

III 1' A IZK.

i • i rrf7^
L2. «iij, die I rod vre allen prysl den

S
V A *

T
Dal Jakobs zaad zijn grooten naam

: : < intzie Hem toch, o tsrai l. en

*•
i

Zoo leev' uw hart, door 's hemels gunst-

bewijzen, In eeuwigheid.

>>

14. Eerlang gedenkt hieraan het wereld-

E^3
tt J-—

rond ; Haast wendt het zich tot God met

hart en mond: En, waar men ooit de

wildste volken vond, Zal God ontvangeni^i^^^S \
v \\

Aanbidding, eerendankb re lofgezangen,

Want Hii regeert, En zal zijn almacht

O

Ü M

toonen ; llü beerscht, zoo ver de blinóV

Bte heid'nen wonen, Tol Hem bekeerd.

Wiemyver- L5. Wie vel is eet, en knielt voorlsrels

3 *

iu mü niet verachten, Noch
|

Heer; Wie 'tstof bewoont, bukl mede
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w^mm
voor Hem neer; En wie zijn ziel bij

eb!
't leven nu niet meer Heeft kunnenm %
houden. Het vrome zaad van die op^ 2
God betrouwden Zal, door zijn kracht,

t—r~^
Hem dienen, voor Hem leven; Het

w
zal den Heer eens worden aangeschre-

^=^
ven, In 't nageslacht.

SË
16. Zij komen aan, door God'lijk licht

*^ Èm &
geleid, Om 'tnakroost, dat den Heer

wordt toebereid, Te melden 't heil van

^E&
zijn gerechtigheid En groote daden.

DE XXIII PSALM.

Ö̂

^""^F13^
e God des heils wil mij ten her

E^E^ 2

der wezen; 'k Heb geen gebrek, 'k beb

g^F^-^-f?^^
geen gevaar te vreezen. Hij zal mij zacht,

S^f l^E1

für^*^
in liefelijke weiden, Aan d' oevers van

NN f*^f^j ^^ mmm
zeer stille waat'ren, leiden. Hij sterkt mijn

ziel; richt, om zijn naam, mijn treden In

't effen spoor van zijn gerechtigheden.

3=i£ £ S
^

2. Ik vrees niet, neen, schoon ik door

ÏËÏ=lI=Éi ^
duist're dalen, In doodsgevaar, bekom-

g^f=f=S fe$E
merd om moest dwalen; Gij blijft mij bij

in alle tegenspoeden; Uw stok en staf

>»§^f^~^-j^=3fc $ . _$ M52

zal mij altoos behoeden. Gij troost mijn

^É=$=ï̂̂ 3! Ö
ziel, en richt, in mededoogen, De tafel

aan, voor mijner haat'ren oogen.

g$^—f

—

j ï
3 Gij zalft mijn hoofd; Gij doet mijn

fl f
<

j

>—*^~-^ 2

blijdschap groeien, En van uw heil nhjn

s=^
beker overvloeien. Het zalig goed, mij

door uw gunst gegeven, Verlaat mij niet,

^*^=f^f
maar volgt mij al mijn leven; Zoodat ik^—3-/Ö=g=ï ^^:

in het heilig huis des Heeren, Een lan-

ï
ge reeks van dagen, blijf verkeeren.

Agfe

DE XXIV PSALM.

JÉ

1 d' aard en alles wat zij geeft.

fr^fc: ^^ ¥^¥ Im*

Met al wat zich beweegt en leeft, Zijn

1^3 önpi 3E^ Z!

't wettig eigendom des Heeren. Hij

S^=£^=£ ^
heeft z', in haren ochtendstond, Op onge-

m ^fefe^
meten zeen gegrond, Doorsneden met

i.; iö ses:
rivier en meren.

ËS É=3È ^^=^
2. Wie klimt den berg des Heeren op 9

P$üfj
"Wie zal dien Godgewijden top, Voor
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Ö f £P=£ Ijl^-üg
'toog van Sions God. betreden? De

f^-~r »~~i^
man, die, rein van hart en hand, Zich

niet aan rj delheid verpandt. En geen

4 A *
bedrog pleegt in zijn eeden.

3. Die zal, door 's Heeren gunst geleid,

En zegen èn gerechtigheid Van God, den

God zijns heils, ontvangen. Dit'sJakob,

ï ?=? ï^
dit is 't vroom geslacht, Dat naar God

7." i ^ T"^e=gT-»=^^
vraagt, zyn wet betracht. En zoekt zijn

S^E

aanschijn met verlangen.

O
<^» * v~

4. Verhoogt, o poorten, nu den boog:

Rijst, eeuw'ge deuren, rijst omhoog; Op-
3=k

dat de Koning in moog' rijden. Wie is

zoo groot in eer? 't Is God,

d'almacbtig' Opperheer: 't Is God, ge-

zy » tX4Tj~^^
Hem eeren wy met lofgezangen.

DE XXV PSALM.

'kH ef mijn ziel, o God der goden,

Tot ü op: Gij zrjt mijn God. 'k Heb op

ï=m ^zrz3E
U vertrouwd in nooden: Weer van mijm ^
toch schaamt' en spot; Dat mijn vijand

ï^=^^

nooit van vreugd Om mij opspring'. Die

U wachten, Dekt nooit schaamt': maar die

-vN ^r—f-4-^
de deugd, Zonder oorzaak, stout verachten.

2. Heer, ai. maak mij uwe wegen. Door

uw woord en Geest bekend : Leer mij, hoe

m > <> ^^
die zijn gelegen. En waarheen G'uw

treden wendt. Leid mij in uw waarheid,

E^ ^ ^£EE

5. Verhoogt, o poorten, nu den boog;

RÜst, een-.. ren, ri.jsi omhoog;
1> 5

Se 1 =£=* 5
'

IJv'rig mij uw wet betrachten-

ËÈf=S
z^E$Z3l_v • g

Want Gij zijt Jiii.in heil. o Heer, 'k Blijf^^ * *

^^
D al den dag verwachten.

3. Denk aan 't vaderlijk meêdoogen, Heer,

waarop ik biddend pleit; Milde handen,

T
».:

vriend'lük' oogen, Zjjnbü Cl van eeuwig-Opdat g'uw Koning moogt ontvangen.

w Ie ia die foi ;

. / »o grool in krachl ?

= o ï i i i i «-^
't [g 'tHoofd van 's hemels legermacht; jonkheid heeft bedreven; Denk aan mij

heid. Sla de zonden nimmer ga, Die mijn

=$ 1 i
-~»^ Ë
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toch in gena. Om uw goedheid eer te geven.

4. 's Heerex goedheid kent geen palen

;

God is recht, dus zal Hij door Onder-

—

.

_^ ,

wijzing hen, die dwalen, Brengen in het

^ ^=^ ^^t E^

^^ ^^
rechte spoor. Hij zal leiden 't zacht ge-

^q^-^1 3*=^
moed In het effen recht des Heerex:

^=T=tT^=F^
Wie hem need'rig valt te voet, Zal van

Hem zijn wegen leeren.

PAUZE.

3E3l

5. Lout're goedheid, liefdekoorden. Waar-

^
heid zijn des Heeren paên Hun, die

^r—f^—

r

zijn verbond en woorden, Als hun

schatten, gadeslaan. Wil mij, uwen naam

m i-^UJ=l 3*=^

ter eer. Al mijn euveldaèn vergeven;

£ ^
s

Ik heb tegen U, o Heer. Zwaar en

s
menigmaal misdreven.

Ê
5^

6. "Wie heeft lust den Heer te vreezen,

't Allerhoogst en eeuwig goed? God zal

zelf zijn leidsman wezen; Leeren, hoe

werven, En zijn Godgeheiligd zaad Zal

't gezegend aardrijk erven.

U~y Lu^^j * o-
*

. Gods verborgen omgang vinden Zie

E^ ^=^ Ö
len. daar zyn vrees in woont: 'tHeil-

^4=^: ï
geheim wordt aan zijn vrinden, Kaar

zijn vreêverbond. getoond. D' oogen houdt

i «i j

mijn stil gemoed Opwaarts, om op God

iÉË ^^ ^n^r7
te letten; Hij, die trouw is, zal mijn

voet Voeren uit der boozen netten.

:cM^Ul ï
8. Zie op mij in gunst vanboven; WT

ees

mij toch genadig. Heer : Eenzaam ben

mmy—»- ^ Ü a
ik en verschoven; Ja d' ellende drukt

^
mij neer. 'k Roep U aan in angst en

t » ,1 l>
t~* o

smart: Duizend zorgen, duizend dooden

Kwellen mijn angstvallig hart; Voer
9

f f f
o *~*

mij uit mijn angst en nooden

^ ^

Sla op mijn ellenden d' oogen, Zieö ^^F
mijn moeite, mijn verdriet; Neem mijn

iü F^^ ^=^
?

zonden, uit meêdoogen, Gunstig weg,

3EE

meer vergaat, Zal hij ongestoord ver-

gedenk die niet. Zie mijn haters, daar

2

t getal Vast vermeert van die mij vloe-

2
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10. Hoed mijn ziel, en red z' uit nooden

;

Want ik kom tot U gevloden. Laat d'op-

rechtheid meer en meer, Met de vroom-

heid, ïmj behoên;
?k Wacht op U in mijn

DE XXVI PSALM

:$=r r3_*_±=A=B
verspreidt, Is t' allen tijd' voor mijn ge

ö^^ P^FÊ^¥ ^^
zicht. Ik houd, oprecht van handel

U i
O

SF ^^jj =3E^ e

Daar 'k in uw waarheid wandel, Mijn

schreden naar uw wet gericht.

4. Hij, die, vol ijdelheid, Een spoorloos

Si r^r

»

-,'

leven leidt, Wordt met mjjn vriendschap

niet vereerd : En huich'laars, die hun

vlekken Sehijnheiliglrjk bedekken. Zijn

5. Mijn hart verfoeit en haat De werkers

Heer, doe Gij mij recht ; Ik wan

niet wank'len, groote God

van het kwaad, Bij wie ik mijnen voet

niet zet, Ik zit bij geen godd'loozen

.

6 * . .-£

'k Ontwijk de plaats der boozen. Zoo

word ik niet door hen besmet.

PAUZE

6. Ik wasch, aan U verpand, In onschuld

mijne hand. Mijn hart springt in mij op,

gen; Doorgrond al mijn verlangen; En

stel jni.'ii oogmerk in don dag.

o Heer, Wanneer ik, met uw scha-

bierenheid, Die zich alom
|

7. Kaar wordt uw lof verbreid, Op
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permajesteit. Door mij. die U bemin en

acht; Daar zal mijn stem U prijzen,

Voor al de gunstbewijzen. Voor al

8. Wat blijdschap smaakt mijn ziel, Wan-

neer ik voor U kniel In 't huis, dat Gij

U hebt gesticht! Hoe lief heb ik uw

woning. De tent, o Hemelkoning, Die

G', U ter eer, hebt opgericht!

9. Wanneer G' uw arm verheft, Den

snooden zondaar treft, Wees Gij dan,

Heer, mijn toeverlaat;. Doe mij met hem

niet sneven; O neen, behoed mijn leven,

Als Gij den man des bloeds verslaat.

uwen knecht Van 't ongeval, dat hem

genaakt. Wil mij in gunst gedenken,

Mij uw genade schenken; Zoo wordt

12. Nu stap ik rustig aan ; 'k Betreed

een effen baan : Myn God verhoort nu

mijn gebed, 'k Zal Hem met, blijde klan-

ÉS -t-f j t~»" 3^

ken, In zijn vergad'ring danken, Wan-

neer zijn gunst mij heeft gered.

DE XXVII PSALM.

od is mijn licht, mijn heil; wiens
zou ik vreezen? Hij is de Heer, die hulp

» o y
verschaft in nood; Myn levenskracht

;

m
10. Doe mij niet meê vergaan Met hen,

die U weerstaan. Wier hart steeds

ÈE£ S ^^
schand'lijk misdrijf kweekt; Die trouw

PFFF
I .Ï- T f » £ ±=U
en plicht verachten, En 't recht om^ fc

goud verkrachten. Als d' onschuld om

EÏE È3^£
bescherming smeekt.

11. Maar ik, ik bon oprecht; Verlos dan

f=^ ? f ^=j=^ ^=*ï
'k heb niet vervaard te wezen : Hij is t\

die mij beveiligt voor den dood. Wan-

neer de macht der boozen sloeg aan

rT~T~"rr^
'twoên, En aanrukt', om zich met mijn1—^-*=3=$=£=&
ï

vleesch te voên, Stiet zelf dit rot, dat

^M^ ï
mij benauwt en haat, Den voet, en viel;

omdat het God verlaat.

2. Al zie ik zelfs een leger mij omringen,
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m È £ ï 5^E^
Xog vrees ik niet; 'k verlaat mij op den

-

Heek: Al wil men mij door eenen oorlog

32=*:

dwineen. 'k Leg: mij gerust, hierop ver-

trouwend, neer. Deez' eéne zaak heb ik

^ 6 v» —^ f-T-r6

begeerd van God ; Daar zoek ik naar

;

dit zijmijn zalig lot: Dat ik. zoolang mij
3£Ö A^

't levenslicht bescheen. In 's Heeren

t~V A ,. i
l

-1 t r
huis mocht wonen hier beneên.

^yttT^
3. Och, mocht ik. in die heilige, gebouwen,

De vrije gunst, die eeuwig Hem bewoog,

^
Zijn lieflijkheid en schoonen dienst aan-

schouwen! Hier weidt mijn ziel meteen

£gp¥
verwond'rend oog. Want God zal mij,^m rn
opdat Hij mij beschutt', In ramp en nood

versteken in zijn hut; Mij bergen in 't ver-

ÊÉ
••

n van zijn tent, En op een rots

* o
vernoegen uit d' clleiid'

PAUZE

ë^-^-^-TT^=^tJ
4. God zal n ii u i hoofd nu boven *s vüands

zenden, Daar psalm en lied zrjn lof ver-

melden zal. Verhoor, o Heek, toon mij

een gunstig oog; Ik zal mijn stem ver-

heften naar omhoog: Verhoor mij toch,

bewijs mij uw gena. En antwoord mij,

die voor uw aanzicht sta.

5. Mijn hart zegt mij, o Heer, van Uwent-

i—l f
'fc$: »

wegen: -Zoek door gebeên met ernst_ 7-

i üüé
,.mrjn aangezicht;'' Dat wil, .dat zal ik doen;

ik zoek den zegen Alleen bij U, o Bron

t-r-r
van troost en licht. Verberg toch niet

^ *» 3

^F^£ I
uw oog van mij, o Heer; Ik ben uw

knecht, zie niet in toorne neer. Grj waart

i^N^N ^ O <^3-
*EEÖ

mijn hulp in al mijn zielsverdriet; O God

ir .
-»

mijns heils, begeef, verlaat mij uioc

ben«i. (Ogen; dies wil ik. mei büj

il, in zij ik- tent hel offer opwaarts

6. Want, schoon ik zelfs van vader en

van moeder Verlaten ben, do Heer is

goed en groot; Hij is en blijft mijn Va-

der en behoeder. Leer mij, o God, uw

weg in allen nood ; Bestuur, om mijns

verspillers wil. mijn voet I >p 't effen pad.
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Dat 'svïjands euvelmoed Mij nimmer
3^

treff: vervoerd door list en dwang Ge-

tuigt men valsch tot mijnen ondergang

S=
7. Zoo ik niet had geloofd, dat in dit leven

I mï=m$EE*£*^é
Mijn ziel Gods gunst en hulp genieten^
zou, Mijn God, waar was mijn hoop, mijn

moed, gebleven? Ik was vergaan in al

*=^ 3P ï
mijn smart en rouw. Wacht op den Heer

fr—<rmn y<A ^m
godvruchte schaar, houd moed : Hij is ge-

trouw, de bron van alle goed ; Zoo daalt zijn

kracht op u in zwakheid neer; Wacht

^T^-TT-ky-r<> ^^
dan, ja wacht, verlaat u op den Heer.

DE XXVIII PSALM.

k roep totü, o eeuwig Wezen : Mijn

i

rotssteen, nooit naar eisch volprezen,

Wend niet als doof, van mij uw ooren;
x

Zwijg niet; laat mij uw antwoord hooren;

Opdat ik niet gerekend word' Met die

in 't graf zijn neergestort.

2. Hoor naar mijn stem en kermend smee-

ken, Als ik mijn handen op zal steken

I ^ ? t ^ <g
Naar d' aanspraakplaats, uw heil'ge wo-

h—fr-

<v * P A_|aX^^
ning. Trek mij niet weg, o Opperkoning,

| f
f Y±-± . *~f^g

Met hen, wier argelistigheid, In schijn

ï?tt=£ M$

m
'an vrede, kwaad bereidt.

£=4=Jr-f3F*
3. Doe 't kwade, bij hen ondernomen, Op

hen, naar hun verdiensten, komen ; Geef

3£ ^f-^ ^^
hun, opdat z' uw hoogheid merken, Naar
^-y

| l^pg^
hun verkeerd' en booze werken; DatÖ 2

uw gestrenge geeselroê Hun. naar het

>x<^>- s É 3*=^

recht, vergelding doe.

=4=P^*^ » l—

*

^f^F
4. Omdat zij nooit Jiaar 't werk des Hee-

ren Oplettend hart of oogen keeren,

Maar onbedacht en stout versmaden Het
4^

oogwit zijner groote daden, Zal Hij hen
^ ;*:—i

—

tfr

doen te gronde gaan, Ontbloot van
tt

smeekstem gunstig wilden hooren. Hij

is mijn sterkt' en schild in 't strijden;
—

,s, » a a- 1 a » yJ-^T
'k Vertrouwd' op Hem. Hij hielp m' uit

m i=^-:r^
lijden; Dies springt mijn hart van jui-
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^* ? f»^f j "^ €Ëf
chensstof, En zingt des Allerhoogsten lof.

6. God geeft zijn gunstvolk moed en

«^ v

krachten; Hij zal, in weerwil aller

machten, Zijn' Rijksgezalfde staag be

jEE ^ f »~HP
hoeden. Red, Heer, uw Isrel uit al 't woe-

^~Tzt=f-f-^^
den: Geef zegen aan uw erv', en weid

Uw volk; verhef z' in eeuwigheid.

AskÈ±z±

DE XXIX PSALM.

=1 * S=
3

ardsche machten, looft den Heer;

Geeft den Heere sterkt' en eer; Dat de

lof van 's Hoogsten naam Aller Grooten

^ï ^
roem beschaam. Vorsten, 't voegt u,Hem,

in 't midden Van zrjn heiligdom, t' aan-

bidden: 't Voegt u, met de Godgetrou-

+1 ' ,l *^\^ • *=&
wen, 's Heeren heerlijkheid t' ontvouwen.

4 » —r~ ^
1$ » » ^^
2. 's Heeren stem, op 't hoogst geducht,

Rolt en klatert door de lucht ; Berst, met

vreeselij k geluid, Op de groote waat'ren

uit; Klinkt, met nadruk en vermogen,
*

I , A » i j>Jt_£ » *
,

Heerlijk uit de hemelbogen. 't Schepsel

>> ^m
beeft en staal verwonderd, Als de God

3. 's Heeren wonderstem verbreekt, Afs

zijn grimmigheid ontsteekt, 't Ceed'ren-

bosch van Libanon; Schudt den hoogen

Sg ^7.
Sirion: Ceed'ren, uit den grond gewron-

feë

gen, Hupp'len als der rund'ren iongen

Bergen voelen sidderingen, Daar z' als

*F=*

Hl
wilde stieren springen.

ï
4. 's Heeren stem verbaast natuur

t-4 rr~°- * /
Houwt uit bergen vlammend vuur : Schiet

s
van 't zwerk den bliksem neer. Kades beeft

voor 'tbuld'rend weer: Woestenijen slaan

aan 't zuchten. Hinden krijgen, onder 't

vluchten, Barenswee ; door vrees gedron-

gen, Werpen z', in dien nood, haar jongen.

5. 's Heeren stem ontbloot het woud;

Maar hij. die op God vertrouwt, Buigt

zün tempel neer. 't Is de Heer, wiens

wenk de stroomen, in hun woede kon

betoomen; Die, in macht nooit af te me-
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ten, Eeuwig is ten troon gezeten.
3£

6. Looft den Heer, die wond'ren werkt:

Israël, zijn volk, versterkt; Hem, die

Jakobs heilig kroost Zeeg'nen zal met^
vreed' en troost.

DE XXX PSALM.

ö=£^
k zal met hart en mond, o Heer,

^=-^r^~^

n
Uw naam verhoogen en uw eer, Dewijlm
Gij mij uw bijstand boodt, Mij optrokt

uit den diepsten nood; Zoodat de vy-

Elf * * ^7TT~^~~T^^^
and, in mijn lijden, Zich over mij

i^i £

£a|3E

niet mocht verblijden.

2. Mijn God, Gij hebt mij, op mijn klacht,^ 52
Genezen, en mijn smart verzacht; Gij

m è=êé ^
hebt mijn ziel, door angst beroerd, Als

£=&=* <r- <e=^=^E^TT^ ^
uit het graf weer opgevoerd; Gij hebt

^^4f=j=^
V

het leven mij geschonken : Ik ben niet

in den kuil gezonken.
sf

3. Psalmzingt, Gods gunstgenooten, geeft,

Geeft lof den Heer, die eeuwig leeft;

^^ JhU^ * ^^^f
Zijn vlekkelooze heiligheid Zij ter ge-

ï ^^ÜÜ
dachtenis verbreid. Een oogenblik moog'

:&=$= 3
ons doen beven; Zijn gunst verduurt

g*
een eeuwig leven.

ÜPÜE rfcz:
3^

4. Perst eens de bitt're tegenspoed, Desm mm
avonds, het benauwd gemoed Tot naar

gejammer en geklag; Nauw rijst des

s i
morgens vroeg de dag, Of God verleent,

l§ ^
in plaats van Uiden, Weer stof tot

juichen en verblijden.

PAUZE.

§» ^UZ^O:
5. Ik sprak, door mijn geluk misleid:

» <*~*r

—

$—»—a s ^
,Ik wankel niet in eeuwigheid." Want

£É
Gij hadt mijnen berg, o Heer, Door

mr^c
uwe gunst, uw naam ter eer, Zoo vast

P^f^^jï ^=*= ï
<r

Êfc=

gezet, alsof gevaren En rampen nu

f f
O x =̂&

verdwenen waren.

fr*^ i j^Mg
6. Maar, toen G' U slechts een oogenhlik

3=£
Verbergdet, trof mij vrees en schrik.

Dies riep ik om uw heilgenot ; Ik smeekt',K^ t
en zeid': „O groote God, Wat winst

ÖE j—T—

^

^*: * *

„is uit mijn bloed te halen? Waartoe
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^H^^fe^
..zou ik ten grave dalen?

j$=sr

7. ..Zou in den kuil 't ontzielde stof Denrn^n^ ^^
„mond ontsluiten tot uw lof. En van uwËÖ mJczr

„redding zingen'? Zou Het daar verkon-

rdigen uw trouw? Hoor mij. o Heek.

5_A_A^ ^=^ f
„help mij genadig; Bekroon mij met

„uw gunst gestadig."

fcfSE ^ l l J^E^E

8. Oij hebt mijn weeklacht en geschreim s ^ 2

Veranderd in een blijden rei; Mijn zak

I) V
NV

ï

ontbonden, en mij weer Met vreugd om-

m
gord; opdat mijn eer Niet zwijg'. Zoo

^r nv

klimt; uw lof naar boven: Mijn God, U

kt n^p^^
zal ik eeuwig loven.

DE XXXI PSALM.

L«

p U betrouw ik, Heek der nee-

ren, Op U, gelijk 't betaamt ; Ai, laat mij

nooit, beschaamd, Van uwen troon :e-

keeren; Help mij, op myn gebe-gS O *
den, Door uw gerechtigheden^=

A J, 4 ^t-»-4^-v1 y V V T

>ch, im-!'j i«.t my uw gunstig' ooren;

*
v'

dal mij uw naam

een rotssteen zij : Een huis. een welge-

sterkte toren. Die. op een klip verheven.

3. Gij zrjt alleen (wat zou ik vreezen

Mijn rots, mijn burcht, o Heer : Ja. uwen

naam ter eer, Zult Gij mij tot een hei-
A-

der wezen. Mijn Helper, scheur de net-

4. 'k Beveel mijn geest in uwe handen:
:fc

Gij. God der waarheid, Gii. o Heer,

verlostet mij. Ik haat hen. die het reuk-

m
werk branden Ter eer van valsche go-

den; Op U steun ik in nooden.

PAUZE

&$-*=£: £=3^ 3CC
V

5. 'k Zal in uw goedheid mij verbüjden

:

Gij hebt mü aangezien, En hnlpe willen

-,h
N\ m^ t

biên In mijn verdrukking en mijn lij'

den; Toon, in imjn zielsellende. Uw

l ^^^=^,-
aangezicht mij kende.

6. i >ok hebt Gii mi) niet weggestooteil,

Noch mij. van allen kant. Benauwd door
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^m m ^=^
's vijands hand ; Neen, 'k heb uw trouwe

gÈ^i^Ez^- » f -f~fIZ3

f
=^F 2

hulp genoten: Gij deedt raet vaste schre-

den Mij in de ruimte treden.

l§siliiïiiii§|=|
7. Bewijs, o Heer, uw mededoogen;

&V-4

—

J-a^__^A=4,
Verhoed mijn ondergang; Ik ben be-

i^
klemd en bang; Het zwaar verdriet door-

knaagt mijn oogen; Het doet mijn ziel be-

^5
zwijken, En 's lichaams krachten wyken.

8. De bitt're smart verteert mijn leven;

M̂ijn tijd wordt dag aan dag Versleten

in geklag; Ik voel mijn krachten mij

[

Lui »«-—'» t T~^ f
*»4^p

I

begeven Door zonden, die met plagen

* ?e^
Mijn beend'ren fel doorknagen.

II pauze .

tf» 1 £ | | & ^^ £
9. Mijn weêrpartljders, zeer te duchten,

S=i=i^ 3fc^
Èfe

Verwekken mij elks haat En mijner

buren smaad ; 'k Ben tot een schrik ; mijn

vrienden vluchten; Daar z', om myn

blaam en lijden, Mij op de straten mijden.

10. Ik ben, als dood, in 't hart vergeten,

En word niet meer geschat, Dan een

^^m m
-j^zi

bedorven vat; 'k Hoor hoeveel kwaads

mij wordt verweten; Waar zou ik veilig

tfr^ï*
wezen? 'kHeb van rondom te vreezen.

g^=*~t~£XJ> l »«feÊ ?

11. Terwijl zij samen zich verbinden, Be

z
sluiten zij mijn dood. Maar, Heer, 'km
vertrouw in nood Op U; dit doet mij

sterkte vinden ; 'k Mag, met geloovig roe-

g 3=X±=t ^^;
men, U mijn Verbondsgod noemen.

5
12. In uwe hand zijn mijne tijden ; 'k Ver-

^^
laat mij in mijn leed Op U alleen, diem ^=5

ï «s ^
^

weet De maat en 't einde van mijn lij

2
den; Red mij, van die, verbolgen, Ter

ï l l <> T Q A

dood toe mij vervolgen.

13. Laat over mij uw aanschijn lichten;

Zie op uw dienstknecht neer ; Verlos mij

TT .1 . a » f-Eg^5EEË^E ö
toch, o Heer; Doe mij nooit voor mijn

haat'ren zwichten ; Beschaam niet, laat niet

zuchten, Dien G-ij tot U ziet vluchten.

III PAUZE.

14. Beschaam, verschrik de goddeloozen

;

Verstom hen in den dood. Och of uw
2*
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Y=?=*fg^pE j

almacht sloot De valsche lippen van die

boozen. Die, stout en trotsch, verachten

fet*
Hen, die uw wet betrachten!

*
15. Hoe groot is 't goed, dat Gij zult ge

i ïi
ven Hem, wiens oprechte geest Op

U betrouwt, U vreest! Hoe groot is 't heil,

f
dat G'in dit leven, Ver boven beed'

^Ü2ï 1
en wenschen, Reeds wTocht voor 't

li T $
, o—

?

;

oog der menschen

*: Ég
16. Gij zult uw volk een schuilplaats we-

Ë&>= ÉÜ ^^ ^= É=?
zen ; Gij bergt hen in het licht Van 'tGodd'

lijk aangezicht, Daar zij geen leed van

^g
trotschen vreezen; Een hut, waarin zij 't

fe^^ i
woelen, Den twist der tong niet voelen.

ËfefcW—tLii^^a
17. Geloofd zij God, die zrjn genade Aan

-J4
mij heeft grootgemaakt; Die voor mijnm^ * wm
welstand waakt: Zijn oog slaat mij in

liefde gade; Hij wil mij heil bereiden;

^3£
Mij in een vesting leiden.

V

geklaagd: ,,'k Ben afgesneên van voor uw

oogen;" Dan nog woudt G' U ontfermen,

Toen Gij mij hoordet kermen.

19. Bemint den Heer-, Gods gunstgenoo

3T~a » ===
"3^Z i *

ten; D^n Heek, die vromen hoedt, En

straft het trotsch gemoed. Zijt sterk; Hrj

zal u niet verstooten : Hun geeft Hij moed

£?»» *\s lS~$~i ^^
en krachten, Die hopend op Hem wachten.

DE XXXTI PSALM.

W 1

elzalig hij, wiens zonden zrjn

vergeven; Die van de straf voor eeuwig

m^ *=& wm 5^
is ontheven ; Wiens wanbedrijf, waar-

I
door hij was bevlekt, Voor 't heilig oog

des Hekken is bedekt. Welzalig is de

tii. t
-:F:rr~r» >. *-u

menscb, wien 't mag gebeuren, Dat God

7
naar recht hem niet wil schuldig keu-

m ~^m
ren, En die, in 'tvroom en ongeveinsd

gjitz±r3jr=r=i m
gemoed, Geen snood bedrog, maar blank'

= i
oprechtheid voedt.

L8. ik heb, te moed'loos neergebogen, En

door «I" • lagd, weleer te ras , tïgheden, Weerhouden door de vrees,

2. Toen 'k zweeg, en U mvjn ongerech

f -
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^Bèsë^ëé^^ 5
niet heb beleden, Verouderden mijn beend'-

£mm s ^
ren door gekiag, In mijn gebrul en angst

i ^
den gansenen dag. Want, Heek, uw hand,

die mij bezocht met plagen, Deed dag

il » 5^^=£ i_fr=^ "

en nacht mij zware smarten dragen; Mijn

levenssap droogd' uit van uur tot uur

m ^-*—&
Gelijk het land door zomer-zonnevuur.

3." 'k Bekend', o Heer, aan U oprecht mijn

zonden; 'k Verborg geen kwaad, dat in

mij werd gevonden; Maar ik beleed,

na ernstig overleg, Mijn booze daan; G-ij

3£

naamt die gunstig weg. Dies zal tot U

een ieder van de vromen, In vindens-

tyd, met ootmoed smeekend, komen

:

Een zee van ramp moog' met haar gol-

ven slaan, Hoe hoog zij ga, zij raakt

my in ruimte stelt, Met blij gezang, dat

mijn verlossing meldt. Mijn leer zal u,o

mensch, naar 't recht doen hand'len, En

wijzen u den weg. dien gij zult wand'len;

Ik zal u trouw verzeilen met mijn raad,

^ f *^^E ^=^
Terwijl mijn oog op u gevestigd staat

Pé t l I '

5. Wil toch niet stug, gelijk een paard

H> l » l X^^ =& t^

iü^iii
hein zelfs niet aan.

PAUZE

^=^ ^—i fcizgg
4. Gij z\jt mij, Heek, ter schuilplaats in

gevaren; Gij zult mij voor benauwdheid

trouw bewaren; G' omringt me, daar Gij

weerstreven, Of als een muil, door dom-

p4^l j ,> 4

.'^^g £
heid voortgedreven ; Gebit en toom, door

'smenschen hand bestierd, Beteug'len

3X m O * O

fcnt

't woest en redeloos gediert' ; Laat zulk

o 6 -j-^—r~r^^^m
een dwang voor u niet noodig. wezen.

Éa
Wie God verlaat, heeft smart op smart

. o II » »-

te vreezen; Maar wie op Hem vetrouwt,

$^t * '_*g
op Hem alleen, Ziet zich omringd met

ï^S «̂^

S*
zijn weldadigheên.

6. Rechtvaardig volk, verhef uw blijde

i
klanken, Verheugd in God, naar waarde

ï*=&
ï

nooit te danken; Zingt vroolijk, roemt

jflr?—f*—fcfe^ . » i^^
m

zijn deugden t' allen tijd, Gij die oprecht

van hart en wandel zijt.
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teÈ

DE XXXIII PSALM.

^
ingt vroohjk, heft de stem naar

mogen Bracht de hemelbogen Door zijn

m T
t

boven, Rechtvaardigen, verheft den

Heer. Het past oprechten, God te loven:

Zingt zijnen grooten naam ter eer.

§fe£=^ ^
Prijst Hem in uw psalmen, Met de

iüÉÊËÉ t =g
schoonste galmen; Roept zijn weidaan

O 3=f t f » 3
V

uit ; Laat de keel zich paren Metden klank

P=ï Ö ^=<r

t$
der snaren; Looft Hem met de luit.^ ^^ÉY » 6../

2. Roemt nu met nieuwe lofgezangen

t^t-H^ £

De nieuwe blijken van zijn gunst; Het

rr^f—r-^^ * xV v'

speeltuig moet dien toon vervangen;

33=r=* ^
Heft vroolijk aan, wijdt Hem uw kunst.

ëü^—^—

l

^^ S^
Alles moet Hem eeren; Want het

woord des Heeren, 't Richtsnoer zijner^ *=fr#=j ,•

daan, is volmaakt rechtvaardig, Al onz'

mm m
achting waardig; Eeuwig zal 't bestaan

3. Hij schept in 't heilig recht behagen;

Zijn wijsheid is alom verspreid; Men

.

hoort al 't wereldrond gewagen Van

: i, ,i^i^^^=H-Uv
z\jne goedertierenheid. 'sHeeren al

Woord in 't licht: Heefc de flonker -

vuren, Die den tijd verduren, Door

zijn Geest gesticht,

I PAUZE.

P^=f=f^^^t 1 »-«^
4. Hij doetde groote waat'ren zwellen,

fcj^^pl *
=2E*
Te zaam vergaad'ren tot een hoop, En

n~~T~TTT^ A^ 7
naar den diepen afgrond snellen, Daar

ffj=T=£-n< m^
zij beperkt zijn in hun loop. Laat al d'

aard' Hem vreezen, Die, als 'tOpper-

m
wezen, 't Al heefc voortgebracht; Laat

3SÉE2 ï ïi
de wereld schrikken; Laat z' all' oogen-

O £==£
blikken Sidd'ren voor zijn macht.

5. Geen ding geschiedt er ooit gewisser,

v
; ^

Dan 't hoog bevel van 's II keren mond :

£^mmÊË^=Ê^K* ^3^
Zyn Godd'Ujk' almacht spreekt, en 't is er,

Zyn wil gebiedt, en 't wordt terstond.

Schoon de heid'neo samen List op list

-a o >>
=^-,« .jjr

beramen, God verbreekt hun raad;

Schoon de mogendheden Snood' ontwer-

pen smeden, Hij belacht haar haat.
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6. Maar d' altooz wijze raad des Heeren

2
Houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht;m q £ O 6 . •

Niets kan zijn hoog besluit ooit keeren;

êë * P^£ -9 4^i^
't Blijft van geslachte tot geslacht, Zalig

£ i <>-^f=P^ 3»
moet men noemen, Die hun Maker roe-

^==j= È m
men Als hun Heer en God; 't Volk,

door hem te voren Gunstig uitverkoren

Ê=£ ^=^
Tot zijn erv' en lot.

II PAUZE.

FM^-rr-r"^^
7. De groote Schepper aller dingen Ziet

ui 1 1 ^-^=$
45trHr-r* ü

uit het ongenaakbaar licht, Hetgansch

Kirf f f ft* m ï
gedrag der stervelingen; Niets is bedekt^ i^i£ ^> 6 /
voor zyn gezicht. Uit zijn vaste woning,

U-4 1 £^ ^3>^Z

Daar Hij heerscht als Koning, Daar zijn lof,

fü^#=t=fef 2
zijn eer, Klinkt door al de bogen, Zien zijn

^-^-^r^4 ^
Goddlijk'oogenOp al 'tmenschdom neer.

^«h f rQ^^J S=Z
8. 'tls God, aan tijd noch plaats verbon-

m *-i »? »*=^ s
den, Wiens toezicht over alles gaat ; Die

3*=rr 1 r-^ 3>-^V
't harte vormt, en kan doorgronden;

Die aller werken gadeslaat. Schilden,

^
45

Wijsheid, moed noch kracht, Kunnen

ooit in 't strijden Eenig vo^st bevrij-

m ^m*—

^

ï
den Zonder 's Heeren macht.

3fcm^f^mm=m^r&
9. Het brieschend paard moet eind'lijk

FP1^ O »- è i $
sneven, Hoe snel het draav' in 't oorlogs-

te '3=f=$^̂ ^2
veld; 't Kan niemand d' overwinning ge-

g m^m 2
ven; Zijn groote sterkte baat geen held.^—r^—i » 6 . i k
Neen, de Heer der heeren Doet ons

sö
f

3^ *—f ^£ $
triomfeeren; Hij, geducht in macht, Slaat

^=4-H»-0=
e

o f^fEggEgg
elk gunstig gade, Die op zijn genade In

^ *=£
>£

benauwdheid wacht,

III PAUZE.

ei.<u rr^~t~T * ^
10. Zijn machtig' arm beschermt devro-

h "
<> - £-=*i^N^ ^

men, En redt hun zielen vanden dood

P^ n^^r-M ^
Hij zal _

hen nimmer om doen komen

ttuJ. I f
t- ^==XF Si

In duren tijd en hongersnood. In de

grootste smarten Blijven onze harten

fc^E £ £^£ -

In den Heer gerust ; 'k Zal Hem nooit^ ^ » » »2

vergeten, Hem mijn Helper heeten, Al

I ^
Pi *3? ÜS^È ^

bogen, dolken, Dapper' oorlogsvolken,

mijn hoop en lust.

gil' » rTTTTt «»^
11. Laat ons aiom zijn lof ontvouwen:
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In Hem verblijdt zich ons gemoed. Om-

dat wij op zijn naam vertrouwen, Dien

naam, zoo heilig, groot en goed. Goeder-
3^

tieren Vader, Milde Zegenader , Stel
.—

_

. 1 A- A £—*£

uw vriend'lrjk hart. Op wiens gunst

wij hopen, Eeuwig voor ons open

Weer steeds alle smart.

I

DE XXXIV PSALM.

k loof den Heer, mijn God; Mijnö
zang klimm' op naar 't hemelhof; Mijn

£ïÉ=il=:i^^=É=^^È
mond zing' eeuwig tot zijn lof, Om mijn

^S ^iüS^
gelukkig lot. Mijn ziel, loof d'Opperheer;

tlr o—4^=e=^ f-gÉg
't Zachtmoedig volk zal 'tstraks ver

fe*E f^EE^^T
staan, Door vreugd met u zijn aange-

i
«<^

m daan, En juichen tot zijn eer.

2. Komt, maakt God met mij groot; Ver

O.'

breidt, verhoogt, mot hart en stem, Den

nooit volprezen naam van Hem, Die ons

lüiM S=öig
behoed! in nood. Ik zochl in mijn gebed

Den Heee, ootmoedig m«-t geween: Hij

il s\ U
lieeft mij in angstvalligheên Geant-

3. Zij sloegen 't- oog op God; Zij liepen

als een stroom Hem aan; Hij liet hen

nimmer schaamrood staan ; Hü wondde

ÉÊË£=ëii
straks hun lot. Hij, die door smart op

ee j jf
g=<C-^r^

ü
smart Gedrukt werd. zond tot God zijn

^^
beê; Terstond verdween 't ondraagbaar

3a(E

wee Uit zijn benepen hart.

I P auz

e

.

i==?Ë*Ê 3
4. Des Heeuen engel schaart Een on-

ÊüïV=*
verwinb'ro hemel wacht Rondom hem,

die Gods wil betracht; Dus is hy wel

bewaard. Komt, smaakt nu en be-

schouwt De goedheid v&n d' Alzegenaar.

Welzalig hij, die, in gevaar, Alleen

5. Vreest, vreest Hem t' allen tijd, Gy,^m
heiligen, daar g' ondervindt, Dat hy, die

God vreest en bemint, Gebrek noch scha-

de lijdt. In honger komt noch moed

Noch kracht den jongen leeuwtebaat;
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glr»~f l—t $m ?
Maar die den Heer zoekt vroeg en laat,

$

K
Mist nimmer 't noodig goed.

6. Komt, kind'ren, hoort naar mij ; Neemt
ft:^^feÉ *

BS £ü£ eö
is het, die hem uitkomst geeft, Zijn

i. K SR^
grooten naam ter eer.

9. God is 't verbroken hart, 't Verbrijzeld

mijn' getrouwen raad in acht; Ik leer,m i 3*=: *=2
opdat g' uw plicht betracht, Wat 's Hee-m ^^ tr=xx=
een vreeze zij . Hebt gij in 't leven lust,

In dagen, daar men 't goed' in ziet,

Waarin men vrij is van verdriet, Daar
±t

Houdt dan uw tong in toom; Dat zij

nooit schand'lijk spreek' of smaal'; Dat

nooit bedrog of logentaal Op uwe lippen

koom'; Betreedt het rechte spoor ; Veracht

het kwaad
;
jaagt naar den vree. God ziet de

vromen, en hun beê Geeft Hij altoos gehoor.

II pauze.

m ~i » o

en bedrukt gemoed, Te allen tijd nabijm 2
en goed, In teftenbeid en smart. Veel

wederwaardigheèn, Veel rampen, zijn des

irf4 f-^rTT7»-^
vromen lot : Maar uit die alte red hem

£
-O ui <v

God: Hij is zijn heil alleen.

*EË

10. God zorgt, als 't leed genaakt, Dat

hij niet gansch ternederstort' ; Dat hem

tui y-^% i * *=^
geen been gebroken word' ; 't Is God,

Ü
die hem bewaakt. De snoode boosheid

^-
baart Den goddelooze vloek en dood;

=É

Daar hij, die d' onschuld stout verstoot,

*
Zelf schuldig wordt verklaard.

gÜV-4 i
»TTT^

8. God slaat een gram gezicht Op boozen,

die Hem tegenstaan ; Hij doet hun naam

met hen vergaan Door 't hoogste straf-

^
gericht. Maar Hij ziet gunstig neer Op

hem, die naar zijn wetten leeft; God

11. De Heer verlost en spaart Zijn volk,

FT r f
—» » » -^^g

dat op zijn hulp vertrouwt; Het zal,

li l ^— £ » ïJF » * </

door Hem in gunst beschouwd, Niet

schuldig zijn verklaard.

DE XXXV PSALM.

wist met mijn twisters. Hemel-
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ïÊIÉÉÉlÉii
heer: Ga mijn bestrijd'ren toch te keer;

lg^l^^^g!§
deed. Steeds lagen voor mijn ziel gesmeed.

Wil spies, rondas en schild gebruiken.

1 <l jèE 3
Om hun gevreesd geweld te fnuiken;

rS
Belet hun d' optocht, treed vooruit; Zoo

worden z'in hun loop gestuit. Ver

£=¥ wm =së

troost mijn ziel in haar geween, En

S

4. Mijn vijand word', eer htf 't verwacht,

Door ramp op ramp te niet gebracht;

Hij moog', in eigen net gevangen. Het

4- * m r^
loon van zijn bedrijf erlangen: Zoovall'

zeg haar 'kBen uw heil alleen.'^ m
2. Beschaam z' in hunnen trorschen

waan, Die mij zoo wreed naar 't leven—ri^ft—f—

P

*=-

h\\ in den kuil. weleer Voor mij geschikt.

verslagen neer; Dan zal mijn ziel,

3=^: M pllsg
verheugd in God, Steeds juichen in

Btaan; Zoo worden z' achterwaarts ge-

^3
dreven En rood van schaamte; doe hen

beven, Die kwaad verzinnen tegen mij

;

Dat al hun list verijdeld zij ; Verstrooi

t- -y

hen, als de wind het kaf; Gods engel

drijv' hen van mij af.

3. Doe hen altoos onzeker gaan, Induis-,

T ? f

texnis, op gladde paên: En, daar Gij

3ÖC

zi.it op hen verbolgen, Moet, Heek, uw

m
gel hen vervolgen. Zy hebben, in hun

r? ^^
listigheW, Een kuil, »^en net, voor mij

ü^Ë
bereid; En, schoon ik nimmer hun mis-

m

haar heilrijk lot.

I PAUZE.

v:

5. Mijn beend'ren spreken tot uw eer:

Wie, wie is U gelyk, o Heer? U, die

ken redt door wond're werken; Die, voor

der roov'ren woed' en zwaard, 't Nood-

druftig volk getrouw bewaart? Gy weet,

hoe valsch men my belaagt, En on-

6. Mijn vijand, dorstig naar mijn bloed,

Vergeldt mij wrey'lig kwaad voorgoed.

Maar ik, hem ziend' in krankheid zuch-
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ten. Nam deel in al zyn ongenuchten.

3*=^

Ik vastte, met een zak omgord; 'k Had

mijn gebeden uitgestort; Ik ging in

3fc=^ ^„^-^-^yM 3p^
't zwart, met rouwmisbaar, Alsof 't mijn

*
vriend, mijn broeder waar'.

m
7. 'k Had om mijn haters 'tkleed ge-

rê=r ^ ^
scheurd, Als een. die om zijn moedei

1
3^3 ï=ï=4=ï=t=ïz

treurt: Maar als ik moest met rampen

strijden, Verheugden zij zich in mijn

lijden. Zij kwamen schielijk op mij af,

^BiS fc*

Eer iets mij zulks te kennen gaf. Elkm
\

spotte met mijn zielsverdriet ; Hun

valsche tong bedwong zich niet.

^

8. Bij dart'le brassers aan den disch,

? ^m ^m ^
Wien 't huich'lend spotten eigen is, Wier

lastertaal mij snood onteerde, Was

±-j i^M^^ 3^ :rE

vreugd om 't onheil, dat mij deerde. Hoe

T^TT
I

lang zult Gij zulks zien, o God ? Ver-

gun mijn ziel een beter lot; Verlosm ï

i

haar, door uw sterke hand, Uit dezer

leeuwen klauw en tand.

II PAUZE.

9. Ik zal, in tegenwoordigheid Van 't

g &-* é ^ * ^v

groote volk, uw majesteit D'erkent'nis

van mijn hart bewijzen ; 'kZal U voor

aller oogen prijzen. Dat zij dan. die mij

zonder reen Vervolgen, om m;jn tegen

:*=r ¥ ^
heen Niet juichen, noch, in hunnen waan,

Op mij hun schimpend' oogen slaan.

* ^^$ $ =

10. Zij spreken nooit van vrede, neen;

± ff »" -v^NB
Maar zij bedenken listigheên, Ten val

van hen, die, stil van zinnen, Den vrede,

't dierbaarst pand, beminnen. Zij bassen

^f^¥
m' aan met open mond; Hun schimp-

taal, die mijn ziel doorwondt, Bespot
3£

mijn leed; zij zijn verheugd Op 't zien

^ van al mijn ongeneugt'.

4—y~^

—

+- S ^
11. O Heer, Gij ziet het; zwijg niet stil;

Uw recht beslisse mijn geschil; Ont-

ë
waak, treed toe tot mijn bescherming;

Mijn God, betoon my uw ontferming^ j^r^ir-»-
5É

Doe mij, o hoogste Majesteit, Eens
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Q—^ l

recht naar uw gerechtigheid. En laat

die wreeden, dag aan dag, Niet iuichen

m
om mijn droef geklag.

^

12. Laat hen niet zeggen in liet hart:

..Geluk, mijn ziel, hij is benard'! Men

^^
hoore nimmer uit hun monden: „Wij

T^=^^p^
hebben hem in 't eind verslonden"! Wil^-^y ^^*=ê=

hen veeleer met schand' belaan, Om

al den smaad, mij aangedaan ; Opdat

Mij spreken in 't beklemd gemoed: „God;

,vrees is uit zijn oogen". Wijl hij zoo

lang zichzelven vleit, Tot God zijn onge-

BITX ^1
rechtigheid Niet langer kan .uedoogen

ii^i^^^^
Bedrog en onrecht spreekt zijn mond

^m=¥=±=fï: ^5
't Verstand laat na, den waren grond

Van 't weldoen op te merken; Des nachts

iUJ -£=f^^
is 't kwaad zijn overleg; Hij stelt

:c

myn trotsche weêrpartij Zich niet ver-

heffe tegen mij.

ï
13. Laat vromen, juichend t' allen tiid.

Om mijn gerechtigheid verblijd, Dien lust,

m
dien ijver nooit bedwingen ; Maar zeg-

=

gen, onder 'tvroolijk zingen: „Verheer-

i^g
„lijkt zij de hoogste God; Hij schenkt

e
zijn knecht een vreedzaam lot." Dan&=* *~^-*—oVi m
meldt mijn tong, met diep ontzag, Uw

^-^ezz^ l --£ =3
recht, uw lof den gansenen dag.

DE XXXV] PSALM.

II el i rotsch gedrag des boozen doei

E
zich op een boozen weg, En schuwt

geen snoode werken.

2. Uw goedheid, Heek. is hemelhoog;

Uw waarheid tot don wolkenboog; Uw

recht is als Gods bergen ; Uw oordeel

grond'loos; Gij behoedt, En zegent

monsch en beest, en doet Uw hulp nooit

vruchteloos vergen. Hoe groot is uw

goedgunstigheid! Hoe zi.in uw vloug'len

uitgebreid! Hier wordt de rust gesr.hon-

ken ; Hier 't vette van uw huisgesmaakt;

Een volle beek van wellust maakt Hier

elk in liefde dronken.
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gS^=^^Ël3=?
3. B^j TI, Heer, is de levensbron; Uw

licht doet, klaarder dan de zon, Ons

£
't heuglijk licht aanschouwen. Wees,

die U kennen, mild en goed, En toon

d' oprechten van gemoed Uw recht, waar

^m *=^ *=1=^r4^
z' op vertrouwen. Dat mij nooit trotsche

mm
voet vertrapp', Noch booze hand in bal

lingschap Ellendig om doe zwerven.

Daar zijn de werkers van het kwaad

m
Gevallen in een jammerstaat, Waarin

l-l-l- *—iy-ir
zij hulploos sterven.

DE XXXVII PSALM.

W^^ï=f=firij;
ees over 't heil der boozen niet

ontstoken: Benijd hen niet. WT
at on-

recht, wat geweld De trouw verdrukk'

zij blijft niet ongewroken: De trotsche^^^^^Ê^
ziet zijn weeld' een perk gesteld : Valt af,

g+3 Tv a ~fa"

als 't kruid, ternauwernood ontloken; Ver-

dort, als 't gras, door 's maaiers zeis geveld.

2. Stel op den Heer in alles uw beTou
:fc—? fr—=*l *—* ^

wen; Betracht uw plicht; bewoon het

aardrijk; leer Uw welvaart op Gods

^=^4=bt=^
trouw volstandig bouwen; Verlustig u

met blijdschap in den Heer : Dan zal Hii

u in liefd' en gunst aanschouwen. L

schenken, wat uw hart van Hem begeer'.

3. Geen ijdle zorg doe u van 't heilspoor

fe^ S^
dwalen: Houd in uw weg het oog op Godm ^m & M
gericht, Vertrouw op Hem , en d' uit-

,

komst, zal niet falen: Hij zal welhaast

£r"~r~T^^^
uw recht, voor elks gezicht, Doen dagen

Ma a—&4—a a 1 a . T" ^U'
irr^ti^^
als de morgenzonnestralen, En blin-

t^-^4^E^$=
ken als het helder middaglicht.

4. Zwijg Gode, wacht op 't eind van

g=f^=SEgi^gt=zt=^^
sHeeren wegen, Wanneer gij hier der

^m~i=f=^-i
-^-t-&

snooden voorspoed ziet; En, hebben zij

r^f=t ^
door list hun wensen verkregen, 't Ont-

steek' uw drift, noch baar' u ziels-

&^£=^s=^ a—l^s^?ül ^F^^^
verdriet; Misgun hun dan geen inge

*3Ë
beelden zegen, Laat af van toorn,

II ^^Lk=*
en zoek de wrake niet.

5. God roeit hen uit, die 's vromen rust
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verstoren: Maar die den Heer verwach-^^ ïH Ë^
ten met geduld. Zien 't aardryk zich

p^H* i » .zt±=i

I
ten erfbezit beschoren. Verbeid den

ft f ^ 3
stond, die beider lot vervult, En tracht

dan 't zaad der boozen op te sporen. Waar-

Pf^t > <>~
e£=B^

van gij plaats noch voetstap vinden zult.

I PAUZE.

6. 't Zachtmoedig volk zal eens den vol-

=££=*=*=£
len vrede Genieten, in de zoetste rustS T"T=^ ^fg
verblijd, En erven d'aard'. Hoe ook de

g£^ SE^ ^*
booz' en wreede Op d' onschuld loer',

E=ff=^^^ ^Ë
de tanden kners] van spijt, Hoe listig

Elrf-rH-f^ J, » »-^fe
hij op haar zijn aanslagsmede, De Heer

rt=» « 1^=^$
belacht het wrokken van dien nijd.

O-EJ^^L-i^^FTTZt?
. Hij ziet zijn dag, den dag zijns oor

^ v ^ * o *—

*

:l,
t

^
deels, komen. Men trekt het zwaardF=f

==f:^^^ f

men spant den boog, en mikt Op 't zuch-

tend hart der onderdrukte vromen: Daar

- E
FJ=E= i =r=^=^
's boozen raad hen wreed ter slachting

B * É^3=t^^Ü
schikt, In 't stout bestaan, in 't woeden

niet te toornen, Voordat hem God

8. Gods wraak ontwaakt, en trekt de

trotschen tegen: Hun eigen zwaard ver-

giet hun ziedend bloed ; Dan breekt hun
-I . ,

w

boog, dan vallen z' op hun wegen. Dan

m -—o- -^m^^
blijkt op 't klaarst, dat hier het weinig

& 3=t—

f

—y-gfeg

goed Van 'sHeeren volk, rechtvaar

gJ4J—-£^=^—

^

=^ ^
djglijk verkregen, Veel beter is dan

-r O- m$
's boozen overvloed.

>—Xem^=^=^=]~E^
9. Gods macht verbreekt den arm der

$=<t=$ * -0 grafiöS :y ^~L

eoJdeloozen. Terwijl zijn hand rechtvaar-

digen geleidt. Al treden z' op geen weg,

^^m ^3S ££ £-V

bezaaid met rozen, Zij wachten 't heil,

door God hun toegezeid. Hij kent hun

EEf^dgpj^=£=&=
tijd; zij zien, in spijt der boozen. Hun

jgjgg ^
-i.c

erfenis bewaard in eeuwigheid.

10. Geen druk beschaamt hun hoop in

T r
bange tijden: Geen hongersnood doet hen

voeden en verblijden; Maar 's Hekken

toorn de boozen nederslaan. Als 'tmest-
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lam, dat men zag ten offer wijden, Zal,

met den rook, het heilloos rot vergaan.

II PAUZE.

£^=u m rr-t?
11. De booze neemt, door hebzucht aan-

Ëtf*-^-^t-t Ö
gedreven, Met list ter leen, en legt de

KI, ? f ^~^r^n » "£
schuld niet af. D' oprechte, vol ontfer-

m.t * * , .
?^

5^

ming, mild in 't geven, Bezit deez' aard',

rfTt ï
als 't erf, dat God hem gaf. Deez' smaakt

in rust den zegen en het leven; De

^=^^-^4=^4^
vloek vervolgt den and'ren tot in 't graf.

SH= »

l

O-t-n^ £ r
12. 'tAlwys bestuur bevestigt 'svromen

£3 ff^
gangen: De hooge God keurt zijne we

-— e» -tvs ^i
gen goed; Hii zorgt voor hem, en wan kt

*—v^

El. f l i^^ =E=*
voor zijn belangen. Hij wordt geenszins,

T=T=T=£ 3^=3VPÜ
om 'tglibb'ren van zijn voet, Of om zijn

3
val, verworpen, maar vervangen En on-

H^F» * * =S 1 i-^
dersteund door God, die hem behoedt.

&a£ ö=E3^=g
13. 'k Ben jong geweest, en draag nu

t
grijze haren, Maar zag nog nooit recht-^m="^sij^ö 3t=^

vaardigen door nood Zoo zwaar gedrukt,

e^ht^ ^^ ^£
alsof hen God liet varen, Noch ook hun

zaad, al bedelde 't om brood. Hun mild-
4JH

heid schijnt te groeien met hun jaren; De

zegen vloeit hun nakroost in den schoot.
* »

14. Wijk af van 't kwaad, en sta, met al

3 ** 3
uw krachten, Het goede voor, in wel-

Ö f t-^- TX^ » /
doen onvermoeid; Woon eeuwig hier

FF=
ir*: ^^ ^^F $^£
in late nageslachten; Want God, die

£± rT~r^
't recht, waardoor zijn heilrijk bloeit,

et* r~x^rrr
Op 't hoogst bemint, bewaart hen, die 't

EU » » »"
* "t^-^^

betrachten; Maar 't godd'loos zaad wordt

door Hem uitgeroeid.

III PAUZ E.

B^E^^EBa
15. Het aardrijk zij rechtvaardigen en

r~"t~T
vromen In erfbezit ter woon, eeuw in,

eeuw uit. D' oprechte doet een vloed van

wijsheid stroomen, Daar hij den mond

r-t-t-f^
tot 's Hoogsten lof ontsluit. Wat men-

schenvrees zou ooit zijn tong betoomen?

Zy spreekt naar 't hart, waar enkel

recht uit spruit.

16. De wet zijns Gods is in zijn hart ge-



^=^ ^t ÏË
schreven, Waardoor zijn gang van glib-

Ff=$$=$=$ $ <lV
b'ren wordt bevrijd. De booswicht loert.

^^ 4-rnhiVT O ^)L
^

door haat en spijt gedreven; Spant strik

§± É £ES
op strik, ot' wapent zich ten strijd, En

-IX^^^^^^^m 35É

staat, ontzind, rechtvaardigen naar 't Ie

pt— r-i^k£Éi £
ven, Naardien hij, trotsch, hun 'sHee-

- 1T Co-i
ren gunst benijdt.

B=^p=Pügi^:
17, God laat hen nooit in 's haters wreed

1T^-»-^ ^
vermogen; Wie hen verdoem', de Heer

fe$=f—t"1^ ^"Q=^g
verdoemt hen niet. Wacht op den Heer,

-en houd zijn weg voor oogen ; Hij zal

gewis, in 't wettig erfgebied Van 't aard

Egrrr^^=i- *
^~^

rijk. u op 'tzegenrijkst verh oogen, Tei

i*i ^^M
wijl gij 't eind der goddel oozen ziet.

6 friü^U' 1' i^F^^Ï
18. Ik heb het lot eens dwing'lands waar

S> o 3=j=^»TTESF
genomen ; Hij breidde zich verbazend uit

rz=£=M mm ^m
in 'trond, Gelijk een boom, die, totzrjn

È* £=£*-&_».. f f
: at v- -

kracht gekomen, Op 'tweligst groeit,

^j=j=y=3^
geplanl in eigen grond; Maar 'k zocht

welhaast vergeefs die plaag der vro-

men: Hij was niet meer, hoe vast

hij eertijds stond.

19. Let toch en zie op vromen en op
u£^£ fe£

rechten ; Want, wat men denk' van
O—fr— aa. A

ft -—

W

jrS^^lf ^
d' uitkomst hunner paan. God kroont met

RE j^fl :£=*=
vree het einde zijner knechten. Maar,

^=t—

t

*=É=^EEg
Ü

durft men stout des Hebren wet ver-

r »—

*

£
j^=^=^=z^g

smaan, Dan zal Gods wraak den borg

E
£=£ É=Ü

van hoogmoed slechten, En 't boos ge-

slacht, ten grond toe, doen vergaan.

20. Hel. heillot, dat rechtvaardigen ver-

'f̂
=^ £*

kregen, Vloeit af van God, hun sterkt',

m ^m
als d' angst hen knelt. Hij laai, in tijd

1 1 1 _A- -«V A—*-

r«: l t *~f* * £
van nood, hen niet verlegen ; Des Hebren*—*—

*

> »
T T~~f

=^
hulp bevrijdt hen voor 't geweld Van

tgodd'loos rot; Hij komt hem gunstig

tegen, Die op zijn macht een vast

vertrouwen stelt.

G
DE XXXVIII PSALM.

root en eeuwig Opperwezen, Zeer te

vreezen. Straf mij in uw gramschap niet;

Toon mij toch, dal uw kastijden, in mijn
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lijden, Uit geen grimmigheid geschiedt.

2. Want uw pijlen doen mij dragen Bitt're

plagen; Zij doorgrieven vleesch en been;

'kVoel uw hand in d' ongelukken, Die

mij drukken, Neergedaald op al mijn leen.

3. Door uw gramschap, fel ontstoken, Is

EjU_^Q ï ?
verbroken Al mijn vleesch en lichaams-

kracht; Rust, noch vrede wordt gevon-

den, Om mijn zonden, In mijn beenderen,

hart; Zeer gebogen en verslagen, Moe van

klagen, Ga ik al den dag in 't zwart.

7. Mijn ontstoken ingewanden Doen mij

&_o_ » r~r m ^
branden, En voor elk veracht'lijk zijn;

£E
'kVoel mij van de smart doorsneden; Inm ^^ s £ ^ * O 1
mijn leden Is niets heel, of vrij van pijn.

gÖ » i l
=£=f »~*^^

8. Uitgeteerd door al mijn klachten Zijn

ff A "7 T A -A-^—j^ï Ö 3
f=^?

mijn krachten, Zeer verbrijzeld en ver-

4. Want mijn hoofd is als bedolven In de

golven Van mijn ongerechtigheên; Zn Ik

Q=^ ^^m o <. ES 5=2
een last van zond' en plagen, Niet te dra-S
gen, Drukt mijn schouders naar beneên.

5. 'k Voel door scinkend' etterzweren Mij

verteren; Walg'lijk zijn zij voor het oog:^^—f-—^t_~£=^^£SEg
Mijne dwaasheid deed die builen Dus

5ES £ £ ^S
vervuilen, Daar zij mij tot kwaad bewoog.

I PAUZE.

as ^>—4-4m i ^
6. 'kBen, door uwe wet te schenden, Krom

m m^ ^m 55
van lenden, Vol van druk, benauwd van

fcrê: ^-^-ftTL-^-^v
gaan : 'k Brul van bittrezielesmarte, Want

^=*=
mij n harte Is verzwakt, door al uw slaan.

EÏ^ ï
9. Maar wat klaag ik, Heer derheeren?

i^^n^p» ^

Mijn begeeren Is voor U, in al mijn leed,

±^5 Ö
Met mijn zuchten en mijn zorgen, Niet

m
verborgen; Daar G-ij alles ziet en weet.

4 * *

10. 't Hart schokt in mij heen en

£=*-* rzt ^
weder, Op en neder; 't Lichaam valt

ri—t^^^—*~*—

r

^
mij kracht'loos neer; D'oogen, bijna

^=-£g v^3—<r
30

blind gekreten, Uitgebeten, Zien het

daglicht nauwlijks meer

11. Die voorheen mij teer beminden, En

mijn vrinden. Wijken, angstig voor mijn
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plaag; Nabestaanden gaan terzijden, "We-

m ^=*
^=^ É ^^

gens 't lij den, En d' ellenden, die ik draag.

II PAUZE.

12. Zij, die mijnen dood bejagen, Leggen

E.»» - f 1 i ^-^-^ v:

lagen. Dreigen mij den laatsten slag;

4-i ï=fa ü
Spreken, hoe mij 't best te krenken; En be-

^^ T É
denken Mijn verderf, den ganschen dag.

^ ^5^ fr-9 v>- 9==W
13. Maar ik ben, in d' ongel ukken, Die mij

it^t^ ^ ï=g=5:
drukken, Als een doove, die niet hoort ; En

uit wiens verstomde lippen Niet kan glip-

*
ï Nv O m

pen 't Flauwst geluid van eenig woord.

pr~«~izi:-*

—

f
^

14, Ja ik ben als een, wiens ooren Niet

1 * *" g=j
meer hooren, Wat men zegge, kwaad of

PR=^
VN v^^^ O <v OV^

goed; Wien de tegenreên ontbreken, Om

m ^=^ ^p£ gzg ^3
te spreken, En die daarom zwijgen moet.

U « <> a =3^^
15. Want, o trouw en eeuwig Wezen, In

f » « f f ËÈÏ?
mijn vreezen Staat mijn hoop op Ü al-

- * $ t"Pr9-<r-W
leen; G\\, mijn God, zult in ellenden Bij

h » $=*E f
i :3—<L_A.

stand zenden, En verhooren mijn u

L6 'kZei: laai nooit mijn bitter lijden

[en verblijden In hun trotschen euvel-

moed; Wijl die boozen juichen zouden,

Als z' aanschouwden 't Wank'le^ van

- fr—— 3-^f
mijn zwakken voet.

III PAUZE.

17. Want, o Heer, ik ben aan 't zinken, En

JeÊS=Ö=^^ *3:
=5=*

tot hinken Ieder oogenblik gereed; 'k Heb

mijn smart en onvermogen Steeds voor

^=*^^
oogen, Bij 't vooruitzicht van mijn leed.

E£ » _»1=3=4—t=ï=x
18. 'k Wil mijn misdaan, die U tergen,

Niet verbergen; Ik bedek voor Ü die niet

;

j^-^-^fW1^ * ^^
'k Ben vanwege al mijn zonden, Die mij

§^ 4ÏË^^^^
wonden, Vol van kommer en verdriet.

m=m
19. Maar mijn vijand zie ik leven, Hoog

verheven, Machtig, vrij van smart en

nood; Die, om valsche reen verbolgen, Mij

vervolgen, Nemen toe en worden groot.

20. Zij, die kwaad voor goed vergelden,

Last'ren. schelden, En vervolgen my ge-

stang : Ja zij zijn op mij gebeten : Wantzrj

21 Zie mij, Heer, wien elk moet duch-
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ten, Tot U vluchten: mijn God, ver-

m^^
laat mij niet; Blijt nier, wegens mijn-

gebreken, Ver geweken; Toon, dat

•22. Heer, ik voel mijn krachten wijken

H=^ m e^^ £=*

En bezwrjken; Haast U tot mijn hulp,

m s ^
en red, Red mij, Schutsheer, God

£ ^^ £ ^=^ SË
der goden, Troost in nooden, Groote.

ï ^^
Hoorder van 't gebed.

I

DE XXXIX PSALM.

k zei : nu zal ik letten op mijn paan,EB Sj

in mijn leed, Mijn tong op 't laatst

3. „O Heer, ontdek mijn levenseind aan

,mij: Mijn dagen zijn bij U geteld; Ai,

..leer mij hoe vergankelijk ik zij; Een

.handbreed is mijn tijd gesteld ; Ja die is

„niets: want, schoon de mensen zich vleit,

„De sterkst' is enkel ijdelheid.
<s -ts-

4. „Gaat niet de mensen, als in een beeld,
&—*v-

^
Om met mijn tong niet t' overtreên; Ik

^^ fer~T~^
zal geen woord uit mijnen mond doen

fe ^C> ^^^»|_^L:

5
gaan, Maar breid'len dien in tegenheên

m^-J^l , , ^ÈËüg
Terwijl brij, die mij boos'lijk tegenstreeft,

^

—

S m
Nog daag'lijks mij voor oogen zweeft.

K±4^U^-»—*=t=T=TT:

2. Ik was verstomd, ik sprak van 't goede

niet; Maar dit verzwaarde mijne smart:

Pi
*—f~T EF^p

£
Mijn geest werd heet in 't binnenst doorm ^F? ^-Sg/

verdriet; Een vuur ontstak mijn pein-

Ei ^s^ë
zend hart .Dat, ondanks mijn besluiten,

„daar heen, Gelijk een schaduw, die ver-

dwijnt? Men woelt vergeefs; men brengt

„met zorg bijeen Al wat op aard' be-

geerlijk schijnt. En niemand is verze-

kerd, wie eens al Die goed'ren naar

zich nemen zal.'

PAUZE.

5. Xu dan, o Heer, wTat is 't, dat ik ver-

m 3$= Tf—t » »^g
wacht? Mijn hope staat op U alleen.

i^ 3=ï
Verlos mij, door uw onweêrstaanbre

ÏEE3E

kracht, Van al mijn ongerechtigheèn, En

fcjËËÈ
ttd±ü±zz ^^ l l *-^^EEJE^

scel mij niet, getrouwe Toeverlaat, Den
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EE Ö
dwazen sterv'ling tot een smaad.

6. Ik ben verstomd, en zal mi.in mond voor-

taan Niet opendoen, wij 1 Gij het deedt.

Neem uwe plaag van mij, houd op van

slaan. En maak een einde aan mijn

leed: Mijn kracht bezwijkt, omdat mij

uwe hand Zoo fel bestrijdt van allen kant.»=^
7. Wanneer uw straf op eenen sterv'ling

stort, Omdat hij uwe wet vergeet. Ver-

dwijnt zijn glans, zijn kracht vergaat in

't kort, Gelijk de schoonheid van een

\F=*= m«—^ v 3L^&ö
kleed, Waarover zich alom de mot ver-

spreidt: Gewis, de mensen is ijdelheid.

8. Hoor mijn gebed, mijn bang geroep, o

Heer. Daar 'k schreiend U mijn leed

vertoon; Ik, die bij U als vreemdeling

verkeer, En hier, gelijk mijn vaders,

k o *̂ a o i

;

woon. Ai, wTend uw hand en plagen van
Lt A O tp^h o

imi af; V.-rkwik mij, eer ik daal in 't graf.

DE XL PSALM.

HE^^l ^5f:^g
eb lang den Beeb in mijnen

druk verwacht. En Hij heeft zich tot

§É
nood bedreigd: Hij gaf gehoor aan mrj-

ne jammerklacht. Mij, in den kuil ver-

zonken, Mij heeft Hij hulp geschonken,

l^f-1- ö
Gevoerd uit modd'rig slijk; Mij opeen

*E£EE &=*=*
rots gezet, Daar ik, met vasten tred,

$=?prw
Die jammerkolk ontwijk.

&4l^-4-=^ » f e^jg
2. Hij geeft m' opnieuw een danklied tot

m ?-4-4£sg
zyn eer, Een lofzang. Velen zullen 't

^0^^^ «*

'-&.

zien, En God eerbiedig hulde biên. Hem

2
vreezen, en vertrouwen op den Heer.

Wel hem, die 't Opperwezen Dus kin-

derlij k mag vreezen, Op Hem vertrou-

§^ S s>

wen stelt, En, in gevaar, geen kraeht

Van ijd'le trotschaards wacht. Vanleu-

8. Mijn God, Gij hebt uw wond'ren groot

gemaakt: Wie is 't, die 't onbepaald getal

Van uw gedachten melden zal ? Wat

geest zoo vlug, wat tong zoo welbe-
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spraakt? Geen slachtvee, geen altaren,

v̂

Vol spijs ten offer, waren Het voorwerp

^m ^m i$=Z

E » »-jJj^^

van uw lust: Gij hebt my, naar uw

?ee ^^
woord, Mijn ooren doorgeboord, En

i \i
| f&*

't lichaam toegerust.

m m^ 3 i£
4. Brandofferen, noch offer voor de schuld,

*~Tr r^

—

*
Voldeden aan uw eisch. noch eer. Toen

1 T U ^^
zeid' ik : Zie, ik kom. o Heek : De rol des

Boeks is met mijn naam vervuld. Mijn

T^T ^ * ^ * ft
1 i-te

ziel, U opgedragen, Wil U alleen beha-

ï T=fTf *=^

gen: Mijn liefd' en ijver brandt.; IkS
I

draag uw heil'ge wet, Die Gij den ster v'

3=z:

ling zet, In 't binnenst ingewand.Ö * t * » *&
5. Uw heilleer wordt door mij alom ver-

i
'> » f ^^ 4-^ O /

breid; 'k Bedwing mijn tong en lippen

1 =£3: t 1 * ^^ rc

niet; Gij weet het, Heeb, die alles ziet.

£

•Mijn hart verbergt nooit uw gerechtig-Ö » " 6 . 6
heid • Uw waarheid doe ik hooren : Uw^ö ^=^
heil, den mensch beschoren, Vloeit daag*-

LT_0 ^tó

lijks uit mijn mond; Uw gunst, uw

hoort Uw talrijk volk in 't rond.

6. G' onthoudt, o Heer, dan uw barm-

hartigheên Mij nooit, in knellend ziels

F^=^
gevaar; Dat mij uw gunst en trouw

3 $
±1

bewaar', Daar ik door ramp op ramp

trouw, uw woord En Godsgeheimen

B l^_ f r=È^
mij vind bestreên. Ik voel mij aange-

grepen Door zonden, fel benepen ; Een

heir, niet t' overzien; Die ik veel min-

der, dan Mijn hoofdhaar, tellen kan; Zij

doen mijn krachten vliên.

7. 't Behaag' U mij te redden uit den
ZjEZ

nood; O Heer, bied vaardig onderstand

En overstort met schaamt' en schand'

Hen, die mijn ziel vervolgen tot den

dood; Laat z' achterwaarts gedreven,

Met schand' in't vluchten sneven. Wier

lust is in mijn kwaad; Verwoesting zij

het looa, Voor al den schimp en hoon

>. Verheug het volk, verblyd hen allen,

Heer, Die naar U zoeken t' eiken stond;
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f t * i S
Leg steeds uw vrienden in den mond

„Den grooten God zij eeuwig lof en eer."

Schoon 'karm ben en ellendig. Denkt
W ^ *Vj^

God aan mij bestendig; Gij zijt mijn

hulp. m\in kracht, Mijn Eedder; o mijn

M
God, Bestierder van mijn lot, Vertoef

niet, hoor mijn klacht.

W^
DE XLI PSALM.

elzalig hij, die zich verstandig

El, y~!Tf#^ » , g
draagt Bij een ellendig mensch : De Heer

\jL
h
*

f T *
--Q- «A^^^

zal hem, wanneer hij treurt en klaagt,

Bevrijden naar z\jn wensch; Behoeden,

en doen leven, hier op aard', In vree

en zaligheid; Nooit van zijn God verlaten,

maar bewaard Voor 's vijands boos beleid.

2. De Heer zal hem, op 't ziekbed neer

gestort, Versterken door zijn kracht:

(rij maakt, dat zelfs zijn gansche leger

li Veranderd door uw macht. Ik

heb tot God geroepen om gena ; 'k Zei

in miinangsf i
i tenees my, llr.r.i:.

die bij ü schuldig sta. En tegen U misdeed.

3. In plaats van troost, vervolgt mij
3£

's vijands blaam; Zy zeggen tot elkaar:^=—r- —*—* *-

„Waar blijft zijn dood? wanneer ver-
re—*c1r

gaat zijn naam?" Komt iemand van die

schaar, Om mij te zien, dan spreekt hij

valsch, en smeedt Mij kwaad, zooveel

:ït
iV-frt=r-r=^ *=&£

hij kan : Als hij terug van mij naar buiten

sm t £ -S—.^ *e=#

Ét*

treedt, Spreekt hij er and'ren van.

PAUZE.

<? ^ ?

4. Zii momp'len saam, vervuld met bitf-

- !1 ï ^^ ^2
ren haat; Van raadslaan nimmer moê,

^^ptt*-*-^ \s .:*m
Bedenken zij een goddeloos verraad ; Men

zegt: „Gods geeselroê Treft hem gewis

„een schenddaad kleeft hem aan ; „Hij

t

ligt voor eeuwig neer; Nu zult gü

„hem niet weder op zien staan, Her

5. Zelts hij. op wien ik voormaals heb

vertrouwd, Mijn vree- en dischgenoot^

Verhief zyn hiel, eD sloeg mij tier en
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stout, Terwijl hij at mijn brood. Maar Gij,

o Heee, schiet tot mijn hulpe toe; Bewijs
<A A~

gena, en red, En richt mij op; dat ik vergel-

6. Ik ken uw gunst, ik ken uw trouw

hieraan, Dat zich mijn vijand niet Be-

roemen zal, noch ik te gronde gaan;

fct3*ö *=& 3^^4z4^
Wjjl Gij mij by stand biedt, Mij onder

houdt in mijn oprechtigheid, En, voor

^£=3*:
Kt§^S H-H^
uw aangezicht, Met teed're zorg en trouwe

7~^-^Y=^ ^^
hulp, geleidt Naar 't eeuwig zalig licht

ÏM*—

*

fe£
7. Looft Isrels God; roept, door all'

^=^F
5 ÊËÊ^m ^

eeuwigheên, DcsHeeben grootheid uit;

Ë*^=* a
* t * £ &K&^m

Dat elk met mij zijn lofzang engebeên

t ^^-^
Met Amen, Amen sluit'.

DE XLII PSALM.

ijgend hert. de jacht ontkomen,

Ê f=*=¥ > o »>

Schreeuwt nier sterker naar 't genot Van

ectt-^ ^S :ï
de frissche waterstroomen, Dan mijn^^^
ziel verlangt naar God. Ja mijn ziel dorst

'^r^^=^=^-r-r-j 2

naar den Heer; God des levens, ach, wan-

K *• i f »^=£ fr V A . »1

neer Zal ik naad'ren voor uw oogen, In

k ?
v~f^r o .!> o

uw huis uw naam verhoogen?

t o f^^p^ ^^ 2
2. 'kHeb mijn tranen, onder 't klagen, Tot

5^̂ ^ ^=^
s

mijn spijze dag en nacht; Daar mij

^-T-H ^=*r s
e:

spotters durven vragen: „Waar is God,

g
=T=^^=^ f

v
r f

dien gij verwacht?" Mijn benauwde ziel

flE^E^É^Efe
, f f

» ^

versmelt, Als zij zich voor oogen stelt,

£gg^^ t£

Hoe ik, onder stem en snaren, Feest

f
v

\ f^^
hield met Gods blijde scharen.

^^ï t * _£ s
3. O mijn ziel, wat buigt g'u neder?=2

ï
S t—^»^ ^

Waartoe zijt g'in mij ontrust? Voed

EiË^ É=£ ^se ^= 7tm
het oud vertrouwen weder; Zoek in

Y
o <y

±=é

's Hoogsten lof uw lust; Want Gods goed-

heid zal uw druk Eens verwiss'len in

geluk; Hoop op God, sla 'toog naar

boven; Want ik zal zijn naam nog loven.

4. 'kDenk aan U, o God, in 't klagen,

Uit de landstreek der Jordaan; Van mijn

leed doe 'kHermon wagen; 'kRoep van

'tklein gebergt U aan. 'k Zucht, daar kolk
-£ A . l» A-y£

en afgrond loeit, Daar 'tgedruisch der
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waat'ren groeit. Daar uw golven, daar^ 1 *
f ^B

uw baren Mijn benauwde ziel vervaren.

PAUZE.

3^3^ ÈÜ ^^ z
5. Maar de Heer zal uitkomst geven, Hij,

'-% *=&
die 's daags zijn gunst gebiedt; 'k Zal in

k-4—

^

üï 3=Ce ^~Y~^f^sg
dit vertrouwen leven, En dat melden in

:^¥II
mijn lied: 'kZal zijn lof zelfs in den
=3 . V

q_j=*==£=*==z=i^:^^^
nacht Zingen, daar ik Hem verwacht:

f r=
?
=T ^F=*

En mijn hart, wat mij moog' treffen,

t

;<r

Tot den God mijns levens heffen.

3=^£ £^ 2
6. 'kZal tot God, mijn Steenrots, spreken:

ï

^
Waarom, Heek, vergeet Gij mij?'k(ia

£E
„in 't zwart, door rouw bezweken, Om

3fc— —^r r— ~^r *-V^^^i^ r*E3£

's Hoogsten lof uw lust : Menigwerf heeft

Hij uw druk Doen verand'ren in geluk:

Hoop op Hem. sla 'toog naar boven;
ff »_- & <r

Ik zal God, mijn God, nog loven.

DE XLIII PSALM.

G educhte God, hoor mijn gebeden;

i—*—* t
Strijd voor myn recht, en maak mij vrij

^^F^R=^
Van hen, die, vol arglistigheden. Gerech-

1 f
é » * !*.. 'M f ^

tigheid en trouw vertreden: Opdat mijn

É=£
ziel uw naam belij'. En U geheiligd zij.

5^
2. Mijn God. ik steun op uw vermogen,

Gij zijt de sterkte van mijn hart

:

„mijns vijands dwing'landij, Die mij

$mm
;
,hoont. mij 't hart doorboort. Dat irestaag

f<
„deez' last'ring hoort: Waar is God, op

„wien gij bouwdet, En aan wien g' uw

^g^£
zaak vertrouwdet?"

^=* **
/

7. o mijn ziel, wat buigt g'u neder?

V f f O Nv V

Waartoe zijt g'in mij ontrust? \'oed

het oud vertrouwen weder: Zoek in

Waarom verstoot Gij m' uit uwoogen?

Waarom ga ik, terneer gebogen, Door

s vijands wreed geweld benard, Ge-

3. Zend, Heer, uw licht en waarheid

neder, En breng mij, door dien glans

geleid, Tot uw gewijde teute weder;

Dan klimt mijn bange ziel gereeder

Ten berge van uw heiligheid, Daar
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rny uw gunst verbeidt.

4. Dan ga ik op tot Gods altaren, Tot G-od,

mijn God, de bron van vreugd;. Dan zal ik

juichend, stem en snaren Ten roem van

zijne goedheid paren, Die, na kortstondig

- 1
— H-

ongeneugt', Mij eindeloos verheugt.

5. Mijn ziel. hoe treurt ge dus verslagen?

Wat zij t g' onrustig in uw lot? Berust in

fr=HHrar^^$ bö
IÏeerex welbehagen; Hij doet welhaast

uw heilzon dagen ; Uw hoop herleev'.

naar zijn gebod ; Mijn redder is mijn God.

[
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God, wij mochten met onz' ooren

£H^X_£z^=^ *=^
Weleer van onze vaad'ren hooren. Wat

0" » -JF=4^^^
werk Gij in hun dagen wrocht, Hoe

G' oudtijds hen met heil bezocht. Gij

hebt de heid'nen met uw hand Verdre-

^SE wM
ven, dat zij 't erf verlieten; Hen fel ge-

gij l »=dEz^-<T~^
plaagd, uw volk geplant, En op het

Ü?? ^m
63

m
erven; Hun arm deed hen geen heil

verwerven; Maar uwe rechterhand, uw

macht, Heeft hun dien voorspoed toe

M
gebracht; De glans van 't Godd'lijkaan-

m
gezicht Heeft hen de zege weg doen

^^
dragen; Want Gij omscheent hen met

het licht Van uw genadig welbehagen.

3. Gij zelf, o God, die, uit uw woning,

Ons hulp verleendet, zijt mijn Koning;

p=^
Verlos ons van 't gedreigde kwaad; Ge-

bied het heil voor Jakobs zaad. Gij doet

ons onze weêrpartij Met hoornen stoo-

ten in de lenden : In uwen naam vertreden

wij Die tegen ons de wapens wenden.

4. Stap ik vol moeds ten ooreloge.

'k Vertrouw niet op mijn stalen boge; Ik

Üe*^^¥

-* ^

j^
weeld'rigst voort doen schieten.

weet, dat, in den heeten strijd, Mij zwaard

noch dapperheid bevrijdt; Maar Gij ver-

lost den veegen Staat, Van 'svijands

macht, waarvoor wij duchten ; Ook doet

2. Hun zwaard deed hen dit land niet I uw hand al wie ons haat Met schand
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v m

t^

en schaamte henen vluchten,

i pauze.

ï S
5. 't Is God, dien w' onzen Redder noemen,

li 9 i a O
~

==kË m 2
In wien w' ons al den dag beroemen

;

fc^ ^F=^ Ë S=I 3>^

Den lof uws naams, alom verbreid, Ver-

Sg ï
heffen wij in eeuwigheid. Maar nu ver-

b=$

stoot Gij ons, o Heer, Wij zien ons

^m

En hunnen prijs verhoogt Gij niet. Gij

stelt ons tot een bitt'ren smaad Voor

schamp're buren, die ons honen; De spot

en schimp straalt van 't gelaat Der vol-

ken, die rondom ons wonen

8. Gij doet ons tot een spreekwoord

strekken Den heid'nen, daar G ! ons heen@
hoofd met schand' bedekken; Dewijl Gij

met ons heir niet meer, Ter hulp, als

I » o- o »4 O » o

eertijds, uit wilt trekken.

6. Gij doet ons bevend rugwaarts wijken,

5*=^?
En steeds voor d' overmacht bezwijken

-:*
Van haat'ren, die ons goed en bloed

Vast rooven in hun euvelmoed. Gelijk

a 6 * »" v^ *5É
de schapen, die men slacht, Hebt G' ons

aan hen tot spijs gegeven; Ons onder

't heidendom gebracht, Daar wij ver-

1 » O *| & ^^
strooid, vol kommer, leven.

7. Het volk, dat Gij hebt uitverkoren,

Verkoopt G'aan die uw erfdeel storen,

==*
Voor geen waardrj, hoe min men bied'

^=^ T fr—H^E

V

doet trekken; En 't volk, dat ons te snoodm
berooft, Schudt over ons, afkeerig,

11^=1111iÉE^EE=t^m
't hoofd. Mijn schande stelt men valsch in

'tlicht, Z'is nimmer uit mynoog^ewe

SE ^ £=£ J? \
V r

ken; De schaamte dekt mijn aangezicht,

Zoodat ik 't hoofd niet op durf steken

JEEZ

9. Do stem des honers moet ik hoo-

:l

ren, Zijn lastertaal klinkt mij in^&=f=£ 3EZJÏ

d' ooien; De booze vijand koelt zijn moed,

En dorst wraakgierig naar ons bloed.

Hr9—f^^^pfr^ * - 3=2
Wij hebben echter in die smart, Schoon

wij dit alles ondervonden, D niel ver-

geten in ons hart, Noch trouw 'loos uw

verbond geschonden.
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10. Ons hart heeft zich van U, in nooden,

Niet afgekeerd tot valsche goden, En onze

gang week niet van 't pad, Dat Gij ons

tr4 * V-^ ^- 9
f"
^"""fr/

voorgeschreven hadt ; Al hebt G' ons, inm
uw toornegloed, Verpletterd in een plaats

der draken, En ons verdrukt en bang

gemoed De doodsvalleien doen genaken.

11. Ja, hadden w',in dien druk gezeten,

fe
:f^:

Den naam van onzen God vergeten, De

s ^
handen, in verlegenheid, Tot vreemde

g-U o QkJT*- * f~ ^ O ,N >

goden uitgebreid, Zou God, naar zijn on-

kreukbaarrecht, Die euveldaad niet onder-

i
zoeken? Al wat in 't hart wordt over

$: *v **—=— —i

—

t f <m^V4=^
legd, Kent Hij, tot in de diepste hoeken.

12. Maar wij, om uwentwil verdreven,

Verliezen, al den dag, het leven; Wij

^^ Ï=É
worden slechts van hen geacht Als

schapen, voor het mes gebracht. Waak

3 £ =*: ^£ ^
op, o Heer, waarom toch zoudt Gij sla-

§^rr-^ 3
pen, en de smart vergrooten ? Ontwaak,

t-f l l"
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[>v—W-

toon dat G'ons nog aanschouwt, En ons

I» "f
vv o -4 l * &

niet eeuwig wilt verstooten.

» o .%/

13. Waarom, daar wij uw bij stand vergen,

Ö£ ^^^
Zoudt Gij uw aangezicht verbergen?^
Waarom vergeten onz' ellend' En onder

-

drukking zonder end? Want onze ziel,

die nauw'lijks leeft, Is treurig in het

^^ ^S
stof gebogen; Daar onze buik aan d' aarde

EI » » f T » »4* »~»

kleeft, Bezwijken wij in onvermogen.

14. Sta op, o God, toon medelijden, Laat

*=^
ons uw arm van nood bevrijden, Ver-

*-*—r-r
los ons uit den angst, o Heer; Zoo

krijgt uw goedheid eeuwig d' eer.

DE XLV PSALM.

ijn hart, vervuld met heil bespie-

gelingen, Zal 't schoonste lied van eenen

Koning zingen; Terwijl de Geest mijn

gladde tonge drijft, Is z' als de pen van^^ £É
V

I
een die vaardig schrijft. Beminlijk Vorst,

uw schoonheid, hoog te loven, Gaat al het

schoon der menschen ver te boven : Gena
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irf i ^ j PTa » c ^
is op uw lippen uitgestort : Dies G' eeu-

wiglijk van God gezegend wordt.

fcfc ^
2. Gord, gord, o Held. uw zwaard aan

**
uwe zijde. Uw blinkend zwaard, zoo

scherp gewet ten strrjde; Vertoon uw
f ^-V^z^= z^^zf

ĝlans, vertoon uw majesteit; Rijd zege-

rijk in uwe heerlijkheid Op 't zuiv're

ÈE* S f t~~^̂
woord der waarheid; rijd voorspoedig,

T3̂

En heersen alom rechtvaardig en zacht-

fe i-t-L * m?
moedig; Uw rechterhand zal 'tgodd'

S O ^E^ Ö
lijk rijk behoên, En in den krijg

£ ^
geduchte daden doen.

3. Uw pijlen, fel van uwen boog gedre-

ven, Zijn scherp, en doen geheele volken

beven; Zij vellen neer wat uw vermo-

gen tart, En dringen diep in 's vyands

wreev'lig hart. Gy zult, o God, in eeuwig

heid bekleeden Den vasten troon van

uw gerechtigheden; De rijksstaf, dien^^ Nv O O .-•

uw hooge majesteit In 't Godsrijk zwaait,

heerscht met rechtmatigheid.

4. O God, uw God heeft mild U overgoten

Met vreugdezalf. meer dar^ uw meêge-

nooten, Omdat uw ziel de goddeloosheid

haat, En 't recht bemint. Uw vorst'lyk

ryksgewaad, Ü toegevoerd uitelpenbee-

nen hoven, Vol eed'len geur, doet elk

uw hoogheid loven; Hoe ruikt demirr'

en kassie wijd en zyc\ En d'aloë, wier

geur uw ziel verbhjdt!

PAUZE.

gl»<E» l t=*=^Tfkf w

5. Men ziet U blij, in statelijke reien,

Door docht'ren zelfs van koningen ge-

leien; De koningin staat aan uw reen-

terhand |In 't fijnste goud van Ophirs

..£*- Ö m
mij mij k land. O Dochter, hoor, en zie,

en neig uw ooren ; Verlaat, vergeet, wat

ooit u kon bekoren, Uws vaders huis, uw

volk, en wat voorheen ö dierbaar en

6. Dan zal de Vorst van al uw schoon

getuigen. Hij is uw Heer, dies moet
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3=j=^=5pjjE»ZZ=i=pE
g' u voor Hem buigen, 'k Zie Tvrns dan,

die rijke wereldstad. U hulde doen. en

otFren schat op schat. De koningstelg,

^
die Hij zijn bruid wil noemen. Is meest

om haar inwendig schoon te roemen:

rt±izi ^ 3X

't Borduursel is. naar vorstelijken staat.

É=*=&H-X4 ^ ^^
Van louter goud gewerkt in 't praalgewaad

iJre» » ^ o o ^F^
'. Straks leidt men haar in staatsie, uit

m ^^ i=^ 3
haar woning. In kleeding, rijk gestikt,

trtr-rr^^ ïü?
tot haren Koning: Zoo treedt zij voort

ê ï=m
met al den maagdenstoet, Die haar ver-

ïtrh f & I ^ :F=<F
^^

zelt. U vroolijk tegemoet. Zij zullen blij.

geleid met lofgezangen. De vreugde voên

g
die afstraalt van haar wangen. Tot zij,

af=£XT=^g 3^
daar elk gewaagt van haren lof. Ter brui-mF^^i ^ o < =

loft treên in 't koninklijke hof.

^& rr^xz
8. In plaats van uw doorlucht' en vrome

vaad'ren, Zult Gij eerlang uw zonen,

tM f»» ^
zi ön vergaad'ren. En stellen hen door

uw geduchte hand, Al 't aardrijk door.,

m vorstelijken stand. Ik zal uw naam

^^g eeé
bij elk geslacht doen kennen: Van kind

tot kind zal 't zich aan Ü gewennen : Zoo

? ^ .1 » «

rolt uw lof op 't ruime wereldrond. In

zïl 1 » »~U » a ,, 'Il l

eeuwigheid, uit aller volk'ren mond.

DE XLVI PSALM.

^3^
vJ od is een toevlucht voor dozijnen.

Hun sterkt', als zij door droefheid kwij-

"... M * i' " ' »v
nen : Zij werden steeds zijn hulp gewaarU f i i l ^^
In zielsbenauwdheid, in gevaar: Dies

t t r^p=j=3 3^3E

zal geen vrees ons doen bezwijken.

Schoon d' aard' uit hare plaats mocht wij-
: è ^=1 j »»/

ken, Schoon 't hoogst gebergt' uit zijne

^= ^r~~rr ^^
stee Verzet wierd in het hart der zee.

trt ^ v^

2. Laat vrij het schuimend zeenat brui-

schen: D' ontroerde waat'ren hevig rui-

schen; De golven mogen, door haar woên.

Het berggevaarte daav'ren doen: De

stad, het heiligdom, de woning Van God,

den allerhoogsten Koning, AVordt in

haar muren, t' allen tijd. Door beekje.-

der rivier verblijd.
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3. Geen onheil zal de stad verstoren,

Waar God zijn woning heeft verkoren

$z

God zal haar redden uit den nood, Bij

't dagen van het morgenrood. Men zag

de heid'nen kwaad beramen ; De ko-

ti f f T^^ $ é

ninkrijkon spanden samen ; Maar God

1 f f /rir^
verhief zijn stem, en d'aard' Versmolt,

f f *

voor 'sHoogsten toorn vervaard.

pau z E.

ë<e »
t -^r^v1^ aÊ

4. De Heer, de God der legerscharen,

-y-!—£=£$
Is met ons, hoedt ons in gevaren : Dem
Heer, de God van Jakobs zaad, Is ons

- £
f 1 * ^ X
een burcht, een toeverlaat. Komt, wilt

op 'sHeeren daden merken; Aan-
,

schouwt des Hoogsten groote werken

Zyn macht, die nooit te stuiten is,

5. God stilt, altfm, het oorelogen; Zijn

arm verbreekt de taaie bogen, Doet
3£

spies en Bpeer aan stukken slaan, En

wagens door het vuur vergaan. ..Laai

af," dus spreekt de Heer der heeren

„Weet, Ik ben God: elk moet Mij eeren

„Het heidendom, ja 'tgansch heelal, Ver-

„hooge Mij met lofgeschal.'

6. De Heer, de God der legerscharen,

Is met ons, hoedt ons in gevaren;

De Heer, de God van Jakobs zaad,

Is ons een burcht, een toeverlaat.

DE XLVII PSALM.

el uicht, o volken, juicht: Handklapt,

en betuigt Onzen God uw vreugd; Weest

te zaam verheugd: Zingt des Hoogsten

eer: Buigt u voor Hem neer. Alles ducht

zyn kracht; Alles vreest zyn macht ; Zyne

majesteit Mnakt haar heerlijkheid, Over

't rond der aard, Wijd en zijd vermaard.

2. Naar Gods wijs bestel, Op Gods hoog

bevel, Slaan w\j, door zijn hand, Volken

aan den band; Die, door ons verneèrd,

blijk, Hoe Hij, liefderijk, Aanzijn woord
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gi.f * »U i
gedenkt, d'Erfenis ons schenkt, Jakobs

heerlijkheid, Aan hem toegezeid. D
l ! £ » l^

3. God vaart, voor het oog, Met gejuich

ï pü£
omhoog; 't Schel bazuingeluid Galmt

Gods glorie uit. Heft den lofzang aan,

ïï\* i l 4-
Zingt zijn wonderdaan, Zingt de schoon-

ste stof, Zingt des Konings lof, Met een

zuiv'ren galm, Met een blijden psalm:

^^
Hij, de V orst der aard', Is die hulde waard.

EfeËE
j <!> i « 1 ^^

4. Zingt des Hoogsten eer, Opdat ieder

Ük * ^ t tf «f ^
leer', Hoe Hu heerscht alom Over 't hei-

dendom; Hoe Hjg van zijn troon Geeft

DE XLVIII PSALM.

e Heer is groot; elk zing' zijn

lof In Salems stad en tempelhof, Waar

onze God, bij zuiv're tonen, Op zijnen

heil'gen berg wil wonen. Hoe schoon,

hoe welgelegen, Wat vreugd voor d' aard',

-ï
-*-£ O <v O til ;

"'

wat zegen, Is Sions berg! hoe grootsch,

hoe blij, Hoe heerlijk aan de noorderzij'!

f f T~T~^

öb*
Wie is 't. die niet de Godsstad roemt, De

stad des grooten Konings noemt'

EU» 1

» f f
» »ej^ ï

^
2. In haar paleizen vestigt God Zijn troon;

=-*r-W-/i^ ^
£^#

wordt daar erkend, een slot, Een hoog

o \>

^
zijn rij ksgeboön, Waar het al voor bukt.

vertrek voor 't volk te wezen; Geen

El,
1

»? f £=^* i 6 ,„
2

£
Eed'len, gansch verrukt, Xu hun 't

Eïïf~f *
»

* * U^
goddlijk licht Straalt in 't aangezicht,

La. » * <l ^^^^ 3^
Deelen in ons lot, Eeren Abrams God

EW^ ï=^^ ^$2
5. d' Eersten van den Staat, Die den on

Ü g
derzaat, Naar Gods wijze wet, Zijn ten

schild gezet, Eeren 's Hoogsten macht.

m 3^m
God munt uit in kracht.

vorsten heeft men daar te vreezen. Pas

K U f f T m
hadden zij, verbonden, Den tocht zich

1
onderwonden, Pas hadden zij de stad in

ö
'toog, Of hun verwond'ring steeg zoo

t=3£ 7rt"rr^
i

hoog, Dat, Sion slechts van ver te zien,

* ' —v— 1 1 t
- "

ï
Hen straks van schrik terug deed vliên.

t$ P^ 3«E

3. Daar greep hen beving aan, vervaard,

m ^w £=£
Vol smart, gelyk een vrouw die baart.
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Zoo doet G' een oostenwind de kielen

jrt^ff \l
f

i-^jr *-*- 5
Van Tharsis' vloot in zee vernielen. Wij

#^y
zagen, 't geenonz" ooren Voorheen slechts

éö *•£ » » »• fï~1^rz
mochten hooren, In deze stad, den troon

der eer, Van God, der legerscharen Heer.

i^^=4=g^ 3^

Hij zal, door macht en kloeke daan, In

^R=*=^
eeuwigheid haar vast doen staan.

PAUZE.

4. Wij, o verheven Majesteit, Gedenken

j l,» *~tl^-* ^gïf^^EEf
vi

uw weldadigheid In 't midden van uw

i.J sU ,,.
» brf~^ f~^

heil'ge woning. Gelijk uw naam is, groote

.n
%v MT~ff^g

Koning, Bij ons terecht geprezen, Zoo

is uw roem gerezen, En bij de volken

zeer vermaard, Tot aan het uiterst eind'

rr~~t=x V

der aard. Uw rechterhand, die 't kwaad

3 O 1

niet duldt, Is met gerechtigheid vervuld

l

5. Dat Sions berg weergalm' van vreugd;

Li.ii -luda's dochters zijn verheugd; Wijl

b

(iij haar vijand sloegt in 'tstrijden. (iaat

Sion rond aan alle zijden; Telt al de

vestingwerkt-ii En torens, die 't verster-

3T=H f tT5^
ken: Ja ziet, met een oplettend oog,

Paleizen steig'ren hemelhoog. En stout

verduren al 't geweld, Opdat gij 't

i~i~i; ^^
aan uw kroost vertelt.

foH^-H^^gg 4=S*p
6. "Want deze God is onze God: Hij ism $m^
ons deel, ons zalig lot, Door tijd noch

ëg§^=£^ ^s Hië
eeuwigheid te scheiden : Ter dood toe

zal Hij ons geleiden.

G
DE XLIX PSALM.

ij, volken, hoort; waar g'in de

wereld woont, 't Zij laag van staat, of

hoog, met eer bekroond, 't Zij rijk of arm,

komt, luistert naar dit woord. Mijn mond

brengt niets dan lout're wysheid voort,

Bij mij in 't hart opmerkzaam overdacht.

spraak wacht, Naar 's Heeren spreuk^

en zal u, op de snaren Der bhjdo harp,

2. Wat zou mij toch doen vreezen in een

tijd, Waarin het kwaad, liet onrecht
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mij bestrijdt, Als ik omringd, benauwd

ben door 't geweld, Dat in mijn val zijn

hoogst genoegen stelt? Wat hem be-

treft, die op zijn schat betrouwt, En

al zijn roem op grooten rijkdom bouwt,

Zijn schat behoudt zijn broeder niet

in 't leven; Hij kan daarvoor aan God~
-f- ^ l ~*^

<jEz£:

geen losgeld geven.

3. Hij kan dien prijs der ziele, datrant-

3=

soen, Aan God in tijd noch eeuwigheid

s^$ 3
voldoen; Hij wenscht vergeefs, hier al-

't f W-^£^ ^

toos 'tlicht te zien, En, door zijn schat,

het naar bederf t' ontvliên. Hij ziet elk

%
uur der wijzen levensend; Der dwazen

dood blijft hem niet onbekend ; Hij ziet,

i T^Mr^ ^
dat hun in 't sterven niets kan baten.S ^^
Maar dat zij 'tal aan and'ren overlaten.

4. Al zegt zijn hart: „Mijn huis zal eeuwig

=§=- ^=^=^^^
„staan, Van kind tot kind gedurig over-

?m
„gaan"; Al heeft hij 'tland, waaropzijn

Ï F^^
trotschheid roemt, Zijn grootschheid

je +~1 l -^U 5'

bouwt, naar zijnen naam genoemd; 't Is

m t~ f t f
=sf

alles wind, waar zich zijn hart meê-

$
streelt; De mensch, hoe mild door 't

f=^-y-J^ »zzt=^
aardscli geluk bedeeld, Hoe hoog in eer,

I^F^î^E3^n
É=^

in macht en staat verheven, Vergaat

m ^
als 't vee, en derft in 't eind het leven.

PAUZE.

jfo * » »
. t t f pn .

5. Hoewel zijn weg niets is dan ijdelheid

ÉiÜ £rrzje*
En hij zichzelf door dwazen hoogmoed

^ ^
vleit, Stapt echter 't kroost, dat in der

^Ö
oud'ren woord Behagen schept, op 't

zelfde doolpad voort. De dood maait ook

^=r-t~vr^^^ v'

dier kind'ren leven af; Zij volgen hen,

1M—f—

f

als schapen, naar het graf; En in den^-tT^f &é

dag, den grooten dag des Heeren, Zal

m ^
over hen d' oprechte triomfeeren.

8E3E 3=^= M̂
6. Men denkt niet meer aan hun

verleden staat , W-ijl al hun glans met

hen in 't graf vergaat; Maar na den

dood is 't leven mij bereid; God neemt

mij op in zijne heerlijkheid. Vreest hem



PSALM XLIX, L.

m 5- rt—r i ^
dan niet. die groote schatten heeft,

^ -fr-»
T M T

Wiens machtig huis in eer en aanzien

$ ^m
leeft; Want hij zal niets in 't sterven

£=ï ^ ^f^F
met zich dragen; Zijn naam, zijn roem,

I^^É ^3
'Uigt al terneergeslagen.

;i T T Y =f=

7. Schoon hij zich op deez' aard' in wel-

£§ ï
lust baadt, En ieder roemt zijn vreeld'

PP# ^¥ ^*=^

en overdaad, Hij daalt nochtans, gelijk

zijn gansch geslacht, Vervreemd van

* 4Ti

—

ts V
God, in 's afgronds donk'ren nacht. Gij

^m f f H .-;

dan, o mensch, hoe waard, hoe groot in

P=& $~^—* T I
.*

eer, Zoo gij den wil versmaadt van

m .1

A «
I

y-

uwen Heer, Dan gaat gij, als de bees-

f
£=£ ^3*: ^

ten, haast verloren; Een wis verderfis

u ten lot beschoren.

ü
DE L PSALM.

:l,c -»-J-4 £=£ v'

er goden God verheft zijn stem

in f f
»a

met macht, En roept deez' aard', van daar

£35? ! »• » f f *Ë
de zon, met pracht, In 't oosten rijst, tot

h»rT~t~~£ >> ¥^&
daar z' in zee verdwijnt. Uit Sion, zoo

volkomen schoon, verschijnt God vol

van glans, om op zijn troon-te stijgen; Hij.

§Ü m^m < » il

onze God, Hij komt en zal niet zwijgen.

EM^~v i fl
v f v I S£g

2. Verterend vuur gaat voor zijn aanzicht

El, A , ^ ^^—^TT^
heen ; Een felle storm verzelt alom zijn

t=& ^=^—±=Lm^
treên. Nu Hij zijn volk zal richten voor

m ^^m xvs
elks oog, Roept Hij tot aard' en hemel

KI, I L4=^^
*r-*^r m

van omhoog: „Verzamelt Mij mijn dier

jq=±JL ^^
Mij mij]

6 k~.

„b're gunstgenooten, Die mijn verbond

3. De heem'len zijn getuigen van zijn

recht; Want God is zelf de Rechter, die

't beslecht. „Hoor gij, mijn volk, hoor,Isrel,

„daar Ik tot U spreek en roep; „Ik, God,

,Ik ben uw God. 'k Bestraf u niet van-

„wege d' offeranden, Daar die gestaag

„voor Mij op 'touter branden.

4. 'kZal uit uw huis geen var, noch uit

„uw kooi Voor 't brandaltaar begeeren bok

„of ooi; Want al 'tgediert' der wouden

„is het mijn ; Wat beesten er op duizend

,bergen zijn, Wat vogels ooit rondom
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ÊtF-T I * * Ö ^

„hun toppen vlogen, Het wild des velds,^^
g^F^E $-t « ^

„ontuchtigheên; Uw mond is vol van

^^
,'t is al in mijn vermogen.

pauze.

jzjrf i nn~n v*< $
'

„ongebonden reen; Uw snoode tong is

'M » ~i~X^Lc> f=£^#?
5. „Nooit klaagd' Ik 't u, indien Ik hon

=r^ -y=^ »6 z^
„ger had, Want d'aard' is mijn', en al

WT~ ? ?
»• g^^

„wat zy bevat. Zou stierenvleesch, of

BTT4 f i ï ^ s
„wat ooit menschen voedt, Mijn spijze

i ï ^^ 3
„zijn? mijn drank der bokken bloed?

fe^ZZQjr
<* >x< fr-

^^Ü
„Neen; offert God uw dankb're lofge

te^ ^: 3£ ^ 3*=^

„zangen; 't Geen gij belooft, moet

TT=*=£ ^^
„d' Allerhoogst' ontvangen.

ëu » W & » f^=^g
6. „Roept in den nood tot Mij, uw Godm *-t/

-t-^v-^^g
,en Heer, Dan help Ik u, en g\j geeft

^m =Ccr *=En—^^m$*
„Gode d'eer." Maar zijne taal tot godde-

tó ^ 3*=3*ö £
loozen luidt: „Waarom toch spreekt gij

g^^ë^^j^fe=g
„mrjne wetten uit? Wat roemt gij uals

Efc£=t=^ ^E É=É
„mijn verbondelingen, Daar g' u doorg^^
„woord noch straffen laat bedwingen?

7. „Ziet gy een dief, gij loopt met hem
te

f=f-^*=^m
,en steelt; Gy zijt het, die met overspe-

,lers deelt In 't vuil vermaak van hun

é

M^t^;

„aan veinzen en bedriegen

^ 1ö^
8. „Gij zit, gij spreekt van uwen broederö wmté

„kwaad ; Uw moeders zoon vervolgt gij

m^m t^^rŜ M
„bits met smaad, En lastert hem. Dit

„doet gij vrij en blij; Ik zwijg; dies

ÈEEÊ g^P * i 1 "^ £
„meent ge, dat Ik ben, als gij. 'kZal

gs£ &*$ ^^Li^^
„over u een heilig vonnis vellen, En uw^^Ü 3EÉ
„gedrag u klaar voor oogen stellen.

9. „Verstaat dit toch, vergeters van Gods

H 3> — <rS -aa-fr- ï^^¥
„wet, Opdat Ik niet verscheur', en nie-

§fei ö g
„mand redd'. Wie 't dankbaar hart Mij

„biedt ter offerand', Die geeft Mij eer, en

mê^ ^t=t !>—&:
3*55^

„elk, die met verstand Zijn wegen ricbt

±=i=l=A U
„mag op mijn gunst vertrouwen; Ik zalm fr-^rzt ^==

„Gods hei?,hem eeuwig doen aanschouwen."

G *
DE LI PSALM.

^
ena, o God, gena, hoor mijn ge-

bed ; Verschoon mij toch naar uw barm-

3*
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ff
5=

hartigheden ; Delg uit mijn schuld, ver

geef mijn overtreden: Uw goedheid wordt

fi
i.» f V f̂ ^
noch paal, noch perk gezet. Ai, wasch

É£ £
« TT» «•

mij wel van ongerechtigheid ; mijn

^^^
-ïi

schuld is zwaar, ik heb uw wet ge-

E ^
schonden; Zie mijn berouw, hoor hoe

BS ^> ëé T^-W

een boet'ling pleit, En reinig my van al

mijn vuile zonden.

üï^ m é=é *5?
2. Want ik gevoel de grootheid van mijn

-n— a— a Al . 6 ^ ^^S
kwaad; Mijn zonde zie 'k mij steeds voor

^^
oogen zweven, 'k Heb tegen U, ja U al

±È5==É=Ë^Ë I £ 2
leen, misdreven; Uw wil en wet, hoe

heilig, stout versmaad. Ik heb gedaan,

wat kwaad was in uw oog; Dies ben ik.

Heer, uw gramschap dubbel waardig;

'k Erken mijn schuld, die Ü tot straf

bewoog; Uw doen is rein, uw vonnis

3. 't Is niet alleen dit kwaad, dat roept om

si rai : Neen, 'k bon in ongerechtigheid ge-

boren ; Mijn zonde maakl mij 't voorwerp

van uw toren, Reeds van het uur van

mijn ontvang'nis af. Zie, Gij hebt lust

tot waarheid in 't gemoed; Gij, Heer, die

weet al wat ik heb misdreven , Gij diem ^ =<F^
mijn geest met wijsheid hadt gevoed, En

ï£=£ t-i-rt^
in mijn ziel uw Godd'lijk licht gegeven.

» 6 J
4. Ontzondig mij met hysop, en myn ziel,

U 1 l V%=m ï*
Nu gansch melaatsch, zal rein zijn en

genezen. Wasch mij geheel, zoo zal ik

witter wezen, Dan sneeuw, die versch op

't aardrijk nederviel. Ai, geef mij weer ge-

, x A — - ^ A—A ^
wenschte zielevreugd ; Laat uit uw mond

mij stof tot blijdschap hooren; Zoo wordt

opnieuw 't verbrijzeld hart verheugd , En

in mijn geest de ware rust herboren.

PAUZE.

5. Verberg uw oog van mfin bedreven

kwaad, Waardoor myn ziel gevoelt de

diepste wonden ; Delg, delg toch uit myn

schuld en al mijn zonden, En spreek mij

vrij van myne gruweldaad. Herschep
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ö xrr^^^^^s
mijn hart, en reinig Gij, o Heer, Die vuile

3£

bron van al mijn wanbedrijven ; Vernieuw

§^ ^ m
in mij een vasten geest, en leer Mij aan

uw dienst oprecht verbonden blijven.

6. Verwerp mij van uw aangezicht toch

SS %m ^

Bniet; Ai, laat van mij uw Heü'gen Geest

>*Q ^
niet scheiden. Die kan alleen op 't rechte

HHï
., », ,» üü Z

spoor mij leiden; Bestier mijn gang, daars^
Gq mijn zwakheid ziet. Geef myn ge-

^i_^rr^ s
^

moed, dat nu angstvallig vreest, De blijd-

ETf
' v

» Il il » a .z
schap weer ; doe op uw heil mij hopen

^ ü£
Laat mij, gesterkt door eenen eed'len

I.
i .

o l l » v
T^

g
geest, Volvaardig 't pad van uw ge-^

boden loopen.

*?
7. Dan zal ik elk, die 'theilspoor bijster

I i ! * f
*?»^hjj^-^ Ü£

is, Vrijmoedig al uw rechte wegen leeren

;

fit,» I I ó T"-
1^-^^

De zondaar zal zich dan tot Ubekeeren,

En scheppen moed uit mijn behoudenis.

K''» t f ï=ï^
O God, Gij God mijns heils, vergeef

mijn scbuld, Mijn bloedschuld toch, hoe

met zangstof weer vervuld, Uw heilig

i. »
v

ï ff* * *

£$
recht, gepaard met goedheid, roemen.

-il—^ lil'
3E ^

Heer, open Gij mijn lippen door uw

ÜÜ
kracht, Zoo zal mijn mond uw lof ge

3E 2
staag vermelden. Geen offer kan voor

3*F^
F=^7

i
mijne zonden gelden; Behaagd' U dat,

f fff»- * f ü^
straks wierd het U geslacht. Indien Gij

ö= $
^

lust in brandend' off'ren hadt, Dan wierd

^ g

W^E
het vuur door mij gewis ontstoken; Ik

3
--f
~3

spaarde dan noch zorg, noch vlijt, noch

= l l o

schat, Maar zou 't altaar van offer-

9. Gods offers zijn een gansch verbroken

geest, Door schuldbesef getroffen en ver-

^W-*:
slagen; Dit offer kan uw heilig oog be-

6 l r-^^r3^*^
hagen; 't Is nooit, o God, van U veracht

^^ m £ü̂
geweest. Doe Sion wel, laat om myn

sw <, fl » ^
zwaren val Uw goedheid niet van zijne

ë
burg'ren wijken; Bouw Salem op, laat

feï=i ^=^

billijk ook te doemen; Dan zal mijn mond,
£3 &

nooit zijn muur en wal, Door uwe straf,

voor 'svijands macht bezwijken.
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Ï±S £=l=i Ö 5
10. Dan vindt Gij in onz' offeranden

c3 *-<M^
lust, Waarmee wij U. naar 't heilig recht.

glPfW^ X=^
ó J>ig

vereeren: Dan zal 't altaar de varren^ 3̂jE^ ï 3&£
gansoh verteren; Dan wordt het vuur

Ï3__S
daarop nooit uitgebluscht.

DE Lil PSALM.

TT
t^ o o f r^~T~T~^

aartoe u dus beroemd in 't kwa-

de. Vermeet'le dwingeland? Ik steun ge-

rust op Gods genade En trouwen onder-

stand. Zijn goedheid duurt den gansenen

dag; Zijn almacht wekt ontzag.

2E2
2. Uw tong, die toelegt om te schaden,

$=±

En als een scheermes snijdt, Durft zich

*
met snood bedrog beraden, Uit bitt'ren

wrok en nijd. Gij mint het onrecht; haat

*
de deugd; De logen baart u vreugd

^N—* f f ö
:i. (Jij grieft mij door uw schamp're woor

a -ft

den, Door taal, die mij verbaast; Gij tracht

*=&
mij door uw tong te moorden; -Maar beef:

gij wordt welhaast hoor God, die uw gé-

li » ó j,Z^^^ <^>-^-
drag verfoeit, Voor eeuwig uitgeruild

4. God zal u voor zijn wraak doen buk-

ken, En, door zyn sterk© hand, U uit uw

£pp^g Ê »
tent en schuilplaats rukken; Ontwort'len

^£ ö \

uit uw stand. De vromen zullen, vrij van

i Ui ^F=^
nood, Dan lachen om uw dood.

£i>4 « * j W '7

5. , Zie," zal men zeggen, „zieden dwaze,

„Die, op zijn rijkdom stout, Ons wilde

s
,,door zijn macht verbazen, Op God niet

fp£ ^
„heeft vertrouwd; Zijn sterkte kreeg hrj& ^ 3te
„door geweld; Nu ligt hij neergeveld

ö3 *-w
6. Maar ik zal als d' olijfboom groeien,

In 't Huis des grooten Gods; Ik zal in

eer en Godsvrucht bloeien. God is mijn

steun en rots; Op zijne gunst, mij toe-

gezeid, Vertrouw 'kin eeuwigheid.

7. Mijn God, U zal ik eeuwig loven, Om-

dat Gy 't hebt gedaan; 'k Verwacht uw

trouwe hulp van boven ; Uw waarheid zal

2
bestaan; Uw naam is voor 't oprecht ge«

moed Van al uw gunstvolk goed.
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DE LUI PSALM.

e trotsche dwaas zegt in zijn boos

gemoed : „Er is geen God." Zij dooven

't licht der rede, En maken zich door

i^£pE ^ 3 £ m
gruwelijke zeden Afschuwelijk; er is

^i. f -i i m
geen mensch, die goed Op aarde doet.

O 6 ó' , .
-. a a./& £e£ ^^

2. God, die het recht met kracht verde-S ^^ HH^
digt, sloeg Van 's hemels troon zyn oogen

£=£

godvergeten paan Zelfs God niet aan.

5. Op 't onverwachts zijn zij in angst ge-

bracht, Want God heeft uw belegeraars

^=^ rxi -u
doen vluchten, Hun beend'ren zelfs ver-

strooid; Die u deên zuchten, Hebt gij

mÖ T^T* l <yg
beschaamd ; want God verwerpt, veracht

E* ^^
Dit boos geslacht.

6. Och, daalde 't heil uit Sion spoedig

^ Ö—J L^
naar beneden Op Adams kroost, door

CU l f 1 $ ë
zocht hun hart en zeden; Hij zag, of

Me ^ö 3S 30
zich geen mensch verstandig droeg, EnM

naar Hem vroeg.

^* T=*=f=f
3. Hij zocht alom, maar ach, Hij vond er

^ $ =¥ fe
geen ; Want alle vleesch is trouw'loos af-

pX^. 7Tt^-i-^N^
geweken ; Het land is vol van stinkende

^m i É ^m
gebreken; Geen sterveling wil 't pad derw^m ^
m

deugd betreen, Ja zelfs niet één.

* P*PÏ2
4. Heelt dan dit volk, dat groeit in euvel-

1^ ^¥ ÜC^
daan, Geen kennis? Neen, thans durven

die ontzinden Met gulzigheid mijn volk

fjl.& «j> j' 9.
»" »

f
o y^

als brood verslinden; Zij roepen op hun

P*-
v

Yf» o i f i_^Ü
neer Voor Israël! Als God zyn volkuit

h-ü^-4^- trn SÊ 3
lijden En banden redt, zal Jakob zich

m *_J^a » 4" f ^ ^
verblijden, En Israël, al juichend, gevenm

d'eer Aan zijnen Heer.

DE LIY PSALM.

^4 l *-=*—^ f Ê$É
God, verlos mij uit den nood, En

f t v * ^frrr:

?=T=^E^
red door uwen naam mijn leven; MijnM m O s> _<v—fr

t
rechtzaak zij aan U verbleven; Och of

i n 4 o-^Hrt^
uw arm mij bijstand bood!O God, sla acht

<V -»-A » » A v V -<r-^^S t-i-r*"f
op mijn gebed, Neig tot mijn rede gun-

Vr~*r^3Ê t=kz=^
stigd* ooren,En wil mijn bitt're klacht ver

^^ %^m
hooren ; Zoo word' ik uit den angst gered.

m 11*9 -pEE$*=*

2. Want vreemden steken 't hoofd om-
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hoog Tot mijn verderf: ik zie tirannen.

P=^ 'm ö s
Om my te dooden, samenspannen; Zij

A.» j
-h-h-ï

stellen God zich niet voor 'toog. Zie,
*V A * 3-^=^=y=t=r=T ^

God. die nimmer mij vergeet, Is mij een

rf^Tf^ ^Ö
helper in mijn lijden; Hij voert hen aan,

BZUZt O £ ^^^
die voor mij strijden, En ondersteunt

6 * » ft

Ü
mij in mijn leed.

3. Hij zal dit kwaad, dit boos bestaan,
ft A .v A A-V^=1^^^^

Aan mijn verspiederen vergelden. Roei

rrt 0.-4-4 5=3*: 2
uit, die tegen mij zich stelden : Het gaat

r=fr-U=&^^^*

uw trouw en waarheid aan. Ik zal U,n * Tt ^H-t^
met een blij gemoed, Vrijwillig offren,

k—t—r-^-^^nr~r~t^f ^
Heer der heeren ; Ik zal uw naam met

'

&
t O * ¥=t=T^
lofzang eeren; Dit eischt uw naam,

^E£
want hy is goed.

m 1 U Mt V

4. Want God wil mij zijn by stand biên;

vv t=t~fi—rw ft NV

Hij heeft mij 't onheil doen ontkomen,

r vv m fc^E 2
En mijn benauwdheid weggenomen: Ik

i
£
=H^

:

heb mijns vijands val gezien.

DE LV PSALM.

God, neem mijn gebed ter oore;

3=^ ü^i 2
Gij, die 't geroep uws volks wilt hooren,

Verberg U niet voor al mijn smeeken

^^m m 2
Verhoor mij, Heer: geef gunstig acht

^5ft M 3^=V

Op mijn misbaaren jammerklacht, AVaar-

in de nood mij uit doet breken
4 -1 - jv ,.— _
ÉüÉ ^=^ S

2. 't Geroep des vijands doet mij beven:

£-U—f f ft=^=^ .:

Ik word door angst en schrik gedreven,

^S
En fel geperst door goddeloozen; Men

schuift op mij, met snood beleid, Een

i
±t-f *rt

.-

i^E
last van ongerechtigheid. Hoe vinnig

nii-
^ s ^^

treft de wraak dier boozen!

ft.<|; a t~t » ft t"1 » ^
3. Mijn hart voelt ween en bange nepen

riu f f

—

s
De doodsschrik heeft mij aangegrepen

sfa=^=$ ft

ï f *Eg

De vrees heeft mijne ziel bevangen; Een

EEÊfe^-fr-^7»~T^
kille beving komt my aan, En sidd'ring

m m mS:
doet mijn leden slaan. Dies roep ik uit

> A .„ï*$=
-
^—^t

met sterk verlangen:

4. „Och, gaf my iemand duiven vleug'len!

I, *^
„Gewis, ini)ii drift waar' niet te teug'len:

„Ik vloog, tot waar ik kon verwachten

„Mijn veiligheid, waar '1 ook mocht zijn :
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ETEö t T
v

» ^F1^
„In 't barste zelfs der zandwoestijn, Waar

3S

,ik in stilte zou vernachten."

5. Welhaast had ik de vlucht genomen

EiiTTt * * É H
?=^

Om dezen wind, deez' storm, t' ontkomen.

3=ï
O Heer, laat hen uw vuur verslinden

Verdeel hun tong, verwar hun spraak;^ B
Want twist en wrevel, haat en wraak,

Zijn in de stad alom te vinden.

^6 ^ 4 » o~TT^^^£
6. Bij dag, -bij nacht, ja, t' aller ure, Om-

fe M *=<F
ringen die haar op haar muren; Geen

552

recht, geen onschuld kan er baten ; Maar

^m ^ 2
A_=-.gzb

binnen in haar heerscht de twist; Het

^rr m 3^: Ü
wreed verderf, de snoode list, 't Bedrog

wijkt nimmer van haar straten.

PAUZE.

jUh> W * 6 tr~^ O • « 2

7. Zag ik mij door een vijand jagen, Dan

3 ''T 1 ^ *^ ï 2
kon, dan zou ik dit verdragen; Maar 't was

m i^r » <

»

&m
mijn hater niet vóór dezen, Die tegen

£3^ £=£ Ö
mij zich thans verheft; 'kHad anders^
wel 't gevaar beseft, En zou voor hem

verborgen wezen.

8. Neen, gij, gij zijt het, dien ik eerde,

Dien ik, gelijk mij zelf, waardeerde,

ffu f f ^ ïeëH 3
Met wien 'k gemeenzaam plachtte hand'

len, Mh'n leidsman, met mij eensgezind,

te m »
Met wien ik raadpleegd' als mijn vrind

En samen naar Gods huis mocht wand'len.

9. Dat hen de dood als schuldheer veile

*^5
En levend stort' in 't diepst der helle;

r^r~T
Want boosheid huisvest in de harten En

r^ SS. »^^
tenten van dit booze rot. Maar ik zal

Rï13^ S B ^s^
roepen tot mijn God, Die mij zal redden

i.

f
jp-?~-

»

*
uit mijn smarten.

^_^ f~y^^
10. 'kZal 's avonds klagen, zuchten, ste-

^ FËÈÖ
nen; 'k Zal 's morgens kermen, 's middags

mm
weenen; En God zal op mijn bede mer

m ~d

ken; Die God, die mij van dezen strijd

In vree door zijnen arm bevrijdt, Hoe

ÏÏÉpESI^IÜ -*^V

velen ook mijn val bewerken,

11. God zal mij hooren, en hen plagen,

Die God, die reeds van oude dagen Als

rechter zat, om 't kwaad te weren ; De-
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^m ^^ £
wijl dit volk, de tucht ontwend, In

£1t^ f * » f=£
^—<r 2

't minste geen verand'ring kent, En God

I, f
<s^f=;f

=
T

noch vreezen wil. noch eeren.

EUa y 4
*c=^ TT~»"»:z

12. Hij slaat zijn handen aan zijn vrinden:

o f fy ^ ^E

Geen vreêgenootschap kan hem binden

tlJl»_t-=^ f-4-^: ï

DE LYI PSALM.

^EÖ
ena, o God, bescherm mij door uw

hand; Zie, hoe ik ben omringd aan allen

kant; Zie, hoe de mensen zijn booze net-m ^
3^1 f—rr^^

Hij schendt verbonden, speelt met eeden

SE £=ï m ^ 2
Hij vleit, en gladder is zijn mond, Dan

P=FSgi ÜÈ 3^r=a^
ï

boter; maar zijns harten grond Is vol

K ^^ f3
35*

van krijg en bitterheden;

iM-6 k l »« f~fz-T~o":7
13. Zoo zacht als olie is zijn spreken;

ELg_i_.l ^ S
Maar spies noch zwaard kan scherper

tt=*==S *^£=j Pï -^3V

steken. Mijn ziel, God zal u onderhouden;

ET» U^*^£^ s
Werp uwe zorgen op den Heer; Zijn

^m 3*^

trouwe gunst duldt nimmermeer, Dat

^m 3 ^
wie Hem vreezen, wank'len zouden.

B-r-n— -r— -H . _*
fcC" fe£= ^-^=^=z^^ V
14. Gij, Heer, Gij zet den boozen palen,

sv S ^ n;II *r^
\v
l

En zult hen doen ten afgrond dalen ; Wie

iS=! t f ^=^ fe

z\4

op bedrog zijn hoop wil bouwen, En dorst

É=£ ^g=£
naar bloed, dien kort uw straf De helft

4-4-6 OT * -<&— »' »'M ff
-

f-^p^^
van zijne dagen af; Maar ik, ik zal

f *
op U vertrouwen.

ten spant, Om my' daarin te jagen. Den

rrr ^-r^r^
ganschen dag is 'toog op mij geslagen;

^g=
srr :

f
=g

Zijn list legt mij op al myn wegen la-

^m ^ ?

gen; Zijn macht vergroot myn ongeluk

3*= t—r-rr^
en plagen; Ontroert myn ingewand.

Ë$-E=z£zzy » 4 »y *=^

2. Maar word ik ooit met bange vrees
± Y— lN J <r_j£R^-^ ^ ^

belaan, Dan zal op U myn vastbetrou-UB » »
wen staan. Ik prys in God zijn woord;—O—-<vB̂ ^ T f f

c

ik steun voortaan Op Hem ; zou vleesch

mij deren? Ik vrees hen niet, die myne

smart vermeeren; Mij, dag op dag, door
A a_^z^ zv~ —a- a—

^

fc^=Q tFv"7 y im
lastertaal onteeren; Mijn woorden in

een valschen zin verkeeren; Arglistig

^Ö
my vernian.

$E§=rj~r-^m :<E=^~»T7
3. Zy rotten saam , en houden boozen raad,

ÏEEÊ^é -f y » »-<^
Terwyl my elk in 't heim'lyk gadeslaat,

Mijn schreden volgt, en mij naar 't leven
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P=4> f f
-*-^-

81

staat, Door ramp noch klacht bewogen.
A $ $ * «—J

Zoudt Gij , o God, nog, metuw heilig' oogen,

^—^-v—rr^
Hun boosheid zien, en straffeloos ge-

^^
doogen? Neen; stort hen neer door

K-f-t-T J * ... .

*=?=£*
uw geducht vermogen; Uw gramschap

I ^
re » a^u^

straff' hun kwaad.

PAUZE.

3^=^: 3*=^

4. Gij weet, o God, hoe 'k zwerven moetm s ^
op aard'; Mijn tranen hebt G'in uwe
3*= &=&

flesch vergaard ; Is hun getal niet in uw

-j-j * * rr t l * '

boek bewaard, Niet op uw rol geschre

tt~t^ ^^
ven? Gewis, dan zal mijn wreev'le vij-

^^
and beven, En, als ik roep, straks rug-S
waarts zijn gedreven. Dit weet ik vast:

o t v—^> Ji .v * T
y^^=^=

God zal mij nooit begeven ; Niets maakt

iüÜÜ
mijn ziel vervaard.

5. Ik roem in God; ik prijs 't onfeilbaar

woord; Ik heb het zelf uit zijnen mond

ttz: ^
gehoord ; 'k Vertrouw op God, door gee-

fi
si *_l=^
ne vrees .gestoord; Wat sterv'ling zou

È fr - <» Ö NV ï
mij schenden? Ik heb beloofd, wanneer

É $ 2^?
G-' in inyn ellenden My bijstand boodt

3E P
en 't onheil af zoudt wenden, Tot U,

o God, mijn lofzang op te zenden, Door

i ft ff o

^^i=^
ijver aangespoord.

3SÉ

6. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor den
F=^ f fVm ^^¥

dood; Gij richt mijn voet, dat hij zichM ^—^r

nimmer stoot' ; Gij zijt voor mij een schild

in allen nood; Gij hebt mijn smart ver-

O \> A A A V> ^^^ ö ^
dreven; Uw dierb're gunst is m' altoos

p-tr*-+-—«- i « » ^
tfcz ÉÜ

bijgebleven : 'k Zal voor Gods oog naar

c=rrn »?--*—t-^f *

zijn bevelen leven; Zoo word' door mij
*=dr^rr^

zijn naam altoos verheven; Zoo word'^Ö
zijn lof vergroot.

DE LVII PSALM.

3> A a.
A \V

ena, o God, gena, hoor mijn ge-

been; Want mijne ziel betrouwt op U

alleen; Mijn toevlucht is de schaduw

ïl « i j-f f * *
V

uwer vleug'len; Ik berg mij daar voor

s^
alle tegenheên; Totdat uw macht den

vyand zal beteug'len.

^=3^ l^r—

r

2. Ik roep tot God, den Koning van
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y » sn y-=}£

't heelal; Tot God, die 't werk aan mij vol-

einden zal, Die van omhoog mij redt uit

mijnellenden, En, hoe men woed', mijn

vyand brengt ten val : God zal zijn gunst

en waarheid nederzenden.

^=&
3. Door Gods gena wordt mijne ziel gered,

Schoon zij rondom van leeuwen is bezet.

Ik lig, gedrukt door felle stokebran-

den; Hun tongen zjjn, als zwaarden,

scherp gewet; Als spiesen en als pijlen

zijn hun tanden.

wm
PAUZE.

^=3SE
t f TT~^ £

4. Verhef, o God, verhef U hemelhoog,

n T-TTT-^
TJw eere straal' op aard' in ieders oog.

Zij, die een net bereidden voor mrjngan-

FM 1 f~T
=<t=±=g^ |

gen, Zijn zelf, terwijl mijn ziel zich

f4 mm m2

nederboog, In eenen kuil, voor mij be>

:.. T'w hand, o God, heeft veilig my ge-

leid; Ik ben gered; nu is mijn hartbe-

reid, Hot is bereid, om ü, mijn God, te

loven; Nu wordt uw naam êöot m$

met vreugd verbreid: Mijn psalmgezang

klimm', tot uw roem, naar boven-
^CV ft v -^fe

6. Waak op, mijn eer, waakt opv m|jitt

harp en luit,; Mijn zanglust streeft. d@ö

dageraad vooruit; 'kZal onder al «ïö vol*

"1 f ^=£=1=f=^^
ken, Heer, U pnizen; Mijn psalmgezang

zal, bij cimbaal en fluit, TJw naam alom

:é=*dfc
de plechtigst' eer bewrjzea.

7. Uw goedheid, Heer, is groot en he-

melhoog ; Uw waarheid reikt, tot aan

den wolkenboog. Verhef U dan vee bo-

ven 's hemels kringen; Uw eer versprei*

haar luister in eiksoog: J^aat ieder dien

door heel de wereld zingen.

DE LVHI PSALM.

g\j vergadering, gezeten Om recht

te doen, spreekt gy het recht? AVordt al-

les billijk aangelegd?Kwytiederzich naar

zijn geweten? En vonnist g\j wel inder-

daad, Zooals mot recht en wet hostaal.?
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jl fl o f—f V^^3=^~^r^7
2. Neen ;

gij smeedt ongerechtigheden In

't harte, dat van boosheid zwelt ; Gij weegt

m r^r"^^
op aard' uw snood geweld, In schijn van

3=2

billijkheid en reden. God'loozen zijn

ï*
=TT"tTg |**^m

van God vervreemd, Zoo ras hun leven

EE

^S
aanvang neemt

£=£-» 0-0 &Z

3. De booze leugensprekers dolen, Van 't uur.

dat zij geboren zijn; In hart en mondÖ t^f—j-=:q

f
=:
fc^

ligt heet venijn, Als in een vuur'ge slang,

$ » <r

verscholen; Zij geven 't goede nooit ge

*=^-^-j r
gyETT-»feS

hoor, Maar stoppen, als een adder, 't oor.

4. Gelijk zich die niet laat bezweren, Zoo

gfeU=^
willen aeze niet verstaan. Verbreek

o o ^ ^
hun tanden, laat voortaan, O God, uw

?ïït~f 4—

£

^=* i
arm hun kracht verneêren; Breek jon

fel =ö ï^
gen leeuwen, heet op buit, O Heer,

BR
ï ^ ^^
de wreede tanden uit.

PAUZE.

3£
4 o t

~
T^~^ f-=y=3^^

5. Smelt hen tot water, laat ze drijven

;

m* 5
En maak hun pijlen, waar zij boos Meê

mikken, stomp en krachteloos; Laat coch

k- 3^

83

uw arm hun boog niet stijven. Doe hen,

@ y~<r;

*dHÈ=g ife^
in armoe en gebrek, Vergaan, versmei-

ËM-'Q f $

ten, als een slek.

3£ ^ ^^
6. Och, laat hen in hun kwaad niet groei

^> • o H
en, Maar doe hen, als een misdracht,=" T

~
~l - - ^-^r » ' v

'

^^i
zijn; Dat nooit de zon hun oog beschijn.

2
Eer dan uw potten zullen gloeien Van

pi > -r- . . a a . ^Vö
1

't doornenvuur, stormt Hij gezwind Hen

Ü£
weg, als in een wervelwind.e

7. 't Rechtvaardig volk, gered uit lijden,

5=2
Zal eens, wanneer 't de wraak aan-

BÉ ^w ^ b*
schouwt, In God, wien 't zich had toe-

vertrouwd, En in zijn waarheid zich ver-

m
^ö== m m
blijden; 't Zal zijne voeten, welgemoed,

Zelfs wasschen in der boozen bloed.

8. De mensch zal eerlang vroolij k zeggen

:

H
Gewis, de deugd, geniet haar vrucht;

i
„Gods grootheid wordt te recht geducht,

„Die loon en straf weet toe te leggen:

„Gewie, daar is een God, die leeft, En

.„op deez' aarde vonnis geeft.
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DE LIX PSALM.

» rrt
~
t~rr sé

ed mij, o God, uit 's Tijands han

T t È^È ^ £
den: Verlos mij van de dwingelanden

^jfTrf ^
Uw heil zij, tegen 't wreed geweld, Mij

vznrx m
tot een hoog vertrek gesteld. Mijn God,

r h l
^-*- £ *3E £=£

't behaag' U, mij V ontzetten; Daar d'over

W^^£ ^ïc $ee£
treders van uw wetten, Die niet dan

W^ï -£: Ö
slinksche gangen gaan, Bloeddorstig mij

£ É EE^ =«
naar 't leven staan.

^s t y M -y-%

p

2. Laat, Heer, uw bijstand niet vertra
ft . -ft ArrTTl^l3^

gen: Zie, hoe zij mijne ziel belagen; Zij

zyn doldriftig op de been, En rukken al

3 3ES m=k
hun macht bijeen; Schoon ik geen mis-

3 È*3^ Ü=É ï
.-:

daad heb bedreven. Die stof tot wraak-
te

Etty—pr*^ » t f t

zucht konde geven. "Waak op, ontmoet
<! -0 A >
! Ë

mij, en beschouw, Hoe 'k op uw macht

:t 4

alleen vertrouw.

&J3*~f f f-tTT^
8. Ja, 't lust' U, Heer der legerscharen,

U
Als [srels God U t' openbaren; Ontwaak

en strafdü heidendom; Dat niemand uwe

- " * o i * <V

wraak ontkom'. Zij trekken, trotsch op

Ü rr-y—

f

wanbedrijven, Waardoor zij trouw'loos—

^

^ * ^ O A A^rri—

y

F& ^=rz^ ö
'tonrecht styven, De stad om, aan den

tea
avondstond ,En ieder tiert, gel ij k een hond

.

4. De snoodste laster stroomt d' ontaarden

Ten mond' uit; ja, geslepen zwaarden

ËLTttr

T~T~J> » » » •

»

=^?
Zijn op hun lippen ; ieder woord Is schimp,

&^pgce^ ^
vervloeking, wraak en moord. „Wie hoort

ai -~A-<r
1 i ^

het ?" vragen z' onder 't woeden. Maar Gij,

^=y—t-ft=yy=-»-r-t^
o Schutsheer aller goeden, Zult hen be-S É §=3s
lachen, en den spot Haast drijven met

fc

al 'theidensch rot.

1—y-fT^»5*

5. Myn vijand roem' cp zyn vermogen

;

Maar ik, ik sla op U myn oogen; Ik

g^Hrtl ^ m
wacht op uwe hulp, o Heek; Gy züt

-TE#=f £ S?
mijn hoog vertrek, mijn eer. 'k Zal God

met goedertierenheden Mij eerlang tege-

moet zien treden, En ra(j welhaast gewro-

ken zien Aan hen, die listig my bespiên.

pauze.

6. Beroof hen niet terstond van 't leven,

3E^

Opdat myn volk, van angst ontheven,
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g~Ü ^
lT~fl~» * ^=^

Uw oordeel tevens niet vergeet'. Uw
2

macht, als Gij ter vierschaar treedt, Doe

PÜÉ ï * 5^ m
elk van hen als balling zwerven, En,

't kwaad ten spiegel, schand'hjk sterven;

i

Ja, werp, o God, mijn Schild, hen neer

Ü i 5^
rend om de stad.

g^^^=r-T~T «-»—*
9. Laat hen, o God, om spys verlegen, Om-

zwerven, en op nare wegen Vernachten

in de duisternis, Schoon geen van hen

^m ö ïi=ë
verzadigd is. Maar ik zal U mijn sterkte

-1 ^
Als trotsche schenders uwer eer.

7. Men neem' hen, daar hun lastermon-

den En valsche lippen 't hart doorwon-

den, Gevangen in hun hoovaardij; Ver-

geld hun vloek, hun razernij, De lo-

gens, die zij snood verdichten; 't Be-

r~£—fTT
noemen, Uw goedheid 's morgens vroo-

-p1

lijk roemen, En zingen, met een dankb'ren

PE^E^=^^
taamt U, hen gestreng te richten. Ver-

teer z' in grimmigheid ; uw kracht Ver-

teer', verdelg' dat snood geslacht.

\. Laat hen eerlang bij d' uitkomst we-

ten, Dat God als Heerscher is gezeten

In Jakobs erf, daar 't kwade weert Ja

tot aan 'saardrijks eind regeert. Laat,

als het licht begint te dalen, Hen we-

derkeeren, zoeken, dwalen, Vol onge-

i^ii
duld, van pad tot pad, Als honden tie-

geest: „Gij zijtmijn hoog vertrek geweest."

10. Ik zal, omdat G' in bange dagen

Mijn toevlucht waart, van U gewagen;

VanU, mijn Sterkte, zij mijn zang Ensna

5?$=^ÉH m ^

renspel, mijn leven lang. Ik heb in nood,

-^ ï
aan God verbonden, In Hem mijn hoog

vertrek gevonden ; In God, wiens goeder-

^^
tierenheid Zich over mij heeft uitgebreid.

DE LX PSALM.

PTTT^»^^ 5
God, hoe hebben wij getreurd,

*=rr=T
:^3fr

Door U verstooten en gescheurd! Grj

zijt op ons vergramd geweekt; Keer weer

tot ons, wij zijn bevreesd. Gij hebt, o

Heer, het gansche land Geschud, gesple-



86

^ ^ ^

PSALM LX.

t f ^

ten door uw hand; Het wankelt, het

ÉÜ ^^ ^
gevoelt uw slagen; Ai, red, genees het

3- f » o

van zijn plagen.

4? » f f f^i^ 5
2. Gy hebt uw volk een harde zaak

ï
^-^<^

Doen zien, door uw gestrenge wraak;

» f i f=? 3^=^ 53:
Door twist op twist het land gekrenkt,

En ons met z wijmeiwijn gedrenkt. Maar

^^ :f

nu hebt Gy een heilbarrier, Tot roem

i
van uw geducht bestier, Hen, die U

:^^ ^
vreezen, op doen steken; Zoo is uw

waarheid ons gebleken.^^
3. Geef, Heer, opdat van angst en strijd

^g-i ff -

^=ff»»=*=^
't Beminde volk moog' zijn bevrijd, Geef

heil door uwe rechterhand, En red het

zuchtend vaderland. God sprak weleer

in 't heiligdom ; Dies juich ik met uw

volk alom; 'k Zal Sichemdeelen, Sukkoth

meten; Die zullen mijn bezitting heeten.

PAUZE.

4. Nu zie ik GUlead, gered, Gehoorzaam

E^^ - ••> f=t=f
'

luist'ren naar mijn wet; Man&aee kont

my als zijn Heer, En knielt eerbiedig

voor mij neer; Aan 't hoofd van my'ne

legermacht Toont Efraïm zijn moed en

kracht; Myn Juda, tot die eer verkoren,
g ^ A 4> * *

Zal niyne rijkswet elk doen hooren.

5. Het trotsche Moab, overheerd, Strekt

M-t t t~*
*A O- m

mjj ten waschpot, diep verneêrd ; Ik werp

* Ml +0 ,-^Hr^M
op Edom mijnen schoe En eigen hem

j> o ,1 TT 9 ppr^
ten knecht my toe; En gij, o Palestina,

* 6 a =$^£m s
juich, Juich over my met eerbied, buigS *=? » + t 4 a ^^ *!

U neer, om mij, die tot regeeren Gezalfd

^ ^
$=?

ben, als uw koning t' eeren. ^
6. Wie voert mij ineen vaste stad, Waar

3£z= 0- 5=^i~T~fr* =

zich myn vyand veilig schat? Wie zal

mij door een sterke hand Geleiden tot in

g * i, o *^= t »
v ^

LI

Edoms land? Zult Gy 't niet zy'n, geducli-

3^3E ^m
te God, Die ons verstiet tot 's vyands spot

r^Tf^^ t

*-

Onz' uitgetogen legermachten Vergeefs

naar hulp en heil deed wachten?

.. Geef Gij ons hulp in tegenhoon; By U

üh
is raad, bij ü alleen; 't Is vrucht'loos,
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waar men zich meê vleit, Want 's men-
5^

schen heil is ijdelheid. Wij zullen dapp'rem t~ f *
y~T

heldendaan In God verrichten; hoe 't

moog' gaan, Hij, die van ons wordt aange-

.g^77T-ff^g
beden, Zal onze weêrpartij vertreden.

W
DE LXI PSALM.

ö
il, o God, mijn bede hooren,

f
O Q.

3z Ê=m*^

Neig uw ooren Naar mijn zuchten en

geween, «In verafgelegen streken, Schier

w ^=^ ~y o »»j^e

bezweken, Zoek ik heul bij U alleen.

2. Leid mij, Heer; ik zou in 't stijgen Ne-

derzrjgen; Leid my op een hooge rots.

& y-f-4 F~^u » f
*:

Wil mij tot een toevlucht wezen, Als voor

dezen, 's Vijands wreed geweld ten trots.

3. 'kZal in uwe tent verkeeren, Heer

der heeren, Voor uw oog, in eeuwigheid

;

'kZal op U mijn vast vertrouwen Altoos

£
bouwen, Door uw vleug'len overspreid.

4. Want uw goedheid, die wij loven, Heeft

w
I

van boven Mijn geloft' en beê gehoord: Gij

mt
deedt mij tot d' erf'nis komen Van de vro-

s £
men, Wien de vrees uws naams bekoort.

5. Gij zult nieuwe dagen voegen, Vol ge

P=-
* 6 » i t y 5É

noegen,Bij des konings levenstijd; Zijnei

fT*~^~*
~

T~* f
v

*
^ 4/

jaren tal vermeêren, In 't regeeren , Door
ff * f--* ±^i=&

uw gunst van ramp bevrijd.

6. Hij zal eeuwig in vermogen, Voor uw

oogen, Zitten op zijn troon, o Heer. Zend

uw waarheid, uw ontferming, Ter bescher-
:£r* *

ming; Zend ze tot zijn wachters neer.

7. 'k Zal dan door mijn blijde galmen. Door

mijn psalmen, Loven uwe majesteit;

Mijn geloften U betalen, Menigmalen

Plechtig aan U toegezeid.

M
DE LXII PSALM.

<v • /
ijn ziel is immers stil tot God;

—l~l x±:m &
Van Hem wacht ik een heilrijk lot ; Hij

immers zal mijn rotssteen wezen, Myn

"S^?
heil, mijn hulp in mijn gebrek, Mijn toe-

vlucht en mijn hoog vertrek : Ik zal geen

m
groote wank'ling vreezen.

2. Hoe lang, o wreedaards .zoekt gij dan
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t,a i, i r^=m *=

1

Het kwade nog van zulk een man ? Uw

kraoht is veel te zwak en teeder : Haast

^f ^m
sterft gij allen door Gods hand; Zoo stort

een ingebogen wand, Een aangestooten

^Ö
muur terneder.

IS ^ü£=ö
3. Zij raadslaan slechts, vervoerd door

haat, Om hem uit zijnen hoogen staat

£3=±^B *3É /
Te stooten met bedrog ; en zoeken Met

£&=$ * r^=̂̂ ^ ..?-
/

lust hiertoe een leugenvond; Zij zeeg

E^-^f o * t: 2
nen wel met hunnen mond, Maar 't god-

I 1 ,1 JT-f ^^
loos hart doet niets dan vloeken.

ÈfeJE m

Hem, o volk, in smart, Stort voor Hem

uit uw gansche hart: God is een toe-

6. Gemeene lieden immers zijn Slechts

tjdelheid, een damp, een schijn; Degroote

anders niet dan logen; Zij zouden, hoe hun

is ^zrr^r^
hart zich vleit, Nog lichter zijn dan d'rjdel

Ë £X_i_l_JT.^^=
heid, In eene weegschaal opgewogen

^S ^F=F& :5^ i
7. Vertrouwt, watuw begeert' ook z-j, Nooit

fcH-T^^T^^T"? teB^
op geweld of rooverij, En wordt niet ijdel,

n-M- k * •
*~t̂U- I

"^
als 't vermogen Gedurig aanwast; waakt

$•* v'.

4. Doch gij, mün ziel, het ga zoo 't wil,

^^=rrt"r~f?T^-^T^
Stel u gerust, zwijg Gode stil; Ik wacht

i*f-4 * E=& e
op Hem; zijn hulp zal blijken. Hij is

:-a ^ ,:

>>
mijn rots, mijn heil in nood, Mijn hoog

r̂ TÏ t * es: ^fcS
vertrek: zijn machl is groot : Ik zal noch

wank'len, noch bezwijken.

PA ü ZE.

Ö
en let, Dat gij het hart er nooit op zet

L=±=Lazsz^m
Zoo wordt ge door geen schijn bedrogen.m 3^=r

8. Eenmaal sprak God tot mij een woord

,

f
Tot tweemaal toe heb ik 't gehoord:

u ^4—6-v
„Dat 'sHeeren zijn de sterkt' en krach-

-°s> i I i £

.». In God is almjjnheü, mijneer. Mijn

kerots, mijn tegenweer; Goddsmyn

ten." Ook is bvj U de goedheid, Heer;

Dies heeft van U elk sterv'ling weer

u-4 l U-l=T~~f"^^
Vergelding naar zyn werk te wachten.

toevlucht in hel lijden. Vertrouw op

DE LXIII PSALM.

God, Qy /.ïjt myn toeverlaat;
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My'n God, U zoek ik met verlangen,

Zoo ras wij 't morgenlicht ontvangen, Bij

't krieken van den dageraad. O Heer,

? l M ^fc^ m
mijn ziel en lichaam hijgen, En dor-ö̂—fr—^r Üi
sten naar U in een land, Dat, dor en

É^ ^^
mat, van droogte brandt, Waar niemandmm ^E^

È3JE

lafenis kan krijgen.

ï ï^
2. 'kHeb U voorwaar in 't heiligdom

1-t-^

—

^ -l=t=^
Voorheen beschouwd metvroolijk' oogen

fttt ^r» « s
Hoe zag ik daar uw alvermogen ! Hoe

^m & *&

blonk uw Godd'lijk' eer alom! Want beter

dan dit tijd'lijk leven Is uwe goedertieren-

Pi^ï o »*-
heid. Och, wierd ik derwaarts weer geleid

E '»» » o fr-=jMFfc^f
Dan zou mijn mond Ü d' eere geven.

ggfe 5^ ^ wÊ^m ^3. Dan zou ik, voor uw Godd lijk oog, Uw

deugden al mijn leven prijzen, En in uw
ui A —tr=3fc:

naam mijn zang doen rijzen, Mijn handen

heffen naar omhoog. Mijn ziel zou nieuwe

kracht ontvangen, Verzadigd, als met

vet en smeer; Mij n mond zouU vol vreugd,

o Heer, Verheffen in zijn lofgezangen.

PAUZE.

§ü n * *.i =*= ^
4. Wanneer ik, op mijn legerstee, Aan U
ÏÉ *—*-m ^=ï
gedenk in stille nachten, Dan peinst mijn

EEï~^T~T ^^
ziel met al haar krachten, Hoe Gij voor

BÏS ÜÜ m
heen in angst en wee, Als mij de vijand^m m s 3EÏ
wild' omringen, Mij vaardig zij t ter hulp

n^-?r: Ë^^ :*=*:
3

geweest; Dies zal ik nu ook, onbevreesd,

*^F jr JL L-A ^
In schaduw van uw vleug'len zingen.

Üig ^=f » U- 13
5. Mijn ziel kleeft U standvastig aan

öè ö 3
Gij ondersteunt mijn zwakke schreden;

^7r-rT^~^^i » *—

^

Uw rechterhand, vol mogendheden, Doet^ S ^rr
SÉ

mij getroost en veilig gaan. Maar deze,

j si » fir^E^rft^
die mijn ziel begeeren, Opdat ik tot ver

i ^=^r ^7 3= jj=ï 3
woesting raak', Staan bloot voor uw

Ep ^ FT7
geduchte wraak; Zij zullen haast tenm ^

afgrond keeren.

^^F 3E ^j

il P=F^s
6. Men zal die boozen, door 't geweld Van

I. e l 3£=30- ^^ ï*3
't scherp gewette zwaard, doen sneven,

iï^rr^*=n^T~^T^>
En aan de vossen overgeven, Ter prooi

^k^=^=^
alom in 't open veld. Maar 's konings

hart zal zich verblrjden In God, die
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-^- _Jla»~7T ^31^=4^
'teransch heelal regeert : En elk, die heim^^ ^
i

lig bij Hem zweert. Zal zijne trouw

met roem belijden.

ï ÜëÈ
7. Want, hoe het ga, de logenmond Zal

jj
|j_ j » j=¥£^

:T
2

nimmer straffloos zegepralen ; God stelt

=-';? §ü£ ^^ ^^
der boosheid perk en palen, De logen-

ËÜ
sprekers gaan te grond.

tU ehaag' U,

DE LXIV PSALM.

f f TTmij gehoor te geven

^

Ik zend mijn klaagstem tot uw troon;

h l» \> *-3 «—

*

^^ ?
3^

O Heer, dat zich uw hulp vertoon';

t= ~A A t)g^Ü 3>^E
"f—f^^

Laat my voor 's vijands macht niet be-

.<• o.

^Sven; Behoed mijn leven.

O ^
2. Verberg mij voor de listigheden En voor

den heimelyken raad Der boozen, die, ge-
-^— 6 A . / 1 1 A a ^

neigd tot kwaad, Oproerig in hun doen en

O'
reden, Steeds onrecht smeden.

i^=4 *+-zïm o o

3. I lescheröi mij tegen 't wreed vermogen

I, t-t-?^
Van hen, wier tong is ;ils een zwaard,

Wier taal, met bitterheid gepaard, Tol pij

len dient op hunne bogen, Om V oorelogen.

4. Zij leggen lagen voor de vromen, Ver-

schuilen zich voor hun gezicht, En tref-

£ ^
:

v'

fen straks hen met hun schicht; Waar-

door z\j wreed hen om doen komen,

ÖE
En niemand schromen.

ï
5. 't Is 't kwaad, waarin z' elkander ster-

ken, Dat hun tot samenspraak ver-

strekt ; Hun strikken houden zij be-

i
»»- * 3-4— * » D

? f oV
dekt : Zij zeggen van hun booze wer-

i, » *I^3 NV O
ken : „Wie zal die merken ?'

PAUZE.

6. Hun drift, aan snood bedrog verbon-

cï«
den, Spitst daag'lijks zich op listigheên;

!* t f f
'fr-fr-T'

Hun hart, hun binnenst', peinst alleen

g_L a_ ;r~ jrn s
r^^yr^T-^v

Op valsch' en eerelooze vonden, Om

3» * o
elk te wonden.

7. Maar God, aanschouwend al hun la-

gen, Die bloot zijn voor zijn aangezicht,

Zal ijlings met een scherpen schicht

Hen treffen, en door zware plagen

Hen straf doen dragen.
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V

8. Hun tong, die and'ren durfd' onteeren

En ware vromen, trotsch versmaan, Zal

zelf met schande hen belaan ; Ja, elk zal

hundenrugtoekeeren,Enhenvemeêren.

l^te^
9. Dan zullen alle menschen vreezen, Het

werk verheffen van den Heer, Zijn lof

verbreiden en zijn eer, En op zijn daan.

*
alom geprezen, Oplettend wezen.H

10. 't Rechtvaardig volk zal zich verölij-

£*= t-t-T-1 ^
den, Betrouwend op den Heer alleen

;

d' Oprechten zullen, weltevreên, Ter-

§§11= t"t <> * *g
wijl zij Hem hun harten wijden, Zijn

£mgj£_^
naam belijden.

PSALM LXV.

^^S ^H=*^
e lofzang klimt uit Sions zalen

E^TT~»~*
Tot U," met stil ontzag; Daar zal men U,

^^^^^^f=^F^:
3

o God, betalen Geloften, dag bij dag. Gij

hoort hen, die uw heil verwachten, O

Hoorder der gebeên : Dies zullen allerlei

geslachten Ootmoedig tot U treên.

2. Een stroom van ongerechtigheden Had

^fe ^£ 3^ ^
91

d' overhand opmy; Maar ons weerspan-

nig overtreden Verzoent en zuivert Gij.

Welzalig, dien Gij hebt verkoren, Dien

G' uit al 't aardsch gedruisch Doet

3-1-^ 1'l B s
naad'ren, en uw heilstem hooren, Ja.

wonen in uw huis.^
3. Daar zal ons 't goede van uw woning

ëig^ m *L

Verzaden, reis op reis, En 't heilig deel,

lü£ *=£
o groote Koning, Van uw geducht pa-

l~L~U^f^^=^e

leis. Gij, Gij zult vreeselijke dingen Ons,

in gerechtigheid, Doen hooren, en ons blij

^a
doen zingen Van 't heil, voor ons bereid.

mm^^^m^ ^=^ "ie

4. O onze God, o vast vertrouwen Vanö
't allerverste land, Op wien al 's aard-m *=^ ^m
rijks einden bouwen En 't wijdst gele-

gen strand; Gij, die de hemelhoogeber-

r^
gen Doet pal staan door uw krach:,

Zoodat zij vloed en stormen tergen, Gij

m
zijt omgord met macht.

5. 't Gebruis der zee doet Gij bedaren,

t^r

—

tnr :t

.-:

Daar Gij haar golven stilt ; 't Rumoer
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^Z7 » fr^. »
t

—

f7
der volken, als dei' baren, Betoomt Gij.

waar Gij wilt. Die d' einden dezer aard

y-^-*r £=^=f=-
E

bewonen, Aanschouwen, dag aan dag,

De teek'nen, die uw almacht toonen,

! £
Met vrees en diep ontzag.

PAUZE.

6. Gy geeft, dat d' uitgang van den mor-

gen En van den avond juicht, En dat

men U voor al uw zorgen Ootmoedig

dank betuigt. Het land bezoekt Gij met
6

ft X A— . J

uw zegen, En, door U droog gemaakt,

Verrijkt Gy 'tgroot'lijks weer met re-

» f l l i
gen, Die tot den- wortel raakt.

7. De Godsrivier doet G' overvloeien, En

±-t**-± ff 1

op 't bereide land Het nuttig koren we-

lig groeien; Uw goddelijke hand Maakt

d' opgeploegde voren dronken, Tot uit de

weeke kluit, Waar 't dropp'lend nat is in-

gezonken, Gezegend voedsel spruit.

8. Uw goedheid kroont de jaargetyen

;

Waar Gy uw voetstap zet, Daar doet

Gij 't al ten zegen dijen, Daar druipt

al van vet. Het woeste veld vangt zelfs

1 A A^~7S A 6 A A ^ /
f 3TT"t » -
die droppen, Zijn weide blyft niet droog;

De heuvels steken blijde toppen Met—
t 11 ^
lachend groen omhoog.

n^t-rr~^=n' i * *
9. De velden zijn bedekt met kudden

:

l£ i=£
De dalen zijn bekleed Met halmen, die

* » f-y

—

^=^
van zwaarte schudden, En loonen 's land-

üï
mans zweet. Zij juichen, elk op zyne

o f f
» « a. ?7^ ^

wijze; Uw eer klimt uit het stof: Zy

zingen, uwen naam ten pry ze, Uw goed-

heid en uw lof.

J
1

DE LXVI PSALM.

uich, aarde, juich met blyde gal-
A-

men Den grooten Schepper van 't heel-

al. Zingt d' eer zyns naams met dankb're

psalmen; Verheft zyn roem met lofge-

schal. Zegt: „O hoe vrees'lyk zyn uw

werken! Gij doet uw wijd geduchte

kracht, O God, aan al uw haters merken

Die veinzend buigen voor uw macht.
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2. Al 't aardrijk smeek' U, neergebogen:

Het heff de schoonste psalmen aan, Ge-
ï\ * -

. e» v
/HZt^Mrl ^=*

zangen, die uw naam verhoogen, De

glorie van uw wonderdaan. Komt, al-

*=&
len, ziet Gods wijze wegen; Wat is

zijn werking hoog geducht, Hetzij Hij

•y j ri^^^ ^
't menschdom met zijn zegen Bezoekt.

F
f t

^"^^
of met zijn strenge tucht!

-è-*rrri * k
den, Gelijk het zilver wordt beproefd

m * i jl ^"T^^
5. Een net belemmerd' onze schreden

V-

^^=^ 3 - 3 /
Een enge band hield ons bekneld : Gij

liet door heerschzucht ons vertreden
:

,

Gij gaaft ons over aan 't geweld; Hier

Ë
scheen ons 't water t' overstroomen

5

Daar werden wij gedreigd door 't vuur

;

t-j-Y=Ë3rY*-* r

^
3. God baande door de woeste baren En

^=* ë
breede stroomen ons een pad; Daar rees

zijn lof op stem en snaren, Nadat Hij

ons beveiligd had. Hij zal eeuw uit

eeuw in regeeren ; Zijn oog bewaakt het

heidendom; Hij zal d' afvalligen verneê-

ren ; Hij keert huntrotsch' ontwerpen om.

4. Looft, looft den Heer der legerscharen,

O volken, heft een lofzang aan; Hij wil

ons in het leven sparen, Ons hoeden op

de steilste paan, Voor wank'len onzen

voet bevrijden. Gij hebt ons voor een tijd

bedroefd, En ons gelouterd door het lij

-

Maar Gij deedt ons 't gevaar ontkomen,

f=t f * » ^
Verkwikkend ons ter goeder uur.

PAUZE.

=f=^ EÏJ'J43SÉ
6. Door 'sHoogsten arm 't geweld ontto

i^g
gen, Zal ik, genoopt tot dankbaarheid,

Verschijnen voor zijn heilig' oogen Met

offers, aan Hem toegezeid. Ik zal, nu ik

^^
mag ademhalen, Na zooveel bangen te-

genspoed, Al mijn geloften U betalen,

$=$=ï-j-i^m
U, die in nood mij hebt behoed.

^Ëfel l l j=f=*=^ rl

t. Ik zal het brandaltaar doen rooken Van

't edelst' vee uit kooi en stal ; Zoo worden

vet en merg ontstoken, Bij 't lieflijk rij-

zend lofgeschal; Het reukwerk zal zijn
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mm =M^=J^
geur verspreiden. Daar ram bij ram wordt

aangebracht; 'k Zal bok en rund ten offer

leiden. Opdat men z'U tereere slacht'.

8. Komt, luistert toe, gij Godgezinden,
**

Gij, die den Heer van harte vreest,

Hoort, wat mij God deed ondervinden,
9

f f t^r--t-4-^^
Wat Hij gedaan heeft aan mijn geest

'k Sloeg beilbegeerig 't oog naar boven

^
Ik riep den Heer ootmoedig aan: Ik

e- * f fr-fc^¥ fe£

mocht met mond en hart Hem loven,

Hem, die alleen miï bij kon staan.

9. Waar' ik door ongerechtigheden En

hü
haar aanlokselen bekoord, Dan had de

Heer naar mijn gebeden En jammer-

-f

klachten niet gehoord. Maar nu, nu heeft,

-«-Ij, a ^r^±^

bed gehoor ontzeid.

DE LXVII PSALM.

lgoede God zij ons genadig. EnÖ^s=^l Ö
zegen' ons met overvloed: Hij doe zon

aangezicht gestadig Ons lichten, en Hij

zij ons goed ; Opdat elk genegen Zich aan
,

uwe wegen Op deez' aarde wenn'; En

de blinde heiden, Nu van God gescheiden,

2. De volken zullen U belijden, O God

,

U loven al te zaam; De landen zullen

zich verblijden, En juichen over uwen

naam. Volken zult Grj rechten. Hunne

zaak beslechten, In rechtmatigheid; Vol-

ken op deez' aarde, Die uw arm vergaar-

^C^
met gunstig' ooren, Mijn God op mijnen

wensen gelet; Hrj, die het al kan zien en

* o

hoor» -ii, Morkt' op de stem van mijn gebed.
_ . 1 1 2V-TT V^F¥4^t—IJZ3S
10. God zij altoos op 't hoogst geprezen;

Lof zij Gods goedertierenheid, Die nim-

mer mij heelt afgew»-y.*n. Nochnnjnge-

3. De volken zullen, Heer, U loven, O

Heer, U loven altemaal; Die d' aarde

vruchtbaar maakt vanboven, Datz'ops

op haar gewas onthaal'. God is ons ge-

negen; "nze God geeft zegen. Hij, die
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alles geeft, Hij zal zijn geprezen; Hem

zal alles vreezen, Wat op aarde leeft.

DE LXVIII PSALM.

D e Heer zal opstaan tot den strijd:

Hij zal zijn haters, wijd en zijd, Ver-

girt l j,

—

§ pz
jaagd, verstrooid doen zuchten: Hoe

£ '

3 j_i^ël m
trotsch zyn vijand wezen moog', Hij zal

voor zijn ontzagg'lijk oog Al sidderende

f ï t I i-
^

vluchten. Gij zult hen. daar G' in glans

ï T~r~T~tig
verschijnt, Als rook en damp, die rasm a t j i ^^^
verdwijnt, Verdrijven en doen dolen.

U l 4 l^
'tGodd'looze volk wordt haast + ot asch

& ^rj-rrf^^
't Zal voor uw oog vergaan, als was, Dat

EE <Ul * I
smelt voor gloênde kolen.

2. Maar 't vrome volk. in U verheugd.

Zal huppelen van zielevreugd, Daar zij

hun wensen verkrijger ; Hun blijdschap

zal dan, onbepaald, Door 't licht, dat van

zij n aanzicht straalt, Ten hoogsten toppunt

stijgen. Heft Gode blijde psalmen aan:
3fc

Verhoogt, verhoog4 voor Hem de baan;

m ^ £^=^ ^^ M
Laat al wat leeft Hem eeren; Bereidt

m—± i i m &

den weg, in Hem verblijd, Die doorm ^ m
de vlakke velden rijdt; Zyn naam isI *=&

Heer der Heeren.^ $=£=4—fr-j|gjj
^

3. Springt op van vreugd, verheft zijn lof.

E£ jv j l l
^g ^E^

Die, daar Hij woont in 't hemelhof, Een

^m.* » *^~n i ..u
Vader is der weezen; Die weduwen h'aar

l> l *<£ ^~Ti^
recht verschaft, Die streng haar onder

fik 1*1 ^& ^
drukkers straft, En voor zijn wraak doet

*=S^ t=M l f t^
vreezen; Een God, die zet, uit menschen-

r^rr^rf^
min, d' Onvruchtb'ren in een huisgezin

5S È 3 £ ï ^3! i
En, om zijn macht te toonen, Gevang'-m v L-Ul ^m^
nen uit de boeien redt: Maar die verla-

m f 1
''

t H-H^-ii
tersvan zijn wet Doet in het dorre wonen.

i pauze.

1»4 l-^EE^^ O • Ov

4. O God, toen Gij, met majesteit, Uw

Israël hebt uitgeleid, En op uw hei! doen

*=* X=Ö^ ^^
hopen; Toen Gij langs Parans woesten

EÈ3E S ^ t M v-

grond Hun voortoogt, schokte d' aard

^ M^i^ È ^^ ^
*=&

in 't rond: De hooge heem'len dropen : De

E i
, f t H~T=

T » * ? f
bergen rezen zelfs omhoog : Men zag dit
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Jat^m ^^ ^
Sinaï v-oor 't oog Van Isrels Koning be-

Öb^—^r UU i E
ven. Een milden regen zondt G', o Heer,

T~T TT f f
Op uw bezwijkend' erfnis neer, Om

5^ #=^3^ *=^
sterkt' aan haar te geven.

5. Uw hoop, uw kudde woonde daar

UZI i.
t

ï
Uit vrije goedheid waart Gij haar Een

ÊEjrr& * ^^^p
vriendelijk beschermer; Enhebtellendi-

fc££s£ £=^4^ g
gen dat land Bereid door uwe sterke

m$ee^ i
hand, O Israëls Ontfermer. De Heer

gaf ryke juichensstof, Om zjjne wond'ren

ÜÖ -s- i t 1 t^g
en zijn lof, Met hart en mond, te mei-

3 I £^TT^ 2
den ; Men zag welhaast een groote schaar,

ënan^^^rr*- -u
Met klanken van de blijdste maar, Ver-

6. De koningen, hoe zeer geducht, Zijn

H-tr:*m ;ry~i^ * * i
met hun heiren weggevlucht; Zij vlo-

Efc* i-^^? 4 A £p
den voor uw oogén-Debi

Nl ï &M^
wonnen land Viel zelfs den vrouwen in

tl-! ^ 0,s

1

de hand, Schoon niet me<- uitgetogen.

Al laagl g',o [srel, als weleer, Gebukl

bij tichelateenen ueer, Toen gjj uw juk

moest dragen En zwart waart door uw

dienstbaarheid, U is een beter lot be-

SË
# ^^=4==81

reid: Uw heilzon is aan 't dagen.

7. Gelijk een duif, door 't zilverwit En

^=?=^^Ef^^ <>*=

't goud, dat op haar veedren zit. By

tlii ) J> M-rr^ ||)g
't licht der zonnestralen Ver boven andre

IPÉ et 1 1

1

voog'len pronkt, Zultgy, door 't Godhjk

tyuX » »=*k-&—t=f?
oog belonkt, Weer met uw schoonheid

^^-^^Q^fc^a

pralen. Wanneer Gods onweerstaanb're

hand De vorsten uit het gansche land

Verstrooid had en verdreven, Ontving

zijn erfaeel eed'ler schoon, Dan sneeuw,

hoe wit zij zich vertoon', Aan Sal-

mo.i ooit kon geven.

II PAUZE.

8. Dat Bazans hemelhooge berg Met al

zyn heuv'len Sion terg' En wane t' over-

treffen; Wat springt gij, bergen, trotsch

omhoog? Wat wiï^. g' u, in der volk'ren

oog, Bij Sions berg verheften? God zelf

ueefl dezen berg b geerd Ter woning,
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t±f

orn, aldaar geëerd, Zijn heerlijkheid te

toonen; De Heer, die hem verkozen

heeft, Die trouwe houdt en eeuwig leeft,

g| ^=±=±=t *=^
Zal hier ook eeuwig wonen.

KH , 4 TT] U »-''

9. Gods wagens, boven 't luchtig zwerk,

fe L_U i -IM ^3 IL

Zijn tien- en tienmaal duizend sterk,

K'>* * :U>^, \ U.v
Verdubbeld in getalen. Bij hen is zijne

majesteit, Een Sinaï in heiligheid, Om-

ïzttï ^^ 3=5tó
ringd van bliksemstralen. Gij voert ten

*ö ^ n^r^
hemel op, vol eer; De kerker werd uw

^m i=r±3
buit, o Heer; Gij zaagt uw strijd bekro-

S^ , j | 1 l__^
nen Met gaven, tot der menschen troost

Tf T T f4 5:m
Opdat zelfs 't wederhoorig kroost Altijd^^ *^

bij U zou wonen

10. Geloofd zij God met diepst ontzag;

Hij overlaadt ons, dag aan dag, Met zijne

gunstbewijzen. Die God is onze zaligheid
;

Wie zou die hoogste Majesteit Dan niet

KJX4-4- *f& ?m^
met eerbied prijzen? Die God is ons een

God van heil; Hij schenkt, uit goedheid

zonder peil, Ons 't eeuwig, zalig leven;

E* i-i l il 1 £
Hij kan, èn wil, èn zal in nood, Zelfs

EiTT r i Tf -*.

bij het naad'ren van den dood, Vol

^ i k i-X *=&
komen uitkomst geven.

III PAUZE.

11. Gewis, hoe hoog ca

$ *i-

3
e nood mag gaan,

God zal zijns vijands kop verslaan; Dien

^i-X^^^/i i/
haar'gen schedel vellen; Dietrotsch, wat

heilig is, onteert, En, daar hij schuld

m £^ ^^ ^
met schuld vermeert, Zich tegen Hem

S * ir \—±m T T^f
durft stellen. De Heer heeft zelf onsmm ^^zt—H^
toegezeid: ,,'k Zal u, door machten wijs

En o ^J4 * * *-+^£
,beleid, Uit Basan weer doen komen;

V4X-LX44 * * f
*s

„U zullen, als op Mozes' beè, Wanneer

KU T T f^ ^
„uw pad loopt door de zee, Geen gol-

12. „Dan moogt g' in zegepraal uw voet,

„Ja uwer honden tong, in 't bloed Van

„eiken vijand steken." O groote God, ge-

duchte Heer, Uw gangen, zoo vol roem

en eer, Zijn aan uw volk gebleken ; Degang-

EU'' ? S^f=f=g ï

en van mijn God en Vorst, Wien, schoon
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m^^3- s i
Hij 's werelds rijkskroon torst. Deez'

woningen behaagden. De zangrei trad den

üüëé o r^r^-^-r^
speelrei vóór, In 't midden ging het vroo-

MZn-^iZBS
Hik koor Der trommelende maagden.

B^ i-iXj-i 4^-w
13. Looft God in zijn gemeent' alom, Den

I
Heer, gij, die in 't heiligdom, Alslsrels

PP^j ^M-v
kroost, moogt naad'ren. Hoe vroolijk gaan

dé stammen op Naar Sions Godgewijden
m
K-L-0 » "1=£^E£ £

«^
<—

^

:

top, Met Isrels achtb're vaad'ren ! De

^1rTh--M=^ f » * riï
vorsten van elks huisgezin, Zij trekken

^H-T^^ iü>^

aan: hier Benjamin; Schoon klein, hij

v4

—

k o <. ^r~i~^7
mocht regeeren; Daar Juda's stam,- die

3ÏCmm 3ee: » f fH=f^y
glorie won; GindsJNaphthali en Zebulon;

^ fl l t-J^JE *=^
Om God, hun Koning, t' eeren.

IV PAUZE.

-"
jt». i Hr1^"^ jj/

14. Uw God, olsrel, heeft de kracht Door

zijn bevel u toegebracht. O God, schraag

- M§ÜÜ >> Ï=^=F
dat vermogen; Versterk, hetgeen Gy

- t)
Nv ï$ rr i _±i

hebt gewrocht, En laat uw hulp, door

£14 i mÊ^m
ons verzocht, Uw volk voortaan verhoo-

Ehz^ixsë^^
gen. Dan passen, uwen naam ter eer,

Om uwes tempels wil, o Heer, De vor-^^ iTlrv
sten op uw wenken; Zij zullen U van

allen kant, Zelfs uit het allerverste land,

^^
Yereeren met geschenken.

ISe l I 1_4_J^
15. Scheld met uw stem het wild ge-

flü- o U4-t-44-J^
diert, Dat in het riet zoo weeld'rig tiert;

ïgy^Us-^TTT-^
De stier- en kalverbenden; Het volk, dat

i ï j^^g - o ir i^&
stukken zilvers geeft, En dus zich on

V'j
,

i^** I ^Pf?
derworpen heeft, Maar loert op onz' el-

n "» ^ r~t~t i t =g
lenden. Gewis, wij zien hen reeds be-

rooid, En 't oorlogzuchtig volk verstrooid

;

Gezanten zullen naad'ren; Egypte zal,

met Moorenland, Tot God verheffen hart

en hand, Den God van onze vaad'ren.

16. Gy koninkrijken, zingt Gods lof;

Heft psalmen op naar 't hemelhof, Van-

ouds zijn troon en woning; Waar Hy,

bekleed met eer en macht, Zijn sterke

stem verheft met kracht, En heerscht als

Sions Koning. Geefl sterkt' a;m onzen

God en Heer; Hy heeftin [sraöl ztfn eer
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En hoogheid willen toonen. Erkent dien

God ; Hy is geducht; Hij doet zijn sterkte

boven lucht En hoven wolken wonen.

W, j^B^P^JÉ 3
17. Hoe groot, hoe vrees'lijk zijt G'alom,

Uit uw verheven heiligdom, Aanbidd'lijk

%m *=§: m=^=¥=j-
Opperwezen! 'tlslsrels God, diekrach-

P^
ten geeft, Yan wien het volk zijn sterkte

fil, » »^^Efel
heeft. Looft God; elk moet Hem vreezen.

DE LXIX PSALM.

gekomen; Ik zink in 't slijk; ik voel mij

overstroomen ; Ik ga te grond; de vloed

jammerstaat; Mijn keel is heesch, zij is

van droogt' ontsteken; En daar ik hoop

op God, mijn Toeverlaat, Schrei ik mij

blind: mijn oogen zijn bezweken.

2. Men telt veeleer de haren van mijn

* ^ ^» « 1 :

hooid, Dan hen, die mij, doch zonder

oorzaak, haten; Men zoekt mijn dood;

Ö^ 3^^^^^
99

geen onschuld kan mij baten; Hen zieH^ 6
f f » ÊE5-EEÏÉS9E ^m

ik sterk, maar mij van kracht beroofd.

mm o T X b;
Men eischt van mij, waar ik m' onschul

^-U^^-M- 2
dig ken, 't Geroofde weer ; 'k moet voor

HUi l » tZ^-l A l p
voldoening zorgen. Gij weet, o God, hoe

mm
ver ik strafbaar ben; U is mijn schuld,

mijn dwaasheid, niet verborgen.

3. Beschaam door mij de stille hope niet

Van hen, die U, o Heer der legerscha-^—« A I~£feEfe*

ren, Verwachten; laat geen schande we-

i «=^c -t~f^ m^
dervaren Aan hen, die U steeds zoeken

in verdriet. Met mij verging hun hoop,^
o Isrels God , Daar ik mijn smaad om

Uwentwil moet dragen. Mijn aanschijn

is bedekt met schand' en spot ; Helaas,

wat heb ik stof tot bitter klagen

fe£

I PAUZE.

£=ë
4. Mijn broed'ren ben ik vreemd, door elk

ï l i » ^ . pE^E^
onteerd, En onbekend den zonen mijner

Fuq » S ^?
moeder ; 'k Vind onder hen noch schutsö
heer, noch behoeder; Want d' ijver van
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a /

uw huis heeft mij verteerd. Ik draag

4 I A ~=~7 A Aa. a v^Hr<r a lil^i
den schimp, den smaad en overlast Der-

genen, die, alziende God, U smaden;

Ik heb geweend, mijn ziel heeft steeds

3^
n"» rt

£=È
gevast, Maar 'k word te meer met

smaadheid overladen.

\Lté 1 i ~ » 6 H 7
3>±=

5. Ik heb mijn vleesch met eenen zak

m ï=ï s
bekleed, Maar hoor mijn naam ten spot

Ü=£
T

-*Q V ^^
en spreekwoord maken; De rechters zelfs

;i~T~fe£ ^^ 3
doen niet dan klappen, laken: 'k Ben

pn ï ^H^~ö
't snarenspel van dronkaards in mijn

!r« f f 9 6 fE^BES*
leed. Maar, Heer, tot U, tot U is mijn

Z li >> 5T»~» r=PJg
gebed; Daar is, o God , een tijd van wel-

m S m^
behagen, Een tijd van gunst, te mijner

ffr"* <r^ É=£
hulp gezet; Hoor, naar uw trouw en

Oz
-." ^E^f V O *

heilwoord, dan mijn klagen.

P^_t~t=S~ a M ^
6. Huk, door uw macht, mij uit het slijk:

v- * jLq. *^X-^i
behoed, En laat mij niet verzinken in de

.

* NN
A ' Ü3

Maar red mijij uit de b
mm
handen

l o o
4 f

•>

T
mijner haat'ren, Uit dezen kolk en die-

:ffi=j=?=g-» f f ^^
vatervloed. Och, laat den stroom

mij over 't hoofd niet gaan, Maar dat

uw arm 't geweld der diepte stuite : Dat

toch de put niet worde toegedaan. Noch

-:n& ErSifc ^
over mij zijn mond voor eeuwig sluite.

7. Hoor mij, o Heek , uw goedertierenheid

Is goed; zie mij dan aan met gunstig'

:
* Ua O - ,A- ^m

<>
^^

oogen. Hoe teer, hoe groot is mij uw»*=^ £ ï
mededoogen! Verhoor uw knecht, die

fttn ? <—«-f f ^
heete tranen schreic. Verberg voor hem

feS£g=5 * 3Ü
4
-

uw aangezicht toch niet; Want ik be-

zwijk door angst en tegenheden ; Ai, haast

U mij ter hulp in mijn verdriet; De nood

klimt hoog; verhoor mijn smeekgebeden.

II PAUZE.

8. Genaak, genaak in gunste tot mijn ziel;

Bevrijd ze; laat de boozen, die mij

haten, Vijandig zijn, en alle deugd ver

laten, Nooit roemen, dat ik in hun han-

den viel. Gij weet, wat schaamt' en smaad

mij treft, o God, Daar niemand zich

]ui)i] unhoilaan wil trekken; Hoeschand'-
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lijk ik der boosheid strek ten spot; Gij^ BE$ *=$:
kent hen, die mu' dezen angst verwekken.

4a 1~t ÈË=1ê2
9. Versmaadheid breekt en scheurt mij

H=°=^ £^Ü 5
't hart vaneen; Ik ben zeer zwak; de

tii, Ui f
„»-*z^—rry^

lasteringen snijden Mij door de ziel; ik

^x~r-t^ s £
^

wacht naar medelijden, Naar troosters,

maar, helaas, ik vind er geen. Ja, groote

m e ^^
God, zij hebben mij, tot spijs, Bij al mijn

m mm Ü?
smart, nog bitt're gal gegeven ; Een edik-

^^ Ï=É *^ M
teug is zelfs een gunstbewijs. "Wanneer

HÉ £F=F=^^
de dorst imjn lippen saam doet kleven.

£H- * i£ ïe5
10. Hun tafel word', o God, hun tot een

h '1 <L S ^ :
ügg

strik, Een valstrik, waar zij straks in

ö ^ v> S m
blijven hangen, En vollen loon van al

UU *-*- *=^F ÜH *

hun kwaad ontvangen ; Vervloek hun

spijs; dat niets hun ziel verkwikk'. Ver-

blind hun geest ; verduister hun verstand

;

Verdonker hun gezicht; bewolk hun oogen

;

Verbreek hun kracht door uw geterg-

de hand; Dat rusteloos hun lend'nen

wagglen mogen

III PAUZE.

%W 6 ft—* l l
.

1. Stort over hen uw gramschap uit:

^^ ÉÊÈ WM
vertoon Uw heeten toorn; grijp aan hen

£ ï ^ ü3̂=^ 3ü
die U haten; Dat hun paleis verwoest^^*^ T -»1
zij en verlaten; Dat niemand meer in

T^~r^r^ TT-*-?
hunne tenten woon'. Want dit geslacht,

^S <> 3- 5
4

dat zich in 't kwaad verheugt, Vervolgt,

1 * * l -rTt 3X g
dien Gij verwond hebt en geslagen; Zijn^S Ö 5?

smart strekt hun tot tijdverdrijf en

3s= i==È ï ^

vreugd; Zij doen van praat en schimp^^ ^=^
schier alles wagen.

:* a M öè 53
12. Doe misdaan toe tot al hun euvel-

4-^^4-Xi^
daan; Laat hen tot uw gerechtigheid niet

]*nS=$= XLX^ , A i s^
komen ; Maar delg hen uit het levensboek

i ^ £ fc=ê: 3
der vromen; Schrijf hen met uw recht-

ri^-^f ö 2
vaardig volk niet aan. Maar ik, ik ben el-

fr-frm* .
:£- Ö <EE?

lendig en vol smart; Uw heil, o God, voer'U U * ^ 3E2
m' in een hooge woning ; Dan zing ik bhj

.

m ^ &&
en uit een dankbaar hart, Dengrooten

3> TT~»~t
naam van mijnen God en Koning.

^—i—

f

£É oö
13. Dat zal den Heer veel aangenamer
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£ Ö t-i—W
zijn, Dan os of var, die hunnen klauw

verdeelen. De blydschap zal het hart der

m^ m £

vromen streelen, Als zij my zien ver-s^
lost van smart en pijn. Gij, die God

±±=±^U *=^ ï
zoekt in al uw zielsverdriet , Houdt aan,

S
m

grijpt moed, uw hart zal vrooly kleven:^
Nooddruftigen veracht zijn goedheid niet;

Nooit zal Hij zijn gevangenen begeven

^
14 Gy, hemel, aard' en zee, vermeldt Gods

i
lof; Laat al wat leeft zijn trouw en

goedheid prijzen; Want God zal aan zijn

EMU—la. *=?= Ü :^E
Sion hulp bewijzen, En Juda's steen her-

bouwen uit het stof. Daar zal zijn volk

fe m ^ W^
weer wonen naar zijn raad, God eeuwig

Li » Ij l j^===^
hun zijn volle gunst betoonen; Daar zul-

l £ ÏËÜ \V-
2

len zij, Gods knechten met hun zaad,

Zij, die zyn naam beminnen, erflijk wonen.

DE LXX PSALM.

D-|>C o Ö» *•/

B
aal haastig ter verlossing neer,

? f * o
o T

God, en red mij uit gevaren, Uitang-

i,f i^s I.'
bten, die mijn ziel bezwaren; spoed U

te mijner hulp, o Heer. Laat allen, die

mijn ziel belagen, Beschaamd en schaam-

rood van mij vliên; Laat, die met vreugd

myn rampen zien, In hunne wenschen

^^

fe
nimmer slagen. ^

2. Laat allen, die, met schampïen spot,

tfe^^FpF^T—

Y

My hoonen, tergen 'en onteeren, Hun

£=?
schimp ten loon. teruggekeeren, Vergaan

opuw geducht gebod. Laat hen, die zich

tot U begeven, Hen, die uw heil bemin

z

nen, Heer, Gedurig juichen tot uw eer,

-e— vv o

En zingen: „God zij hoog verheven."

fe
3. Ik ben nooddruftig, arm en naakt ; O

God, mijn Helper uit ellenden, Haast

U tot my ; wil bijstand zenden; Uw komst

is 't, die mijn heil volmaakt.

DE LXXI PSALM.

den; Dat mij geen schaamt', o Heer, In

eeuwigheid verneèr'; Red mij door uw

gerechtigheden; Bevrijd mij; neig uw
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ooren; Verlos mij; wil mij hooren.

2. Wees mij een rots, om in te wonen;

ïf^§£ 2
Een schuilplaats, waar mijn hart Steeds

toevlucht vind' in smart. Uw hoog bevel

zal blikbaar toonen, Dat Gij, o groot' Ont

^
fermer, Mijn burcht zijten beschermer.

3. Bevrijd mij van 't geweld des snooden,

s ^
Die 't heilig recht verkracht; WiensM
trotschheid mij veracht. Ik wacht op U,

3 ».

o God der goden , Op wien ik vast ver-

trouwde, Van dat ik 't licht aanschouwde.

4. Zoo Gij, van dat ik werd geboren, Ja

van mijn eerst begin, Mij niet, uit teed're

verloren; Dies doe ik, in gezangen, U

steeds mijn lof ontvangen.

I PAUZE.

5. 'kWas als een wonder in elks oogen;

Doch Gij, myn Toevlucht, Gij Stondt

mij met sterkte bij ; Laat dan mijn mond

uw naam verhoogen En al mijn levens-

li «9 *"-"!
^ l 1=^*=&

dagen Van uwen roem gewagen.

5
6. Verwerp mij niet in hooger jaren; Laat

bij den ouderdom, Dien 'k in uw gunstm ^ m ^ ï
^

beklom, Uw voorzorg over mij niet va-

1 »«»V
ren Laat met de kracht van 't leven,

Uw hulp mij niet begeven.

5
7. Hen, die op mijne ziele loeren. Hoort

EU-i » * ^ ui ë
men, in hunnen raad, Uit onverzoenb'ren

S Ö
haat, Een goddelooze schimptaal voeren,

Ë*

En, tegen recht, te zamen Mijn onder-

9 Kv-ts

Ë$
gang beramen.

,Ziet," zeggen zij, „hij ligt verschoven;

si I
„God staat niet aan zijn zij; Jaagt, jaagt

Ei , 1 | ~T"^ IB
„hem; grijpt hem vrij; Hij kan geen uit-

.komst zich beloven." O God, toon m'uw

i i» f
*£- 3=fcB :

ontferming En haast U ter bescherming.

2
9. Doe hen beschaamd staan en bezwijken,

til.,* U » »
. * i ^

Wier woede my bestrijdt, 'Wier haat mijn^
rust benijdt:

lT~f 4 »-

Doe hen met smaad en

2_» ff ff »«<> v
'

schande wyken, Die tegen mij zich ster-

^
ken, En mijne ramp bewerken.



104 PSALM LXXI.

II PAUZE.

10. Mijn hart zal steeds op U vertrouwen;

ü i-* i * ^E5Èë
Mijn mond vindt tot uw lof Gedurig

ga t:

ruimer stof, En zal uw recht en heil

$ mm tei2^§
ontvouwen; Schoon ik de reeks dier

^ » U * ^^
schatten Kan tellen noch bevatten.

EL?» i j 4 I 1 *^N=z

11. Ik zal blijmoedig henentreden In

HüÉ Ud^
's Heeren mogendheid. Mijn hartisuitge

^m ^—mk *=$:
.

breid, OHeer, om uw gerechtigheden, Ja

frirH-f t
»»»'*TTli"^

die alleen te prijzen, Opaangename wij zen.

"*» i i r~i "t ^
12. Gy hebt my van myn kindsche da-

III PAUZE.

14. Ik roem, o eeuwig Alvermogen,

'kRoem uw gerechtigheid, Die zooveel

glans verspreidt, Zoo heerlijk schittert

uit den hooge. O Heer der legerscha-

^m.^
ren. Wie kan U evenaren?

*£ft» l l | | l—*—»1^
15. Gij deedt mij veel benauwdheid sma-

I M ^^ ^ fe
ken En drukkend harteleed; Maar, tot

¥*=£=? 3=^ Ö *EÖ
mijn hulp gereed, Zult Gij my weder

ï^j » »VE^^j^
T

* Nv

levend maken, Mij uit den afgrond trek

B^ g^fe^ ^^
ken, En met uw vleug'len dekken.

£* f^^ Ö
gen Geleid en onderricht; Nog blijf ik

KU i >> g-^t -—
~^~f^

naar mijn plicht Van uwe wond'renblij

i»g-<r~1^~f f f-^^^7
gewagen; O God, wil mij bewaren By

13. Blijf mij in mijne grijsheid sterken;

Verkwik mijn ouderdom; Bewaak my

van rondom; Zoo meld ik dit geslacht

uw werken; Zoo zal 'k uw grootheid

j^^^
zingen ^oor hun nakomelingen.

iM * l l ^ ^ &-^>4~»v
16. Gij zult met luister mij omringen

B^ m o M
Mij troosten in mijn smart. Dan zal

srrrT~^=g=? t
* -^

ik, bly van hart, Met luit en harp uw
g^ >4 <r-^>- » ry -f-f»o »y
goedheid zingen, O heilig Opperwezen,

17. Mijn lippen zullen juichend roemen,

In psalmen, U gewyd, Dat (lij mijn Hel-

6U jEF^-^HF^" v 9
y

I
* 1 —

per zijt; Mijn tong zal U myn Redder

noemen; Uw gunst den Godgetrouwen,

n -L
1

Ol i-ir-v-4 * >>

Den gansenen «lag, ontvouwen.



PSALM LXXI, LXXII. 103

18. 'k Zal uw gerechtigheid verheffen,

Die mij in eer herstelt, Die al mijn ha-

m 3£ ï=^ 30
ters velt. 'k Zie hen door schand' en

f f f_^Z

schaamte treffen; Ik zie hen schaamrood

*=^
vluchten, Die mh'ne ziel doen zuchten.

DE LXXII PSALM.

^ f f « » ff gg
VJ eef, Heer, den Koning uwe reen-

ff ^ ,v A ,v" A <V

ten, En uw gerechtigheid Aan 's Konings

zoon, om uwe knechten Te richten met
B . 1 1 I I 1 .v rt ,,-zgf

beleid. Dan zal Hij al uw volk beheeren,

Rechtvaardig, vijs en zacht; En uw el-

lendiger, regeeren; Hun recht doen op

2. De bergen zullen vrede dragen, De

heuvels heilig recht: Hij zal hun vroolijk

op doen dagen Het heil, hun toegezegd.

't Ellendig volk wordt dan uit lijden Door

zijnen arm gerukt : Hij zal nooddruftigen

bevrijden; Verbryzlen, wie verdrukt.

3. Zij zullen U eerbiedig vreezen, Zoolang

er zon of maan Bij 't nageslacht, ten

§Ü^i 3?=&
, f » 6 /

licht zal wezen, En op- en ondergaan.

1r~U -l ^TZZ?
Hij zal gelijk zijn aan den regen, Die

daalt op 't late gras; Aan droppels, die met

milden zegen Besproeien 't veldgewas.^
4. 't Rechtvaardig? volk zal welig groeien

;

3t^
Daar twist en wrok verdwijnt , Zal alles

+ » ? t̂
door den vrede bloeien, Totdat geen

3r.

maan meer schijnt. Van zee tot zee zal

H^f-^^^M t r^f^ ^

Hij regeeren, Zoo ver men volk'ren kent;

r^T^
Men zal Hem van d' Eufraat vereeren

m
Tot aan des aardrijks end.

5. Het woeste volk zal voor Hem knielen

;

m ^3E ^ ^ j£

Zijn vijand lekt het stof ; En Tharsis voert,

?3E ö Si?
met rijke kielen Geschenken naar zijn

tu- 6 n u-4-r^*^
hof; Met giften zullen langs de stroomen

De koningen der zee, En Scheba nevens

^
Seba komen, Hem smeekend om den vree.

PAUZE.

* ^
Ja elk der vorsten zal zich buigen, En

^m m w

vallen voor Hem neer : Al 't heidendom^~i-*U
zijn lof getuigen, Dienstvaardig tot zijn

4*
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eer. 't Behoeftig volk. in hunne nooden, In

hun ellend' en pijn, Gansch hulpeloos tot

Hem gevloden, Zal Hy ten redder zijn

e? » h « *i^f^
7. Nooddruftigen zal Hij verschoonen ; Aanm * * o ^
armen,uit gena, Zijn hulpe ter verlossing

4=è:
toonen : Hij slaat liun zielen ga, Als hen

geweld en list bestrijden, Al gaat het

nog zoo hoog ; Hun bloed, hun tranen en

fè
hun lijden Zijn dierbaar in zijn oog.

8. „Zoo moet de Koning eeuwig leven!"

^ZT~irT~r7UU
Bidt elk met diep ontzag: Men zal Hem

't goud van Scheba geven, Hem zeeg'nen

dag bij dag. Is op het land een hand-

vol koren, Gekoesterd door de zon,

't Zal op 't gebergt' geruisch doen hooren,

>>

Gelijk de Libanon.

9. De stedelingen zullen bloeien, Gelyk

het malsche kruid. Zijn Tiaam en roem

tT*" f t »~tt~ *==f_±_±z
zal eeuwig groeien; Ook zal, eeuw in

ï X ^g&£
Hun zal een schat Tan zegeningen, In

3E

Hem, ten erfdeel zijn.^ ?
10. Dan zal, na zooveel gunstbewijzen,

*¥f
't Gezegend heidendom 't Geluk van dezen

^E^ ^H—^^r 2
Koning prijzen, Die Dayids troon beklom.

^^ t-t I | ^ ^ <r

Geloofd zij God, dat eeuwig Wezen, Be-

kleed met mogendheên ; De Heer, in Is-

raël geprezen, Doet wond'ren, Hij alleen.

mm
11. Zijn naam moet eeuwig eer ontvan-^ ^B^
gen; Men loov' Hem vroeg en spa; De

SI ï=-i—^> i

wereld hoor', en volg' mijn zangen

^Ü fcc*:

Met Amen, Amen, na.

J

DE LXXIII PSALM.

a waarlijk, God is Isrel goed,

Voor hen, die rein zijn van gemoed ; Hoe

donker ooit Gods weg moog' wezen, Hrj

t

I

eeuw uit, Het nageslacht zijn grootheid=M=t=f=T *
•

zingen, Zoolang hel zonlicht Bch\jn'.

ziet in gunst op die Hem vreezen. Maar.

ach, hoewel mijn ziel dit weet. Mijn

voeten waren in mijn leed Schier uitge-

weken, en num treên Van 'tspoor der

Godsvrucht afgi
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2. Ik zag met nijdig' oogen aan, Hoe dwa-

zen hier op rozen gaan, En hoe godd'loo

55^ £=£ *==f ö s
zen in hun gangen Al veeltijds rusten

^m*=* ^ü "M^rV
vree erlangen. Zij weten van geen tranen-

U^4=£ 3^
brood, Yan geene banden, tot hun dood;

S t t * f » O - /
Hun kracht is frisch; zij zijn gezond

:£=*r^g ^
Tot op hun laatsten avondstond.

£ **

3. Zij weten doorgaans van verdriet En

Ei» f t
v

» ^ ^s
moeit', als and're menschen, niet; Men

& ''T X ^ ^
ziet hen bitt're smart noch plagen, Als

gJili_^B *=& ï
^

and're stervelingen, dragen. Dies z\jn

gi^g^F ^ ^
zij trotsch, en doen den waan, Gehjk

een gouden keten, aan; 't Geweld, dat

deugd en plicht versmaadt, Bedekt hen

4. Indien men op hun voorspoed let, Hun

oogen puilen uit van vet; Hun weelde, wat

zij zich beloven, Gaat hun verbeelding

nog te boven. Zij mergelen de menschen

uit, En spreken, trotsch op roof en buit,

Steeds uit de hoogte van hun macht,

?X^T~t--±-^ *^
Terwijl hun hart de deugd belacht.

i pauze.

fot« f ~T f * *^ v

5. Hun mond tast zelfs den hemel aan;

Klr^fr wm 2EE2

Gods albestuur schijnt hun een waan;

tflnr-f f » fl
jl «=y?

Terwijl hun tong op aarde wandelt,

Kl. a 1 * 5^5
Geen mensch ontziet, maar elk mishan-

ü ^ T t Y t se=?

delt. Daarom keert zich Gods volk hier-

e ^ I 1 » i £ g
toe, En schrikt, wanneer hun, bang te

gr^irr 1^^ o o-/
moê, Het water, daar hun niets gelukt,

Tt~.j—

£

»-» »-
Met bekers vol wordt uitgedrukt.

jl.flft " f=f f » _4 0-

6. Dan peinst de ziel : is 't waar? zou God

m m s
Ook weten van mijn droevig lot? Zou

S £=£ ^ 52

d' Allerhoogste van mijn klagen En

§±ö B ?*=^ ^^
bitt're rampen kennis dragen? Zie, deze,

§^ 1 1 » L'

hoe godd'loos en wreed, Zijn evenwel be

Üi ^^ ï f
, i f?-^

vrijd van leed ; De rust volgthen op alhun

fiu- 6 |-4^E
paan, En hun vermogen groeit steeds aan.

^^ffr * o »?
7. Zoo heb ik dan vergeefs gestreên, Mijn

m t
v

» rE afc ö
hart gezuiverd en gebeèn ; Vergeefs heb

E i,0TT£=*= »
fl 1 I j=ig

ik in reine plassen Van onschuld mijne^^ m s
2

hand gewasschen; Want al den dag ben
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^ ÜÉ ÉÊë

^Q^)

ik geplaagd: Mijn ziel verschrikt, mijnö £=S
boezem jaagt : En nooit verscheen er mor-

F^=^ ^ m̂ L-b * »
genstond. Waarop ik geen kastijding vond.

£Wi f f f» ».1 8.

8. Zoo ik dit zeggen staven zou, Gewis.

^^ :t

dan waar' ik niet getrouw Aan 't waardm o <m ^^^
geslacht van uwe kind'ren, En zou hunM 3=

hoop en moed vermind'ren. Nochtans

heb ik met al mijn kracht Die Gods-

regeering overdacht; Maar 't was een

£=3 Üüs
stuk. dat, in mijn oog, Mij moeilijkm ^E^

viel en veel te hoog.

9. Dit duurde, tot ik uit dien drom Van

neev'len ging in 't heiligdom, Om met

de Godspraak raad te plegen. Daar zag

ik, op wat gladde wegen De voorspoed

zelfs do boozen leidt, En hoe G' in 't eind

hun val bereidt; Zij storten van den top

van eer In eeuwige verwoesting neer.

II PAU ZE.

1". 11"'- worden zijj, rot ieders schrik, Ver

mM
nield, als in een oogenbllk ! Hoe moeten

zij het leven enden, Van angst verteerd

in hun ellenden ! Hun weeld' is als een

droom vergaan. O Heer, wanneer Gij op

zult staan, Zult Gij hun toonen, onver-

§ö 5 ^Êm o
wacht. Hoe Gij hun ijdel beeld veracht.m f f r^=^^ **

11. Toen 't zwellend hart met ongeduld En

^m f=^ s
wrevel' afgunst werd vervuld, En ik ge-

H-» 6 ! 1 » *- & ^?
prikkeld in mijn nieren, Om trotsch mijn

g B=*^ s
drift den toom te vieren, Was mijn vermm *£=& zr^r'»v
stand van licht beroofd ; Ik heb Gods waar-

fe*̂ ^ ^=3^ rr-ri*=^

heid niet geloofd, Maar was, door mij n ver-

waanden geest, Bij U een onvernuftig beest.

12. 'kZal dan gedurig bij U zijn, In al

mijn nooden, angst en pijn: U al mijn

liefde waardig schatten. Wijl Gij mrjn
/

rechterhand woudt vatten. Gij zult mij

leiden door uw raad, O God, mijn Heil,

mijn Toeverlaat; En mij, hiertoe door U

bereid, Opnemen in uw heerlijkheid

L8. Wien heb ik nevens U omhoog ? "Wat
& * a -g tr

$=,f * ?E^ ?r'
zou mijn hart. wat zou mijn OOJ
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nevens U toch lusten? Niets is er, waar

ik in kan rusten. Bezwijkt dan ooit, in

ö
bitt're smart Of bangen nood, mijnvleesch

^ * » o./

g
en hart, Zoo zult Gij zijn voor mijn gemoed

Mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed.

i^tó ^y f» 04 */
14. Wie, ver van U, de weelde zoekt,

t
{
r t t ^
Vergaat eerlang en wordt vervloekt;

feE Ö Ö ^=^ £
Gij roeit hen uit, die afhoereeren. En U
ÈÉ *=?=?

s
den trotschen nek toekeeren; Maar 't is

£§
mij goed, mijn zaligst lot. Nabij te

**4-j : ^2

wezen bij mijn God; 'k Vertrouw op

ï

\

Hem geheel en al, Den Heer, wiens

^^
werk ik roemen zal.

DE LXXIV PSALM.

W :

<|? » I \
'» *~£l" j J, y

aarom, o God , zijn wij in eeuwig-

heid Van uwe gunst en onderstand ver-

stoken? Hoe kan uw toorn dus tegen

ons nog rooken, Die schapen zijn, zelfs

2. Herdenk de trouw, aan ons voorheenm -* l i » o j> j /
betoond; Denk aan uw volk, doorU van

£_jv f«<fr-HÊ É=ï ^
ouds verkregen; Denk aan uw erf, het

voorwerp van uw zegen, Aan Sions berg,

waar G' eertijds hebt gewoond.

3. Ruk spoedig aan, verdubbel uwe

schreên; Zie, hoe de stad verwoest ligt

SE?

en vergeten ; Des vijands macht heeft

£=£
alles neergesmeten, Uw heiligdom ver-

^
dorven en vertreên.

4. Uw vijand heeft, ter plaatse van 't ge-

fcz3jE

bed, Gehjk een leeuw gebruld by 't ze-

:y*s: 3*=

gevieren ; Zelfs, U ten schimp, beelt-hij

<E=Z

zijn krijgsbanieren, In trotschen moed,

tot teekenen gezet.

5. Elk woedt om strijd, en toont zich

§ëö 3=É ë
onbeschroomd ; Men houwt en hakt, dat

i j sl f «o »—»-| | 6 ^
poort en binten beven; Gelijk men slaaft,

om bijlen aan te geven, En yv'rig kapt

j * i i
in 't hoog en dicht geboomt'.

6. Dus hebben z' ook, doldriftig, onbe-

_ A j, t*~öJu j, f^
suisd, Graveerselen, pilaren, wanden, bo-

gen, Wier kunstsieraad de lust was
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^m ^^ Ï=ÉÈ ^
van elks oogen, Met zwaard, houweel en

H_^uq
hamer woest vergruisd.

M » IW M t | jg
7. Uw Heiligdom is door het vuur ver-

Ï=É m
teerd: Niets heeft zijn glans voor 't woên

ï 3p^ *=2B
des gloeds beveiligd ; Uw schoon paleis,'Hl

f~?~*- a
-l^

uw woning is ontheiligd, Ten grondeWil
-<•

toe in puin en asch verkeerd.

^^ » JL Ii J> * U
8. „Laat," zeiden zy, „laat ons het gan-

r^ mm * nm
sche land, Geplunderd, voor onz* over-

k f "*V" ü£ vv
^

macht doen zwichten." Hun wreede vuist

£f^f ^=^ ^^
heeft al de Godsgestichten, Uw naam ten

hoon, verbrijzeld of verbrand.

I PAUZE.

W » * t ir-f-jrt Ë
9. Wy zien aan ons, na al dit ongeval.

J, 1 » g'jrt !> 4-
.'

Geen teek'nen meer van uwe gunst ge

N\ O t-y-, » l i ^
geven; Niet één profeet is ons tot troost

*-*-* ï=£ * v'

gebleven; Geen sterv'ling weet, hoe-

k=±=tt
lang dit duren zal.

E4 » J> 'I » '» U i ^
10. Hoelang, oGod, zal, in dit zwaar ver-

PÖ o * f^p^
driet, Do vijand ons zijn wreode trotsch-

= ?
A O U ^^

heid loonenV Zal nij uw naam in eeuwig-

heid danhoonen? ïi'een, 't kan niet zijn

dat duldt uw glorie niet.

ESF:c * £=£ Ü
11. Ach, waarom trekt G' uw hand dus

§=ï=£ mm S
van ons af, Uw rechterhand, die ons tenÖ É=£

tr^i ^=3*: ÜËÉ*
uit uwen boezem trekken, En maak een

* Ti~T4:
eind aan uw gestrenge straf.

M » U » » 4 -1 vl—

^

12. Gy evenwel, Gy blijft dezelfd', o

W=È ^m V

Heer; Gij zijt vanouds mijn toeverlaat,m -*0 <> É=£ fe
my'n Koning, Die uitkomst gaaft, en, uitm <• 2

uw hemelwoning, Voor ieders oog uw

13. Gy spleet weleer de Schelfzee door uw

kracht: Gij hebt den kop der woest' en

felle draken, Het vrees'lyk heir, datlsrel

dorst genaken, In 't hart der zee, ver-

14. Uw sterke hand heeft 's Leviathans

woên Betoomd, gestuit; deed Pharaö

bezwyken; Daar 't woest gediert' aan

duizenden van lijken. Op 't dorre strand,
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zijn rooflust mocht voldoen.

fHh^-4i 3=t=m
15. Hoe menigmaal hebt Gr' ons uw gunst

ï ^ m
betoogd, 't Zij G' een fontein deedt uit

U-J^4 m ^2
een rots ontspringen, Of op een hoop de

ri
l i h * »- o ^=^

waat'ren samendringen, Wanneer de

I i r i i
stroom door U werd uitgedroogd.

E <l' » 1 » » » l~fe^
16. De dag is d'uw'; ook vormdet Gij

m è=é m
den nacht; Gij schiept het licht, de zon

E-4 ^ fiü Ö ^ï
met gloed en stralen ; Door U is d' aard'

gesteld in juiste palen; Elk jaarseizoen

hebt Gij tot stand gebracht.

II pauze.

17. Herdenk, mijn God, herdenk die won

derdaan. Een dwaas geslacht heeft uwen

naam gelasterd; De vijand, van uw vrees

en dienst verbasterd, Heeft uwen roem

18, Geef 't wild gediert', dat niets in

'twoen ontziet, De ziele van uw tortel-

duif niet over; Laat, groote God, om

een gehaten roover, Uw kwijnend volk

£±-k—f
niet eeuwig in 't verdriet.

S ^ ÜÈ=iÉ V^~l j.

19. Beschouw, herdenk uw vastgestaafd

k-l » o~^
verbond; Laat dat uw hart tot ons in« £==£ ^ ÏS
liefd' ontvonken: Het land is vol van

é=üëiIë ï^^ ^=É*
duist're moordspelonken, Vanwaar 't ge

r~l~ r~r
weid ons grieft met wond op wond.

m ?m i i 1 y
20. Dat elk verdrukt' uw bijstand eens

m « ^
erlang' ; Laat, laat-uw volk niet schaam-

j-i- <!> f «o * » t~~? ^=^r
52

rood wederkeeren ; Maar wil van hen el-

l i 1"

ï
3=3Ê ^^̂ ë

lend' en nooddruft weren, Opdat z'uw

i ^^m
naam verheffen in gezang.

W~* Li-*^»-i 4 ^
21. Rijs op, o God, rijs op, toon uw ge-

ÜËËÉ lü^g
zag; Betwjst uw zaak, wees onze pleit-

i=£ É=ë
beslechter; 't Is meer dan tijd; gedenk,i^ ^ 5
o hoogste Rechter, Wat smaad de dwaas

i-i-4-4

P=^=£
U aandoet dag op dag.

g~fr i ,/

22. Vergeet niet, Heer, dien onverdraag

r~$~» tt~^
b'ren hoon, Dat luid geroep van al uw

Hiï5^g É^È 5E2

weêrpartijders; Het woest getier van

Ö1Ë É^ Ö *2
uwe machtbestrijders Stijgt telkens op

^ M-t-f
tot voor uw hemeltroon.
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I»<E» » l f^
EÏOH

alleen, U loven wy : Ja wij lo-'

1 lJ^ 6 •&• 9 -
ven U, o Heer; Want uw naam, zoo

rijk van eer. Is tot onze vreugd nabij

;

TT» » ^
" $ jv j : s^z

Dies vertelt men, in ons land, Al de

l ^
wond'ren uwer hand.

:fer*
2. Als ik 't ambt ontvangen zal. Wil ik,

m^ ^-y » « M^
5. Want des Heeeex hand besluit Eenen

ÜÉÜm
kelk vol bitterheid. In zijn gramschap

toebereid. En Hij drenkt er 'tmensch^^ ^
dom uit; Doch der goddeloozen mond

i. ? y^EEï
Zuigt zijn hef uit, tot den grond.

6. 'kZal dit melden, 'k zal altyd Zingen
' 2

volgens eed en plicht, Altoos recht doen

in 't gericht. Land en volk was in verval;^ öè?
Maar zijn pijlers steld' ik vast, Tegen

* ^0 <>

woed' en overlast,

!^E mm ^&=3̂
3. Tot het dom en dwaas geslacht Zeid'

^mm
Tot(
m

ik: „Wees niet zinneloos;" Totdesnoo-

den : „Weest niet boos, Dat gij hoornen,

..sterk van kracht, Woedende naar boven

3
stnv(

* o
,steekt, En met stijven halze spreekt."mflaE * i f o >

'•

1. Geen geval, geen zorg, geen list, Oost,

i, * iü£
noch west, noch zandwoestyn, Doet ons

meer "f minder zijn: God is rechter, die

t beslist; Die, als aller Oppervoogd, Deez'

i-*-* 3^-4l_^-
vernederl, dien verhoogt.

Jl^ O j|
Jakobs God ter eer, Slaan der boozen

hoornen neer, Vellen wat zijn naam be-

strijdt ; Maar der vromen hoorn en macht

Zal verhoogd zijn door Gods kracht.

DE LXXVI PSALM.

Waar Hij zijn hoogen zetel nam; Zijn
I i A, . xV—x— zS—v-

naam is groot in Israël; In Salem staat,

op zijn bevel, De nutte van dien Hemel-

koning; Op Sion is zyn heil'ge woning.

m
2. Daar heeft de vijand boog en schild

En vuur'ge prjlen op verspild; God brak

het zwaard, bedwong den krijg- Dat

vrrj het roofgobergte zwijg'; Uw roem,

o groot en heerlyk Wezen, Is tot veel
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hooger top gerezen.

3. Stouthartigen zijn daar beroofd; Daar

sliep èn heir èn opperhoofd ; Dekloekste

had geen handen meer, Maar viel in

't stof verslagen neer. God van Jakob,

door uw schelden Vergingen paarden,

wagens, helden.

<fcg » | | i-4^
3^

4. Grj, vrees'lijk zijt Gij in 't gericht; Wie

zal bestaan voor uw gezicht? Zoo ras
a—^^

uw mond het vonnis streek, Uw oordeel

m ï
van den hemel bleek, Toen vreesde

u h ^ ^ 3*=£

d' aarde voor uw oogen; Toen werd ze

f f fHr^
ËajSE

stil door uw vermogen.

1 1 l ^^
5. Als God ter hooge vierschaar steeg

^5Ö ^
Sa

't Zachtmoedig volk verlossing kreeg,

a^ ££

113

dan geloften aan den Heer, Betaalt die

ms=è
1 ^r j, S>^

uwen God ter eer, Gij allen, die dien

grooten Koning Omringt in zijn door-

luchte woning.

fc^F ó j A j^fe^E

7. Men voer' dien God geschenken aan,

Die vrees'lijk is in al zijn daan; Hijstootö >=*

de vorsten weg in 't graf, En snijdt

T-5 ï v » i> < • O -g

—

^7^S $
hun geest als druiven af; Hij, die den

^^

i
koningen der aarde, Zelfs op hun tro-

nen, vreeze baarde.

DE LXXVII PSALM.

ijn geroep, uit angst en vreezen,

Klimt tot God, het Opperwezen, God,

s*
Ontzette zich het gansch heelal. Gewis,

mB i
der menschen gramschap zal. Wanneer-

^^
z' op 't hevigst is aan 't blaken, Uw groo-

ten lof nog grooter maken.

6. Woedt nog de wraaklust onbeschroomd,
i » A a » O

E? =£$^ ^^
Die wordt door U ras ingetoomd. Doet

die, in mijnongeval, d'Ooren tot mij nei-

fiS
j ». « » t t 4-£

gen zal. 'k Zocht Hem in mijn bange
U_J> <V <V O -| | {

A-_^
1 _ __ ~*

dagen ; 'k Bracht de nachten door met

^=f~r~l^F^
klagen; 'k Liet niet af, mijn hand en oog

2. 'k Schatte my geheel verloren ; 'k Mocht

van geen vertroosting hooren; Als mijn

ziel aan God gedacht, Loosd' ik niet
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^—y—4- £k
dan klacht op klacht: Peinsd' ik aan.

imjn vruchtloos kermen. Yruchtloos roe

£=i
pen om ontfermen, Dacht ik. hoe God

't f * » » l f ~t^W
anders helpt, Mijne ziel werd overstelpt.

fe
3. Slaap weerhieldt Gij van mijn oogen:

* **1
y ff?"»"

7 » o •

S
» H f f yy * * ^

slsan? Zouden zijn beloftenissen Verder

£

'k Was verslagen, neergebogen. En, ver

stomd door al 't verdriet. Wars van me

tTf f
^" ^ in men-

schen. sprak ik niet. 'k Overdacht al

y y * *• » Ff y -y y
^

d' oude dagen, Jaren, eeuwen, gunsten,

:

plagen, En wat immer aan mijn ziel

* » & t y4 »

Van Gods hand te beurte viel.

't f ?
M

4. 'k Dacht, hoe 'k God met vreugd voor
*'» » » » 4

y y f ? »-^

dezen Op mijn snaren had geprezen

ö
'k Overleid' in diepe smart, 's Nachts mot

een mistroostig hart, En mijn geest door-

_.
y y « » <r-^ f-^rf-^V

zocht de reden, Waarom God die tegen-

heden My in zulk een mate zond, En

wat mij te duchten stond.

•\$ » » ml y
5. Zou de I [eer zijn gunstgenooten, Dacht

»il | y~t ?n>
t

ik. dan altoos verstooten? Nietgoedgun-

haar vervulling misser, Yruchtloos wor-

den afgewacht Yan geslachte tot geslacht?

PAUZE.

6. Zou God zijn gena vergeten ? Nooit meer

van ontferming weten? Heeft Hij zijn

i^s^
barmhartigheên Door zijn gramschap af-

^ A . 3^zzH» y -y
y y^

gesneên ? 'k Zei daarna
;
„Dit krenkt mij

„ 't leven ; Maar God zal verand'ring gexen
;

* * T? TZ3 ö
„d' Allerhoogste maakt het goed: Na

"T~~£tl f 4

:<r

het zure geeft Hij 't zoet."

\

7. 'k Zal gedenken, hoe voor dezen Ons

de Heer heeft gunst bewezen; 'k Zal de

wond'ren gadeslaan, Die Gij hebt van-

t
,u- «—tztt-tT"

ouds gedaan ; 'k Zal nauwkeurig op uw
- * » a o y y y y *—*^é

werken, En derzelver uitkomst, merken

En, in plaats van bitt're klacht, Daar-

^p f 4 »
"

van spreken dag en nacht.

[fo
» »^4 y t f *TÏZ*ÏË

8. Heilig zijn, o God, uw wegen; Nie-

mand spreek' uw hoogheid tegen ; Wie,

M-f 4-^-fc—ZX~ft^ |j=^-^f^=f^= { . { <r-^^
nvoortaan?Nimmeron ide- wie is een God als Gij, g root van macht
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en heerschappij? Ja
r

Gij züt die God

s
rfczö: f~f f f

'

die d' ooren Wond'ren doet op wond'ren

hooren ; Gij hebt uwen roem alom Groot

•*
~
r—

m

:

gemaakt bij 't heidendom.

<>*<v

9. Door uw arm en alvermogen Hebt Gij

Isrel uitgetogen ; Jakobs kind'ren, Jozefs

I ^ j—t—

t

^
zaad Yrijgemaakt van 'Pharo's haat.

F » * f t f ^
t Water zag, o God , U komen ; 't Water

tH-^-H ^mtó

zag U, en de stroomen Steigerden vol

3 ^=<F ^
schrik omhoog ; d' Afgrond w^erd be-

roerd en droog.

10. Dikke wolken goten water: Hooger

ÜÜ ^m
zwerk gaf fel geklater; Uwe pijlen, zoo

geducht, Vlogen vlammend door de lucht

weg bereiddet, Daar Gij 't als een kudde
^ 3 O- <E=^ ^Ü e

leiddet; Mozes' en Aarons hand Bracht

hen dus naar 't heilig land.

Njm
DE LXXVIII PSALM.

<v _, <y-W.i—T-n
eem, o mijn volk, neem mijne

leer ter oore; Neig oor en hart, om naarn^ v-^ ^^
mijn stem te hooren; 'k Zal met mijn

sazt^fi^ ^ ï
Ei-

mond u wijze spreuken leeren, Verbor-

i

genheên, vanouds af waardig t' eeren.

7 ï' fT~^
=$*

Mij vloeit een schat van wijsheid uit

*c 2
den mond, Gelijk een bron, die voort-

Ë f

Ë^
springt uit den grond.

2. Verborgenheên, met diep ontzag te

T~I » » T^
melden. Die ons voorheen de vaderen
-è-gr?V-^

het al in 't ronde wagen ; En de wereld werd

verlicht, Door herhaalden bliksemschicht.

m
11. d' Aarde sloeg van schrik aan 't beven,

Toen z'U langs uw pad zag streven,

Zee en groote waters door, In het nooit

ontdekte spoor; Toen G' uw volk den

P=É m
vertelden, Die wy hun kroost ook niet

verbergen mogen, Die stellen wij het na-

rr—r~^ ±^tzM
geslacht voor oogen: Des Heereii lof,

trig:

—

^r^^
uit 'slands historieblaan, Zijn sterken

L_ t * h ^&
arm en groote wonderdaan.

3. Want God heeft zjjn getuigenis gege-

ven Aan Jakobs huis : een wet, om naar
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te leven, Die Israël zijn nageslacht moet

3=* ^^
leeren, Opdat men nooit haar kennis

moog' ontberen; God vordert, dat de na-

meten, Zijn trouweloos en snood van

iïï=+*T+-**f=&=* M

FFi^nJL L
*=^ m

neef, eeuwen lang, Van kind tot kind,

den, In 't oog zijn daan, in 't hart zijn wet-

ten houden, En nimmermeer weerspannig

God verachten, Verdraaid en krom, als vo-

rige geslachten, Wier hart niet was go

was getrouw met hunnen God.

I PAUZE.

5. Wat kon de boog den besten schutter

baten? Toen Ephraïm Gods wegen had

verlaten, Vlood al het heir ten dage van

het strijden, En moest aldus de zwaarste

neerlaag lijden. Op Gods verbond werd^ * *. ^ *-»";

niet van hen gelet; Zy weigerden te

in
(^O

wand'len in zijn wet.

hen vergeten : Die wonderdaan, waardoor

§§Ö ^^ S £3 ,-

Egypte's helden Bezweken zyn in Zoans

^~T j.'

vette velden; Waar Hy, tot troost in

b^ ^=^ ë
hunner vaad'ren leed, Voor ieders oog

f^=Ë « *

m de grootste teekens deed.

7. Zijn almacht wist de zee vaneen te

j
u* » * I i » » f

v
'

scheiden, En 't angstig heir daar droog-

En f °»t »^^f i » ^
voets door te leiden ; Als op een hoop deed

rt~f i-i-^s P£
hij de waat'ren rijzen. Hy gaf des daags,

om hun den weg te wijzen, Een wolkkolom
;

, ,

—

^^£=T=^
een licht des vuurs bij nacht; Totdat Hy

hen in 't vruchtbaar Kanan bracht.

8. Ook spleten zelfs de rotsen op zyn

fo* » * T~^
wenken; Geen afgrond kon het volk

ooit milder drenken; De woestenij gaf

zuiv're watervlieten, Die d' Almacht uit

de steenrots voort deed schieten, Gelyk

Ö^ **

6 Zijn wonderdaan, door niemand af te l

een stroom, die golvend ai&egleên, Zyn

armen spreidt door al de velden heen.
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II PAUZE.

m* >=tó$^r=T^
9. Maar schoon zij dus Gods goedheid

ïp^^ B
ondervonden, Nog pleegden z' in 't ver-

ë
volg de snoodste zonden ; In 't woest ge

west uit vetter land getogen, Vergram-m rr-t^r^^^^
den zij des Allerhoogsten oogen; Ver-

zochten God, en<eischten, ten bewijs Van^m
zijne macht, naar hunne lusten, spijs.

10. Z\] spraken stout: „Kan God in wil-

dernissen Ook keur van spijs op onze

„tafel disschen? 't Is waar, Hij sloeg de

„rots, en deed de stroomen, In overvloed,

„uit harde klippen komen; Maar, is zijn

„macht zoo onbepaald en groot, Hij geev'

.dan hier zijn volk ook vleesch en brood.'

11. Dit hoorde God, en werd op 't hoogst

verbolgen; Zyn vuur ontstak, om Jakob

te vervolgen; De felle toorn van 't eeuwig-

Opperwezen Deed Israël al sidderende

vreezen ; Omdat zij niet geloofden aan

Gods mond, Noch op zijn heil vertrouw-

fef

den naar 't verbond.
-z +—fr—x~fr —

6

TTT=n^ -**-

12, Daar God, voor hen bezorgd, in hunne

nooden De wolken zelfs van boven had

r*r °
'

» bt^ mmm
geboden, De hemeldeur ontsloten, mild

S $ -r é-V-mH "y O-n$: m $
in 't zeeg'nen, En 't Manna doen rondom

Trr=rF~y~»- » » »~n
hun tenten reeg'nen : Opdat zijn volk

i^rr^^^ *^g

ten blijk van zijne trouw, Dit hemel-

tEE m ^ f^rs-
koorn op reis genieten zou.

III PAUZE.

Zk$ » » r~r~t~^*=^
13. Elk mocht zijn brood, zoo mild hem

irffe»
"*-=-*

,1
t

« 3
toegemeten, Dat wonderbrood der Mach-S -$*»$ ^f I ^
tigen, nu eten : Den teerkost, tot verza

WSï^ZUM +-'-

ding hun gegeven. Een oostenwind werd

e*
—

t—T~f^ ^=^
door Hem voortgedreven, En 't zuiden

i^zxzr^r^^ èz*É

gaf, in 't aangevoerde zwerk, Geen min-

Ü 3fc

t * * X »s
der blijk van zijn krachtdadig werk:

gfcJE^ T t t t
d

14. Toen daalde 't vleesch, als stof en

ïËlÜÏ ï^3>=
dichte regen : Een groote vlucht van voog'^-

t
^f»-^!^^-^

len, neergezegen, In menigte gehjk aan

't zand der stranden, Viel toen vanzelf

hun rijkelijk in handen; Viel op Gods
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.^ni3C mS i^Ez?:
3=é

3^T

wenk rondom elks woning neer, En spijs-

B Ö ï ^^
de 'their Tan Isrels Opperheer.

i> A ,.
—<Sr O"g^j^Trr-TTT^ s2

15. Toen aten zij, en werden zat van eten;^ E^
Hun eetlust werd voldaan, hoe godver

in Ö s
Lreten : Maar eer hun drift en toomeloos

iR-1^ 4 * Pï £e£
begeeren, Waarmee dat volk Gods almacht
» \> ar . .

.

—

zz3=— . ^ k/i^ ^Ü
dorst onteeren, Verzadigd was, ziedaar

:i,
h

f ^^ I
de straf terstond, Terwijl de spijs nog

jzr*=3:

was in hunnen mond

jj»<E» » rrrr^
16. Ziedaar Gods toorn, gelijk een vuur,

ontstoken; Zijn eer werd op hun mach-

^jï^fg£.»» A

PÊÉ ^=2

tigsten gewroken, Daar plaag op plaag

JL*|jUl^EZ=^Z?=l
geweldig nedervelden 't Aanzienlijkst

.» ^^^ f y f 3e ^^
deel, het puik van Isrels helden. Maar

ClT » fa^JE^ * V
'tvolk ging voort, hun ongeloof hield aan

;

God had vergeefs zijn wonderen gedaan.

IV PAUZE.

^ » ^-^1^^ \v <*•
V

I >aarom deed Hij in ijdelheid hun dagen
:èanéÖ o ^m

:m. en, door een reeks van felle

plagen, In schrik en angst, hen slijien

hunne jaren. Blaar brachl lli.i hen op-

E1lL_ fT^lL.» 6 lg
nieuw in doodsgevaren, Dan vraagden

U 1 T
bjM^^

zij naar God, en keerden weer. En zoen-

1=^ T=^f
ten vroeg, uit bange vrees, den Heer.

O <\ :

fefE* fTTH^g
18. Dan dachten zij, hoe 't eeuwig Opper-

• * AL.

wezen Hun rotssteen was, en hoe in angst

t*=f*7gbfej l « ,> ^~T^
voor dezen De hooge God verlossing hadm£^ 1 5

fcrfc $=£
gezonden: Dan vleiden zy Hem valsch'lijk

T~t ^~^~ o * fczpj i-

met hun monden, En bukten laag, omdat

EET»-?—<r
=a=* pg^

de nood hen drong, Maar logen Hem met

£ jzgzï£
hun geveinsde tong.

- te: O O rTTT T l

19. Hun hart was boos, vervuld met slink-

ET, f
»«-<f=-»-$ r

sche streken ; Van zijn verbond was

^rT__-^_^. ^ ^_^
groot en klein geweken. Doch Godver

:U
tfc^-— È§m a- * - t

,-

gaf barmhartig hunne schulden ; Verdierf

ze niet, schoon zij de maat vervulden;

Hij wendde zelf zijn gramschap dik-

wijls af, En wekte nooit zijn gansene

20. Hij dacht in gunst, door hunne ramp

bewogen: Zij zijn toch vleesch, zij heb-

ben geen vermogen; Zij zijn oen wind,
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die gaat, en nooit zal keeren. Hoe dik-

wijls dorst hun wrevel God onteeren

!

tri.» * <rTif=
^T

4
'i

» ^^
B
De wildernis zag door hun booze paan

3 ^ j * »-»-

Hem bitterheên en smarten aangedaan.

v PAUZE.

21 . Want elk gingvoort in God op 't snoodst

te tergen, En nieuw bewijs van zijne

ÜÜÜ; |ö
macht te vergen, Den heil'gen God vanmm ^¥ m
Israël te kwellen, En paal en perk aan

ïïit^Tl~^^*-<r*-T?
zijne daan te steil 3n. Zij dachten niet

Hel .jl f
D
? » <^ ^-^r

^t^' »
b

t * » ^
verteren; Zijn groote kracht deed vor-

IU_i * o »Z^TZÏ
N-»ï

schen uit de stroomen. Tot wis bederf

u f tTT^ ^ c> » •
van gansch Egypte, komen; H^jgaf'tge-

EU~j;~pF=^3g
was, met vlijt gekweekt, en'tkraidDen
O

£ i=£ j. » ^-

kruidworm en den sprinkhaan toteen buit.» -f-p^
24. De wijnstok wTerd door hagel neerge-

n-i 1 *S x ^
\ .„ A A-r 2V 1 f 7* 7* V A ïV

=55fcÖE ü ¥^
smeten, De wilde vijg daardoor vaneen

4^t^* b
f .1 £ m

aan dien doorluchten tijd, Waarin Gods

T i» I "» ?"£

Ui
hand hen had van 't juk bevrijd:

m m
22. Hoe Hij zijn oog op hen had neerge-

^^ *,l » * t? ^
slagen, Egypte van zijn toekenen deed

wagen, En Zoans veld, waar Hij hen af

wou zond'ren, Een streng tooneel deed

worden van zijn wond'ren: Daar poel en

beek, en groot' en kleine vloed Ondrink-

baar werd, en niets dan walg'lijk bloed.

23. Hy zond een heir, door niemands hand

te weren, Veel ongediert', om alles te

gereten : De landman zag zijn vruchtbaar
<r—^ : -d-V

veld bederven, Zijn kleiner vee door zwa-
A iV-*r

ren hagel sterven. Zijn beesten door den

3 3
feilenbliksem slaan, En jammerlijk door

vuur en vlam vergaan.

È^ T fTTTt^
25. Ook zond Hij toorn, verbolgenheid en

nooden , Verstoordheid . angst en vrees'lij k'

^y-»*f » » -frf- i_»_^z
onheilsboden ; Hij baand' een weg voor

zijne grimmigheden, Waarlangs de wraak

r;

^ f f ff"» »• » ^
zou treên met wisse schreden: Hun ziel

werd niet onttrokken aan het graf; Ter-

ÈË M -l »-!
wijl Hij 'tvee aan 't pestvuur overgaf.

VI PAUZE.

^
26. Egypteland zag al het eerstgeboren'
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A 1 ^^^m
Door 's hemels wraak geslagen en ver-

f j
T7f*' » b

f ^ i"^m
loren: De dood der jeugd, 't beginsel van

n=z3C ¥3
Chams krachten, Vervulde tent en veld

fr^^f 3^=^
E

met jammerklachten : Waaruit Gods volk

-
gïq-r'r-^^ T

f

als schapen werd geleid, En vry en blij

et m ^^
op Parans grond geweid.

:l,c fr O T f TT ff^m?-
27. Ja, zonder vrees' mocht Isrel veiligm e s 2

trekken ; Het zag de zee zyn haat'ren
&TP*F~b~

££f^ w=£ £

overdekken ; Want God, hun God, brachtH^S m
hen, bevrijd van banden, Naar 't land,

ft—ft--m-TT
door Hem geheiligd uit de landen, Tot

W** l -^4- T * €
dezen berg, dien zijne hand verkreeg, En

fii^Tl~^l 3*=£
die daarna ten hoogsten luister steeg.

fr ft ~Z ft ^L
: l 5 <r T

-
f T T t^

f8. Het heidendom werd voor hen weg
ft* sv 13

gedreven; Aan elk. naar 't snoer, zijn

!

erfenis gegeven; En Isrel mocht in 'eigen

ü^ •> v^ f T

tenten wonen. Maar 't wufte volk ging

rr-r-rr=^ » » <v
t in God te hoonen, Verzocht denU * *

—

—

fr-v
gfc? i f^^

versmaadde /.i.jn gebied, En hield

! i !>m
het rechl des AJlerhoogsten niet.

29. Zij weken af door trouweloozen han-

del, En volgden dus der vaad'ren snoo-
ft wA ^-^

lijke bogen, Waardoor somwijl de schut-

r? t T *
»-~ » » l i

ter wordt bedrogen. Des Heeren toorn

en y ver werd getergd, Door beeldendienst

it mm ^s:

&

en hoogten op 'tgebergt'.

VII PAUZE.
-—:

. <3 A & ft

f f T T T
30. Dit hoorde God, en heeft, op 't felst

« . . I . . t ft *^J1
K1rf»o * » j^| » *"4^
fet£:

ontstoken, Dit boos bestaan op Israël

f P=É i

gewroken, Dat volk versmaad metbeel-

EH j> ^W P3 ^
den en altaren ; Dies liet Hy tent en ta-

mm B
bernakel varen, Die Hij zich daar ter

Öi fc^

woning had gesticht, En tot zijn eer

31. Het onderpand van 't heerlijk alver-

mogen, Zijn heilig' Ark, gaf Hij, voor [a

oogen, Den Phihstijn in d' ongewijde

handen; Zijn volk ten zwaard', "f'in de

Blaafsche banden. Gtods majesteit, ge-

S fe^r——=:- — A~tr

tergd, zag van omhoog Zijn erfnisaan,

uu 't een verbolgen
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32. Het vuur verslond de strijdb're jon-

§É$^ s
gelingen: Der maagden lof vergat men

mm0»A PÉ ë
op te zingen; Hun priesterschap, hoe hoog

1—L-U wm
door God verheven, Werd, laag verneêrd,

g $ f^f-9 » » E^gg

aan 't zwaard ten prooi gegeven ; En d' arme

is_üa
weêuw bezweek van zielsverdriet, Of zat

tt i ,

, ;t

t n—

p

V O A
door schrik verstomd, en weende niet.

EET* »
?

f f tTTj^
33. Toen stond God op met gunstige ge-

: !.«* <^ s ^m
dachten, Als na een slaap ontwaakt met

nieuwe krachten; Ja als een held, ont-

ËBipfE^5M f ^
zagg'lyk in zijn gangen, Die nieuwen moed

*r A-

heeft door den wijn ontvangen; En sloeg

tot smaad, met zijn geduchte hand, Het

uiterst' deel van 'svrjands ingewand.

34. Doch Jozefs tent liet Hij veracht'lijk

varen , In Ephraïm verkoos Hij geen al-

taren; Maar Hij had lust, in Juda's stam

te wonen, Om daar zijn macht en heer-
st

hjkheid te toonen Op Sions berg, dien
fll aI)A- a ,v

-^

's werelds Opperheer Bemind', en koos

^Ü
ten zetel van zijn eer.

A A A

35. Daar bouwde Hij als hoogten zijne

muren, Zijn Heiligdom, dat d* eeuwen zou
M i

A*A0
ÈÈ3 £ £ £g
verduren ; Gelijk deez' aard', gegrond door

mU . ,TfT ' » t -
zijne krachten. In eeuwigheid geen wank'-

len heeft te wachten. HeldDavid, dien Hij

van de schaapskooi nam, Verkoos Hij zich

^^—^
tot vorst uit Juda's stam.

36. Hij deed zijn knecht van achter 't vee

zich spoeden, Om Jakobs zaad, zijn dier-

f-^—^T^-H*» * ^
baar volk, te hoeden, Zijn Israël, ten erf-

tri !> * ,.
.

* r-f=^
deel Hem verkregen. Dus heeft die vorst^ f f-f-r^ s
geheerscht met roem en zegen, Gods volk

oprecht en met verstand geweid, En 'tryk

p^T"~~rij ^
beschermd door dapper krijgsbeleid.

G
DE LXXIX PSALM.

^
etrouwe God, de heid'nen zijn ge-

^=* m
komen; Zij hebben stout uw erfland

ingenomen; Jeruzalem, de tempel, uw

J* a 9 ^ <! > 9 a ^ ^^O
altaren, 't Ligt al verwoest door die ge-

weldenaren. Uw knechten zyn geveld
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Door hun verwoed geweld : Hun lijken,S S Ö
onbegraven, Verzaden, na hun dood, 't Ge-

1 l II 5ÜÜ ë
diert' in hongersnood, En gier en

t__ï_*j.

kroost, Gelijkt thans op spelonken.

§*
5^ ^m

kraai en raven.

:c ^=^ s s= tt"ti>-c

2. Het kost'hjk bloed van uwe gunstge-

nooten, Als water om Jeruzalem vergoten.

E=f ft M ^ H^
Doet wijd en zijd des vijands woede blij-

- Ê=m m 3
.:

ken; Het gansche veld is nu bezaaid

f
O O m t=^ £

met lijken, Van d' eer des grafs beroofd.

ft-*r m ^ o - o ï
.=

De nabuur schudt het hoofd, En lacht

ö f t trr ^
met onz' ellenden; Ons deerniswaardig

lot Stelt ons ten smaad, ten spot, Van

£=±-f-f*^F
vreemden en bekenden.

3. Hoe lang zult Gij in gramschap zijn

ontstoken? Zal 't hevig vuur uwsij vers

rvr*Y=rm &
eeuwig rooken ? Stort uwe wraak op hen,

die ons verteren, Op volken, die uw groo

H
,

i
f f

*Si É£ /

ten naam niet eeren; "Want Isrel, door

A— j. a»~^
hun macht Verschrikk'lyk omgebracht,

- * tt fT ?

Ligt in zijn bloed verdronken; Zijn wo-

f~^TT7
ning, al de troost En lust van Jakobs

4. Gedenk niet meer aan 't kwaad, dat

wij bedreven: Onz' euveldaad word' ons

uit gunst vergeven; Waak op, o God,

-^ I ï & 3
en wil van verder lijden Ons klein getal

^qi—^_$^ £=g
door uwe kracht bevrijden. Help ons,

lU *
» ÉÊÊ SÉ

barmhartig Heer, Uw grooten naam ter

1 TfT S*
eer: Uw trouw koom' ons te stade : Ver-

^^i-*- f-1~T7
zoen de zware schuld, Die ons met schrik^ i 1 f f^

vervult; Bewijs ons eens genade.

PAUZE.

*=*

5. Waarom zou zich der heid'nen macht

vermeêren ? Uw hoog gezag door bitt'ren
a—^

1 TM f t^ZZZÏ 2

schimp onteeren, En vragen, door hun

trotschen waan bedrogen : „Waar is hun

God? waar blijkt nu zyn vermogen

Vergeld hun overmoed; Wreek uwer

knechten bloed ; O God van ons betrouwen,

Verdedig onze zaak ; Doe t heidendom uw

i l f ? -^^
wraak, Zelfs voor ons oog, aanschouwen.

*3*

6. Ai hoor naar hen, die in gevang'nis
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kwenen; Laat hun gekerm voor uw ge-

3=Ü1 t-^rr^r
zicht verschijnen; Bevrijd hen, die, ge-

^&
dreigd met doodsgevaren, Op uwe hulp

met smeekend' oogen staren. Vergeld den

^=^ ^=*=

wreeden smaad. Waarmee des nabuurs

p
—

^

-
~~g"

T-1—p-f
haat Uw mogendheid dorst schenden;

i
Geef hun, o Opperheer, Dit zevenvoudig

l l f f» £

s
weer; Zie neer op onz' ellenden.^ ^=^ Ö

7. Zoo zullen wij, de schapen uwer wei-

ëI_g_ilJ-izS^^
Toon Benjamin uw groot vermogen ; Ver-

los Manasse, tot uw eer; Getrouwe

Herder, breng ons weer ; Verlos ons

;

$ Ö ^
toon ons 't lieflijk licht Van uw ver-

ï ^
troostend aangezicht.

3?

3. Hoe lang, o Heer der legermachten,

Ei, » i j * ^p
Verwerpt Gij, toornig, onze klachten'

\>, i. » f f » =^4=£
Hoe lang verlaat G' ons in den nood? Gij

prf t » y u » y
spijst uw volk met tranenbrood; Gij

den, In eeuwigheid uw lof, uw eer ver-

o o l ,1 teK
r

? ? t f
breiden, En zingen van geslachten tot

geslachten Uw trouw, uw roem, uw

r^rt
onverwinb're krachten.

DE LXXX PSALM.

eem, Isrels Herder, neem ter oore

;

Die Jozefs kroost, door U verkoren, Als

schapen gunstig hebt geleid; Dieeenen

troon van heiligheid U tusschen Che-

rubs hebt gesticht; Verschijn weer blin-

[Tl, f Y f-g"^^5^ 5?

drenkt het, in zijn jammerstaat, Met tra-

nen, uit een volle maat.

4. In 't bitter leed. dat wii verdn

3
4. In 't bitter leed, dat wij verduren, Zien

w' ons aan onze nageburen, Helaas, doorU
t—t-f^ » f f5^ 2

ten schimp gesteld, Ons door hun twisten

il i » »
-
? EU 2

neergeveld; Wy zien, daar ons hun haat

^^
vertreedt, Hen spotten om ons harteleed.

San 5^
5. Laat ons, o God der legermachten, Niet

Kir l j H j>

^~

2. Die glans straal' Ephraïm in d' oogen;

vrucht'loos op uw bystand wachten ; Ga

1"? » . U »—» f ? ^
onzen haat'ren zelf te keer; Getrouwe Hers
der, breng ons weer: Verlos ons; toon

ons 't lieflijk licht Van uw vertroos-
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^-3>=
tend aangezicht.

PAUZE.

REar-ïfrT^Lb « '"ƒ
6. Gy vondt in ons een welbehagen ; Gij

rtr-V
l llm^=E*EE$

bracht, o God, in vroeger dagen, Uw wijn-

f m ^—t—*-?
stok uit Egypteland; Gij zelf hebt gun-

*Êi* ^^
stig hem geplant, Voor hem de volken

frWé-^ i ;

£ ^
uitgeroeid, Hem plaats bereid, hem

mild besproeid

7, Hij heeft zijn wortels uitgeschoten;&-H—Ti:^
De bergen werden door zijn loten, Als

gH :?

waren 't ceed'ren, overdekt ; Hij heeft

$ê l 1 » --»=pf—

£

g
zijn ranken uitgestrekt, In zijnen bloei

Ni a . \ %
=&& ^^ SI

en frisschen staat, Tot aan de zee, tot

aan d'Euphraat.

IS^Xq=X^ill ^g
8. Waarom hebt Gij zyn muur verbro

:i. O ^±±X±^
ken , Hem van uw zorg en hulp verstoken 9

u 3=É £=£
Men plukt, men trapt hem met den voet

m. * Y -t 41
Het boschzwijn heeft hem omgewroet,

Het wild gediert' hem afgeweid, Daar

LX-I if

't zich door 'tgansche land verspreidt.

m^=i=f^=t^f^^
9. Keer weer, o God dor legermachten,

Tot ons, die op uw bijstand wachten:

i.» f f Ö
Zie uit den hoogen hemel neer; Herstelm i=É >> m^
uw wijnstok als weleer, Den stam, ter

liefd' uws Zoons geplant, Dien gij ge-

ëEZQ.
sterkt hebt door uw hand.

*^
10. Hij ligt verbrand en afgehouwen. Als

grt-ri—n^
Gij verwoest, wie zal dan bo'uwen? Uw
gpf^ É=£ ir

hand zij over 'smenschen zoon, Dien
<y—6—r- t—-h- - . V^m =& ö

G'U gesterkt hebt tot den troon. ZooS^ * ^
leven wy, door U bevrijd, Altoos aan

i^=ij ^=&
uwen dienst gewijd.

JEïU^Ui *
"1^ v-

11. Behoud ons, Heer der legermachten,

fr«-H l^Pf^ >>
t

Zoo zullen w' ons voor afval wachten;^^t ö
Zoo knielen w' altoos voor U neer. Ge-

^^ ÉüëIê * T

trouwe Herder, breng ons weer; Verlos

i^¥ 4 O

ons; toon ons 'tlief*Uik licht Van uwÖ s^=
vertroostend aangezicht.

DE LXXXI PSALM.

EI* » » fj^ O * V
u

ingt nu blrj te moê 't Machtig Op-

» 6 6 <> ^f^ * f
''

perwozen Eenen lofzang toe; Om ons

heilgenot Worde Jakobs God Met ge-



PSALM LXXXI. 125

2. Zingt een psalm, en geeft Trommels

aan de reien : Wat in Isrel leeft, Roep'

m <> <> °^—+-1r ï
zqn grootheid uit; Harp en zachte luit

m T * I 1 *=$:
Moet z(jn roem verbreien.

K l-
<t= » » f l

=è: £gf=^
3. 't Blij bazuingeschal Klink' in Isrels

jUo. 6 6 ff 4
fÉ *5

ooren, Doe nu overal Deze maar ver-

Ü r^ É f o » z
staan: „'t Feest der nieuwe maan, 't

^Ö^*^
,Feestuur is geboren."

<E * O f=T ï 5
4. Want dit is 't bevel Van den ' Heer

jU » Q. 0—<fr ff* j, y »•
der heeren Aan zyn Israël; Dit is 't hoog

g^ £ ï 3^
gebod, 't Recht van Jakobs God, Dat

Eï ^S *t^
wij billijk eeren

t w« » t f »=<F> ; » .23
5. Dit doet Jozefs zaad Aan Egypte den-

U- o o f=f É ^
ken, En in welkeen staat, Waar 'teen

gFgg £ 3=? ^
sprake vond, Die het niet verstond, God

zijn heil wou schenken.

I PAUZE.

M-f— —

—

6 » =$—=*=£
6. „'k Heb hun hals

-4—-

—

bevrijd Van den

h k Y ^
v ^ * ^ ^ Y Y-

*

„last te dragen; 't Was die blijde tyd,

i y W SE
„Toen hun moede hand Werd in 'svij-

1

1

„wond'ren : Onder mijn gelei Vondt gij

S
„hulp; mijn. woord AVerd van u gehoord

a

a±

3 ÖH *=^
,ands land Van den pot ontslagen.

$^ S i
3 ë

,Op uw noodgeschrei Deed Ik groote

^F y=f-^ l> ^
^ t T 9 » 6

z

ï ^l^T £—

^

„Uit de plaats der dond'ren

m s m
'k Nam te Meriba Proef van uw ver-

o * f
^

;?
v

l ^
trouwen, Of g' op mijn gena, In uw^ i 3 ö fe
tegenheên, Op mijn naam alleen En mijn^ *=hF

,woord zoudt bouwen.

$=E Ö * » » y
„Hoort Mij," zei Ik toen, „Onder ube-

^^ ^—r~r ë
tuigen, Wat gij hebt te doen: Och,

3 s Y » » » T È2
7
dat Israël Zich, op mjjn bevel, OnderI *=3F

„Mij wou buigen

^^ EE M SÉ
10. „Eert geen uitlandsch god; Wacht u

ï ^^e^ f^¥^
,voor uw zielen; Wilt naar mijn gebod,

$ ^ {—y-rV
„Mijnen naam ten hoon, Voor geen val

3 ^^ *F^
sche goön, Voor geen vreemde, knielen.

(M » f fc
3^

f:
11. „Ik, Ik ben de Heer; 'k Ben uw God,

$ « o - o ö
f f fe3

die heilig IJv're voor myn eer; Die u

'\* :

-t « » » r
5

„door mijn hand Uit Egypteland Leid-

m ^^ *^
„de, vrij en veilig
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tw» y f

II PAUZE.

3X=
Ï2

12. .Opent uwen mond: Eischt van Mij

..viij moedig, Op mijn trouwverbond
;

_Al, wat u ontbreekt, Schenk Ik, zoo gij

ET, fl jZ^
fr ^-ff

..'t smeekt, Mild en overvloedig«
13. „Maar myn volk wou niet Naar myn

stemme hooren; Israël verliet My en

i i i * » o . ^ f g » s
„mijn geboön: 't Heeft zich and'regoön,

3^
„Naar zijn lust, verkoren.

3Ö
14. „'k Liet hen dies, veracht, Naar 't hun

ï É ^=^
,goeddocht, hand'len ; 'k Liet dit boos ge-

ÊÜ -3-fr-

„slacht, Naar de keuze viel Van hun dwa-^ =3=*
„ze ziel, In hun wegen wand'len.

15. .
;
Och, had naar mijn raad Zich mijn

.volk gedragen ! Och, had Isrels zaad Op

„mijn effen paan IJv'rig willen gaan,

'k Had hun haters ras En geheel

<>nden; Wie hun tegen was, Had

..aan allen kant Mijn geduchte hand

Zeker ondervonden.

j.<E 6 & fËÊj
3e=hF

ï5
17. „Haters van den Heer Hadden Hem

„gegeven, Schoon geveinsd, zijn eer: Ook

li f Xr Ï ^E^
„zou Isrels tijd, Van de smart bevrijd,

« „Eeuwig zijn gebleven

*^
Ï 3

18. ,,'k Had u dan tot spys Vette tarw*

„doen groeien, En u, ten bewy's Hoe Ik

ö ^

g
„u kon voên, Honigbeken doen Uit

*=&
,de rotsen vloeien.'

DE LXXXII PSALM.

n d' achtb're Godsvergaderingen

^^E
Staat God, als richter der gedingen ; Hij

4—4 ^=^^ f5^?
oordeelt over goed en kwaad, In 't midden

3=2^ "7~^-r"^TT
van derGoden raad. Hoe lang zult gij van

't richtsnoer wijken, Een onrechtvaardig

vonnis strijken, En acht slaan op het

aangezicht Der goddeloozen in 't gericht?

2. Toont aller goden God te vreezen; Doet

recht aan armen en aan weezen; Recht-

vaardigt hem, die billijk klaagt, Verdrukt

of arm uw hulpe vraagt; Verlost gerin-

gen uit hun lijden, En wilt behoeftigon
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bevrijden; Rukt z' uit der goddeloozen

hand: Gerechtigheid verhoogt een land.

3. Maar ach, hier is het recht vergeten;

Men heeft noch kennis noch geweten;

Men wandelt in de duisternis ; Hetwan-^^ =E^ ^
kelt al, wat zeker is; Dies ziet men

1_1 IJ ï
's aardrijks grondvest beven, 'k Heb

T f't t t l
wel voorheen u d' eer gegeven, Dat ik

u Goden heb genoemd, En als Gods

kinderen geroemd;

4. Gij zult nochtans het leven derven,

rrf-r-£^^=
En als gemeene menschen sterven ; Eens

^T "T"t~l m
storten van den stoel der eer In 't graf.

als elk der vorsten, neer. Sta op, o God,

fEE^^ ^^g
en wil ontwaken; Ai, oordeel 't aardrijk,

richt de zaken ; Want Gij bezit op aard'

alom De volkeren in eigendom.

DE LXXXIII PSALM.

wyg niet, o God, houd u niet

T>- O fff t ? g ^
doof; Wij worden, zoo Gij zwijgt, ten

roof; Wees toch niet stil ; ai, wil ontwa-

^ i H l jv l^^
ken ; Want zie, o God, uw haters maken

fTT" i i ^Hhf-^^-^g553
Een krijgsgebier, om zich te wreken ; Zij

ei, i f
» ~^~^^

t * «

«

durven stout den kop opsteken.^—j^U* * Y1 z
2. Hun aanslag is verwoed en boos; Zij

zoeken, heimelijk en^oos, Uw volk, dat

zij zoo bits verachten, Te dempen metTe

^^ t^~J7
vereende krachten; Dat Gij, met zoo-

fli.1 f f m
veel gunst en zorgen, Houdt, als een

ï ^e
schat, by U verborgen.

3. Zij zeiden stout, en heet op buit: „Komt

„aan, men roei' gansch Isreluit; Opdat

m
„dit volk, geliik voor dezen, Voortaan

„geen volk meer moge wezen ; Dat nie-

„mand Isrels naam doe hooren ; Dat z\jn

§1^1 nn
„gedacht'nis ga verloren."

5
4. Want samen zijn zij 't eens geraakt

't Verbond is tegen U gemaakt; Daar

2
zien wij Edoms tenten naad'ren; Ginds

uU -4 *
l
"*"» » 6 ^ë

Ismaël zich saam vergaad'ren ; De Moa-

fffry 1 f f o » » ij
bieten, Hagarenen, En Gebal zich in

È ¥ £*^
't veld vereenen.
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I.fl» l 1 » * H~^
5. Met hen trekt Ammon ééne lijn, En

Amalek, en Palestijn, En die in 't rijke Ty^ * \v 1 I llll''
rus wonen ; Ook liet zich Assur bij hen

troonen, Een machtig rijk, waarop zij leu-

£* ï 3S=^
nen, En Lots ontaarde kinders steunen.

^m *s
6. Dat hen, o God, uw gramschap sla,

Als Midian, als Sisera, Als Jabin, die

bij Kisons stroomen En t' Endor ganschm 1

1

»

9

3E i
zijn omgekomen, Wanneer uw rjver

ËÈÜ £
niemand spaarde, Maar hen vertrad als

f * ^
slijk der aarde.

PAUZE.

tef* l 1 <r^~y^ 2
i . sla hen en hunne prinsen, Heer, Als

JE2

Oreb en als Zeëb neer; Doe al hun vor-

sten, hoe verheven, Als Zeba en Zalmuna

I.» > a i-i
f

A jgg
sneven; Die met geweld Gods land en

O *
daken Zich wilden ter bezitting maken.

£$=*E

8. Maak, dat dit volk geen rustplaats

vind' ; \ orstrooi hen door een wervelwind,

Als stoppel», door een storm gedreven,

-n TÏ> =£=1" T~~t»-+=3 .

Als wouden, 'i vuur ten prooi gegeven,

U^ i i-pi-ff » » »tgg
Als bergen, in wier ingewanden Ontsto-m^ ^=^= s

ken pik en zwavel branden.

5É

9. Vervolg ze dus van oord tot oord, En

1rf-^ f f- » » ^
drijf ze met uw onweer voort; Verschrik

hen met uw dwarrelwinden, Zoodat zij

fe^4=^ *=5^ M
rust noch schuilplaats vinden; Doe hen.

o Heer, vol schande vlieden, Opdat z' uw

^^
naam eens hulde bieden.

10. Beschaam, verschrik hen eeuwiglijk;

ett ri .-:

Dat ieder schaamrood rugwaarts wijk

2
Verniel hun heiren ; doe hen weten. Dat

G\j alleen de Heer moogt heeten: Die

*~*~f i f=f=«^^y
groote naam van 't hoogste Wezen Doe

* .-*

't wereldrond eerbiedig vreezen.

DE LXXXIV PSALM.

Heer, der legerscharen God, Zijn mij

uw huis on tempel zangen! Hoe branden

mijn genegenheên, Om 's Heeren voor-

hof in te troon! Mijn ziel bezwijkt van

sterk verlangen: Mijn hart roept uit tot
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%&m i i a~t,/
God. die leeft, En aan mijn ziel het}

g ^E
leven geeft.ö * i | j ^^

2. Zelfs vindt de musch een huis, o Heer

H^fr- f Y * i
së

De zwaluw legt haar jongskens neer In

't kunstig nest, bij uw altaren. Bij U, mh'n

S^ fe§ üü
Koning en nnj'n God, Verwacht mijn ziel

ïÉExj m ^ Ë̂^
een heilrijk lot; Geduchte Heer der leger-

^r* » m m 352

e ^ >k£ ^̂
ootmoedig smeekgebed; Ai, laat mij

Ji ^ —1— Ia ^ = ~T 1 7m£ ^ É
niet van druk verkwijnen; Leen mij

Ein^rn: ^ MmM
een toegenegen oor, O Jakobs God,

£ *F^
geef mij gehooi

fc]E ri j, jir^^3
5. O God, die ons ten schilde zijt, En ons

K i
. f n » »- ^^
voor alle ramp bevrijdt, Aanschouw tochÜ^^ y=^ iJvO »/
uw gezalfden Koning. Eén dag is in uw& iU « <^Lg

scharen, Welzalig hij, die bij U woont,

SE i_Li_i ^^
Gestaag U prijst en eerbied toont.

3. Welzalig hij, die al zijn kracht En hulp

alleen van U verwacht, Die kiest de

welgebaande wegen : Steekt hen deheete

middagzon In 't moerbeidal, Gij zijt hun

bron, En stort op hen een milden regen,

Een regen, die hen overdekt, Verkwikt,

en hun tot zegen strekt.

pauze.

4. Zij gaan van kracht tot kracht steeds

voort; Elk hunner zal, in 't zalig oord

Van Sion, haast voor God verschynen.

Let, Heer der legerscharen, let Op myn

huis mij meer, Dan duizend, waar ikU ont-

^m. ^^
beer: 'k Waar' liever in mijns Bondgods

&*=& m m 3EE2
woning Een dorpelwachter, dan gewend

V=4^=^=5 ^
Aan d' ijd'le vreugd in 'sboozen tent.

È3JE * 4> l 4__».jt^,
6. Want God, de Heer, zoo goed, zoo mild,

ff^£ ^=^ m
Is t' allen tijd' een zon en schild; Hij zal

EJ^U^Uhy^Hj^M^^2
genaad' en eere geven; HU zal hun 't goe-

I . » TTX m ^
de niet in nood Onthouden, zelfs niet

-k Qx< jr- -HM-* L^
in den dood, Die in oprechtheid voor Hem
È^ m m ^
leven. Welzalig, Heer, die op U bouwt,

E-+-U=i -y

En zich geheel aan U vertrouwt.

DE LXXXV PSALM.

ij hebt uw land, o Heer, aie gunst

^^ ÉÊ3=^ f=^=f̂
betoond, Dat Jakobs zaad op nieuw in
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^ f^
vrijheid woont; De schuld uws volks

ï m
hebt G' uit uw boek gedaan ; Ook ziet

ut * » Ui i U
Gij geen van hunne zonden aan; Gij vindt

in gunst, en niet in wraak, uw lust; De
2

hitte van uw gramschap is gebluscht.

^^
O heilrijk God, weer verder ons ver-Ö
driet, Keer af uw wraak, en doe uw

fefe
toorn te niet.

, ,1 l * T~^̂ ö
2. Heeft dan, o Heer, uw gramschap nim-

mer end? Zal z'eind'lijk niet eens wor-

den afgewend? Of zal uw toorn ook op

ï É f
^#

ons nakroost woên ? Zult G' uit den dood

±=u± Vï ^=É
ons niet herleven doen, Opdat uw volk

zich weer in U verblij ? Dat toch, o Heer,« 3=& <r->-4-V

uw goedheid ons bevrij; Geef ons uw heil,

-i f f~^> 11-W
en red door uwe hand, Uit vr;je gunst,

\\ fr^B
het zuchtend vaderland.

fcL^O_l lT~t~^
3. Merk op, myn ziel, wat antwoord God

* >> j~ti f-<=p
u geeft; Hjj spreekt gewis tot elk, die

* i l, é •
voor Hem leeft, Zijn gunstgenoot, van

blijden troost en vree, Mits hy niet weer

ü» * * i -B ^
op 't spoor der dwaasheid tree. Voorwaar,

~r c ,, i TT ?.» »'

Gods heil is reeds nabij 't geslacht, Het-

welk Hem vreest en zyne hulp verwacht;

Opdat er eer in onzen lande woon' En

h Tl Uit
g

zich aldaar op 't luisterrijkst vertoon'.

4. Dan wordt gena van waarheid bly ont-

H
moet ; De vrede met een kus van 't recht

gegroet; Dan spruit de trouw uit d' aarde

blij omhoog; Gerechtigheid ziet neer vanm i 2

's hemels boog; Dan zal de Heer ons

't goede weer doen zien; Dan zal ons

't land zijn volle garven biên ; Gerech-

tigheid gaat voor zijn aangezicht, Hij zet

z'alom, waar Hij zijn treden richt.

DE LXXXVI PSALM.

Om mij in mijn angst te hooren; 'k Ben

ellendig, diep in nood, Gansch van heul

en hulp ontbloot. Hoe^l mijn ziel; Gq

zijt almachtig, En ik ben uw gunst deel-

achtig; O mijn God, die mij aanschouwt,
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*
—

1 f^=^
3JEE*

Red uw knecht, die U vertrouwt.

2. Wie toch is, als Gy, weldadig? Wees
3=±

mij dan, o Heer, genadig: Want mijn

roepen en geklag Klimt tot U dengan^

schen dag. Wil de ziel uws knechts

verblyden; Ondersteun hem in zijn lij'

den; Want ik hef mijn hart en oog,

Trouwe God, tot U omhoog.

3. Heer, door goedheid aangedreven, Zijt

Gij mild in 't schuld vergeven; Wie U

aanroept in den nood, Vindt uw jrunst

oneindig groot, Heer, neem mijn gebed
=». <> o ^—

°

K~rt—f^3
?
^

ter oore; Wil naar m\fne~smeekstenT

hooren; Merk, naar uw goedgunstigheên,

Op de stem van mijn gebeên.

Df^ =«

Ü 3>=3CE

nergens elders aan.

PAUZE.

ï
=5É

5. Al deheid'nen, door uw handen Voort-

|f» ,j
f ^f-9-»- m

gebracht in alle landen, Zullen tot IJ

k̂omen, Heer, Bukken vooruw aanschijn

O 3 f ? ï<r-* » » A/Ö f-f-tf
neer, En uw naam ter eere leven. Gij zijt

groot en hoog verheven ; Gij doet duizend

wonderheên; Gij zijt God, ja Gij alleen.

6. Leer mij naar uw wil te hand'len,

>l f f f=*
'k Zal dan in uw waarheid wand'len;

t T ? f" o »/
Neig mijn hart, en voeg' het saam Tot

de vrees van uwen naam. Heer, myn

4. 'kBen gewoon in bange dagen, Mijn

benauwdheid U te klagen -~GÏjToeh, die

d' ellenden ziet, Hoort mij, en verstoot"

mij niet. Heer, wat goön de heid'nen

roemen, Niemand is by U te noemen;

Daden, als uw groote daan, Treft men

God, ik zal U loven, Heffen 't gansche hart

m

naar boven; 'k Zal uw naam en majes-

teit Eeren tot in eeuwigheid.

7. Want uw goedheid, hoogst gerezen,

Hebt Gij dikwijls my bewezen, En myn

ziel, hoe zeer verdrukt, Uit het diepst

van 't graf gerukt. O myn God, de trotsch-

aards spannen Boos te zamen met tiran-

nen, Tot mijn dood en zielsverdriet; Zij
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3X4 f f J*E

ontzien uw hoogheid niet.

4 f f t * »'
8. Maar Gij, Heer. Gij zy-t lankmoedig,

Zeer barmhartig, overvloedig In gena,

die ons behoedt. Groot van waarheid,

f
«i O

eind'loos goed. Wend U tot mijn ziel

O i> fr o ^—^ A .^V
ï •f—f-f-T^
genadig: Sterk uw knecht, en geef wel-

3. De Philistijn, de Tvriër, de Mooren, Zijn

binnen u, o Godsstad, voortgebracht:

Van Sion zal het blijde nageslacht Haast

dadig Ondersteuning aan den zoon Uwer

dienstmaagd, van den troon.

É£ ^rn 3^E ^s?
9. Doe een teeken mij ten goede, Dat mijn^^ s^ T~TT
haters in hun woede Mogen zien, hoe, totm ^=^ -i t y »^

hun spijt, Gij my troost, en mvj-bevrydt.

DE LXXXVII PSALM.

r^? *—L-l 7=^^
frf*^?

ijn grondslag, zijn onwrikb're vas-s
tigheden Heeft God gelegd op bergen,

i i. f f
» ^=*

Hem gewijd; De Heer, die zich in Sions^ T
heil verblijdt, Bemint het meer dan al-

mm **
\q Jakobs steden.

2. Men spreekt van u zeer heerelij kedin-

!T. a .» M ^ Tt^T*
gen, O schoone stad van Isrela « >pper-

>>

heer. 'kZie Rahab, Ik zie Babel, tot

ti,? f
uw eer, By hen geteld, die mijne

zeggen: „Deez' en die is daar geboren.

4. God zal hen zelf bevestigen en schragen,

E^^^^^T^f f ,77 ,

En op zijn rol, waar Hij de volken schrijft,

É^
Hen tellen, als in Isrel ingelijfd, En doen

Ë±i * »-4f=TT o »
i j

den naam van Sions kind'ren drasen.

H^
5. Dan wordt mijn naam met lofgejuich

geprezen; Dan zullen daar de blijde zan-

m
gers staan, De speellièn op de harp en

cimbel slaan, En binnen u al mijn fon-m
teinen wezen.

0'

DE LXXXVIII PSALM.

God mijns heils, mijn Toever-

laat, Tot U hef ik mijn droeve klach-

ten; Ik roep, bij dagenen bij nachten, Tot

U in mijnen jammerstaat; Ik nader bid-

dend; wil mij hooren, Kn neig tot mijn

geschrei uw ooren.
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2. Mrjn ziel, der tegenheden zat, Wordt

moedeloos, wil mij begeven; Het einde

frtr»-»—f-B^^^ m
nadert van mijn leven; 'kBen krachte-

FtqrTr^ r=t^^t=r
loos en afgemat; Ik ben, door overmaat van

E^ »- O m m^
kwalen, Als zy, die reeds ten grave dalen.

È£ #^
3. 'kBen afgezonderd bij den hoop Der

dooden,die, terneer geslagen, In 't bloeien

van hun blijde dagen Gestuit in hunnen

levensloop, Met aard' bedekt, van elk ver

g^g Ü £ï
treden, Door uwe hand zijn afgesneden.

4. Grj hebt mij in den kuil gelegd, In -diept',

in duisternis gesloten; Uw grimmigheid

heeft mij verstooten, Mg neergedrukt,

mij troost ontzegd; Gij doet op my uw

oordeel komen, Als onweerstaanbïe

1 2=ï
den niet ontvluchten.

PAUZE.

g4^Tt~f^ 4=é

). Miin oogen treuren om mijn leed, Om

nrt~f—rn^^^r^
al mijn angst, om al mijn lijden ; O Heer,

fcf^E ff*S? ïg
wil my van straf bevrijden; Ach, toon

tfrT ,1 l—^^^=
U tot mijn hulp gereed: 'k Smeek dag

flr i » °
f f» » »"*p^

aan dag om uw ontferming; Leen mij de

» 1 I r-rl

—

ÜËf
hand tot mijn bescherming

^ v

7. Zult Gij aan dooden wond'ren doen?

Zult G' overleed'nen doen verrijzen, Om

s » o f
D
f ^^

hier uw grooten naam te prijzen? Zal

S^-H^jJEEE* ^=3*1 ^ m

5. Ik derf mijn vrienden, tot mijn straf

Zij zijn vervreemd van mededoogen ; Ik

ben een gruwel in hun oogen, Gij wendt

hen allen van mij af. Een banere ker-

ker doet mij zuchten; Ik kan de ban-

't graf uw wijzen raad bevroên? Zal daar

m e tó

uw goedheid zich verspreiden? Zal

't woest verderf uw trouw verbreiden?

frfr» Jv i f^"t^* * *'

8. Wie zal uw wond'ren, uw beleid, Ooit

in de duisternis vertellen ? Wie ooit uw

ÉE* B ^
recht in 't daglicht stellen Ter plaatse

l4 &»aJ»- <r—i-i
^:

der vergetelheid? Maar ik, eer d' uch-

H=*

tend aan komt breken, Zal U. o Heer,

fc^
om bijstand smeeken.

9. Waarom is 't, dat'G^j mij verstoot?
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fe rr f t ti ?

»

•

Waarom verbergtG'uw gunstrij k' oogen^ f f»w
'k Was van der jeugd af neergebogen,

Ë
Bedrukt, en worst'lend met den dood

;

Mi.^"^
Ik moet, vol angst, uw gramschap dragen,

-^f-f=^^ <-eö

m'k Ben twijfelmoedig en verslagen.

10. 'kBen met verschrikking aangedaan;

Mijn moed verflauwt; mijn leden be-

t* S zyf^g

ven ; Uw dierb're gunst heeft mij bege

fcfc: *~f i L » » «^

ven; De vlam uws toorns doet mij ver

Ü ÊÊÉ E^
gaan; 'k Moet dag aan dag met dui-m <y p=é ,2

zend rampen, Als met het woên der

ÉÉ ÜS ^^F

golven, kampen. ^
11. Gij hebt èn metgezel èn vrind Van

m
mij verwijderd in mijn lijden, Zoodat

t„°J_ j.
mijn ziel, hoe z' ook moet strijden, Bij

Ë
niemand heul ot bijstand vindt; 'k Zoek

££^£ m v- V

hen vergeefs, 'k moet eenzaam weenen

;

* O
Al myn bekenden zijn verdwenen.

DE LXXXIX PSALM.

'k# J al eeuwi

v
? ^

f * »

eeuwig zingen van Godsgoo-

\v n » t
dertien'iih««ii; Uw waarheid t' allen tijd'

^£s£ MH
vermelden door mijn reen. Ik weet, hoe

't vast gebouw van uwe gunstbewijzen.

*_lA_L * o ,fN=^
Naar uw gemaakt bestek, in eeuwigheid

Z£~^~^= * A 6 A A * -*&fe^rr=^
zal rijzen; Zoo min de hemel ooit uit

zijnen stand zal wijken, Zoo min zal uwe

^=^
trouw ooit wank'len of bezwijken.

3—fr-M
2. „Ik heb," dit was uw taal, „een vast

^ * — - ' t 1 A /£Ü \v z^X-Ll
,verbond gemaakt Met mijnen gunste

NV i f * » \V7: ^
„ling, dien steeds mijn oog bewaakt; Ik

,heb aan mijnen knecht, aan mijnen

„uitverkoren', Aan David, in mijn gunst

„met eenen eed gezworen: Ik zal van

„kind tot kind, tot aan het eind der

dagen, Uw zaad bevestigen, en uwen

3. De hemel looft, o Heer, uw wond'ren

dag en nacht; Uw waarheid wordt op

aard de glorie toegebracht, Daar uw ge-

heiligd volk van uwe trouw mag zingen;

Want wie is U gelijk bij al de hemelin-

gen? En, welke vorsten ooit het aard'rijk
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^^ 4 * f »»*
moog' bevatten, Wie hunner is, oHeee,

-^m
met U gelijk te schatten?

I PAUZE.

ÉU* » U A
JF^S1^»Ö*=^

4. God is op 't hoogst geducht in zijner

^=<F S ^^ =*

heil'gen raad, En vrees'lijk boven 'their,

im S
dat om zrjn rykstroon staat. Wie is alsm ^ r^-^fc SË
Gij, o Heer, o God der legerscharen?

Wie is aan U gelijk? wie kan Ü eve-

naren? Grootmachtig zijt G', o Heer, ja

^^ ^f * o H
eind'loos in vermogen ;Uw onverbreek'bre

trouw omringt U voor elks oogen.

5. Gy temt de woeste zee, zy luistert

naar uw wil; Hoe hoog zij zich verherT,

Grj wenkt, en zrj is stil. GanschRahab

is door U verbrijzeld, gansch verslagen;

Uw vijand is verstrooid, uw arm heeft

roem gedragen. En aard', en hemel, en wat

leeft, of ooit zal leven, Zij n d' uwe ; 'tgansch

g » » ff»» '

v V

hier een Hermon in uw naam. Gij hebt

r$m TT^ 1
een arm met macht, uw hand heeft groot

m^^ j-M .1 *_lg
vermogen, Uw rechterhand is hoog; uw

t~fTt^ £^
troon blijft, onbewogen, Yan recht en

van gericht zijn vasten steun ontlee-

nen; En waarheid en gena gaan voor

7. Hoe zalig is het volk, dat naar uw

umus^=$r

klanken hoort! Zij wand'len, Heek, in

E £i ^ *

't licht van 'tGodd'lijk aanschijn voort;

P=fftf^ o f Lig

heelal hebt Gij 't bestaan gegeven

6. Gij schiept het barre noord en 't zoele

zuiden saam; Ginds juicht een Thabor,

Zij zullen in uw naam zich al den dag

^^
verblijden; Uw goedheid straalt hun toe:

uw macht schraagt hen in 't lijden; Uw

onbezweken trouw zal nooit hun val

gedoogen, Maar uw gerechtigheid hen

naar uw woord verhoogen.

8. Gij toch, Gij zijt hun roem, de kracht

van hunne kracht; Uw vrije gunst alleen

=» • f f~-« » o
~~~

<M"TV
wordt d'eere toegebracht; Wrj steken

$=f=*—rj-^=^m
't hoofd omhoog, en zullen d' eerkroon^S mm
dragen Door U, doorU alleen, om 'teeu wig
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welbehagen; Want God is ons ten schild

in 'tstryclperk van dit leven, En onze

Koning is van Isrels God gegeven.

Il PAUZE.

9. Gy hebt weleer van hem, dien Gij ge-
UZZ^^rzr- —

i

: I : * rV

heiligd hadt, Gezegd in een gezicht, dat

zooveel troost bevat: „Ik heb by eenen

„held voor- Isrel hulp beschoren, Hem

,uit het volk verhoogd; hem had ik

„uitverkoren, 'k Heb David,mynen knecht,

„mijn gunsteling, gevonden, En hem met

„heil'ge zalf aan My en 't rijk verbonden.

10. „Myn hand zal, hoe 't ook ga, hem

,sterken dag en nacht; Mijn arm zal hem

„in nood voorzien van moed en kracht

11. „Ik zal, integendeel, al wie hem we-

derstaat, Verplett'ren voor zynoog. en

„plagen, wie hem haat; Myn trouw zal

„met hem zijn, mijn goedheid hem ge-

* ^—t^~T=^
,leiden; Zijn macht zal in mijn naam

^T f =k ^=^
„zich over d' aard' verspreiden; Zijn

^^m s Ê
„hand de groote zee, zijn schepter de

v xv f ^—

^

| 6 » v:

.rivieren, Door mijn geducht bestel, met

^^trt^j

„De vijand zal hem nooit doorwreev'le

„handelingen, Door list, of helsch bedrog,

„in uiterst' engten dringen;* Den boos-

„wicht zal 't geweld nooit tegen hem

„gelukken, Noch in- noch uitlandsch

,roem en eer bestieren.

u « ^ul^ m
12. „Gy," zal hij zeggen, „zijt myn Vader

1 +—XT =g^H»~ mm *=§: *

,en mijn God, De rotssteen van mijn heil.

ÜÜ ^=^ 3£ &̂
„'k Zal hem ook stellen tot Een^eerstge

H-^rrlr^U^^
„boren zoon, door al zijnx broeders t' eeren

;

1 M j. » TJ-f^EJggE*
„Als koning zal hy zelfde koningen regee-Ö?t o ^=t^̂
„ren ;Myn goedertierenheid zynrykstroon

„vorst zijn zetel onderdrukken.

£i :?=<F= f^*= a II
„eeuwig stijven, En mijn gemaakt ver-

bond met hem bestendig blyven.

III pauze.

13. „Ik zal de heerschappij doen duren

„by zyn zaad, Zoolang de hemel zelf op

„vaste pijlers staat . Maar zoo zijn kinders
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„ooit mijn zuiv're wet verlaten, Zoo

,'t richtsnoer van mijn recht ter reeg'ling

^^m
„niet kan baten, Zoo zij ontheiligen, wat

B-tr~*^ Y* *J

„Ik heb voorgeschreven, Dan mogen zij

r- m=m ^
„gewis voor mijne straffen beven. ^

14. Dan zal Ik hen, die dwaas en wreev'lig

£^~* » fr
1^—*T ^=^

„overtreên, Bezoeken met de roê en

e ft»» »- =^-tr « r^
,bitt're tegenheên; Doch over hem mijn

jr—1-4
„gunst en goedheid nooit doen enden,

n £- ^^Ë ë
„Niet feilen in mijn trouw, noch mijn

-^ <S A /

3 Ö ^^
„verbond ooit schenden : 'k Zal nooit her-

tzo£3 ^=y=^fe
„roepen, 't geen Ik eenmaal heb gespro-

1 » » £ 3^=t

^£
„Staat mijn getuige trouw te schitt'-Ö=£E

„ren in elks oogen.

* mm * s
16. Maar ach, mijn God, waar blijkt uw

£=3 v̂ 3 <S É= 2̂

trouw nu, waar uw eer? Gij stoot en

üÉ ^=f^y
werpt, vergramd, thans uw Gezalfde

^ T—r^^ 2

neer; Gij schijnt niet van 't verbond met

N-i 1—

t

:£=£: ^
uwen knecht te weten; Zijn kroon,

ontheiligd, ligt ter aarde neergesmeten:

E=*=T-

t
-
Tf=^ ^p

Zifn sterke muren zijn door "svijands

Ef^3̂ O-^r- ^P^=^ ^
macht verbroken. Zijn vestingen ver-

T
=t=T=^^

woest en in het stof gedoken.

IV pauze.

„ken, 't Geen uit mijn lippen ging, blijft

T^^FT^*^
„vast en onverbroken.

m ï^i mtó

15. „'kHeb eens gezworen bij mijn eigen

„heiligheid: Zoo Ik aan Davidlieg', zoo

„hem mijn woord misleid'!* Zijn zaad zalm 3 ^Ö 2Ë

ft—3
..eeuwig z\jn; zün troon zal heerlijk pra-

„len, Zoo duurzaam als de zon, zoo glans-

rijk als haar stralen; Bevestigd als

„de maan; en aan des hemels bogen

m=^—^NF
17. Hij is door elk beroofd, den nabuur

^ È^l rd

tot een smaad ; Gij hebt de rechterhand

r^=T ^=^ *

verhoogd van die hem haat; Gij deedt

^m 3 £=*=&
den vijand in zijn rampspoed zich ver-

E3E=3£: 3-rt—e ^g
blijden: Zijn zwaard ligt om, 't is stomp,

tfeOr ^^̂ ^^^ ^ Ë

en nutteloos in 't strijden; Gij doet hem,

^^¥ ^^1
vol van schrik, op 't bloedig slagveld

^5*i^=¥ O XV . O .

fc*

vluchten, En onder 'svijands juk, van^^ 3Ü=s:

U verlaten, zuchten.
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ft M
18. Zyn schoonheid is vergaan; zijn troon

t-r^—jr=^? t^ ^

- :->

ligt neergestort: De dagen zijner jeugd^ ï
zijn door uw hand verkort ; Met schaamt'

is hij bedekt, elk kan hem straffloos

6 A A 1 ^ <l—

»

A *

tergen. Hoe lang, getrouwe God, zult

Gij U steeds verbergen? Zal dan uw

3=Ë
grimmigheid, die niemand af kan kee-

ren, Gelijk een brandend vuur, 't ver-

t ^=*=?F

smaad, o Heer, waarmee uw haters ons

beladen, Waarmede zij den gang van uw

^0 X f f t-°-

Gezalfde smaden. Gy immers wilt of zult

^^rV
nooit onze hoop beschamen; Den Heer zy

eeuwig lof, enelkzegg': Amen, Amen.

(F!
DE XC PSALM.

f f ff 4=^
zijt, o Heer, van d' allervroeg-

drukte volk verteren?

ÜÜÊ '.? t

19. Gedenk, o Heer, hoe zwak ik ben,
~~^ 6 a T r~l~T~^~A 6 J^-^—

^

^iö
hoe kort van duur; Het leven is een damp

t
de dood wenkt ieder uur; Zou 't mensch-

f^f ï üfeg :g_4L_n?'
dom dan vergeefs op aarde zij n geschapen ?

Wie leeft er, die den slaap des doodsSB
niet eens zal slapen? Wie redt zijn ziel

f
van 't graf? 1

Ai, help ons, als tevoren,

Gelijk Gij bij uw trouw aan David

hebt gezworen.

20. Gedenk den smaad, dien elk van uwe

knechten lijdi, Waarmee -elk machtig

ste jaren Voor ons geweest een toevlucht

in gevaren. Eer berg en rots uit niets

geboren waren, Eer d' aarde rustt' op

hare grondpilaren, Van eeuwigheid, o

? b
? O -A-

£=*£^
God, die eeuwig leeft, Zijt Gij de God,

die eind noch oorsprong heeft.

2. Uw oppermacht, die wij ootmoedig

eeren, Kan door een wenk den mensch

al schijnt ons niets te deren, Verbrijzelt

ons, doet ons tot aarde keeren; Want

in uw oog zijn duizendjaren, Heer, Een

enk'le dag, een nachtwaak, en niets meer

volk mijn bang gemoed doorsnijdt; Den 8. Gij overstroomt het menschdom; zijn
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vermogen Is, als een slaap, een ijd'le

droom, vervlogen; Zij zijn als 't gras,

Eu l f ïi M .
»

? t

dat 's morgens, overtogen Met frisschen

f-1—r~r TC^
dauw, in bloei staat voor elks oogen,

» » » » S^*^
Maar 's avonds, als het afgesneden wordt,m 3^& P3ri"j_^!LL

I
» v

^ g <HJ

Op 't open veld in weinig tij ds verdort
E—t±z—rr—d A -r—

?

V A a
^'1' » » T f f T f=^
4. Door uwen toorn vergaat ons kwijnend

FUo~o- ss~ l ^ *_* f f
2

leven; Uw gramschap doet ons hart van
-£• «A 6^g^ 5 P=É

doódsschrik beven, O God, als Gij, in

S^t"fT7.r^
majesteit verheven, Het onrecht, dat w' in

gi.n t t ^^ $^
't openbaar bedreven, En 't kwaad, door

ons in 't heimelijk verricht, In 't licht

stelt voor uw glansrijk aangezicht.

PAUZE.

5. Wanneer uw toorn en gramschap ons

bezwaren, Dan wenden, dan verdwijnen

onze jaren; Wij zien hen, als gedachten,

henenvaren; Of, blijft uw gunst ons in

het leven sparen, Dan klimmen wij ten

i^g=g-^
hoogste tot den -.top Van zeventig of

tachtig jaren op.

kj» *
y 4—^ t-TTt»^s

6. Helaas, het best van onze beste dagen

S-i^-3~£ *-f I f
Baart dikwijls smart, geeft dikwijls stof

^^ p=£
tot klagen; Daar zorg, verdriet en jam-

merlijke plagen Steeds, beurt om beurt,

* <> »

/

de matte ziel doorknagen. De levens-

draad wordt schielijk afgesneên; Wij^^gz^ * O O 1

schenen sterk, en ach, wij vliegen heen.
3 A - . A SV

§É§ë r t y y 1

^

ï

7. Wie kent uw toorn, wie zijn geduchte

^^ £ ï
krachten? Wie vreest dien recht, ge
A A ~ * O «A A

,cu~r"=f m
duchtste Macht der machten? Leer ons

den tijd des levens kost'hjk achten, On-
» &=^m T-r-TT"*^

dat ons hart de wijsheid moogbetrach

^- » o » ~t ;~y~ĵsö
ten. Keer weder, Heer, uw gunst koom

m
ons te sta; Hoe lang ontzegt G'uw

izz±-£=&

t$
knechten uw gena?

6 A - . A=ri

—

rr
8. Uw gunst sterkt meer dan d' uitge-

ë^i^F? È ï
:Ar

zochtste spijzen : Laat, met het licht, haar

ffirt f f^T^-^^J^^^
licht voor ons verrijzen : Zoo zal<ons hart

AzzzA -
*

ta£feÛ^ »:-»E^^ 3rr=

op liefelijke wijzen Uw goedheid, akons

Hïft-fT~^gsË m
oov'rig leven, prezen. ;Verblu'd ons naar

:=feignr^^"*' *• * " ÏEË

de maat van onzen* druk, En naarden
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El, f~£J^_^
tijd van al ons ongeluk.

Efejg T f T T t j
ö3

9. Laat uw gena ons met haar troost ver-

FE5^ s ^x ^Ff^t
rijken, En laat uw werk aan uwe knech-

^mfczfc

f I » «
"^^

ten blijken, Uw heerlijkheid niet van hun

±E3Ês^ 3^ ^
kind'ren wijken; Uw liefd', uw macht

pfM—n'^^^t Q-y
zijn vleug'len dekken: Zijn waarheid u ten

mm 1r=f=r=fï 3—4-
beukelaar. En ter rondas verstrekken.

KI. *» f f ~i - i
*"*~*^

3. De schrik des nachts doet u niet vliên,

ei, » t tT^n*- h tt /

Waarvoor de boozen be-ven :
. Geen pijlen

ë^^ I~^~»=Tt

üi.* t M f ^^
behoed' ons voor bezwijken: Sterk onze

EU : r? » * » » *~^
hand, en zegen onze vlijt; Bekroon ons^^m * NV

werk, en nu, en t' allen tijd.

Eti''*» TJ

DE XCI PSALM.

ij, die op Gods bescherming

t^ »ZZÏ f f
nA—y^

wacht, Wordt door den hoogsten Ko-

rtj^
ning Beveiligd in den duist'ren nacht

Beschaduwd in Gods wo-ning. Dies noem

EUTT ?
ik God, zoo goed als groot Voor hen,

gff^f-f-^"^7"^ 4 p" ' ' I -— v * =£=
die op Hem bouwen. Mijn burcht, mijn

ëfeU=4=£ *: i m
toevlucht in den nood, Den God van

gï ï=é
mijn betrouwen.

EfeEf-

t

~T~~fi> »' »'-*3
2. Hij zal uit 's vogelvangers" net U vei-

^m
en ontkomen ; Hij is bet, die uw"

xr .
"

' > O—<r—

7

tr=t
: g=r=T=^^g

<ri'i liebtgeeii pesj té schro-

f
men. Hij zal, ia hjfs>enzi< Umet

hoeft gij 's daags t' ontzien, Die hevig

g^jrfT^-* i i j> g
om u zwe-ven; De pest, met welk een

snellen spoed Zij moog' in 't duist're wa-

ren, Noch 't streng verderf, dat 's middags

4. Gjj zult, aan d' een' en d' and're hand,

Tienduizenden zien val-len; Terwijl gij,

in gerusten stand, Bewaakt blijft boven

al-len. Het dreigend leed vliegt u voorbij
;

Alleenlijk zienuw oogen, Hoe schrikk'lijk

't loon der boozen zij, Die d' Almacht

niet verhoogen.

5. Ik steun op God, m\jn toeverlaat: Dies

heb ik niets tevree-zen. Wie God ver-

trouwt-,- dien deert g< vnk waad ; Uw tent

zal veilig we-zen; lli.i zal zijn en
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W

houd'nis strijden.

6. Zij zullen u, Gods gunstgenoot, Naar

sHoogsten welbeh a-gen, Opdat gij aan

geen steen u stoot, Op hunne handen

1 i. f f.» "»~txXi - »-*=^
dra-gen. Gij zult op jonge leeuwen treên.

Op giftig' adders stappen, En, door g

È
X ^ » J

vaar noch vrees bestreên, Den leeuw
z!

en draak vertrappen,

3BM7TT^~ i » »
*

7. „Dewijl zijn ziel Mij teer bemint" (Dus

laat God zelf zich hoo-ren), „Heb Ik voor

fc ^ ö^

,hem, als voor mijn vrind, Een heilrijk

„lotbescho-ren; Omdat hij mijnen naam

ÖE f-r ? f* ^
„erkent. Zal hem mijn gunst verzeilen

feF^tTö=^ iË
Ik zal hem redden uit d' ellend', En op

5E ^B ^^
,een hoogte stellen.

8. „Hij zal, in alle ramp en pijn, Tot Mij
r «t . 1 _ im=r^—^^^Tfytr/
„om uitkomst zuch-ten, En Ik gestadig

„bij hem zijn In al zijn ongenuch-ten

;

-^T^TJ
„'t Gevaar zal Ik hem doen ontvliên;

„mijn hulp onttrekken."

L
DE XCII PSALM.

aat ons den rustdag wijden Met

2. 't Voegt ons met blijde klanken* Door

't voorbedachte lied, Hem, die het al ge-

biedt, Op harp en luit te danken. Gy

hebt door uw vermogen, O Heer, mijn

hart verheugd; Ik [zal, verrukt van

vreugd, Uw groote daan verhoogen.

3. Hoe groot züh,Heeb, uw werken! Hoe
4e

ver gaat uw beleid! Gij stelt, met mo-

: : 1 >* v
gendheid, Elk deel zijn juiste perken.

Een ziel, aan 't stof gekluisterd, Beseft

uw daden niet; Geen dwaas weet, wat
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i' » i ,t r * ^m
hij ziet: Zyn oordeel is verduisterd.

$* f f
i T » y 'PTT

4. Dat vrij, als groene telgen, De booze

mi imfe ^
welig groei'; Gij zult, in zijnen bloei

m
Voor eeuwig hem verdelgen. Niets stelt

ü immer palen ; Gij zijt de Hoogst' in

macht; Grj zijt de Heer; uw kracht

Zal eeuwig zegepralen,

PAUZE.

5. Wie U durft wederstreven, Wie on-

recht durft begaan, Zult Gij, o God, weer-

staan, Verstrooien en doen sneven. Gij

PT~i r 1 1 ,v a » =zx=$z=&ji

zult mijn eer vergrooten, Mij sterken in

mijn stand; Ik ben door uwe hand

6. Mijn oog zal hen aanschouwen, Die

listig al myn paan In 'theim'lyk gade-

slaan, Mü telkens onrust brouwen; Ook

zal myn oor eens hooren, Dat Gij de

§É^ =& f f l
V

boozen straft, Dat Gy mij wraak verschaftÖ ,w
Van hen, die mij verstoren.

7. 't Rechtvaardig volk zal bloeien, Gelrjk

I ,

f f4 » <F=
_ _^_j^g_^4^ ?

op Libanon, Bij 't koest'ren van de zon,

^^ S*
De palm en ceder groeien. Ztj, die in

't Huis des Heeren, In 't voorhof zijn ge-^
plant, Zien door des Hoogsten hand

$ 3=t&t
Hun wasdom steeds vermeèren.

8. In hunne gryze dagen Blijft hunne

P
| , | 4 <*• = »

f f
lEÉ 3

vreugd gewis: Zij zullen, groen en frisch,

Gewenschte vruchten dingen; Om met

verheugde monden Te roemen 't recht

mijns Gods. In Hem, mrjn vaste rots,

Is 'tonrecht nooit gevonden.

D 1

DE XCIII PSALM.

e Heer regeert; de hoogste Ma-

jesteit, Bekleed met sterkt', omgord met

heerlijkheid, Bevestigt d' aard', en houdt
3^

door zijne hand Dat schoon gebouw on-

2. Gij hebt uw troon van eeuwigheid ge-

grond. De waat'ren, Heer, verheffen

zich in 't rond; Rivier en meer verhef-

fen hun geruisen ; Het siddert al op
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't woedend stroomgedruisch

;

3. Maar, Heer, Gij zijt veel sterker, danö f M t
'

'tgeweld Der waat'ren, dien uw almacht

ï ^ I l » "~ë~1i£g
palen stelt; De groote zee zwijgt op uw

s^t

wenk en wil, Hoe fel zij bruis', hoe

?m ^
fel zij woede, stil.

4. Uw macht is groot, uw trouw zal nooit

vergaan; Al wat Gij ooit beloofd hebt,
i » a . . [ 1 a a 1 i

-
I.

" 9 XV 9
:
v
==y sv ^ ,

zal bestaan ; De heiligheid is voor uw

Huis, o Heer, Eeuw uit eeuw in, tot
$2

sieraad en tot eer.

braken op de deugd, En spreken, als in ze-

-1*4-*- 6TT » a^l^i
gepraal, Baldadig d' allerhardste taal?

g^^=rr=^ v
t £

3. 't Verbrijzeld volk, o Heer, moet buk-

m
ken, Daar zij uw erfdeel wreed verdruk-

ken; De zwakke weêuw, van hulp ont-

^
bloot,Wordt met den vreemdeling gedood

;

Zelfs wordt d' onnooz'le wees vermoord

;

6 v> \> 4

DE XCIV PSALM.

erschijn nu blinkend, God der

M I » - fr SV A ó 1 A- £-V

wrake; Dat eens uw arm voor ons ont-

» I <l ft./
wake ; Vertoon uw glansrijk aangezicht

;

Gij, Rechter, die de wereld richt, Sta

op, verhef U, en vergeld Hoovaardigen

2. Hoe lang, Heer, zullen dan de boozen.
*fr- . a I , A

Hoe langen tijd de goddeloozen Nog

hupplen, vol van dart'le vreugd, En laster

^m
Naar recht noch reden wordt gehoord.

<» A~ 6 A ^^$^f=y=^EE^¥
4. Zij zeggen, stout op hun vermogen:

^ET~T fT^T"^^^ ^

„De Heer slaat op ons doen geen oogen;

„De God van Jakob merkt het niet."

Let, onvernuftigen, en ziet ; Blijft g' eeuwig

£-T=^z
van verstand beroofd, Gij, dwazen, die

> 6 <i* $

—

é-

het licht verdooft?

3£^n—h¥^~*~t ?
^^

5. Zou dan de Schepper, die onz' ooren

^~T t
^-j^p?E w'

Geplant heeft, zelf niet kunnen Looren?

Zou Hij, die 'toog formeert, niet zien'

t j-j—& 1 ts£ ï
Zoudt gij des Rechters wraak ontvliên,

-: Lfe* I4 a~t^^ ^
Die volken straft, en wijsheid leert Den

f:

mensch, die wetenschap ontbeert'
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^ 3=ü t
0. !Neen, dwaas, de Heee weet uw ge-

\
V tf-tH-f-t

dachten. Dat z' ijdel zijn bestuur ver

S^* *fP»o I I 5

ÜÜ ^
mij de Heee, mijn schild en loon, Geen

sterken bijstand had geboön. Dan waar'

ö§
mijn leven haast verkort, En ik bijna

achten. Welzalig is de man. o Heer, Die

door uw tucht en hemelleer Het nut

ë±

der onderdrukking weet, En voordeel

g 6 T J> i
trekt zelfs uit het leed.

Ktfr ó f f * ^^
7. Zoo leert hij zich geduldig dragen: Zoo

ziet hij 't eind der kwade dagen; Zoo

Ï5E^ Ï3
wordt de roede zelfs gekust, En d'on-

j l.l i i 4~4 o - »^^2
derwerping geeft hem rust; Totdat de

i,4 f f
4=»=~

6 j f-^
kuil gegraven wordt, Waarin de zon-

Ë

daar nederstort.

3^£M%—f—^^^f^ 3^5^

8. De Heer zal, in dit moeilijk leven,

Zijn volk en erfdeel nooit begeven ; Het

^
oordeel keert, vol majesteit, Haast we-

Ëfej-i-34^; » » I ö ,'

der tot gerechtigheid; Al wie oprecht

ë-lrf f4 »= É=^ VES
is van gemoed, Die merkt het op, en

keurt het goed.

3=£ >>
v ^ A » "^g

9. Wie helpt mij tegen al die boozen?

Wie wederstaat die goddeloozen ? Zoo

*=i

ËH^^-f^
in 't graf gestort.

10. Wanneer ik zei : „mijn voeten glijden

!r+ f t t
^M f » *^

Toen hebt Gij mij gesterkt in 't lijden

;

i
Wanneer mij 't afgepeinsde hart Door

-14 ,1 i i- » 4 » *"1^
al mijn denken werd verward, En ik in

e i , 4 f—

t

5^ 4
^

=1

druk schier was gestikt, Toen heeft uwmmAV
troost mijn ziel verkwikt.

gfatyTT^
11. Zou ooit de stoel der schaad'lijkneden

:l,

Bij uwen troon een plaats bekleeden.

a <^
Die moeit' en wetten boos verdicht? Zym i l 4~4 < sg
rotten saam, en, wars van 't licht, Ver-

&1ri j 4 f t "* »' 6 té
drukken zij het vroom gemoed, Ja doe-

12. De Heer, mijn Bondgod, was vóór

i
" '

1 T " g I h=
dezen Myn hoog vertrek in al mijn

vreezen, Myn steenrots en myn toever-

laat; Hy straft de boozen, wreekt hun

kwaad, En loont hun boosheid met den
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val 't Is God, die hen verdelgen zal.

DE XCV PSALM.

W mm
omt, laat ons samen Isrels Heer,

ï ^=4 f rr^m ^
Den rotssteen van ons heil, met eer,

t^TT^fe^ ^
Met Godgewijden zang ontmoeten; Laat

H I, l 1 ^ *=^ ï£
ons zijn gunstrijk aangezicht, Met een

&1rf&-y—*^=» . » Hrj^z^
verheven lofgedicht En blijde psalmen,m ^=^r

juichend groeten.

§±* *=i £=É s
2.-DeiïEEEis^root, een heerlrjk God, Een

^^ Hg tS
Koning, die het zaligst lot, Ver boven

ftJJU-4 7 l- U
allegoön,Jian schenken. Het diepst van^*=s üüe^

'saardrijks ingewand, Het hoogst ge-m i <?

»

e^?
bergt' is in zijn hand; 't Is al gehoor-

fc P^ 3X
zaam op zijn wenken.

:<^ *m i
3. Zijn' is de zee; z' is door zijn kracht

Met al het droge voortgebracht; 't Moet

alles naar zijn wetten, hooren. Komt,

buigen w' ons dan biddend neer ; Komt,

laat ons knielen voor den Heer, Die ons

ei» i 1 n Tm t 5
tvolk van zijne heerschappij, De scha-

S m;~T~ï £?m
pen, die zijn hand wil weiden; Zoo gij& mm ims—s

zijn stem dan heden hoort, Gelooft zijn

mm ^
heil- en troostrijk woord; Verhardt u

gs ^m ö^^
niet, maar laat u leiden.

ÜI 3fc: É^$ 3^3^
5. Verhardt u niet; neemt" zijngenaGot-

i^^^^S Ö
moedig aan; laat Meriba,"-Laat Massa-

u

^m &S £Ü^
ten afschrik wezen ; "Waar 'k door uw

^^m *=$: ÜHH
vaders ben~>verzocht, Toen alles, wat

T » ^^
mijn almacht wrocht, Hen-nietbewoog,

a £ iÊÜ
_£_j>_

om Mij te vreezen,

^ tt _£<> /
6. 'kHeb aan dit volk, dat Mij vergat,

gj^^p^^^^
Een langen tijd -verdriet gehad, Ja veer-

3 ^^^-kV v » m
tig jaar hun hoon verdragen; En zei:

s UI *F^F ïZ

„Dit volk, dat steeds Mij sart, Heeft een

gÏT^ ,1 f 3EEsE 3
„verdwaasd en dwalend hart; 't Schept

gir-nr ^ I~^^
„in mijn wegen geen .behagen.'

ms ö
2!

7. Dies heb Ik, door hun tergend kwaad

Op 't hoogst vergramd, dit volkversmaad,

p^f t ^T^^
En met een duren eed . gezworen, Dat,

m^ *^-^m V:

4. Want Hij is onze God, .en wij Zijn j wegens z\jn geschonden trouw, Het nooit
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Dit^s £=g
mijn rust genieten zou, Die voor mijn

volk nog blijft beschoren.

DE XCVI PSALM.

« l=£ m
ÉÈ

ingt, zingt een nieuw gezang

den Heere: Zing, aarde, zing dien God

^
ter eere ; Looft 's Heeeen naam met hart

j> l f j- » « ,/

en^nond; Vermeldt zijn heil op 't wereld-

rond ; "Dat dag aan dag zijn roem vermeêre.

2..Nu moet uw tong de heid'nen nooden

:

m É=ï
é=3t £

Meldt allen volken zijn geboden; Vertelt

zijn wond'ren en zrjn eer : Groot en prijs-

m. t l * *t- * l TV
waardig is de Heer, En vrees'lrjk bo-

l ^ * 6 <

hc^:

ven al de goden.

» yf-g-»^
1

3. Al d'afgoön zijn slechts rjdelheden;

i.» t t ^ sv O
Maar God, die van ons wordt beleden,

ta> 3g
Is 't, die de heem'len heeft gesticht ; En

voor zyn Godd'lijk aangezicht Zet eer meten * o

<r

majesteit haar treden.

=!=* ï=l .-

4. Hoe blinkt het alles door vertooning

FT.«—T~t *=£
<• o

,'

Van sterkt' en sieraad in zijn woning!

van heerlijkheid en kracht Aan Isrels

grooten God en Koning.

5. Geeft d' eeraan 't eeuwig Opperwezen

:

6. AanbidtHem need'rig aluw leven, Hem,

PAUZE.

.f f » 51 f » *^

^ztJe: S
Zijn naam wordt nooit genoeg geprezen

;

A^ g
Verheft zijn deugden, blij te moe; Brengt

in zijn Huis Hem offer toe, Hem, dien

*

$
de volken moeten vreezen.

^^
^ ^^ &

die, in 't Heiligdom-verheven, Een-Godd'lijk

licht van zich verspreidt; Leer, aarde

f i « * ê m
voor zijn majesteit, Leer voor zyn

aangezichte beven.

.$* tt » «s^3
. Zegt, om de heid'nen te verlichten: De

^^ ,-

Heer regeert, die d' aard' wou stichten;

i
Dies zli, bevestigd t' allen stond, Nooit

7^!7~1
f -J-+ » 6 . » ^

wank'len zal op haren grond; Hij zal

t * *
naar 't recht de volken richten.

8. Dat zich de hemelen verblijden; Ver-m
(reeft dun, o allerlei geslacht, Den roem

heugd zrj d'aard' aan alle zyden; Verheugd

de volheid van de zee; Het veld spring'
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$^ ^3
op met ar het vee, En 't wo.ud. moet

ËÈS

juichend God belijden.

g=1 f "<nrr~f-^
9. 't Juich' al voor 't aangezicht des Hee-

$^m Ö *±

ren : Hü komt, die d' aarde zal regeeren^ f m
En richten, vol van majesteit; De we

!Ei1~~n ^=<F ^
reld zal gerechtigheid, Het menschdom

zijne waarheid eerén.

DE XCVII PSALM.

odvheerscht alsOpperheer;.Dat

elk Hem juichend eer'; Gy, aarde, zee

en eiland, Verheugt u in uw Heiland.

Hem dekt met majesteit Der wolken don-

kerheid; H;1 vestigt zijnen troon Op heil'

ge ryksgeboön, Vol recht en wijs beleid.

2. Een vuurgloed gaat Hem voor, Den

ganschen hemel door, En blaakt aan alle

zijden Hen, die zijn macht bestreden;

Zyn felle bliksemschicht Snelt door al

't zwerk, verlicht Den ganschen wereld-

kloot; Het aardrijk ziet zijn nood, En

ijst, en beeft, en zwicht.

\ ,WjT~T~m -<r-ny i^
3. 't Gebergte smelt als was, En' wordt

geheel tot asch, Voor 't aangezicht des

#*=^
.tF

2
Heeren, Wien al wat leeft, moeteeren.

't Verbaasde hemelrond Meldt in dien

I* ^ *"jT ^ ft » » l ^z
naren stond Zijn billijkheid en -macht;

^g£T^^ 3^Ë
De volken zien zijn kracht Op 's aard-

*=^r
rijks ruimen grond.

PAUZE.

RMf T f
'»•'.» rr

4. Dat ieder schaamrood :zjj,- Die,1onbe-

schroomd en vrij, Een beeld' durft eer
3&:

bewijzen En nietig' afgoön prijzen, Den

waren God ten hoon. Knielt voor Hem,

TT» »^
al gij Goön ; Zwicht voor den Opper

^
il

heer ; Buigt u met ootmoed neer Voor

^ O & ^*
zijn geduchten troon.

s
^

5. Gansch Sion was-verheugd,Enjuicht',

o Heer, van vreugd, Met Juda's docbt'ren

§^3 *c<F ^
fc^

scharen, Wanneer 't de blijde maren Uws
2

oordeels had gehoord; Want Gij'heerscht

ongestoord, En toont uw macht alom,

Ver boven 't godendom, 't Welk siddert
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voor uw woord.

^n t t-

1

mi
6. Beminnaars van oen Heer, Yerbreiders

van zyn eer. Hoopt steeds op zijn genade

4.
En haat altoos het kwade. Hij, die in

Éj
i44 o-- ~7~

j> ^ -^4 ' v-v
tegenspoed Zrjn gunstgenooten hoedt,

U -f f » « ^^ >se
Verleent -hun onderstand, En redt z' uit

^^
'sboozen hand. Die op hun onschuld woedt.

3*= <y-V
4^ i~m »• *

t
7. Gods vriend'lijk aangezicht Heeft vroo- .

lijkheid^en licht Yoor all' oprechte har

k
ten Ten* troost verspreid \in<- smarten.

Juicht, vromen, om uw lot; Yerbhjdtu

^: t—T *w
'•steeds in ;God; Roemt, roemt zijn heilig-

FFF nTi3 ^
hefcl^Zoo* word v

zijn lof verbreid Yoor

$ ï ^*
al • dit heilgenot.

DE «-XOVffl PSALM.

Z ingt,' zirrgt*een mienw gezang den

^ o m T .

v • » j

Hkeke, hien «grooten God, -die wond'ren

deed: Zijn -rechterhand, vol sterkt' en

:

eere,"Zijn heilig' arm wrocht heilna leed.

4±jlZ

- d

Dal heil heeft God nu doen verkonden

;

Ë=4-4 ?~*--jëëi
.'

Sn heeft Hij zijn gerechtigheid, Zoo

f^t? * trzr» r-+—

t

^
vlekkeloos en ongeschonden. Yoor 't hei-

dendom ten toon gespreid.

ë* o i ,l v-4~fT^ -^
2. Hij heeft gedacht aan zijn genade. Zijn

v̂ - ^^^
trouw aan Isrel nooit gekrenkt; Dit slaan

5^" 1 f f- i^^TT*
al 's aardrijks einden gade, Nu onze God

zijn heil ons schenkt. Juicht dan den

Heer met blijde galmen, Gij gansche

X4 » o~^r- 3 .^ï̂
wereld, juicht van vreugd: Zingt vroohjk

in verheven psalmen Het heil, dat d' aard'

i i-4 * 11

S=E
in 't rond verheugt.

3. Doet bij uw harp de psalmen hooren;^ f »^-Z^
Uw juichstem geev' den Heere dank:

^^Tj-tïz^f^^ «

Laat klinken, door uw tempelkoren, Trom-

tr+r t~rj-i£=g:

petten en bazuingeklarrk; Dat 's Heeren
~? *~"t~l , . . =i4gs^
huis van vreugde druische Yoor Isrels

grooten Opperheer; De zee met hare

K T f ofit ff f
*=*

volheid bruise; De gansche wereld

ï
geev' Hem eer.

4. Laat ; tl de- stroomen vroolijk zingen,

De handen klappen naar omhoog;- 't Ge-

bergte, vol van vreugde, springen En
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hupp'len voor des-HEEREN oog : Hij komt,

f=*- * lm ^ %

Hy komt, om d' aard' te richten, De

^ëi ^E*E ^ ^^
wereld in gerechtigheid : Al 't volk, daar

't wreed geweld moet zwichten, Wordt

in rechtmatigheid geleid.

DE XCIX PSALM.

m
i^m

od,- de.HEE-E, regeert; Beeft, gij

^ ^^
volken, eert, Eert zijn hoog bestel, Die

É

ü£ü£
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4. Roemt nu onzen God; Knielt, op zijn

ï
gebod, Voor zijn voetbank neer : Heilig

$ ^M—5=^
is de Heer Op zijn hoogen troon. Am-

d. 1 1 A .T^-rt-n^
rams groote zoon En zijn broeder waren

t TT~^^
Bij zijn priestersoharen.

pauze.

^=^ ^rt^-f^i"^
5. Ook was Samuël, Op Gods hoog bevel,

Biddend voor zijn volk, Als een hemel-^
bij Israël Tusschen Cherubs woont, En tolk; Hij en and'ren meer Riepen tot

P^-U s
zijn

5
grootheid toont ; Dat zich d' aard

t—r^^^
bewege: Hij is Isrels zege.

2. God, die helpt in nood, Is in Sion groot;
:£=£

Ff f *=rTT^
Aller volken macht Niets bij Hem geacht

;

fes

Buigt u dan in 't stof, En verheft metP^ 3
lof 't Heilig Opperwezen ; Wilt het

eeuwig vreezen.

3. Looft met hart en stem, Looft de kracht

ï
van Hem, Die het recht bemint In zijn

rijksbewind. 't Recht hebt Gij gestaafd;

reis leden Recht en billijkheden.

i ^t ry~^
den Heer, Die met gunstig' ooren Hun

Ü
geroep wou hooren.

6. Uit zijn heiligdom, In een wolkkolom,

Heeft Hij zijne wet Bij hen ingezet, Di

3

door 's Heeren kracht Van hen werd

$
volbracht. 'tNakroost der Hebreeuwen

"

9
-

f-t f *^

$^
Volge dit all' eeuwen.

wmêm T=T^
7. Gij, met hen begaan, Hebt hun wensch

fel
voldaan; Heer, die naar uw woord

^2
Hun gebed verhoort. Gij, Gij. waart hun

i .-£- At«
lot, Hun vergevend God; Schoon z' ook

om hun zonden Straffen ondervonden.
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8. Geeft-dan eeuwig' eerOnzen God enHeer

Klimt op Sion, toont Eerbied, waar Hij

woont. Waar zijn heiligheid Haren glans

4 ,. ^«-^--^TV
verspreidt: Heilig toch en Veeren Is

f ? T « 't 11^
de Heer der heeren.

DE C PSALM.

uien, aarde, j uicht alom den Heer
;

DientGod met blijdschap, geeft Hem eer;

Komt, nadert voor zijn aangezicht; Zingt

2. De Heer 'is God; erkent, dat Hij Ons.

4r^£ ^
heeftgemaakt <en geenszins wij) Totscha-

ötE

I
pen, die Hij voedt en weidt, Een voik,

T=^= ^m̂ ^
tot zijnen dienst bereid.

3. Gaat tot.zijn poorten in met lof, MetB Ü
lofzang in zyn heilig hof; Looft Hem^L^ Ö
aldaar mot hart en stem: Prijst zijnen

É=i
naam ; verheerlijkt Hem.

fll.4:» *-è=fT"»^ »' ^
4. Want goedertieren is de Heer; Zijn,

gfrr-^-^^^^
/

goedheideindigtmmmermeer.;Zrjntiv)uw

en waaiheid houdt*' haar kracht "Tot in

het laatste nageslacht.

DE Cl PSALM.

7S^
'k/j al

v^-f-fT^ 5f

t » *

van de deugd der milde goed-

heid zingen, Van 't heilig recht der stren

^F^ f f * w
ge rechtsgedingen: Een psalmgezang, o

^=^=

:e

hoog geduchte Heer, Uw naam ter eer.

2. 'k Zal met verstand den weg betreên

r^t^t
der vromen ; Wanneer zult Gij, mrjn

Bondgod, tot mij komen ? Ik zal doen zien

in al mijn huisbeleid d' Oprechtigheid.

3. 'k Zal met vermaak naar 't kwaad niet

overhellen, Geen godd'loos stuk mijzelf

voor oogen stellen; Ik haat het doen der

schend'ren uwer wet, En schuw die smet.

4. 't Verkeerde hart, in wien 't mij ook

rnoog' blijken. Zal uit mijn huis en van

mijn omgang wijken ; Mtfn gunst zal hen,

die booze wegen gaan. Nooit gadeslaan.

5. 'k Zal over hem, die achterklapt, mij

belgen-; Den lasteraar zijns vriends zalik

verdelgen; Die, trotsch van hart, met nü-
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dig' oogen ziet, Verdraag ik niet.

^
6. Ik sla op die getrouw in 't land zijn,

d' oogen; Ik zal in eer hen aan mijn zij'

verhoogen, Endoen hem, die in 't spoor

^=^
der deugd zal troên, Mijn dienst bekleên.

fif% »
y ft f*tf »i

7. Maar elk, die^snood, door listige bedrij

ir»- * A ri i* I r'
ven, Zijn voordeel zoekt, zal in mijn huis

nietblyven; G-een leugenaar, die waarheid

stout verbant, Houdt bij mij stand.

8. Ik^zal.mijn wraak godd'loozen ied'ren

3^

morgen Gevoelen doen, en 't recht ziin
3*=

klenïbezorgen, Om in de stad des Hebben

niet-te voên, 'Die 't'kwade doen.

DE CII PSALM.

oor, o Heer, verhoor mijn smee-

ken, Laat m' uw bijstand niet ontbre-

ken; Ai, veracht mijn tranen niet, Daar

Gij: al mijn angsten ziet,; Als ik. ir

nauwde dagen, U,.nujn God, mjjnleed

moet klagen, Wil dan spoedig U ontfer-

men, Wil mij door uw machtbeschermen.

£Me TT^~T E
*3£EÉ

2. Want mijn leeftyd is door weenen,

U » ^t
f f

é

Als een ijd'le rook, verdwenen; Mijn

ïr
v

f f f4- »
6 » IM

gebeent', in droeven stand, Als een haard

17^—^^-^" » O f
"^^ *

stee uitgebrand. Mijne ziel, door rouw

pt^
bezweken, Kwijnt, als 't gras in dorre

^-^

se

streken; 'k Heb in mijn ellend' vergeten

fejE

Mijn gewone spijzen t'eten.

~i *
\ f

l <> A
f *a.

3. 'k Voel de krachten mij begeven

*l. O » 't «^ fTT"*^*
V

't Vleesch aan mijn gebeente kleven, We-

gens mijn benauwde klacht, Die ikuit-

6^:

stort dag en nacht.Jk gehjk, in 't eenzaam

kwijnen, Aan den roerdomp der woesty-

nen, Aan den steenuil in de wouden,

ij i"~fr ^ 5£
Waar geen menschen zich onthouden.

ia
4. 'k Slijt den nacht in eenzaam waken,

35=
f rf" | T

»-* 3T

Als een musch op stille daken; Daar

mijn wreev'le vijand raast. En-door ;hoon

13^ ¥^
mi>n ziel verbaasd. Zij, die mijn bederf

betrachten, Mij den ganschen dag ver-

EU » . 6 » t'Epr^-g-^
achten, Mij in 't openbaar onteeren, Dur-

^^
ven roek'loos by mij zweren.
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gte

I PAUZE.

^m ¥^^
5. d' Asch verstrekt mijn kwijnend harte

5=*±=f4
^=^

Thans tot brood in zooveel smarte, Daar

ï^?=T
==

r
.1 =£?

ik mijnen drank vermeng Met de tra

Ê*Ö si ^
nen, die ik pleng. Heer, uw gunst had

jftrr^r» » j>_a_4 ^4^
mij verheven; Maar nu mij uw toorn

£=H-£ *=*

8. Reeds verlangen uwe knechten Hare

steenen op te rechten; Elk heeft deer-

nis met haar gruis: Elk toont ijver voor
Jeg^ ^ ri Tt n £

Gods huis. Albestierend Opperwezen,

g4H^ 1X3^
Dan zal 't heidendom U vreezen : Al de

doet beven. Zie ik mij van glans ontbloo-

U *' 6 » -l l e—

j

^
ten. Mij in 't stof terneer gestooten

i£$ $=^Nb ^ z
'k Zie in rouw en ongenuchten Al

Ë^*=?4^g IL

mijn dagen mij ontvluchten. Als een scha

^^I •> o i ï^r *V-

duw. die verdwijnt; Ik verdor, als 't gras,

^—r—Mr-^
dat kwijnt. Maar Gij, Heer, zult eeuwig

ii.» «? » *^£-J—E*=*^
blijven; Eeuwig zal uw roem beklijven;

- b > * 1 rt ^^~*7
En uw naam blijft in gedachten Tot de

ë £jüfe£ ->

laatste nageslachten.

^^z£zy=^ <v O*

7. Gij zult opstaan, ons beschermen, Over

g^f^-f^-^- *—»~f=^
Sion U ontfermen; Want de tijd, uw

i

ld voorspeld, Aan haar leed ten perk

ie zoo lang,gewenschte dagen

i

." » T3J4jfe
Van uw guiisirijk welbehagen, Zijn, o

G . G-\j zult

gim ft * * 3
vorsten, neergebogen, Doen dan huid'

^-TT^Tff
aan uw vermogen.s ^=S * >>

9. Als, voor 'toog der nageburen, Gods

f
Lu^ »j fE^SË t

mm i o- l s s
ben opgebouwd, En 'tzyn heerlijkheid

§^|
-g

—

T"t^^g
aanschouwt; Als zijn goedheid op de

Ir-»—fr j> I 4 j^ê^^
klachten Des verdrukten en verachten

«»<, t~t~~fl~~^^' *
-^

Letten zal, en 't onheil weren; Dan zal

:!, m^m
elk Hem juichend eeren.

II pauze.

UU ^=^F^ S^
10. Dan. dan wordt Gods trouw verheven,

En zijn dierb're gunsl beschreven Voor

het dankbaar nageslacht, Dat inel lust

É3=ï
/.ijn wet betracht, 't Volk., in later eeuw

geboren, Zal zijn macht en goedheid hoo-



PSALM CII. 153

ren; Zich in zijnen roem verblijden;^M
Hem zijn lofgezangen wijden.s ^=& W^i_j__±± 2

11. 't Zal met blij gejuich Hem loven. Die,

uit zijn paleis van boven, Isrelsleeden^ É Ö £^
ongeval Eens in gunst beschouwen zal,

t^^f t jt ^ ^2
En gevang'nen in hun zuchten Hooren,

als zij tot Hem vluchten: Om hen uit

W*=rl *^ i^
de wreede kaken Van den dood eens

ÉEÉ ^
los te maken.

g* 1 f M^ a;

12. Dus zij 's Heeren naam geprezen, En

.gfe^t'f^^^ m
in Sion eer bewezen; Dus hoor' elk de

:|£Ë||ë| ^=^ jr
-
fr^wjas 2

vreugdestem In het blij Jeruzalem ; . Als

T$=^=Y^ 3E?
de volken saam vergaren, Zich met

til, i l H *E& m 5c±

'sHeeren erfvolk paren ; Als de koningen

m ^5£ ^^^
zich buigen, En Hem hun ontzag betuigen.

III PAUZE.

^È ^^m 3 ^ 5
13. Ach, de Heer heeft mij doen bukken

t
j

l» » f^^f^^* *=é

Voor 't gewicht der ongelukken, Ja mijn

gfc^T^ ^E^ 5^=^ö?M
levenstijd verkort, Mij met rampen over-

i

m
stort. 'kRiep: O God, mijn welbehagen,

»A •
Spaar m'in 't midden van mijn dagen;

j j ff=*3E

Gij, door eeuw noch tijd te krenken. Kunt—
ii '

i-+4=±
mij hulp en uitkomst schenken.—•g-* : Ff^ $^£ 2

14. 't Aardrijk en de hemelbogen Zijn

gewrocht door uw vermogen; Alle zijn

z'in hun verband 't Kunststuk van uw

wijze hand. Doch, hoe duurzaam zij ook

-6-^- <U' 1 i S3
schijnen, Eens zal al hun glans verdwij-^^ ^
nen ; Maar schoon 't alles om zal keeren,

1 1> 1 ^
Gij blijft staand', o Heer der heeren.

H^é £E*E3=
2

15. Als een kleed zal 't al verouden ; Niets

kan hier zijn stand behouden; Wat uit

stof is, neemt een end Door den tijd, die

alles schendt. Maar Gij hebt, o Opper-

wezen, Nooit verandering te vreezen;

"Gij, die d' eeuwen acht als uren, Zult all'

nrt-t^
eeuwigheid verduren.

16. Uwer knechten trouwe zonen Zullen

^&YT=*F~+ T~*~y~T~^ _t
>x< ^ ^

altoos bij U wonen ; Ja,,bevestigd in hun

I 3 ^^
staat, Voor uw aanschijn, met hun zaad,

Ei» »o f""^^"^ 3S
Uwen naam ter eere leven. Zy, van

iHÜHÉÜi =*=è:rr-=£ fe
smart en smaad ontheven, Blijven aan
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I , l f f » g £ 5E

uw dienst geheiligd. Daar uw goed-

eï~ *~r~£ 3X=^
heid hen beveiligt.

DE CIII PSALM.

oof, loofden Heer, myn ziel, met

mÊ » & ë
alle krachten; Verhef zyn naam, zooö g *=^ £ * <^-;-

groot, zoo heilig t' achten ; Och of nu al,

3=1 f-

Hem preez'! Loof, loof,

mijn ziel, den Hoorder der gebeden : Ver-

fefe ^fe ^^E^
geet nooit één van zijn weldadigheden;ë T

=rrt~g
"

Vergeet ze niet; 't is God, die z' u bewees.

m* f f^-

r

-r^nö
2. Loof Hem. die u al wat gij hebtmis-

u *-» £ | <> ^44 j ij
dreven, Hoeveel hetzij, genadig wil ver-

r^^ ^^cS
geven; Uw krankheên kent en liefderijk

*TTf . y f j_j^g-i^^
geneest ; Die van 't verderf uw leven wil

kh " » 6- ÉüÈ M
verschoonen, Met goedheid enbarmhar-

jjl.v f
f-*HFSJ=*

'

tigheên u kronen ; Die in den nood uw

ï^g
redder is geweest.

m.*.» t t M-f ? t=±g
3. Loof Hem^die u vergunt uw zielsver

I.» .* v ~H a «+-$—

i

$g
langen, En 't goede tot verzading doet

.

—

v
ontvangen; Uw jeugd vernieuwt, gelyk

o .•

eens aronds jeugd. De Heer doet recht,

R I.Q i
f

1 A; ^=tF É=ÈÊ§É
is heilig in zyn richten; Treft iemand

druk, Hij wil den druk verlichten, En hart

en mond vervullen met zijn vreugd.

4. Hij heeft voorheen aan Mozes zijne

-f>^^ mv o o & i4-^
wegen, Aan Isrels zaad, tot hun behoud

EÖ, , -h^=*^^h^l 2
genegen. Zijn daan getoond, en trouw'lyk

t^1

f
6. ^ZtT JL a *~^g

hen geleid. Barmhartig is de Heer en

i±Ü ^ .:

zeergenadig : Schoon zwaar getergd, lank-

jrrt~t~f~F»=?~.i » »^s*

moedig en weldadig ; De Heer is groot

1 » tttt^
van goedertierenheid.

^H-f—

f

^
5. Hij zal zijn volk niet eindeloos kastij-

den, Noch eeuwiglijk zijn gramschap

ons doen lijden; Hy is het, die ons zijne

vriendschap biedt. Hij handelt nooit met

ons naar onze zonden; Hoe zwaar, hoe

lang wij ook zijn wetten schonden, Hy

straft ons, maar naar onze zonden niet.

G. Zoo hoog zyn troon moog' boven d' aarde

wezen, Zoo groot is ook voor allen, die

Hem vreezen, De gunst, waarmee Hy

hen wil gadeslaan; Zoo ver het west
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verwijderd is van 't oosten. Zoo ver heeft

Hij, om onze ziel te troosten. Van ons

'• j

1 1 ^ il

de schuld en zonden weggedaan,

PAUZE.

7. G-een vader sloeg met grooter mede

*—

*

>*0 - É£ ^£S
doogen Op teeder kroost ooit zijn ont-

^m 3t=^
iÉ

fermend'-oogen, Dan Isrels Heer op ieder.

mm t r» » 5
die Hem vreest: Hij weet. wat van zijn

lr-r±ir £s^
maaksel zij te wachten. Hoe zwak van

m ^ *
=*=¥=

? s
moed, hoe klein wij zijn van krachten,

t\7^~^ p *
f y | ^^

En dat wij stof, van jongs af, zijn geweest.

FMr^pT 35=3$:Wf=^^T*n
8. Gelijk het gras is ons kortstondig leven,

£ü$^ ± 1 i l
~&

Gelijk een bloem, die, op het veldver-

&^0-£
^=^ I

heven, Wel sierlijk pronkt, maar kracht'

trTT~^ TT» o 7

loos is en teer; Wanneer de wind zich

^t~^T O <V- Z3^
^feg

over 't land laat hooren, Dan knakt haar^ êéëé ï=iE=SE2
steel, haar schoonheid gaat verloren;

il ^ ï
Men kent en vindt haar standplaats

3 5^E
zeh°6 niet meer.

Ö*M r^
» o ^TTT7

9. Maar 's Heeren gunst zal, over die HemB Ö̂=5=^^^
vreezen, In eeuwigheid altoos dezelfde

wezen ; Zijn trouw rust zelfs op 't late

ft *

nageslacht. Dat zijn verbond niet-trou-

^—Cr

weloos wil schenden, Noch van zijn wet

mö SU
3^=^ £ a^

afkeerig d' ooren wenden, Maar die, naar

^£ r-rt-^
eisch van Gods verbond, betracht.

A A . A ft /

EU» f f ^^¥
10. De Heek heeft zich, als d' allerhoogste

el » » »~i_i a t u .Ulv
Koning, Een troon gevest in zijne hemel

-

5-^0-^
É o

f ftÉ

woning; Zijn koninkrijk heerscht over

E i . f t »•
v"^ f^>z^

t wereldrond. Looft, looft den Heer, gij

KlrfrH ^ ft ft-
i ^ » ^

zijne legermachten. Gii eng'len, die Hem
H O V T

»~^ 1 » ^~^g^
dient met heldenkrachten, En vaardig past

^^@ ^F=~

op 't woord van zijnen mond.

I .<E o f T ^f ö̂
11. Looft, looft den Heer, gij zijne leger-

^^ l,i
, *Tr~~M

scharen, Wier lust het is, op zijnen wenk

èU ., . * *
':t—

* » f K
te staren. Dat hemel, aard', en zee, en

fc i

.f f fr-^~T f » » ^^
berg, en dal, Hoe ver men ook zijn schep-

ü *=ï
g-& ft ^Ö ï

ter ziet regeeren, Nu zijnen naameen

pf^lr-f-T^^T^—^"^
groote deugden eeren; En gij..myn ziel,

A ftl^^S
loof gij Hem boven al.
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WÜÜ===Ê Si
aak op, mijn ziel, loof d' Opper-
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majesteit. Wat zyt Gij groot ! wat spreidt

Ê£ ^=tr ö -» j. ./

¥
uw heerlijkheid, Geduchte God. alluis-

tfF* ^ y\ 3 <v=zj±

terrijke stralen! Zij baart ontzag door^U^ 4^
^tF^ Ö 2

al de heraelzalen. Het blinkend licht be-

dekt U als een kleed; De hemel, dien

Elnr4-r1^ Üü
G' als een gordijn verbreedt, En uitspant

voor uw Goddelijke woning. Verbergt voor

d' aard' uw prachtigste vertooning.

2. Gij zoldert in de waat'ren uwen troon
;

De wolken, steeds gereed op uw geboön,

Op 't hoogst vereerd, dat zij haar Koning

n3^3^ 3^^ O O fr S^ë
dragen, -Verstrekken U als tot -een zege

wagen. Gij wandelt op* de vleug'len van

den wmd, Dien G' als 't heelal aan uwen

4N^£ <-- Ö
dienst verbindt. Een geestenheir maakt

Gij uw afgezanten , Een vlammend vuur

r 16 J> + l l~^^
£Ü

uw trouwe rrjkstrawanten.

~7^ , -^^^
3. Uw wonderkracht heeft, in den mor-

fiö m
genstond Des vluggen tijds, deez' aarde

fil* ^"^ "" y

—

-y o ^
vast gegrond; Wa1 in haar kreits ooit

wank'len moog' of wijken. Zij zal, door

gu^tT~~ ^g^^ £3^
U gevestigd, nooit bezwijken. Zrj, 6ie ten

blijk van uwe macht verstrekt, Was eer
m
m

tij ds met den afgrond overdekt, Als met

een kleed : de hoogte van de golven Hield

al 'tgebergt' in 'tgrond'loos diep bedolven.

4. De Godheid sprak en donderd' in de

g^=^ ^
lucht; De woeste zee, verschrikt door

^^ Ö
't sterk gerucht, Vlood haastig heen naar

4r-f f
=*=*E& vV

^=^ y
perk, haar aangewezen. Het log gevaart'

EJ^S^^
der bergen, opgerezen, Vertoonde 'teerst

zijn korts onzichtb'ren top, En hief alom

fXtrhj ; ,1 ^=^=^=*=± é

de fiere kruinen op. 't Ontelbaar tal van

vruchtb're dalen daalde, Ter juister plaats,

die Gods bevel bepaalde.

I PAUZE.

5. d' Ontemb're zee houdt stand, waar 't

God. gebiedt; Zrj overschrijdt devasu-

-u =^f=g
stranden niet; Zij ziet haar macht door

aard' nooit weder overstroomen. Gods

goedheid zendt de koele bronnen uit; Zij
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^jr^-1^—
f I £^

wandelen, met ruischend stroomgeluid

r;

u~
u~^~*^ö f f »^

De bergen om, en dwalen en verspreien

Zich wijd en zijd door beemden en valleien.

$ <>

6. Het nuttig vee en 't roofziek boschge-

Egia iü
diert', Zelfs d' ezel. die ?door woeste wou-

den zwiert, Die, ongetemd, zich kreunt

"» Q O *^

aan juk noch koorden, Vindt lafenis aan
£=±tt*—*f

hare frissche boorden, 't Gevogelte, dat

ïffTTr^^^
in zijn snelle vlucht De vlerken klapt en

opstijgt naar de lucht, Of uit het loof

zijn schelle stem laathooren, Heeft aan

haar zoom zijn woningen verkoren

7. 't Is God, wiens hand den bergen water

schenkt, Den drogen grond uit zynenhe-
3£

mei drenkt, Den regen geeft uit zijne

ee<u . ,v * » t ^=g
hooge zalen, En vruchtbaarheid doet zwe-

ven in de dalen. Dan schiet voor 't vee

de teed're grasscheut uit ; Tot 's menschen

dienst ontluikt dan 't geurig kruid;

Dan spruit het brood, nog in den halm

besloten, Uit d' aarde voort, door mil-

^& fa*
den dauw begoten.Ö m^m

8. God geeft den wijn, tot vreugd voor
3> <t=^t=S=^tn>^jT^

m
thart bereid, En d'olie, die een glans

» 6 *. =^K ö
op 't aanschijn spreidt, En 'tlief'lijk brood,

ëeiiizi ^
dat onze kracht moet voeden; -Hij -wil

ons dus verkwikken en behoeden, 't Is

God alleen, die door zijn sterke band Den& ^
Ü

Libanon met cederen beplant, 't Ge-

: ^ y f~i^ï
boomte voedt, en kracht^ schenkt, on-

3r~^ »_*/
der 't kweeken, Aan 'tlomm'rigwoudraan

fes
S*=3*

schaduwrijke streken.

9. Het vogeltje vindt schuilplaatsen hun

-l*--« s
loof, En vornit zijn nest uit zijn vergaar-S s
den roof; De dennen zijn, daar z' opgaan

-U^fr^^ » O &ï^
als pilaren, Het steil verblijfder kleppend'

TO5^ ^E^ ï
ooievaren ; De steenbok springt en klau-

tert, van den top Des heuvels, tot de-kruin

der bergen op; De hooge rots houdt, "in

verborgen holen, Het schuw konijn voor

ons gezicht verscholen.
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ife 3=£=&
10. De gouden zon weet, waar zij schuil

moet gaan ; De wisseling der wisselende^ n »
' 4_f

maan, Aan trjd en loop op 't wonderbaarst

^3:
verbonden, Verschijnt ons oog op haar

f—
»

f
=

f » /^^
bepaalde stonden. Grj, Heer, beschikt

door uw geduchte macht De-duisternis,

EP*3* l f j> j> «t—t
en 't wordt op aarde nacht, Wanneer 't ge-

gr* » f -f- f f o <^~^
diert' door woud en veld mag dwalen, Om

r̂ £ f » ~7^^ ^ j,^
voedsel voor het -hong'rig nest te halen.

11. Het donker bosch weergalmt op

$

morgenlicht Gewekt^gewenkt tot arbeid,

tot zijn plicht ; Hij plant, hij bouwt; men

ziet hem zwoegen, draven ; Tot 's avonds

^=& ^=^r
toe laat hy niet afvan slaven. Hoe schoon,

erf * tfTTi«- A AT
hoe groot, o Oppermajesteit, Is ai liw

werk, gevormdmet wns beleid ! CJw wrjs-

heid streelt oplettende gemoed'ren; Al

'taardrrjk is vervuld met uwe goed'ren.

13. d' Onpeilb*re zee bergt in haar ruimen

schoot Een talloos tal van scheps'len,

Öü? T
klein en groot, Die in haar diept' al weem'

't heesch geschreeuw Van leeuwenwelp

KCtfs-*-* s
en tieren jongen féeuw, Die, heet op roof.

^^3fc
in afgelegen hoeken, Al brullend, sprjs

van God, den .gever, zoeken; Maar op

de komst van lichc en dageraad, Op

't zien der zon in 't luisterrijk gewaad,&^&
Keert elkivan hen naar zrjn verborgen

ÏÏ*
^^^^=H^ 1-0 *-—

*

=
kuilen, Waar zij, veczaad, zich voor

- es
ons oog verschuilen.

:t,e : ^m
12. Dan wordt de mensch door 't rrjzend

m ^^
lend zich vergaren. Hét golvend ruim

frg=±fc£f -ft <»

P
der rustelooze baren Wordt steeds door-

kruist van schepen, wrjd en zyd. Daar

zwemt en duikt het schubbig heir om strrj d

;

Daar laat Gij zelfs den Leviathan spelen.

È*
Den schrik der zee in deze vreugde deelen.

III PAUZE.

SM; ^=^
14. Wat in de lucht, op»d' aard', in 't water

leett, 't Wacht al op^U, die-elkzyn sprjze

geeft; 't Wacht al op U, die alles kunt
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behoeden. Als uwe-gunst al 't schepselen-

heir wil voeden, En liefderijk aan hunne

ti l. f f » ö £

nooddruft denkt, Vergaad'ren zij den

iflrl^ A i 6 . .* UZ
voorraad, dien Gij schenkt, En worden

door uw goedheid mild bejegend, Elk op

ei t » as^ 4 Ao
zijn tijd in overvloed gezegendm 3^ vr-fr

15. Verbergt G', o God, uw glansrijk aan-

ïi.t^f <> » <>—fr m
@

gezicht, Dan sidd'ren zij, op 't missen

• » f-t
van dat licht, Dat troostrijk licht, waar-

^m ^==& 3££

door zij 't licht verwerven. Neemt uwe

^^—^—U^^^f
hand hun adem weg, zij sterven ; Zij

SE gp-r ?
» ^

worden stol, gelijk zij zijn geweest. Be-

zielt gij hen door 't zenden van uw Geest,

17. Ik zal, zoolang ik 't levenslicht geniet,

-4

taS: rir~*~*~Tri~Trt
Dan ziet men hen weer leven als tevo-

ren; Dan wordt al d'aard' met nieu-

16; De heerlijkheid der hoogste Majesteit

Zij hoog geroemd, en duur' in eeuwigheid

Zij blink' alom, en kenn' noch paal noch

perken. Dat zich de Heer verblijd' in alm
zijn werken. Het aardrijk schudt, als

ï̂ mm ö&
*r=

God in gramschap blaakt ; Wanneer zijn

» » & f Ëi
hand de hooge bergen raakt, Slaan zij

£ fff f
o-^^g

terstond aan 't sidderen, aan'trooken,In-

rt » TXJ^g ^=^r
wendig door Gods almacht aangestoken.

3«E 3£ *=$ H l l *-ï

3
£=£:Ü ^=^=

s
Gods mogendheid verheffen in mijniied

;

^ Tp »» t .y
Ik zal mijn God met.lofgezangen eeren,

» » } l ^ ^^
Terwijl ik nog op aarde mag verkeeren.M Sff fT^ v
Mijn aandacht zal opHem gevestigd staan,

§=£ ^r^^7
En met vermaak zijn grootheid gadeS 3>—

J

l^ y-r-i*
slaan ; Ik zal my in den God mijn heils

f
=?=<F ö ^

verblijden. En dag op dag aan Hem

É^^ 3^
mijn psalmen wijden.

ïh: ^ ï
18. De zondaar zal verdelgd zijn op Gods

^ ï
» <v É

wenk; De boosheid zal vergaan, eer^
't iemand denk'. Waak op", mijn ziel, wil

m ^=^ *=^ 2Xr^ ~
uwen Schepper eeren ; Geloofd zij God

g-Li-J-i-M!
men loov' den HEER-der heeren.

LS
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ï
ooft, looft, verheugd, dan Heer—<r

l .y * j>. 6 ^^ .1
.-.

der heeren; Aanbidt zijn naam, en wilt
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eI **=& » il & »&4 o -
''

H'em eeren: Doet zijne glorierijke daan

Âlom den volkeren verstaan, En spreekt,

ftr-r^ ^=<F s
met aandacht en ontzag,

§^
wond'ren dag aan dag

Van

m
zijne

£ P *3Ü

Juicht, elk om strijd, met blijde gal-

£ ^P ^P
men; Zingt, zingt den Hoogste vreugde-

*F^
psalmen ; Beroemt u in zij n heil'gen naam ;

Dat die Hem zoeken, nu te zaam Hun

hart vereenen tot zijn eer. En zich

*
ïm ^^s

m
verblijden in den Heer.

* m <r^ :.:

3. Vraagt naar den Heer en zijne sterkte.

Iz¥* t i
Naar Hem. die al uw heil bewerkte:

Zoekt dagelyks zijn aangezicht ; Gedenkt

EU—&. ï^ t:

aan 't geen Hij heeft verricht, Aanzijn

doorluchte wonderdaan; En wilt zijn

o O
straffen gadeslaan.

3c

4. Gij volk, uit Abraham gesproten, Dat

zooveel gunsten hebt genoten, Gij Jakobs

:i) l ^
kind'ren, die de Heer Heeft uitver-

koren, meldt zyn eer. IS

o

De Heeb

^^
onze Goa, (Se <!'.iard

: Alom door zyn

gericht vervaart.

I PAUZE.

5. God zal zijn waarheid nimmer, kren

^m *=& Ë
ken, Maar eeuwig zijn verbond gedenken

;

^^ I
Zijn woord wordt altoos tFOuw volbracht,

Eu j jv i ^^$
artb

Tot in het duizendste geslacht ; 't Ver-

bond met Abraham, zijn vrind, Beves-

^
<fr 6 A A-ï

tigt Hij van kind tot kind.

,(L-<UT^

^

6. Al
a-

wat Hij Izak heeft gezworen, Heeft

Hij ook aan zijn uitverkoren', Aan Jakob,

lU » o 4 o o j> <M »7
tot een wet gesteld, Van al 't beloofde

^^ 2

:<

heil verzeld, En aan gansch Isrel toegezeid

4
Tot zijn verbond in eeuwigheid.

^fe=i=^ r-r » <?•-''

7. Hij sprak

T f

„Ik zal de schoonste landen,

JUfc=^:

Ü
,,'k Zal Kanan leev'ren in uw handen,

* <> i^
t Welk 't snoer uws erfdeels wezen zal."

mm
Het volk was weinig in getal, 't Verkeerde

daar als vreemdeling, Toen 't zulk een

^^^

:U 1

gunstryk woord ontving

=^r—4^-f4 O AT. A

8. Geleid door 's 1 1 beren alvermogen. Zijn

PP m
zij van volk tot volk getogen, Van 'teen
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^m*=& § üs^
naar 't ander rijksgebied. Hij duldde hun

verdrukking niet ; Maar heeft zelfs vorö 3^ ^^
sten, op dien tocht, Om hunnentwil

Ü % E£ *^

fef

met straf bezocht.

II PAUZE.

i_q .« »~n^^
9. God sprak, en- deed den vorsten weten

52E

=¥=t ^^ 2
,.Tast mijn

.
gezalfden, mijn profeten

ÜW j i~t~» -4-4- S

^^ ^
hem straks de vrijheid aan ; Der volken

£=ü
heer deed hem ontslaan.

^m^43 s
12. Hij kreeg van Pharaö in handen 't Be-^^ *=& i-4-«-+ » i*
stier van huis en goed en landen; Dies

jli j I ^ ^ ^j. ,0» jj
bond hij vorsten naar zijn lust. Van zijn

%m£ $ $
^

verstand en deugd bewust, Deed gansch

mm *=& i-S—L^.
Egypte's opperheer Al d' oudsten luistf-

„Niet aan door eenig leed of schand'."

gu i T~t~^~4 O • 9
-
£

Hij riep een honger in het land; Hij

brak, vergramd, den staf des broods,

EU j f *̂ o »
En 't volk kwam in gevaar des doods.

10. Wie kan Gods wijs beleid doorgron-

den? Een man werd voor hen heenge-

zonden: De vrome Jozef, rijk in deugd,

Tot slaafverkocht in zijnejeugd, Inijz'ren

boeien wreed gekneld, Werd, hun tot

11. Toen hij door 't Godd'lijk alvermogen

Beproefd was; toen voor aller oogen Zijn

woord in 't helder daglicht scheen ; Toen

bood de koning, om zijn reen Verbaasd,

t
ren naar zijn leer.

III pauze. .

3^ *r-ku^ozm? ? t »

*

13. Daarna toog Israël, gedreven Door

È^^ • :*=^ ^
nooddruft, tot behoud van 't leven, Naar

ŷxiX^-^ 1̂^ im
't rijk Egypte; Jakob kwam Alsvreem-

SÉ ^A
^

deling in 't land van Cham. Daargroeid'

Wf* ^±* ïf î
en bloeide zjjn geslacht, En overtrof

È *-^r
zijns vijands macht.

ë£$=^j=^Tr » ^—

^

3F
14. De harten der Egyptenaren, Die eer-

¥ & m «=SF Pï?
tij ds Isrel gunstig waren, Verkeerden

3t ^^
toen in bitt'ren haat; Des Heeren volk

3ÖC £ ^
werd bits versmaad; Men smeedde

hen overal
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feÉ ^ Tl^^
15. Maar God zond Mozes. die tevoren

ijf^zzEg^^p ^
Door Hem met Aron was verkoren ; Zy'

*r^ X$ ^
beiden voerden Gods besluit Door tee^ T=q^T
kenen en wond'ren uit, En toonden

in Egypteland De plagen van zijn

SÉ
\V

strenge hand.

iÉÉ S f f » "'

16. 't Werd alles door zijn groot vermo-

^^_o_Q^--M l ^^r±
gen Met duisternissen overtogen. Niets

grf=5=^- * 4» « ^^
wederstreefde 't hoog bevel Van God,

jft4~ o »T..la.o f f^
den God van Israël, Die beek en bron& ^ i f *7
verkeerd' in bloed, Den visch deed ster-

E
tr

ven in dien vloed

IV PAUZE.

m ^3̂
17. Ook deed God uit de waterstroomen

si
Een machtig heir van- vorschen komen,

:!,. ;£=£ & »_^^ » v
Dat doordrong tot in 's koningshof. De

KtU i » * 4
luizen kwamen voort uit stof; God

Brt-r-tJ O ï
sprak, en een ontelb're drom Van on-B »

*

gedierte zweefd' alom

i ^ t

18. Hy zond, in plaats van vruchtb'ren

** * * H >>
O *

/
rogen, Zyn hagel neer, die allerwegen,

ü=$r ^m &v 3=?
Met een verslindend vuur gepaard, Den

ë£4 A ^ 3Ë$ï

frisschen wijnstok sloeg ter aard; Den

JTï"1 ^=<f i^p
vijgeboom, met kruin en tak, En al het

It ^ ^=<r
vrnchtgeboomte brak.

U'
fl

o 4—

T

^f T » »/
1

.' 3
19. De sprinkhaan en de- kever'kwamen,

&±LA-LAM *=f ^
Gelijk een talloos leger, samen ; Version

m^$ ^F ^
den, wat het aardrijk gaf. Toen heeft^^ ^F^£

v

God, als de zwaarste straf, Al d' eer-^m *^ ^
stelingen hunner kracht, Hun eerstge-m <> » o-

boornen, omgebracht.

EM^_l_i -TT^TZ
20. God deed zijn volk met wisse treden,^ m ^
Daar niemand struikeld' in zyn schre-

1 ^m 3E^
den, Met zilveren met goud belaan, Blij-

moedig uit Egypte gaan. Toen juicht'

om hun vertrek al 't land, Daar 'tal

E£- l I * o
door schrik was overmand.

v PAUZE.

kw ^m !h r -t
s

21. God breidd' een wolk uit, om zyn

scharen Bij dag te hoeden voor geva-

-j, | 1 » 4 » ^
ren; Hij .gafhun, door zijn hoog bestuur,

Des nachts ten licht een wondorvuur.
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^
Zij baden, en hun Opperheer Zond straks

I ÉÉêè
een heir van kwakk'len neer

22. Zij w
m TT* j- »

ij werden daag'] ij ks begenadigd : Met^m ^^ ^=F
5^

manna, hemelsch brood, verzadigd. Gods

gjq i>—4-öul >-u^
hand bracht, in dat dorre oord, Rivieren

È & »<$ ^
uit een steenrots voort. Hij dacht om

P=p£ 3£ lp
't geen Hii aan zijn knecht, Aan Abra-

g£ £=£ ^ » o
ham. had toegezegd.

ff* , i-X TT **•''

23. Dus toog 't verkoren volk des Heeren

fiu rr~»=y=i=f « «̂^
Al juichend uit, op Godsbegeeren. Het

ffl ! I *^~^l=Ét ^
land der heid'nen van rondom Schonk Hij

hun tot een eigendom : Der volken arbeid

werd geheel Aan Israël ten erf lijk deel.

24. Die gunst heeft God zijn volk bewe-

zen, Opdat het altoos Hem zou vreezen,

Zyn wet betrachten, en voortaan Vol-

standig op zijn wegen gaan. Men roem'

dan d' Oppermajesteit, Om zooveel gunst,

in eeuwigheid.

K i . o $ T f * * * ^
Geeft, geeft Hem vroolijk roem en eer,

T-t * » l-E
Wiens goedheid perken kent, noch palen.

P^ £s£E=^ 3
Maar wie, hoe hoog verlicht hij zij, "Wie

Y f » »
EZ

kan zijn mogendheên verhalen, Zijn

r=rf^ ^^
lof verbreiden naar waardij

^,|,v 9 ^
v -^ f-f-TT=355É

2. Welzalig elk, die 't recht betracht, Die

Ëgff
=T=^^~^*~1*=^

t' allen tijd' zyn wetten acht. O Heer,m m *=3= ÉÉ
laat mij, naar 't welbehagen Dat G' in

üü ^ ^
uw volk steeds hebt getoond, Ook roem

op uw bescherming dragen, En met uw

Ë

ï- i » »•

zegen zijn bekroond.^ ï T=r^̂
3. Geef dat myn oog het goed' aan-

ü =3^= nt f**
- ^

schouw', 't Welk Gij, uit onbezweken,

rrt-TS-^ s
trouw, Uw uitverkoor'nen toe wilt voegen

;

i—l * 6 i i ^=r
2

Opdat ik U mijn rotssteen noem', En,^ T~T»T~nfc*

deelend in uws volks genoegen, Mn' met

"É T
=T *~^""^

uw erfdeel blij beroem'.

:^^ 3
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4. Wij hebben God op 't hoogst misdaan

;

fr
f f !

-*+-* i:

Wij zijn van 'theilspoor afgegaan: Ja.^
wij en onze vaad'ren tevens, Verzuimend'
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alle trouw en plicht. Vergramden God

r-r-^r 5

den God des levens. Die zooveel wond'

I. I
» ^5Ë

ren had verricht.

5. Onz' ouders, in Egypteland Beveiligd

door zijn sterke hand, Vergaten al zyn

g^£ B AV Ü^
gunstbewijzen: Zij morden aan de Roode

tx^: Zl_l_° * T~T~*~7
zee, In plaats van 's Heeren gunst te pry

II PAUZE.

8. Maar zij vergaten 's Heeren werk ; Zij

iTTT~t m2
stelden hunnen God een perk : Zij wilden

*=^
in Hem niet berusten; Maar durfden

h l> ^ O » v> 6^—5^ JËÉ3
in de wildernis Zyn macht beproeven,

- &

door hun lusten En 'thunk'ren naar

te

AV
Egypte's disch.

zen ; Dies dreigde hen een zwaarder wee.

i * * 6 a 0- ^S
6. Doch om zijns naams wil, om zyn

4r v v f f ^£ i
macht Te toonen aan dat dwaas geslacht,

&-+-U
Schold Hij de zee, dat z' uit moestdrogen

Hij deed hen langs haar gronden gaan,

=i

En toond' aan 's vijands heir 't vermogen,

Dat hen in nood had bijgestaan.

O vv rzrrrl v
7. De waat'ren keerden in hun kolk; Waar

i\t f r£=i=g ^s^

paard en ruiter, vorst en volk, Tot één

toe, in den vloed versmoorden. Toen had

gansch Isreljuichensstof; Toen, toen ge-

Tr»=F=-f-^ » * * 1 1
loofden z' aan Gods woorden ; Toen zong

al 'i volk des Hoogsten lof.

9. Toen heeft Hy.hen met vleesch gevoed

t-B-
f f f

=?=*g=

Maar zond hun ziel, bij d' overvloed, Een

Trfl » *

—

^ F^ m
magerheid, die z' uit deed teren. Zij dor-

m üü NV ï̂

St

sten Mozes 't hoog bewind, En Aron

't priesterambt des Heeren. Benijden. door

g*
hun waan verblind.—7' *—<e

ÏÊ^Ï3=Ï 5
10. Maar 't aardrijk opende zijn mond,

Waarmee 'tAbirams volk verslond, En

Dathans snoode vloekverwanten : Een

vuurgloed stak de tenten aan Van 'tgodd'-

loos rot, aan alle kanten, En deed het

door de vlam vergaan.

!'** 'T^T't f^
11. Zy maakten zich, den Heer ten spot,

Een kalf bij Horeb tot een god, Waar-
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voor zrj zich eerbiedig bogen ; Een os,

die gras eet op het veld, Een beeld, o

3£5 ^=t=*^ ö
gruwel in Gods oogen ! Werd toen aan

^ 3 t=^=^

^

Hem gelijk gesteld.

III PAUZE.

3£F^ra 2
12. Hun hart vergat den Opperheer, Hun

ëtt=£± f—Tf-ft'

^
dierb'ren Heiland, die weleer Hen redde

van d'Egyptenaren; Die wond'ren deed

£TT~T~T É=SÉ

S
in 't land van Cham, Zich vrees'liik

^^
maakt' in 't ruim der baren, En Pharo

g ï
't levenslicht benam.

nrztozi Ï5

13. Toen dreigde God hen met den dood

En nimmer waren z', in dien nood, Zijn

s
hooggeduchte wraak ontweken, Zoo

ITT 9 o i i é. a ^ P
Mozes, zyn verkoren held, Zich niet bij

wm- ö^
God, met ernstig smeeken, Voor hen

§± ^^ ^^

e had in de bres gesteld.

» 6 A »^ rr-r^- &
14. Zij hebben 't langgewenschte land

fi
u

f T f ^=^ ^

Versmaad uit strafbaar onverstand, En

JfTT » o. ~^ 1 ^ ^^
niet geloofd aan 's Heerex woorden; Zij

^m m£ m
morden daag'hjks in hun tent, Dewrjl

^ ^ 165

i
zij naar zijn stem niet hoorden, Hoe

:—PT f r*^H—
duid'lij-k ook aan hen bekend.

15. Dies zwoer d' Almachtige, dat Hij Die

snooden in de woestenij Zou nedervellen

^
en verderven: Ja dat Hij hen, met

Ep# Ü 3^3̂
al hun zaad, Zou by de heid'nen om

^ ^^
doen zwerven, Van elk gevloekt^ van

I » ó A- U

*

elk versmaad.

IV PAUZE.

tt±^Z $ f
=rr^

16. Zij hebben zich voor 't vloekaltaar,

]^zrrt=^^
Verleid door Moabs docht'renschaar, Tot

3>=^ m
Baal-Peors dienst begeven : Zij aten 's af-

gods offerand' ; Doch 'tkostt' aan dui-

1
zenden het leven: Gods wraak ontstak

m in feilen brand.

6_ A A
T^l t f o s

17. Toen weerde Pinehas de straf. Die,

r^H r^^ O- O

moedig, 't recht voldoening gaf, En 't eer

m 3E 2
loos bloed langs d' aard' deed stroomen.

f?k rr üü 2
Die daad, ten zoen voor 't volk volbracht

lm ^m r

Deed hem een eeuwig' eer bekomen. Die

stand hield bij zijn nageslacht.
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^ m t I f^
18. Zij tergden twistend, Gods gena Bij

tT-f f f £ *-?* * fp»ag
't wonderwater Meriba. Verbitterden den

Ëüü i-JuLV
knecht des Heeren; Hij sprak in onbe-

Eirr~r - 6 ï
5

dachtzaamheid : Dies moest hy 't.vrucht-

1. a f f^ ^m
baar land ontberen, Den ganschen

o » »

^

ci-rcrÊ3

volke toegezeid.

v PAUZE.

rrrrztzr ^
19. Zij spaarden volken, tot Gods hoon,

& a J » ar=^ . .. to*

werden onrein door hun daden. Door

hoererij en vuil gedrag; Zrj durfden Is-

rels God versmaden, Maar beelden toon-

m i 3E^
den z\j ontzag.

22. Dit alles spoorde God tot wraak: Zijn
Ac

volk. zijn erf, zijn hoogst vermaak, Werd^ m *=^
nu een gruwel in zijn oogen; Hij gaf1 m
m s ë

fe ^i *=^
T

Die Hij bevolen had te doön; En, aan

m iü *=^ Éê
der heid'nen stam verbonden. Vervielen

u a TT 3S
zij tot afgodsdienst, En wrochten door

3= » .v —+/^ * N- y t t "t
gelijke zonden Zichzelf een strik, op

= t
^=^

't onvoorzienst.

:£<?
->

f f f
«''

20. Men zag hen zelfs, door drift verblind,

Eu ff t^ -*—6 A . ./

Hun dierbaar kroost, hoe teer bemind,

rf l.» TT» .o ^^ 2
Den duivelen ten orTer brengen ; Men

S=ÜEt^Sr^ J, A !•'

zag hen, trouw'loos en verwoed, Op Ka-

=i'f in '? i ^̂
nans vloekaltaren plengen Der kinderen

t
* ï

onschuldig bloed.

i^^-^-j-j^T
21. Die onnatuurlijk' oflerand', Die bloed-

hen in der heid'nen macht, "W aardoor

t{
i

,f
» .» tt » »• » rre

zy, zonder mededoogen, In slaafsche

t ï
£^s

keet'nen zijn gebracht.

VI PAUZE.
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:

tefc
^=*r ï^3=ï

23. Hun vijand heeft hen wreed ver-

£ f
3==p£

drukt: Zij lagen jammerlijk gebukr : En

g^t=rz^r-r i »_^
schoon d' Algoedheid, op hun smeeken,

iPv-i-l=^=^=i^
Hun rampen dikwijls heeft geweerd. Zij

t^f—gz^i^jL-a.- r~?
zijn weer telkens afgeweken, En dooi*

:l, BË P
hun zonden uitgeteerd.

24. Nochtans was God met hen begaan;

Hij zag hun angst, hnn tranen aan. En

hunner hateren verwoedhéid; Hij dacht

schuld, bracht een smet op 't land; Zij I aan zijn gestaafd verbond, En had be-
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rouw, naar al zijn goedheid, Meêdoogend-

heid met Isrels wond.
*•»•»»•» A /^m r^^ t t »=

55. Dies hebt G', o God, hun last verlicht,

fi^= f r f

-h^^
Zelfs voor huns vrjands aangezicht. Ver-

IjTT , » o ^ » .. -fr
i

los ons ook, als onze vaad'ren; Wil ons.

iju v ó#^ ó . ó i f
nog overal verspreid, Genadig weer by<

een vergaad'ren; Zoo word' uw naam

?=* £ ^
en roem veabreid.

§§
*=&

f
v

f 1 1 g
26. Geloofd zij Isrels groote God. Zijn

W± t t t=* v s> <v—

^

gunst 'schenk' ons dit heilgenot; Zoo^^^^^ «^ P
zullen wij zijn goedheid danken. Dat

j;i»i i> * ï k l> *. a^2
al wat leeft Hem eeuwig eer' ; Al 't volk

tj l

,f
» -«-f-? »

zegg' Amen op mijn klanken ; Juich, aar-

de, loof den Opperheer.
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ooft, looft den Heer gestadig: Die

Oppermajesteit Isgunstrijk, zeergena-

dig, En goed in eeuwigheid. Dit zegg

PP*=& ^-^T^ :^

elk, die, gered Door Hem vanslaafsche

banden, In vrijheid is gezet Uit 's weer-

partijders handen

fe ^£ ^==c=^
2. Die Hij van ver, uit d' oorden Van

ft^r-^ o o
'toost' en 't westen, bracht, En van de
. A A ,* 4 J-Ül * T » 6

zee en 't noorden Geleidde door zijn macht;^M ^F ^ #* m=
Die op een aak'lig pad, In woeste wil-

^"^"cv y ^
<v ^ 2

dernissen, Omzwierven, en een stad Ter

p- h ^
woning maesten missen.m ^ ^ <V O tó

3. Hier raakten zij aan 'tkwynen Door

F*T t » * -* £
dorst en hongersnood; Hun ziel leed dui-—A ^ 1 V-Ö £
zend pijnen En angsten van den dood.

g^rt ^ m i
^

Doch toen zij , in 't gebed, Tot Isrels Heerm rfc^É T ? » »»V
zich wendden, Heeft hen zijn arm gered

È Ö^^

^g
Uit angsten en ellenden.

r^--^. ^ 3>=! ÉÖ
4. God bracht na tegenheden Hen weer

|l>f O ^ 3£=^£
t~1 ^V

op 't rechte pad, En richtte hunne schre-m i m* a
den Naar een gewenschte stad. Laat

•*—» yIS ê* ï
zulken voor den Heer Zijn milde gunst-

IT^ »-^ ^ ^^
bewijzen. Zijn wond'ren, Hem ter eer,

SÈ^E 1-f~1— I ^^
Voor 't gansche menschdom prijzen

sSs m^ mÖ
5. Dewijl Hij hen verzaadde, Die dorstten,

PP j>—^ ^ ^ O E

en met goed Den honger, uit genade, Ver-

-i ^^ o.

vuld' in overvloed. Daar z' in die bit-
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§H £ t j f » »g
terheên Den dood voor oogen zagen,s
Van allen kant bestreên, Deed God hun

11
i -i

» i

heillicht dagen.

I PAUZE.

@ ^TJ^^^xF=^^
6. Zij die gebonden zaten In schaduwm ^ö*= r-t-*^
van den dood, Omdat zij God vergaten,

Vervielen in dien nood. Toen werd hun

t tzrxt
wreev'lig hart Verneêrd doorzwarighe

^
den: Zij struikelden, hun smart Werd

*
hulpeloos geleden.

1>

7. L>och, riepen z' in d' ellenden Den Heek

HpT^ ^ £

ootmoedig aan, Hij deed hun angsten

B $ v E
É£

1

deed In duizend stukken breken.

9. De zotten overtreden, En krijgen hun-

ne straf; Om d' ongerechtigheden Mat

plaag op plaag hen af: Zij walgden zelfs

7~~»-7

van brood; Geen beste spijzen smaakten

:

Terwijl zij vast den dood Met schrik

£ ^^
m en vrees genaakten.

É3E2

10. Doch riepen z' in d' ellenden Den Heer^^
ootmoedig aan, Hij deed hun angsten

m i § 3*=g: t
.-"

enden, En hen 'tgevaar ontgaan; Hy zond

ï T
zijn krachtig woord, Hrj deed hen brj

enden. En hen 'tgevaar ontgaan; Hij

hielp hen uit den nood; Hrj bracht hen

Ö
uit het duister Der schaduw van den

«^ -j-F M . =;:U f
dood; Hij brak hun band en kluister.

<r 4=t^ tö
f

8. Laat zulken eer bewijzen Aan 'sHee-

ben gunst en macht, En al zijn wond

i,t ÉÜ
'

o *
ren prijzen Voor 't menschelijk geslacht;

PS
Hij was 't. voor wien gereed De koop'-

ren deuren weken, Die ijz'ron grend'len

zich schuilen, Bracht hun genezing voort,

^ A
En rukte z' uit hun kuilen.

p£ ^^ fcë
t

11. Laat zulken eer bewijzen Aan 's Hee

m o o
ren gunst en macht, En al zijn wondm 3^3= si

f * *
ren prijzen Voor 't menschehjk geslacht;

fr^F
'tLofotfer word' om strrjd Hem juichend

opgedragen, Terwijl zij wrjd en zrjd Van

al zrjn werk gewagen.

Il pauze.

33E
-—

-

jg^^^:^^^
L2, Zij, die de zee bevaren Met schepen,
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h » O $z T~1 f »»?
rijk bevracht, Zien op de groote baren

Gods wijsheid, gunst, en macht; DaarS 3*=^ fe^ m
leeren zij de daan Des Heeren klaar

bemerken, En in de diepe paan Zijn

^ groote wonderwerken.

13. Hij wekt. met slechts te spreken, Een

stormwind voor hun oog; Dan beeft het

$
al, dan stekien De golven 't hoofd om-

,

A
f

^—^-^ ^^
hoog ; Nu ziet men 't schip de lucht, .Dan

weer den afgrond naad'ren; Hun hart^ $:

geeft zucht op zucht, Hun bloed ver-^ =^=*=

£#
stijft in d'aad'ren.

-r—l—t-*
14. Zij dansen, wagg'len, vallen, Gelijk

een dronken man; De wijsheid van hen

allen, Hoe groot, bezwijkt er van. Doch

toen zij, in 't gebed, Tot Isrels Heee zich^^ ^-^^^ s
wendden, Heeft hen zijn arm gered Uit

' i
angsten en ellenden.

* te
15. Hij doet den storm bedaren ; De gol-

i » |
=

ven zwijgen stil; Nu rijst de vreugd; de

m m & ^
baren Zijn effen op Gods wil; Nu wijkt

m^^ f t |t ^
verslagenheid, Na zooveel angstig sla-

g^E ¥^r^^ ^-=-^- ^
ven, Daar God hen veilig leidt In hun

s-v 1$=^

begeerde haven.

*ES=Ém
16. Laat zulken eer bewijzen Aan 's'Hee-

H 3^z: 3^3^
een gunst en macht, En al zijn wond'-
-^ -^

: 1 : V-m i^^^.
ren prijzen Voor 't menschehjk geslacht^ i
En, dankbaar, bij 't gemeen God hun

Verlosser noemen, En bij 'slands over

b=3jE

heen Zijn naam en deugden roemen.

III PAUZE.

^m ^
17. Nu stelt God waterbeken Tot bar en

3t=& :=*£:
i^

dorstig land, Herschept in dorre streken

¥ Ö=
Rivieren door zijn hand; Hij stelt een

vruchtbaar oord Tot woest' en zoute gron

S*s 2

den ; En straft ze, naar zijn woord, Die

3^

iü
daar zijn wetten schonden.

te*

18. Dan maakt Hij weer woestijnen Zeer

ï^ s

§ö
rijk van vruchtbaar nat; Daar 't land

E?s
dat eerst moest kwijnen, Nu beek bij

K h » 6 -^r Ö
beek bevat, En hongerigen voedt, Die nu

de weeld' aanschouwen; Zoodat zy daar

6*
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1 1 i * * «i
met spoed Een stad ter woning bouwen

2^£ 3cr-fctó

19. Daar ziet men hen dan zaaien De
,

wijngaard wordt geplant; Zij mogen rijk'

g| £ ï
lijk maaien De vruchten van het land;

Daar God zijn zegen geeft, En 'thuis ver-m
vult met kind'ren.

93^_<fc-

En 't vee, dat ieder

heeft, Op 't veld niet doet vermind'ren.

£zz£ te

20. Maar wil dit volk niet bukken Voor

God, 't wordt ras verneêrd

3^n
't Haakt

t' onder door verdrukken; Het wordt—

—

0-

*=*: MM
van 't kwaad verteerd ; Daar Hy zelfs^^ %t~^"t=g
prinsen slaat, Op wie Hij hoon doet da

\en, En die Hy tot een smaad Doet in

t; 1 t%

ÜËÜs
liet woeste dwalen.

4s?

21. Maar die nu hulp'loos kermen, Ver-

ei y » <> »
drukt en vol gebrek, Brengt God, door

vry ontfermen, Haast in een hoog ver-

trek; De vruchtbaarheid verheugt Hun

huis van ganscher harte ; d' Oprechten

zien 't met vreugd , Maar d' ondeugd

* o
zwijgt met smarte.

22. Wie wrjs is, merk' die dingen, En

fi1r
D

f f » * t
geev' verstandig acht Op 'sHeeren han-

delingen, Zoo vol van gunst als macht.

M
DE CVIII PSALM.

ï f f f-g^ M
ijn hart, o Hemelmajesteit. IsM

tot uw dienst en lof bereid ; 'k Zal zin-

«=3 ï^^^^ ^
gen voor den Opperheer, 'k Zal psalmen

zingen tot zijn eer. Gij zaehte harp, grj

schelle luit, Waakt op ; dat niets uw
Ei==g=1 f »». j=J^

klanken stuit' ; 'k Zal in den dageraad ont-

'n—<^—^r *=f=t Tf^r
waken, En met gezang mijn God genaken

z

2. Ik zal, o Heer, uw wonderdaan, Uw

S=è=£=^
roem, den volken doen verstaan: Want

uwe goedertierenheid Is tot de heem'len

VV Ö
uitgebreid ; Uw waarheid heeft noch paal

f ^
noch perk, Maar streeft tot aan het

=*=$
hoogste zwerk. Verhef U boven 'she-

mels kringen, En leer al d'aard* uw

<:• *

grootheid zingen.

3. Zoo word' uw dierbaar volk in 't end

Bevrijd van rampspoed en ellend'; God,
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verlos ons door uw hand, Verhoor ons,m
zend ons onderstand. G\j hebt tot onze

g=T==j i=T^^^r
vreugd voorspeld, En in uw heiligdom ge

£=£ Éü£ BÉ
meld, Bat Sichem-mjj zjjn vorst zou hee-

H—<r H TT"» »

ten, En ik het dal van Succoth meten.

PAUZE.

ss ffi^ I 2
4. Gansch Gilead behoort aan mü ; 'k Voer

§=j-f^j^^-^-^-7 -f-£
in Manasse heerschappij : Ik zie hen

rTT"*~ï- * A i u
knielen voor mijn kroon: Daar 't moedig

fcfe^i ^ m 3^

Ephraïm mijn troon Door zijn geduchteM tt o~* h
macht versterkt; En Juda 's wijsheid me-

fit
?

- ' ^=^~IT7~
dewerkt, Om mijnen zetel vast te zetten

ff—r

—

*^—r-^~Xr
tt $3^ T^T"*^:

Door welgeschikt' en schrand're wetten.

4~T n~T—» *^i
rV

5. Gansch Moab buigt zich dienstbaar

*-M-
neer, Erkent mij voor zijn opperheer,

^ »v
Daar 't, van zijn hoogen troon gestort,

Veracht'lijk mij ten waschpot wordt; Ik

§^^ ü
werp mijn schoen op Edoms grond, Op

TT ö~~v
f T^^

Edom, 't welk mijn macht weerstond;

'k Juich over u, o Palestijne, Als ik in

zegepraal verschijne.

£

171

6. Wie heeft mij zooveel heils bereid?

Wie is 't, die mij in Edom leidt? Wie

ü
voert mij in een vaste stad? O God,

die ons verstooten hadt ; Gij, die mets t-t^
onze legerschaar Ten strijd niet uittoogt

g^—f -y^-?—f— f
—g » ,/

in 't gevaar; O God, wiens gramschap

H^l ^=tr ^
ons deed vreezen, Wiens gunst onstroost;

»
t f *£=&

zult Gij 't niet wezen?

7. O God, die 'slands benauwdheid ziet,

F^TTTv^
Red toch uw volk uit zyn verdriet; Want

r-i—rr^^= m
'smenschen heil is ijdelheid; Maar als

Gods almacht ons geleidt, Dan doen

w' in Hem de kloekste daan, Zoodat

$ Éüï
wij duizenden verslaan; Want .allen

^3t ^1
die ons wederstreven, Zal Hij vertre-

^^
den en doen sneven.

DE CIX PSALM.

E<ü»
9

» i £~T f*^
God, zoo waardig mijn gezangen,

•^T ? ff f T:^
Zwyg niet, laat mrj mijn recht erlan-

^
gen. De booze, die bedrog durft plegen,

,

» A » <•r*r^r
Staat, wars van deugd, mij bitter tegen

;



Hy heeft zijn mond wijd opgedaan. Mij
-x 1

f : : f : th
—

~

f f 4 f =f=*£
met een valsche toner verraan.

tt ^^ » j> j> l^j

2. z' Omringden mij met boözè woorden,

T-t-t-f—t—
4 ^^

Die mij. als priemen, 't hart doorboorden

;

5^ ? t* * 53E
Ik werd op 'tallerfelst bestreden, Ver-

3 |Jf f

r— ? T T i

v^
i

vrouw als weduw. hulploos vreezen

;

1 i M ^^
Laat hier en ginds zijn kind'ren zwerven,,

^ I . V

Steeds beed'len en~ de nooddruft dei-ven,
n $-

Die 't huisgezin, gesmaad, gevloekt, Uit

•?_ t
»*'

y » « y f i
zijn verwoeste plaatsen zoekt.

drukt, mishandeld tegen reden ; 'k Heb

Err^TI ^^ %
voor m;in liefde haat behaald: Ik bad,

s^£ ^^%
maar 'k werd met vloek betaald.

m^ i l—T~p^
3. Zij hebbenkwaad voorgoed vergolden,m kwaad

t=y=^=^y
Voor liefde haat ; mijn deugd gescholden.

-O-:

t—3- M ë ^s s
Gij, God der wraak, straf dezen booze,

H » »+ f^T^^^^
Stel over hem een goddelooze; De sa-

3 ^=^ B
tan biê hem tegenstand, En sta aan

4. Verklaar hem schuldig in 't gerichte;

§^1
Verdrijf hem van uw aangezichte ; Houd

Tl * -1 *e^
zijn gebeden zelfs voor zonden- Hy heeft

r^f i t m f=f^
zich tegen God verbonden : Verkortzijn

-f 9-^r >>« t f
dagen; vel hem neer; Een ander neem'

3==P4—y—gg
6. Al wat hij heeft, hoe hij moog' kla

Yr^rt^^T^^
gen, Word' om zijn schulden aangeslagen:

^mö^ ^
Hy zie de vrucht van al zijn sloven Door

M O a- ^m » A O - 3
woeste vreemdelingen rooven; Dat nie-

i^^S n-5
mand hem in nood verblij', Of zijnen

mmm i
weezen gunstig zij.

i pauze.

m j i-iu-ï^
7. Laat kwaad op kwaad ^zijn huis om-

tv-
e^-»- » f f-f-ft^^
:

ringen; Roei uit al zijn nakomelingen;^^ *=<£

En dat in 't volgende geslachte, Elk hun
O ^

verstorven naam verachte : Der vaad'ren

ngH
misdaad zelfs verschaff' Den Heeke re-^ !

H=3s i

zijn ambt en eer.

:<r ^3$Ï^ZgfEr*£=^
3^

5. Laat zijne kinderen als weezen, Zyn

den tot zijn straf.

8. Dat niets uit Gods gedachtenisse De

zonde zijner moeder wissche; Laat die,

door God hun toegerekend, Gedurig staan



voor Hem geteekend; Dat God daar

Yf=? » TT^-f^i^
over steeds zich belg', En hunnen naam

mm i
van d' aard' verdelg'

;

9. Omdat hij, tegen zijn geweten, Het wel-

t t t=^rFé
doen trouweloos heeft vergeten, En de

r^H-i-*=^ :?—*-v

ellendigen en armen Vervolgd, in plaats

k * f n ^S
van zich t' erbarmen; Ja den verslagene

ft
» <>

--^
f=^—d^^^^

van geest Is tot een moordenaar geweest.
'M » » o -j j jr-fi

^=^ ^

10. Hij heeft den vloek OD^zich genomen

:

t—t—t=t ^3
Laat dan dien vloek hem overkomenm $ö^^^
Hu' heeft geen lust gehad tot zegen : Dies

rt ^ : -f 1 -rt—^—iV-r-*^

t=rh~y—*=^
word' die nooit van hem verkregen;

-$- A3^=T=# ^^ tó

Maar dat de vloek hem overdekk', En

T^f *l=^f 4 »~pË
tot een aak'Iig kleed verstrekk'

* 3=$-4 JeJJJ^^
11. Laat dien, om al zijn handelingen,

•Off ^=# f f ».»^—

5

É

Tot in zijn hart, als water, dringen ; Als^S *=^
* 6 .

v 1-1

olie, rijkelijk geschonken, En door de
i> A~

t~*~r"T m&
beend'ren ingedronken ; Dat hem die^ SE^ f-^-üj

-^

vloek zijn deksel geev', En als een gor-

-= S fr-^HE
del aan hem kleev'.

12. Dit loon krijg' elk van 's Heeren han-

den, Die zoo godd'loos mij aan durft ran-

ÏH^É ^^£
den, En met zijn lastertong mij dooden.

*
f i-f^=g

Maar Gij, o Heer, o God der goden , Datm m ^^*v-

uwe hand mij heil bestell'; Doeomuws

¥^t^
naams wil aan mij wèl.

II PAUZE.

13. Uw gunst is groot, zij is bestendig;
*-
f f f t=f==f-» »

;
ig

Verlos mij dan ; ik ben ellendig, Nood-M £==È ^
druftig, 'kvoel mijn kracht verbroken,

^=f r t
=^ óé

Mijn hart met won'd op wond doorsto^fT^^I^ *=é

ken; Ik ga gelijk deschaduw heen, Wan-

^T^ri^T r
neer de zon snelt naar beneên.

m.^ * i> ~i _^=f*=*=
j£

14. Gelijk een sprinkhaan, omgedreven,

ï=*=rt-f-j-4=4=^?
Berg ik nu hier, dan daar, mijn leven^r

-l~r
=^^^

Mijn knieën weig'ren mij te schragen,^5_^_1 ^ A A A- * /^=^^=^^~1^
En 't afgematte lijf te dragen; Mijn

0i^T~t-T^^ t~^^
vleesch is mager, uitgeteerd, Zoodat het

y—<c*frfr-Y V >xci
alle vet ontbeert.

l<r^^-7—t i i f-»o->

15. Al ben ik met die smart beladen, Nog

g-T * ' ' M i-

gaan zij voort met mij te smaden, Met

rt i i *tt^^
mij, al schimpende, te groeten; Zij schud-
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£=^
T~* y * f

-*—

*

den 't hoofd, die mij ontmoeten. O Heer

rt-n mvir

help mij, die U verbeid. Naar uwe

$-*> »»d~»S
goedertierenheid:

^T^TTl I f» »' v^
16. Opdat zij weten en behjden, Dat uwe

T t f^-fc* I e

hand mii wil bevrijden, Dat Gij , o Heek
,

n t < i ^é^ 3EÉ

mijn recht doet gelden. Laat hen dan

ï t f
-' r ^

vloeken, last'ren, schelden: Maar zegen

K f T » » » * f~f^^
Gij mij, o myn God; Grj zijt mrjn erf-ö=IÉ

deel en mijn lot.

^ C & vl_BJrf^^
17. Beschaam hun raadslag t' allen tijde

fc^

DE CX PSALM.

us heeft de Heer tot mijnen

Heer gesproken: „Zit op den troon ter

^3=$ ^^ 3
„rechterhand naast Mrj, Tot Ik de macht

^ ,v 1 I 1 v A /

„uws vijands hebb' verbroken, En u zijn

2. Uit Sion zal de Heer uw schepter zen-m ^=zf±*_*~Y] Y^t~^
den, Den schepter van uw oppermogend-

^ö v^~ Ü¥
heid. En zeggen: Heersch tot 's werelds

t^l « X 4 ^CT=S

uiterst' enden. Zoo ver de macht uws

Maar dat het heil uw knecht verbliide

± YT** ^^
Dat schande mijnen vijand dekke , Dat

h^-^t
schaamte hem ten kleed verstrekke, Dat

f^—^-^—^-^-r . *23
;

2

zij hem tot een mantel dien', Waarmee

v> *6 ^ y *<!

wij hem omhangen zien.

18. Ik zal den Heer op 't hoogste prijzen

;

£=l
d eer op ^^ V^^

'k Zal Hem bij velen eer bewijzen ; Want

\t~*-*-^f^^ 3*=^
| [

v v w—5. •
:

Hij zal zich gewis erbarmen, En staanm ^m ^
ter rechterhand des armen; Hem redden

$mÊ o < f H
uit het snood gericht, Wr

aar 't vonnis

4 ^
tot zjjn doodstraf ligt.

ZIZ23t
^>—

^

o

Ë-
l)4*^t

vijands zich verspreidt.

ï
3. Uw volk zal op uw heirdag tot het stry

Éu^TT^" * f f T- *^
*

'
^

den Gewillig zijn, in heilig krijgssieraad;

feS +AV ^^ 4
2

U zal de dauw van uwe jeugd verblijden,

prifT^* f
f

»?"*

Geboren uit den vroegen dageraad

^*M=y f T y
*'

4. U heeft de Heer, wien 't nooit berouwt,

ffiE t
gezworen: ,,'k Heb u, mijn volk tot heil,

r»U—L? ^S^
„mijn naam ten prijs, In mijnen raad hetAa. . * I . tVfc£^ n-T~t~rf
„priesterambt beschoren. Dat eeuwig

f * o *m
„duurt naar Melchizédeks wijs.'

5. De Heer zal steeds uw rechterhand
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1

verzeilen, Zijn mogendheid met u ten

stryde gaan, En koningen, die tegen u

3f
zich stellen, Ten dage van zijn grim-

m $ ^=^
migheid verslaan.

Rl.^,! f
^-^-t-f-t-l ié

6. Hij zal naar 't recht de woeste heid'nen

|,0 » y
ff *fr * <^̂ S2

richten, Met lijken 't veld bezaaien door

£ t f ^i-^rj ^

zijn hand; Zyn strijdb're hand zal straks

KM f i *~T l-^^

het hoofd doen zwichten, 't Weerbarstig

§É * 5
^^

hoofd van een zeer machtig land.

7. Hij zal op weg eens drinken uit de be-

ken, Daar Hij gevaar, noch strijd, noch

moeit' ontziet; Daarom zal Hij het hoofd

naar boven steken, Met eer bekroond

in 'tGodd'lijk rijksgebied.

DE CXI PSALM.

ooft, Hallelujah, looft den Heer;

Mijn gansene hart verhefc zijn eer; Ik

ff i
b
$ ^ l

I 1 . ==x

zal'zijn naam en grootheid prijzen ; 'kZal,

met d' oprechten onderling Vereend, in

hun vergadering. En raad, -Hem plech-

tig eer bewijzen.

tejE ^ £
2. Des Heeren werken zijn zeer groot;

E=riTT^^ &
Wie ooit daarin zijn lust genoot, Door-

T~t KI KU m
zoekt die ijv'rig en bestendig; Zjjn doen

TT*TT *=? :3X ^3r f o » /
is enkel majesteit, Aanbiddelijke heerlijk-

fc£^#^fe^
heid, En zijn gerechtigheid onendig.

3. Hij maakte, Hij, die heerlijk is, Zijn

K_Li i ^FTT^^^pfe
wond'ren een gedachtenis ; Hij isbarmhar-

^S5^ jNr^T^-^
tig en genadig ; Hij gafhun, dieHem vree-

n^ ö E y o o./

zen, spijs; En, zijnen grooten naam ten

5^^ t~J> M I v

prijs, Gedenkt Hij zijns verbonds gestadig.

PAUZE.

É=ï ^^r
4. Hij heeft de kracht zijns werks getoond

,1 l f r~T^y » *

Aan 't volk, waarbij Hij gunstrijk woont;

PF^I -

f 1 | ^^
Hij gaf, ten hunnen nutt' en voordeel,

*

fc3£ U * I i'
£

?*=^
Hun d' erve van het heidendom. Des

Heeren werken zijn alom En altoos

m a~rt
waarheid, recht en oordeel.

§Ë£ ^^ £=£ s* 23*r^
5. 't Is trouw, al wat Hij ooit beval; Het

KL J> v f f ^ pi
staat op recht en waarheid pal, Als op

en v * i ,u A . <a r^7
onwrikb're steunpilaren ; Hij is-het,

:

die

^m s s ï2
verlossing zond Aan al z(jn volk; Hij
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fe *=^ » l L^L-ia
zal 'tyerbond Met hen in eenwig-

£=É &£
heid bewaren.

thf?-m, m t

6. Zijn naam is heilig en geducht: De

^^ï
g

vijand beeft op zijn gerucht ; Maar 's Hee-

ben vrees zal altoos wezen 't Begin der

^^^^ mz
wijsheid; wien Gods hand Die doetbe-^m
trachten, heeft verstand ; Zijn naam^B^ i£=&

blijft eeuwiglijk geprezen.

Tl

DE CXII PSALM.

i i>- £ü 2
ingt, zingt den lof van 't Opper-

3. Wel hem, die steeds zich zal erbarmen,

u=^=±u=$m ^=^r tó

Die van het zijne leent den armen: Hy^T^—jzd£i^^
schikt naar 't recht zijn huisbelangen :

tnjztzrjz^m
Nooit zal hy wank'len in zijn gangen;

T
===

t
=^

Zijn naam, beroemd door zijn bedrijven,

p^-^^^r^^ ^
Zal eeuwig in gedacht'nis blijven.

^» r~#*
• » * k j

4. Gè*ën kwaad gerucht zal hem ontzet-

io-^ 53=? * t t ^ 2

ten, Zijn hart is vast in 's Heeken wetten,

|F»-H-f-A=
=
l=tjTy

Want hij betrouwt op Gods genade ; Hy'

y, i i —^^=4
vreest voor schande, leed noch schade;

wezen. Welzalig hij, die God blijft vree-

-k-o " TT - 7

fm P^ S
V *" ï.'

zen, En zyn geboden houdt in waarde;
_—fr-VfU * jv -f~P$^

Zijn zaad zal machtig zijn op aarde ; Zelfs

rf_J f f-f
-N * » ^^

daalt op zijn nakomelingen Een schat

: T 03*^£—i£

van dierb're zegeningen.

~=y^ Ö 3 *-A Z
2. De rijkdom zal zyn huis verzeilen : Bij

have zal hij have tellen ; Zijn deugd zal

EU l f >4_ o » » i-^
nimmer vruchten missen; Hem rijst het

-6 —rtr

pXT"Tt^ 3=ti
licht in duisternissen ; Hy toont zich

fffA"^ fr-4 ^~^A 6 O
.11
|,f f f f g=»= ^-
ieders liefde waardig, Isgoed, barmhar-

w^m

^nt ? y-f ? j^g

Wel ondersteund, zal hij niet wijken,

Tot hij zyn vyand ziet bezwijken.

5. Hij strooit steeds uit aan alle zijden,

Ei^arj:
En geeft hun mild, die nooddruft lijden;

Zijn recht, hoe dikwerf ook geschonden,

tig en rechtvaardig.

Steunt eeuwig op onwrikb're gronden

;

Zijn hoorn en macht zal God verhoogen,

En nimmer zynen val gedoogen.

6. De goddelooze zal dit goede Van hem

aanschouwen, gram te moede; Mettand-

gekners zicb zelf verteren ; De nijd zal
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zijne smart vermeèren ; Vergeefs wenscht

hij den val der vromen, Want nooit zal

.1. t ^ *

God dien wensen doen komen.

G
PSALM.

ft &:

ij 's Heeeen knechten, looft den

£=£^
Heek: Looft zijnen naam, verbreidt zijn

3 £ &—*-^-5 *><>. /
eer ; De naam des Heeeen zij geprezen

;

fe^zs^^ 2
Zijn roem zij door 't heelal verbreid, Yan

gtó i il ^ i
nu tot in all' eeuwigheid; Men loov'

ï Ü3^
't aanbidd'UJk Opperwezen.

^^ ^~tr^t^
2. Van waar de zon in 't oosten straalt

*—»—^TTT
Tot waar z'in 't westen nederdaalt, Zij^S m *=& m
s Heeeen name lof gegeven. De Heek

min » » 6 ^
is boven 't heidendom; Zijn heerlij k-

eÖÊ 53 S tó

heid, bekend alom, Is boven zon en

f r »

»

maan verheven.
iee^-^-^^f^ ^

3. Wie is gelijk aan onzen Heee? Aan

God, die, tot zijn eeuwig' eer, Zijn troon

gevest heeft in den hemel? Die, daar

Hij 't wereldrond gebiedt, Van zijnen

hoogen zetel ziet Op 't laag en nietig

f f » »
aardseh gewemel?

o ^/
4. Wie is aan onzen God gelijk, Die ar-

'lt ff g±v
men opricht uit hét slijk; Nooddruftigen,^ I ^^ EÜu
van elk verstooten, Goedgunstig op-

ëÉ i-i-i—

i

iE

g
heft uit het stof, En hen, verrijkt met

ÉEÜ
eer en lof, Naast prinsen plaatst en

T3Z*^
wereldgrooten?

^m * 1-f f ^
5. Wie roemt niet 's Heeeen wond're

*t r~r=f.

trouw, Die mildelijk d' onvruchtb're

m £ ^ 3^^Z
vrouw, Op hare beê, een blijde moeder

3 M i
3£=3£ ^^~^2

Van liev' en frissche telgen maakt, En

fe^^M=i &=$r ^ ï 5É

dus voor aller welzijn waakt? Men loov'

$ ühi=ë
den grooten Albehoeder.

DE CXIV PSALM.

fe?E

oen Israël 't Egyptisch rijksge

^^ ë
bied, En 't volk. zoo vreemd van aard en

§H ^ ^T
4

? t * » 5É

taal, verliet, Werd Juda God ter woning;

gfr'-^rrm* u . rv
Hij wijdde zich dit volk ten heiligdom. En

feËËÊ ^ ^i~t f f
*-'

stichtte daar den troon, dien Hij beklom

gir- ^rr^
^öAls Isrels God en Koning.

» ^
2. Dit zag de zee met bevend' oogen aan,
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^ m ^=¥ ï
En vlood terug; de bruisende Jordaan

Werd achterwaarts gedreven : Het hoog

en laag gebergt' sprong op in 't rond,

$ $- ^^¥
Als 't wollig vee, dat dartelt op den grond,

*=&
En deed de velden beven. ^

i
3. Wat was 't, o zee, dat u zoo vluchten

deed? En gij Jordaan, wat angst, watS 3^z: 3^Z^^ -g-^ v^

prangend leed, Kon u terugge dringen ?

s
Gij bergen, en gij heuvels, wat gerucht

fe3*

Deed u met schrik dus steig'ren naar de

—3£
lucht, Als lammeren, die springen?^=£^g

4. Beef, aarde, beef voor 'sHeeren aan-

gezicht, Voor Jakobs God, die uit het

eeuwig licht Zijn Isrel hulp wou zenden;

EM t \-±J-LLM
Hij is 't, wiens macht de rots verand'ren

f, » 1 1 » »=? f f f/
kon In eenen vloed, den keisteen in een

m :£—<&—»_

bron, Voor Isrels matte benden.

N
DE CXV PSALM.

Y t öü
iet ons, o Heer, niet ons, uw

•r f

naam alleen Zij, om uw trouw en goe-

tf
4»* »~*~tTTT » *-

Waarom, o Heer, zou 't heidendom, met

spot, Dan zeggen : Waar, waar is toch nu

hun God, B\j hen zoo hoog verheven?

2. Nochtans is God het doel van onzen

lof; Hij, onze God, Hij woont in 't hemel-

hof, En doet al zijn behagen. Hun afgoön

zijn van zilver en van goud; Slechts

menschenwerk, waaraan, zoo snood als

stout, Gods eer wordt opgedragen.

3. Zij hebben wel een mond, doch die

niet spreekt; Wel oogen, doch waaraan
4h

't gezicht ontbreekt, 't Licht kan hun

ëfc£^ S=£ ~

niets ontdekken ; Geen klank, hoe schel,

ir* ff ff » * f~Tg
dringt immer hun in 't oor; Men zett' hun

't*

vrij den besten wierook voor, 't Kan hun

-£-=f=k ^r^
geen reuk verwekken;

4. Hun hand, hoe fraai bewerkt, tast nooit

EU » -f ï
iets aan; Hun voet, hoe wél gevormd, kan

nimmer gaan; Hun' keel geen klanken-
y I I ^ )M ?^3£^

geven. Hun maker deel' in hun veracht'

dertierenheên, All' eer en roem gegeven. | lijk lot; Die op hen steunt, miss' nevens
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LI I ,v

hen 't genot Van 't duurgeschatte leven.

PAUZE.

5. Maar, Israël, vertrouw gij op den Heer;

Hij is hun hulp, hun sterkt' en al hun

-*=&-
eer, Hun schild, dat nooit zal wijken.

B^E Ï=Ë mm
Vertrouw op God, gij Arons nageslacht

;

Hy is hun schild, hun hulp, die hun zijn

^=^r
macht Zoo menigwerf deed blijken.

Vertrouwt op God, gij alten, die Hem

ï ^^
vreest ; Hij is altoos hun schild, hun hulpe^^£^i^^- ^F^£
geweest. De Heer was ons gedachtig;

Zijn zegen bhjft op Israël verspreid

Aarons huis is die ook toebereid; God is

getrouw en machtig.

7. Elk, die Hem vreest, hoe klein hij zij

of groot, Wordt van dat heil, die weidaan,

deelgenoot; Hy zal ze grooter maken,

En z'u, zoowel als 't kroost, dat gij be-

mint, Dat, nevens u, zich aan Gods wet

verbindt, In dubb'le maat doen smaken.
B i .U -v <>

8. d' Algoede God, die, door zijn groote

m 3«E
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m
kracht, Den hemel schiep, deez' aard

kó -* . ïË£ tzqzg
heeft voortgebracht, Beschenkt u met

§ü
zijn zegen. De hemel is zijn eigendom,

m $ s
zün troon; Maar 't menschdom heeft de

vruchtbaar' aard', ter woon, Van onzen

^^r
God verkregen.

9. In 't stille graf zingt niemand 'sHeeren

t^-^f- Ö ö
lof; Het zielloos lijf, gedompeld in het

*=^
stof, Kan Hem geen glorie geven ; Maar

agl~»__» ft ?_!„<' "=
onze tong zingt, tot in eeuwigheid, Des

&U4^ ^EE Ö
Heeren lof, zijn roem en majesteit. Looft

:*
—r-t=*

God, de bron van 't leven.

G
DE CXVI PSALM,

od heb ik Hef; want die getrouwe

i » o 3£ ^
Heer Hoort mijne stem, mijnsmeekin-

gen, mijn klagen; Hij neigt zijn oor, 'k roep

tot Hem, al mijn dagen; Hij schenkt mij

hulp, Hij redt mij keer op keer,

2. Ik lag gekneld in banden van den dood,

j> l o i j j_j f
«£

Daar d' angst der hel mij allen troost deed

$ ^ ^^
missen ; Ik was benauwd, omringd door
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rSt'-ii-i-J^ ^ £̂
droefenissen ; Maar riep den Heer dus

* Tul &=&
aan in al mijn nood: mm

3. „Och Heer, och, wierd mijn ziel door

rTJ gered
!" Toen hoorde God ; Hij is mijn

V^
liefde waardig; De Heer is groot, ge

3 *
nadig en rechtvaardig. En onze God ont-

i
fermt zich op 't gebed

^S g
4. d' Eenvoudigen wil God steeds gade-

3£=
slaan; 'kWas uitgeteerd, maar Hij zag

op mij neder. Keer, mijne ziel. tot uwe

harde taal ontglippen:
;
.Bij menschen is

rnoch trouw, noch waarheid meer.

7. Wat zal ik, met Gods gunsten overlaan.

Dien trouwen Heer voor zijn gena ver-

-m$ <> £=£
>> i

gelden? 'kZal bij den kelk des heils

t
—=-+

zyn naam vermelden, En roepen Hem

^ ^feS
^F=&

met blij d' erkent'nis aan.

^
8. Nu zal ik voor de weidaan, die 'k genoot,

Aan Hem, naar mijn geloften, eer bewij

-

ruste weder; Gij zijt verlost; God heeft

u welgedaan.

m
5. Gij hebt, o Heer, in 'tdood'lijkst tijds-

öozziitTi-i.am
gewricht Mijn ziel gered, mijn tranen

willen drogen, Myn voet geschraagd; dies

zal ik, voor Gods oogen, Steeds wandelen

Öïö
in 'tvroolyk levenslicht.

PAUZE

6. Ik heb geloofd; dies sprak ik tot Gods

- o jl » ,1 j^g
eer. 'k Was zeer bedrukt ; ik liet in baast

iTf *» *' » ~1^F~r—»^
mijn lippen, Door drift vervoerd, deêz'

zen, Hem onder al zijn gunstgenooten

&£
-è v^

pryzen. Hoe kost'lijk is in 'sHeeren

^É
oog hun dood

!

9. Och Heer, ik ben, o ja, ik ben uw

knecht, Uw dienstmaagds zoon; Gij slaak-

tet mijne banden; Dies doe ik U ge-

willig' offeranden Van lof en dank, U

10. Ik zal uw naam met dankerkentenis

Verheffen, U al niïjn geloften brengen:

'k Zal liefd' en lof voor U ten offer

mengen, In 't heiligdom, waar 't volk



PSALM CXVI, 181

11. Ik zal met vreugd in 't Huis -des Hee-

ren gaan, Om daar met lofuwgrooten

j-JL—f*? »' *tj^=^-4^
naam te danken. Jeruzalem, gij hoort

PË^p +—Cr Ö s;

die bhjde' klanken. Elk heff' met mij den

±A=±± 3^
lof des Heeren aan.

DE CXYII PSALM.

Pg
EE

oof, -loof den Heer, gij heiden-

^^z.
dom; Gij volken, prijst zijn naam alom

til,, x i £t^M
Zijn goedheid is, in nood en dood, Voor

ffct f '
t"^ :fcn ^

ons, zijn volk, oneindig groot; Zijn waar-

S^É 3*=^ m
heid wankelt nimmermeer. Zingt, Hal-

È Ö 335

lelujah, zingt zijn eer.

DE CXVIII PSALM.

aat ieder 's Heeren goedheid lo-

ven; Want goed is d'Oppermajesteit; Zijn

goedheid gaat het al te hoven ; Zijn goed-

t;-^—i-^^^r^-t^
heid duurt in eeuwigheid. Laatlsrelnu

Gods goedheid loven, En zeggen : roemt

Gods majesteit; Zijn goedheid gaat het

al te boven; Zijn goedheid duurt in

m
eeuwigheid

m H~^ & f^SEcS
2. Laat Arons huis Gods goedheidloven,^^^ Ö= S
En zeggen: roemt Gods majesteit; Zijn

A=^-~ 0-1-$—7*^^^^^^^ ï
goedheid gaat het al te hoven; Zijn goed'

trr--t * * £ m&
heid duurt in eeuwigheid. Laat dieGodm^* *=s=^ ^
vreezen Hem nu loven, En zeggen: roemt

^=3E ï P^
Gods majesteit; Zijn goedheid gaat -hetÖ "O fr rrr17
al te boven; Zijn goedheid duurt inm

eeuwigheid.

4 O
j ,fl^^^fl^

^
3. Ik werd benauwd van alle zijden, En

FF^^~n^ 3^
riep den Heer ootmoedig aan ; De Heer^-^- rT=^T ,

t_^
verhoorde mij in 't lijden, En deed mij—-fr^É=é3è m 2

in de ruimte gaan. De Heer is bij mij

i^^ 3£^E ^XXjg
'k zal niet vreezen; De Heer zal mij ge^ £

f ? /

trouw behoên; Daar God mijn schild

i=rr^^ t t r^
en hulp wil wezen, Wat zal een nietig

É=i
mensch mij doen.

I PAUZE.

4 o i jt-t-jT'*- * t
^=^

4. De Heer is aan de spitsgetreden^Derge

f i t~^»_Ê .
a j .1

i-ë
nen, die mij hulpe biên

;

!

Ik zal,.gered uit

zwarigheden, Mijn lust aan mijne haat'ren
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^
zien. 'tls beter, als w' om redding wenschen

•y m
Te vluchten tot des Heerex macht, Dan

i~rn~ri
dat men ooit vertrouw' op menschen, Of

Hrj is mijn lied, mijn psalmgezang: Hij

ï=rt=t=rï
was het, die myn heil bewerkte; Diesm t ii +

£^

loof ik Hem mijn leven lang. Men hoort

^=^
zelfs van prinsen hulp verwacht.

5. Toen ik de heid'nen aan zag rukken
fr^—f-f 1~f 3=^=5^E
Heb ik in 's Heerex kracht gestreên:

Ik hieuw z' in 's Heerex naam aan stuk-

-» * t T=T=4- .
* *»~

ken, Vertrouwend op dien naam alleen.

*^m mm 3EÉ
Ik kon noch voor- noch rugwaarts kee-

ren, Omringd, ja gansch omringd ter dood

:

Ë

Ik sloeg hen in den naam des Heerex,

Die mij goedgunstig bijstand bood.

•&+-i p^^pr^*T-^V
6. Zij hadden ray omringd als bijen, Maar

zijn als doornenvuur vergaan; 'k Mochtm y P" <e

hen in 's Heerex kracht bestrijen, In

Tl f 4 4=g

^ éêüÉ ^^ fe
der vromen tent weergalmen Van hulp

en heil, ons aangebracht; Daar zingt

r~r~* t-t 3^3:

men blij, met dankb're psalmen; Gods

rechterhand doet groote kracht.

II PAUZE.

ë<iE:-&j^4=S
=^rTj^

8. Gods rechterhand is hoog verheven;

Des Heerex sterke rechterhand Doet

ï==^=r-$-
-^^

door haar daan de wereld beven, Houdt

f f f

—

^^ë
door haar kracht Gods volk in stand.

EÊEi!

Ik zal door 's vijands zwaard niet ster-

ven, Maar leven, en des Heerex daan,

^=^=r=^TT^~^

's Heerex naam hen gansch verslaan.

< ;y hadt m', o vijand, hard gestooten, Tot

vallens toe mij onderdrukt; De Heer

E f t 4—?=^ ^=<E

bewaart zijn gunstgenooten ; De Heer

heeft zelf mij uitgerukt.

7. De Heer is mij tot hulp en sterkte;

Waardoor wij zooveel heil verwerven. Elk,

£=1 f-l=*^y
tot zijn eer, doen gadeslaan.

9. De Heer wou mij wel hard kastrj den,

Maar stortte mij niet in den dood; Ver-

zachtte vaderlijk mijn lijden, En redde

f f » ^g^mW
mij uit allen nood. Ontsluit, ontsluit voor

mijne schreden, De poorten dergerechtig-
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heid; Door deze zal ik binnentreden, En

loven 's Heeren majesteit.

&$ * i r*~*~f t~»~»
10. Dit is, dit is de poort des Heeren

t f ir 2

Daar zal 't rechtvaardig volk door treên,

e » i i lift » »

Om hunnen God ootmoedig t' eeren, Voor

I4_y i 11 T^^=^
't smaken zijner zaligheên. Ik zal zijnÖ E* £=fe
naam en goedheid prijzen; Gij hebt ge-U—i-JL. É 2

S?
hoord; Gij zijt mijn geest, Door uw on-

ri f * rrsz*==A t t f?

telb're gunstbewijzen, Tot hulp, en heil,

r-t-x
en vreugd geweest.

III PAUZE.

11. Desteen, dien door de tempelbouwers
4-KT- A f A

Veracht'lijk was een plaats ontzegd, Is,

tot verbazing der beschouwers, Van God

ten hoofd des hoeks gelegd. Dit werk

m My 3» ^ ^fe
is door Gods alvermogen, Door 's Heeren

li .1 l *
» ^T"^

hand alleen geschied; Het is een won-

der in onz' oogen; Wij zien het, maar

i^feE
doorgronden 't niet.

12. Dit is de dag, de roem der dagen,

Dien Isrels God geheiligd heeft; Laat

ons verheugd, van zorg ontslagen, Hem
-t\ 1 i 1 1 1 é-V-n=T-<r*-^
roemen, die ons blijdschap geeft. Och

lüH ÈÊ s
Heer, geef thans uw zegeningen; Och

^^Mrl ^^ ë
Heer, geef heil op dezen dag; Och dat

J^F^ S ^
men op deez' eerstelingen Een rijken

f I ^ i

oogst van voorspoed zag.

W o 1 i ^"l~fT^ + £=*?

13. Gezegend zij de groote Koning, Die

K t f *~T 3£ 52
tot ons komt in 's Heeren naam. Wij

A a . -^-Vf^F^ T » *-

zeeg'nen u uit 's Heeren woning; Wij
aJLv 1 1 I r 0—

»

trt i i
j.^^fe^ Ö

zegenen u al te zaam. De HEERis-Ood,

2=ü fefea

door wien w' aanschouwen Het vroolijk

r* i * » 2 W^
licht, na bang gevaar; Bindt d' ofïerdie

ÉËÜÜ§ 3
E
E^ 2

ren dan met touwen Tot aan de hoor-

I i—i—^
nen van 't altaar.

E<E o i a l l f t v *
14. Gij zijt mijn God, U zal ik loven
O a—a Ia —7T--T—

•

^ A ó —-fr^^T^ Üg
Verhoogen uwe majesteit; Mijn God,

3
*=^ *=é

niets gaat uw roem te boven; U prijz'

Kt t
j j 4=fcT-*~t f ^

ik tot in eeuwigheid. Laat ieder 's Hee-

*r È3̂V A ^= ÉËfJê=$
ren goedheid loven ; Want goed is d' Op-

ërj » « »
• » l

f f I T f

^

permajesteit; Zijn goedheid gaat het al te

^=& mr-y*^̂
boven; Zijn goedheid duurt in eeuwigheid.
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gfr Of j ^M f j*

elzalig zijn d' oprechten van ge-

=±T7—-tT=^
m
moed, Die, ongeveinsd, des Heeren wet
*=^ S ^

betrachten : Die Hij op 't spoor der Gods-

vrucht wand'len doet: "Welzalig die, bij

dagen en bij nachten, Gods wil bepeinst,

en Hem, als 't hoogste goed, Van harte

NV ^ÜÉ
_ izoekt met ingespannen krachten;

2. Die, wTars van 't kwaad, niet in de zon-

de leeft: Maar zijnen gang bestiert naarS
's Heeren wetten. Gij, groote God, die^
ons bevelen geeft, Gij eischt, dat w' op

« I i_
* »

f
l ij »

Hoe uw.geboön my tot uw liefde wekken.

4. Ik zal, oprecht van hart. uw naam, o

Heer, Gestaag den roem van uwe eroot-

heid geven, Als ik 't gezag en 't heilig

£=ï ¥ü£
oogmerk leer Van 't vlekk'loos recht, door

^MM:

uwe hand beschreven, 'k Zal uw geboön

j^4~7^~T~^
bewaren tot uw eer; Verlaat mij toch

niet gansch'lijk in dit leven.

I PAUZE.

g<jj—TfT=?=g=£?4 f
»_v

5. Waarmede zal de jongeling zijn pad,

Door ijdelheên omsingeld, rein bewaren

^^ ^* LU

^
uw woord gestadig letten, En dat w' ons
~* 9 f f f=&-T=—T^Ep

:

hart, aan uwen wil verkleefd, Gedurig-

lijk op uwe wegen zetten.

3. Och schonkt Gij mij de hulp van uwen

Geest! Mocht die my op mijn paan ten

PÜ Ö
leidsman strekken !• 'k Hield *dan uw wet,

dan leefd' ik onbevreesd; Dan zou geen

schaamt' inijiiaangc7,ichtbedekkoü. Wan-

ipmerkend waar' geweest,

Gewis, als hy het houdt naar 't heilig

^=& ^ -» A^5
blad. U zoekt mijn hart: mijn oog blijft

op U staren ; Laat mij van 't spoor, in uw

geboön vervat, Niet dwalen, Heer ; laat

6. 'k Heb in mijn hart uw rede wegge-

legd, Opdat ik my mocht wachten voor

de zonden. Gij zyt, o Heer, gezegend;

leer uw knecht Door 't Godd'lijk woord,

een helder licht bevonden, En door uw
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Geest, ald' eischen van uwrecht ; Zoo wordt
~ó '» 3 a l l l t a

[[

uw eer nooit stout door mij geschonden.

m rl-^rM^=^
1

7. 'k Heb and'ren al de rechten van uw i

mond Met lust verteld, hen vlijtig onder-

zo -fT^-y v » » -» 1 ^ ys ï

^wezen. Uit al den«chat van 't groote we-B
reldrond Is nooit die vreugd in mijn ge

moed gerezen, Die 'k steeds in uw getui-

genissen vond, Door mij betracht, en

3
and'ren aangeprezen.

8. Ik zal, o God, bepeinzen uwe wet, In
1 1

—
1 a <S 9 sv-^^7—£-^—

^

z o 9 hl 1

e
't onderzoek van uw bevelen waken

g^1~* »t* ^ ^ 4^

Terwijl mijn ziel op uwe paden let. In

uw geboön zal zich mijn geest vermaken,Ö ^y-j—f3^z
En, daar ik hulp verwacht op mijn gebed,

Uvv heilig woord vergeten, noch verzaken.

II PAUZE.

9. Doe bij uwknechfweldadigheid, o Heer,

Opdat ik leev*/-uw woorden moog' bewa-
ar

ren, En dat uw Geest mij ware wijs-

heid leer', Mijn oog verlioht', de nevels

op doe klaren; Dat mijne ziel de wond'-

E-r-f *~^=^-r"r—^t^
ren zie en eer', Die in uw wet alom

zich openbaren

3E *=*=?&
10. Ik ben, o Heek, een vreemd'ling hier

^^ ö
beneên: Laat uw .geboön op reis mij niet

ontbreken; Daar. mijne ziel, omringd doorÖ Ü2

duisterheên, Zoo dikwijls van verlangen

is bezweken. Om U te zien ter hooge

$m
vierschaar treên, Tot straf van hen, die

snood zijn afgeweken.

<}' 9 f
:g=f=T :

=f
4 JrV

11. Gij scheldt en straft vervloekte hoo-

vaardij, Gewend zoo wijd van uw geboön

$=*=^ ^ ï2
te dwalen. Dat toch uw gunst mijn ziel

van smaad bevrij ', Die op mijn hoofd ver-

acht'lijk neer zou dalen; Daar 'kU mijn

> 9 frt * »
» t

e^
dienst, naar uw getuig'nis, wij', Om nooit

uw straf mij op den hals te .halen.

P^Hm^
12. Wanneer ik zetts door vorsten werdbe-m:£r

^ »i^^
ticht, In 't hooggestoelfop uwen knecht

gebeten, Heb ik mijn weg naar uw ge-S ï
boon gericht, En die betracht? met een^^^^
oprecht geweten; Ook waren zij mijn
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raadsliên en mijn licht ; 'k Heb, met ver-

P

maak, mijn tijd daarin gesleten.

III PAUZE.

ï
13. Hoe kleeft mrjn ziel aan 't stof! Ai, zie

W- *=m ^=^ 4 m
myn nood; Herstel mij, tloe mij naar uw

woord herleven, 'k Lei voor uw oog mijn

i
weg en handel bloot; En welk een angst^
mij immermeer deed beven,- Grij hebt ver-

hoord; maak voorts uw W3ldaan groot,

En laat uw wet mij onderrichting geven.

& » f t—r nri~TT^
14. Och, dat ik -klaar en onderscheiden zag,

^^
Hoe 'k mij naar uw bedelen moet ge-

ï
dragen, Uw wond'ren recht betrachten

dag aan dagl Mijn ziel druipt weg van

t T * * *-« I=É V

treurigheid en klagen ; Ai, richt mij op,

verander mijn geklag; Wil naar uw

woord mij gunstig onderschragen.

:* £=^
scnrage

>=^

15. Weer -snood bedrog, o -God, van mijn

gemoed; Laat uw geoa mij uwe wetten

-f

leeren. Ik kies den weg der waarheid voor^
mijn voet, Om mij van 't pad der zonden

^^ ÏËÉÊi *=?£

af te keeren; Uw rechten, die zoo hei-s
lig zijn en goed, Steld' ik mij voor; die

f^4 W »

wil ik need'rig eeren.

*=*=f
»-

16. Mijn hart kleeft vast aan waarheid en
-

g t-
•* ^n* J tt^

aan deugd ; Het . zal op uw getuigenissen^^ $
hopen;" Beschaam mij^niet; wir mij, in

2

U verheugd, Tot uwe -vrees, o Heer, ge-

^^
stadig nopen. Als Gij mijn hart verwijdt

=g=t^
door ware vreugd, Zal ik het pad van

uw geboden loopen.

IV PAUZE.

17. Leer mij, o Heek, den weg, door U

bepaald; Dan zal ik dien ten einde toe

bewaren; Geef mij verstand, met Godd'lijk

licht bestraald ; Dan zal mijn oog op uwe

wetten staren; Dan houd ik die, hoe

licht mijn ziel ook dwaalt; Dan zal zich

't hart met- mijne daden paren.

18. Doe mij op 't pad van uw geboden

treên; Schraag op dat spoor mijn wan-

kelende gangen ; Daar strekt zich al mijn
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lust en liefde heen. Ai, neig mijn hart en

vurig zielsverlangen, O Heer, naar uwm m
getuigenis alleen: Laat gierigheid mij in

^^
haar strik niet vangen.

ÊÊ ïül =H^
19. Wend, wend mijn oog van d' ijdelhe-

ï
den af; Verlevendig mijn-hart door uwe

$
wegen; Dat my 'tbetreên dier paden

^.
vreugdverschafF. Bevestig toch aan uwen

éüêü fe*: £=£ ^

knecht den zegen, Waartoe uw woord

hem blijde hope gaf: Hij is oprecht tot

uwe vrees genegen.

20. Weer van mij af de smaadheid, die ik

vrees; Uw rechten, Heer, zyn goed en

vry van vlekken ; Waarom ik die gestaag

als heilig prees. Zie al mijn lust tot uw

ti

g
f t» y

f * i ^ 7

Dan geef ik aan mijn smader juist be-

scheid; Dan zal hy op zijn schimp geen

antwoord missen ; Want ik vertrouw op

1" t*"«^~^t^ï

I

't woord, mij toegezeid: Geen leed zal

S

s^
t ooit uit mijn geheugen wisschen.

s
—

^

~

22. Ai, ruk het woord der -waarheid niet

» il-, t=^1 * I 6 * ^^
te zeer Van mijnen mond; ik hoop op

3GE ÏÜ ï 5

uwe rechten, Waarin Gij trouw gezorgd^^ ^ ^ tó

hebt voor uw eer ; Dan houd ik steeds, o

e^zrife ö *

God, met al uw knechten, IPwheiTge wet;

dan zal ik meer en meer Daar eeuwig^^
t i 4 "t

^ 3E ïêé ^
bevel zich strekken; Och, dat er kracht

en leven in my reez' ! Wil die door uw

gerechtigheid verwekken.

v PAUZE.

en altoos het.hart -aan hechten.

»
'

y t
o » f ? y ?/

23. Dan wandel ik vol moetls opruimer

*=m sbsfes
baan. Omdat myn ziel gezocht heeft uw

? f
» »-f^^

bevelen; Dan doe ik zelfs aan koningen

verstaan, Hoe zeer mij uw getuigenis-

sen streelen; Dam' zal -ik mij niet scha-

WM
men, noch uw • daan Uit-slaafsch ontzag

of dwaze vrees verhelen.

24. 'kZal uw geboön, die ik oprecht" be

I ï 5; t
I-

é

min, Mijn hoogst vermaak, mijn zielsge-
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E f f » ^^TT *_* T^g
noegen achten; Ik Feken die miin aller^ 1
grootst gewin: Ik grijp er naar, en zal

er heil uit wachten; Ik heb ze lief, en

zal met hart en zin, Al "t geen Gij ooit

hebt ingezet, betrachten.

VI PAUZE.

ï

E4 » t~T •g-tj—

r

25. Gedenk aan 't woord, gesproken tot

^=^
uw knecht, Waarop Gij mij verwachtingö

ï
hebt gegeven: Ditis mijn troost, indruk

4-4| e-
*

' t3^^
mij toegelegd; Dit leert mijn ziel U ach-

s^
teraan te kleven; Al' 't geen uw mond

aan mij had toegezegd, Graf aan mijn hart

vertroosting, geest en leven.

26.
J
t Hoovaardig volk heeft my op 't felst

=

bespot; 'k Ben echter niet vanuwewet

-t
.?

geweken; Ik dacht, o Heer, aan hun

Öï PS t
rampzalig lot, En uw gericht, van ouds

E-f-4 i
» ^. o i- I

af reeds gebleken. Hoe kort van duur

E-*~rr~T~t~^ *~tt
is al het aardsch genot! 'k Heb mij ge-

troost, mijn ziel is niet bezweken.

27. Daar ik moet zien, hoe snoodaards uwe

m-
a „. i r-t^ ^

wet Verlaten, heeft beroering mij bevan

^- » y ^c ^ p£g
gen; Maar van het recht, dat Gij hebt

rttyr-^-pf ^^
ingezet, Heb ik gemaakt mijn blijde lof-

gezangen; In vreemd'Iingschap heeft niets

die vreugd belet, Wat nijpend leed daar

p^g^i

ne;

mijn gemoed mocht prangen.

i^l
28. 'kHeb, Heer, des nachts aan uwen

J \> y *.—g~t l .
"7

naam gedacht, Uw wet bewaard, uw

1
I

É .

"

* <

deugden niet vergeten; Dat heil, dien

troost hebt Gij mij toegebracht, En zoo-

veel tijds heb ik met vreugd gesleten,

Omdat ik uw. bevelen nam in acht, En

die bewaard' in een oprecht geweten.

VII PAUZE.

29. De Heer is mijn genoegzaam deel,

mijn goed; Ik heb gezegd: ik zal uw

woord bewaren. 'kHeb U gebern met

mijn geheel gemoed, Dat zich uw heil

aan mij.mocht openbaren; Wees naar uw

woord genadig; ai, behoed, Behoed uw

knecht, en red hem uitgevaren.
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Mijn voet gekeerd tot uw getuigenissen,S r^^ v

En mii gehaast, die paden in te slaan.

T~T^~^^^^
=

Waarin mijn ziel zich nimmer kan ver

I ^*=^=
f^^£

gissen: 'k'Heb niet vertraagd, om, op

TJt < i_tA. ^w

i

die effen baan, Het doel van uw gebo-

l ;l l ^^

m
den niet te missen.

31. Een godd'loos rot heeft mij ten roof

gesteld ; Nochtans Jieb ik uw wetten niet

vergeten; Te middernacht heb ik uw lof

vermeld; Dan sta ik op, om met een

blij geweten Het recht, dat uw gerech-

tigheid verzelt, Tot uwen roem ten breed-

32. Ik ben een vriend, ik ben een met-

gezel Van allen, die uw naam ootmoe-

dig vreezen, En leven naar uw Godde-

i_y_ v y - T- i t^
lijk bevel. O Heer, hoe wordt uw goed-

heid ooit volprezen ! Gfj doet op aard' aan

alle scheps'len wel; Och', wierd ik in

uw wetten onderwezen!

VIII PAUZE.

33. Grij hebt veel goeds 'bij uwen knecht

m 3*3: Ö É ÏE
gedaan ; Hem, naar uw woord, gered uitS
al zijn nooden; Leer mij. o Heer. een

^4 i .!, T7-^m
goeden zin verstaan. En wetenschap, der

^^e
dwazen waan ontvloden; Wijs Gy mij

$ * ï
zelf den weg der waarheid aan, Naardien

§*

ik heb geloofd aan uw geboden.

r-t
—VT^~^

34. 'k Sloeg, eer ik werd verdrukt, het

^m £ H
dwaalspoor in; Maar nu, geleerd, houd

ë ^ t f
f » fr-^-fT ^

ik uw woord en w^gen. Wat zijt Gy goed

!

wat schenktuw menschenmin Aan ieder,

g^r^m ^s ^
die U vreest, al milden zegen ! Leer mij uw

urn- r-r^^r-p^
wet in haren rechten zin, En maak mijn

Ü
hart tot uw geboön genegen.

35. 'tHoogmoedig volk dicht leugens tegen

mij ; Doch ik bewaar van harte uw be-

f^fe
velen. Hun hart is vet als smeer, vol

hoovaardy ; Dies zullen zy in uwe gunst

niet deelen: Maar uwe wet, waarin ik

i , -g-g-»-m 3^ H
mij verblij', Zal met-het zoetst vermaak
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^m 5EES

ES

m\jn zinnen streelen.^
36. 't Is goed voor mij, verdrukt te zyn—

z

x 1 1 ! —

i

. vÖ̂ ^ jfc. 3=fü
geweest, Opdat ik dus uw Godd'lijk recht

f » * ^ 30
zou leeren: Sinds heeft myn hart voor

A * VÖË3 ^ P3
hoovaardij gevreesd. Ai, doe mij steeds

P=& ^S z£E$ï Ö ^

uw wil als heilig eeren; Ver boven goud

E^TT^ Ï=Ü
en zilver, en wat meest Den mensen be-^ i 1 ~l * »..]1 =

koort, zal ik uw wet waardeeren.

IX PAUZE.

te v t

—

t-=r*=$=^
37. Uw hand heeft mij gemaakt en toe-

fee . 1^^ ?^^ Pi
bereid; Ai, maak mij ook verstandig in

uw wetten; Zoo lear ik uw geboön en

eü ^E
=*: m wm 2

heiligheid. Al wie U vreest, zal op mijn

§^ S*5 *
heilstaat letten, Verheugd, dat ik, door

m~t u- y-f—

r

^
uwe hand geleid, Niet vruchteloos op uw

t * i "t *_-*

woord mijn hoop mocht zetten

&r « f ? v^^^-f-ht^
38. Ik weet, o Heer, dat uw gericht en

p ^ ^e^ tj=m
zijn Gerechtigheid,, en Gh' mü liet ver-

o ^ o ë
drukken Uit enk'le trouw. Och, dat uw

- A » oV^S ^. f ?

gunst verschijn', Om mij uit angst en

o O
nijpend leed te rukken! Troost in\j, uw

knecht, die nu angstvallig kwijn: Mij is

die troost beloofd in ongelukken.

39. Breng over mij al uw barmhartigheên,

§H^ AV &^ *=^

Opdat ik leev'; want al mijn vergenoe-

J=^
| y »_jFyt—

t

/

gen, Al mijn vermaak, is in uw wet

5=?=^ mm s
alleen. Beschaam, die zoo hoovaardig

£=£ ^E^ ÏËÉ AV

zich gedroegen. Wier leugentong zoo

irr~r"f^^~TTt tó

valsch mij heeft frestreên ; Doch ik wil mij

£ PÉ^ o ^
naar uw geboden voegen.

u v t r~^g^ f
40. Dat ieder, die U vreest, zich tot mij

keer', Die kundig is in uw getuigenissen.

Maak, dat mijn hart oprecht uw lessen

eer': Dat niets die ooit uit mijne ziel

moog' wisschen, Opdat ik niet beschaamd

word' ; laat, o Heer, Laat mij die gunst

op aarde nimmer missen.

x pauze.

41. Mijn ziel bezwijkt, zij is gansch afge-

mat, Daar z" aan uw heil met al haar

lust blijft hangen, Waarop uw woord

mij hoop gegeven had. Mijn oogen zijn be-



zweken Tan verlangen Naar 't geen mij

was beloofd, terwijl ik bad : .Wanneer, o

„God, zal ik uw troost ontvangen?"

i

42. Ik ben, helaas, een leed'ren zak ge-

lijk, Die al zijn vocht heeft ia den rook

tj f » O
-»-*ö 3 fefe

verloren ; Hoewel ik niet van uwe wet-

L_L. ^ _g_.é__$_J»._» «_/$ ¥=£ 1
ten wijk. Hoe lang blijft nog uw knecht

f^i
dit leed beschoren? Wanneer zult Gij, op

j

ji i' , v 1 nrjr
dat niïjn onschuld blijk', Hen rechten, die

mijn rust, uit wrevel, stoten?

E= ff fE» o f T »
^

43. Een listig volk heeft, boos en trotsch

van aard, Tot mijnen val een diepen put

gegraven; Hoezeer uw wet daartegen
* & f fr » a y

zich verklaart. Al uw geboón zijn waar-

heid; 'k wil die staven. Ik word vervolgd,

met leugentaal bezwaard; Help mjj, o

Heer, ten spyt dier zondeslaven.

44. Zij hebben mij bijkans op aard ver-

nield, Maar ik bleef uw bevelen dierbaar

achten. Ai, beur mij op; laat mij, met

moed bezield, Weer leven, en op uwe

m
191

goedheid wachten; Dan zal ik steeds,

daar mij uw trouw behield, 't Getuigenis

^
f £ jv 1^=^

van uwen mond betrachten.

XI PAUZE.

5T* Y lz. 6 » i f t ^5*

45. O Heer, uw woord bestaat in eeuwig-

» » Il ,~~t~^3E
heid, Daar 'themelheir zich schikt naar

f_|*?^-f_| » <p£?
uw bevelen: In uwe trouw, zoo gunstig

PÈ ^m
toegezeid, Zal elk geslacht, ia" 't eind derm ^ si ^ E

eeuwen deelen; Deez' aard'is hecht door^
uwe hand bereid; Haar standbHjft vast,

^~f tl l » #

al wiss'len haar tooneelen.^ ff f
/et! 6

f f
^»

46. De hemel blijft nog met den aardkloot

ff
» * u« , H' t *-

staan, Naar uw bevel; zy alle zyn uw

3
knechten. Ik waai^ reeds lang in mynen

druk vergaan, Indien ik mij met uwe wet

^=^
en rechten, Tot mijn vermaak en troost,

niet had beraan, Om aan uw trouw al-

ff—"Ti—rl
leen mijn hoop te hechten.

m rr^= ? f ? ^g
47. 'kBen eeuwighjk gedachtig aan uw^m ^m
woord, Want ik ontving door uw bevelen

*E^ £ m ï i
't leven, 'k Ben d' uwe, Heer

;
geleid mij
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S ^=^
ongestoord : Behoud mij toch. naar 'twoord

ï -A—
aan mij gegeven : Ik heb met lust uw

wetten nagespoord, En die gezocht, door

:<r

uwen Geest gedreven.

g=A=rr-rT*Pi
48. Der boozen schaar beeft lang op mij

i
3^z: ^^r^r-^r^

gewacht, Om mij te doen vergaan in mijn

ellenden; Ik neem op uw getuigenissen

acht. Waar ik het oog op aarde heen

ï HÉ ^
moog' wenden, 't Volmaaktste vindt een—-*r * '

! sr-TV-^/¥^f ï' 3Em
eind, en derfc zrjn kracht: Maar uw gebod

ï ^^
is wijd, en zal nooit enden.

XII PAUZE.

$ o t f-zfr-l-Ti-m
49. Hoe lief heb ik uw wet ! Het is mijn

doel, Den ganschen dag haar ijv'rig te

ï
betrachten. Hoe listig ook mijn snoode

i£rz a y\ —fr
i" S ft

s
vijand woel', 'k Heb wijzer geest en ede-

1 1 A~I 1 * *-£

Ier gedachten Door uw geboon, wier

y t t r»±&. f r^
kracht ik-staag gevoel, Die 'k-eeuwig zal

§ü
met heil'gen eerbied achten.

60. Ik overtref mijn leeraars in beleid,

W;mi ik betracht al uw getuigenissen;

Q-+-**:
ëggS s öê£ ^

Ik overtref zelfs in voorzichtigheid De

§^=Ü ^-^r F^=m £üï =g
grijsaards, die de ware Godsvrucht mis-

sen : 'k Bewaard' uw wet, die zulk een

^$-^ §
licht verspreidt, En van mijn heil mij best

kan vergewissen.

51. Ik heb mijn voet geweerd van kwade

paan, Opdat ik steeds uw woord zou on

H f « i.. —

^

o IS ü
derhouden; 'k Heb mij gewacht, die we-

gen in te slaan. Die mij van 't spoor der

deugd verbijst'ren zouden; Want Gij hebt

mij geleerd, daarin te gaan Met allen, die

52. Hoe zoet zijn mij uw redenen geweest!

Geen honig kon 'tgehemelt' beter sma-

ken; Alleen door uw bevelen krijgt miin.

geest Verstand van God en Goddelij-

ke zaken; Dies heb ik al de leugen-

paan gevreesd, En zal bedrog en Blink-

sche wegen wraken.

XIII PAUZE.

53. U ny woord is mij een lamp voor mijnen
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- £ü È £=*m
voet, Myn pad ten licht, om 't donker

op te klaren. Ik zwoer, en zal dit met

E"t~t TTT^^r-^Y-Y7
een big gemoed Bevestigen, in al mijn

&*=
levensjaren, Dat ik uw wet, die hei

$
lig is en goed, Door uw gena besten-

dig zal oewaren

B-H^ a .. I f t^^
193

eeuwig' erv', volvaardig aangenomen, Naar

Ëzm » *=^^np ^

dien mijn hart daardoor vervroolijktis.

Ik heb gepoogd, mijn kisten in te toornen,

En 't hart geneigd, om eeuwig en gewis,

54. Ik ben op 't diepst verdrukt; ai, schenk

mij, Heer, Vernieuwde kracht, sterk naar

uw woord mijn leven. Merk op in gunst,

mijn God, hoe ik U eer ; Hoe hart en mond

vrijwillig' offers geven; Ai, zie daarop

met welgevallen neer; Laat; in mijn hart

uw rechten zijn geschreven.

55. Mijn ziel is in mijn hand, steeds in

gevaar; 'k Verlies nochtans uw wet niet

uit mijn oogen. Zij blijft mijn doel; en

schoon een booze schaar Mij strikken

heeft gelegd door list en logen, Ben ik van

uw bevelen hier en daar Niet afgedwaald,

noch tot hun kwaad bewogen.

Ten einde toe, uw wetten na te komen.

XIV PAUZE.

57. 'k Haat ranken, vol van kwaad' en bitt'-

I 3^: 3
re vrucht, Maar ik bemin met al mijn

hart uw wetten. Gij zijt mijn schild.

de rots, waarheen ik vlucht; Gij kunt

3
en wilt mijn ondergang beletten; 'k Ver-

trouwd' op U, en 't blijft nog staag mijn

3^31 M ï
zucht, Om op uw woord mijn vaste

£=^È 3*=^

hoop te zetten.

58. Gij boozen, wijkt, opdat ik steeds 't ge-

bod Van mijnen Heer nauwkeurig moog'

bewaren. Schraag mij naar uw beloften,

É=ï ^ ^ gf^pk
o mijn God, Opdat ik leev', U lovend op

^^
mijn snaren; Dat niemand mijn verwach-

T t * <^^p^ 3EÉ

ting ooit bespott'; Ai, laat die mij toch

56. Ik heb voor my al uw getuigenis, Ter

^"t ^TA *~*2
nooit beschaamdheid baren.
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^ Tt~7^
59. Wees Gij mijn steun, dan zal ik, vrij

-xr i -k. I 1 . * *-

ï ^^ ^ta<n^^
van leed, Mij dag aan dag in uw geboón

4tg~t^~^
- S ^^

vermaken. Maar Gij, o Heer, die mij be-

* i> fr—

W

^ ^
houdt, vertreedt En stoot hen weg, die

Tt~t~S Ö ^5
uwe wet verzaken; Want hun bedrog is

i^r-T^ ^ :*=£

leugen; 't is gesmeed Tot mijn verderf,

*
f i U£^

maar 't zal hen zelf genaken.

^<y ^ 3
c

bestaan Mü, naar hun wensch, te knel-

IT I
!> 1 *=^

ft » y t

len in hun banden. ^c

62. Mijn oogen zijn bezweken, rood ge-Ö t d
w=

schreid, In 't uitzien naar uw heil met

FE^* ^=^ S=? 3BÉ
heet verlangen, Het heil, aan mij recht-

er fr~W
g t UH^4=3
vaardig toegezeid ; Ai, wisch dan toch de

Ë^TT~^ ^=<F

^M ^~t—

f

60. Al 't godd'loos volk verdoet G' als

g
=3T=

f =É£^
schuim Tan d'aard'; Dies zal ik uw ge-

ÈmÊ ^ ^ V

tuigenissen vreezen. Het heeft mijn ziel

- <y j-i i ; *-~^g
verschrikkingen gebaard, Ja zelfs is mij

^f^f^ ÏËÉË
^

het haar te berg' gerezen, Als ik op uw

gerichten heb gestaard; Uw oordeel, Heer,
4—^-f^m^ *e&

kan niet dan vrees'lijk wezen.

XV PAUZE.

61. Gerechtigheid en recht heb ik gedaan

É=£ * * ÉP^I
Geef my dan niet in 's onderdrukkers
O * mm ^ ö

handen; Wees Gy myn borg, en neem

Kt I 1 NV ff
de rechtzaak aan Van uwen knecht,

l~l t~t <• O
daar GJj hem aan ziet randen; Laat

S=É 3^t=t /

ïhaarda toch niet stout'lyk meer

tranen van mijn wangen; Doe bij uw

AV

knecht naaruw goedgunstigheid ; Leer mij

f
£ ï l=x=t *=&

uw wet, dan zal ik troost ontvangen.

U > f—r^g : » t i f
*=*

63. Ik ben uw knecht, geef mij dan recht

§^ tx^tyrf^
verstand, Zoo zal ik uw getuigenissenm ï
leeren. Nu is het tyd, dat 'sHeeren

rechterhand Haar kracht vertoon', in

't godd'loos kwaad te weren ; Men schendt

uw wet zoo stout van allen kant; Men

schroomt niet meer uw grooten naam

t' onteeren.

64. 'k Heb uw geboön, myn God, dies meer

dan goud, Ja 't fijnste goud, bemind, en

uw bevelen In alles recht en vlekkeloos

geschouwd, Op 't hoogstvolmaakt tot inhun
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minste deelen; 'k Heb op geen pad der
tv

i-;-f—rr^ m *^

valschheid nrij betrouwd, Maar dat gehaat.

m l A l *=^F
1 hoe zeer 't mijn vleesch kon streelen.

XVI PAUZE.

65. Hoe wonderbaar is uw getuigenis ! "Dies«
zal mijn ziel dat ook getrouw bewaren

;

mm m
Want d' oop'ning van uw woorden zal

gewis, Gelijk een licht, het donker op doen

klaren; Zij geeft verstand aan slechten,^
wien 't gemis Van zulk een glans een

'4 o
t

eeuwgen nacht zou baren.

66. Ik heb mijn mond begeerig opgedaan,

F^=±—r 1- a a 9 3^
ri
^ j—rK

Ik heb verlangd, gehijgd naar uw gebo-
te—*-

den; Zie, zie mij dan met gunstig' oogen

aan, En wees mij nu genadig in mijn noo-

.
den, Naar 't recht van hen, die, deugd-

zaam van bestaan, Uit liefde tot uw

67. Maak in uw woord mijn gangen tre-

mm
den vast, Opdat ik mij niet van uw paan

moog' keeren; En wordt mijn vleesch

ï=t~ti;-i^=?m
door 't kwade licht verrast, Ai, laat het^Ö ^=^
mij toch nimmer overheeren. Verlos mij,

I *— f ? j U * t^
Heer, van 's menschen overlast, Dan zal

3^F
ik U, naar uw bevelen, eeren.

ë<[' f-i-fc
68. Uw aangezicht vertoon' aan uwen

^ É=£ 1=^
knecht Een vriend'lijk oog, een troostrijk

^£g ö ï2
liefdeteeken; Leer mij den eisch van 't al-

rt iu±^j*m^ ^
toos heilig recht. Ik stort, bedrukt, ge-

ïiïëé^*E
heele tranenbeken, Omdat menU gehoor-ö
zaamheid ontzegt, En zich niet schaamt

3 ÈÊÖ ^^
uw wetten te verbreken.

XVII PAUZE.

Uil; » f f i~^t~t~TT^
). Gij zijt volmaakt, Gij zijt rechtvaardigm ^=¥- ê^i=

Heer; Uw oordeel rust op d' allerbeste

3^
Ozr. Sü? 3 ^

wetten; Uw loon, uw straf beantwoordt^m ^m ^ i

aan uw eer. Gij eischt van ons, dat w' op

m *=£ ^^ P£ar

uw waarheid letten; Dat wij altoos op

ÉÏ^Ö ÏH 3^=^

hoogen prijs uw leer En 't heilig recht

f i i L_*
van uw getuig'nis zetten.m £^M$=£

70. Mijn ijver heeft van smart mij doen

§w m *—

—

-̂

vergaan, Omdat uw woord zooschand'
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m
lijk wordt vergeten ; Mijn vijand ziet dat^
met verachting aan. Uw woord is rein, dat •

mag gelouterd heeten; Uw knecht wil

§ i ? ? |-^^^r

I j_j_^j_raé

hart; Verhoor mij, en ik zal uw wet be-

waren : Ik riep U aan, in druk en leed

zich daardaag'ljjks meeberaan;Hy heeft het

E ï ^
lief. wijl 't hem zijn plicht doet weten.

leid : 'k Vergeet in smaad noch armoe uw

t
bevelen. Uw recht, o Heer, is recht inÖ
eeuwigheid ; Gij zult aan elk zij n loon ofm ^s Sü£ ï=ï

straffen deelen;Uw wet, waarin zich steeds

Efjt^,:-̂ |
uw glans verspreidt, Kan mij door 't licht

72. Als 't mij benauwd of bang gevallen

is, Dan heb ik mij vermaakt in uw ge-

boden ; De zuiverheid van uw getuigenis

*
1 1

-+=£=rr-m
Blinkt altoos uit, zelfs in de zwaarste

0=^

nooden; Leer mij 't verstaan, zoo leeft

t
mijn ziel gewis, Het naar verderf in

Ê f t~T"t~»=T]r
eeuwigheid ontvloden.

XVIII PAUZE.

lit M t <
*-"*"

f f t^
73. Ik riep U aan, o Heer, mot al mijn

verwTard; Verlos myn ziel uit angsten

en gevaren; Dan houd ik uw getuig'-^
nis, en in smart Zal ik daar troost en

EO f Hwijsheid uit vergaren.

'4. Ik heb somtijds het scheem'rend mor-^ £ü£ * * i^pÉ
genlicht Verrast, om U mijn schreien teS
doen hooren ; 'k Heb op uw woord ge-

<> a—y- 3 /
C~t" i 1 li

hoopt, en myn gezicht, Eer nog het uur

der nachtwaak was geboren, Den slaap

ontroofd, om, naar mijn lust en plicht, De

wijsheid van uw reed'nen na te sporen.

75. Hoor, Heer, myn stem naar uw goed-

gunstigheid, «En geef my naar uw rechten

30
kracht en leven. Zy naad'renmij, wier

list mijn val bereidt; Zij zijn in 't kwaad, in

BrïïQ3E^ ri ^

't listig kwaad bedreven, En wijken van

uw wet, zoo wyd verleid, Terwijl zy zich

^=f^ l l » » v

aan boosheid overgeven.

76. Maar Hekr, Gy zijt nabij, Cii,i ziut mij
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aan; De waarheid is .aan uw geboónver-m a §

s

bonden; Ik wist van ouds reeds uit uw

^—¥—r^H3^
79. 't Getal van mijn vervolgers is zeer

g A . a I 1 1 ^ ï S^ * .... * T^
groot, Van hen, die mij als weerpartij ders

^f f
<v ^p^Eg

woord en daan, Dat al, wat Gij getuigd^m 3*=
hebt, ongeschonden En vlekkeloos voor

eeuwig zal bestaan, Gevestigd op onwan-
g- -lil > . -tt-trt » ^

keibare gronden.

XIX PAUZE.

ü ï f * M f £i^
77. Zie mijn ellend', o Heer, en help uw

x f—f •

1 : a VÜ ^S^^
knecht, Want uwe wet is in mijn hartm ^
geschreven; Ai, twist Gij zelf mijn twist-

q_4 .1 6 . ^pf=±=^
zaak naar uw recht, Verlos mij, sterk met

nieuwenmoed mijn leven, Naar 't Godd'lijk

woord, mij gunstig toegezegd, En mij ten

troost in angst en druk gegeven.

78. Het heil is ver van 't goddeloos geslacht,

Dat, gansch vervreemd van deugd en rei-

ne zeden. Den inhoud van uw wetten niet

betracht. O Heer, hoe veel zijn uw barm-

^
hartigheden! Ai, beur mij op, vernieuw

mijn levenskracht, Naar 't Godd'lijk recht,

verhoor toch mijn gebeden.

haten ; Maar 'k wijk van uw getuig'nisö 2

in geen nood. Ik heb gezien, hoe zij, die

U vergaten, Trouw'loosheid doen; Gij

weet, hoe 't mij verdroot, Als ik hen zag

E
s—^ l x =4^^

Ü
uw heilig woord verlaten.

80. Ai, zie, o Heer, dat ik uw wet bemin:

;

* ir5 HËÜPI
Uw gunst vernieuw* mijn leven en mijn
*=^ ^ t m

krachten. Uw Godd'lijk woord is waarheid

van 't begin ; Uw recht heeft nooit ver-

ÜÜÊ^É *-*• rr^
andering te wachten ; Dies houd ik dat

t—rr^=^ iüé.

met een verblijden zin; Leer door uw

Geest mij dat gestaag betrachten.

XX PAUZE.

^ Y
=
T^~"?~t~1~TT/

81. Toen vorsten my vervolgden zonder

§
r̂een, Vreesd' ik uw woord, met die uw

i
heil beminden. Ik ben verblijd om uw

goedgunstigbeên, Die meer en meer mij

^cF
aan uw dienst verbinden ; 'k Vind grooter

Ë » ' f f f 1 » v f_E
vreugd in uw beloft' alleen, Dan hij, die
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^
f i yl l » O

H

ooit een grooten buit mocht vinden.

82. Ik haat bedrog en valschheid van ge-

^
moed, 'kHeb in myn hart een gruwel

van die zonden : 'k Bemin uw wet, die

mijne ziel behoedt. Ik loof, o Heer, aan

T\> l I , , .

ë

g£n £
uwen dienst verbonden, U zevenmaal des~
r~rr*~«-^= ^

daags, om al het goed En 't recht, in uw

83. Wat vree heeft elk, die uwe wet bemint!

Zij zullen aan geen hinderpaal zich stoo-

ten. Ik, Heer, die al mijn blijdschap in

U vind, Hoop op uw heil met al uw

*3*.=
gunstgenooten ; 'kDoe uw geboön Op-

rechten welgezind; Uw liefdedienst heeft

mij nog nooit verdroten.

84. Mijn ziel bewaart uw trouw getuige-

nis; Dat heb ik lief, ook doe ik uw be>

velen; Uw woord kan mij, ofschoon ik3

—

a A fr

alles miss', Door zijnen smaak, èn hart

èn zinnen streélen; Gy weet myn weg, en^
hoe myn wandel is ; 'k Wil niets daarvan

1 f l I I » ëp
voor U, mijn God, verhelen.

XXI PAUZE.

'<E o 4f_j__^4=t^E2

85. O Heer. sla toch op myn geschrei uw

oog; Wil naar uw woord mijn geest ver-

standig maken; Zie gunstig op mij neder

*3 i^t
*=£ pp

van omhoog; Laat myn gebed voor uwen

^^^ ^
troon genaken ; Red, daar mij 't leed zoo

diep terneder boog, Red mij naar uw be-

f ~v~^l ^ »
loft', en richt mijn zaken.

i^
. Dan vloeit mijn mond steeds over van
_ ,_—

i

, 1 . _-V-m mm
uw eer, Gelijk een bron zich uitstort op

r
de velden; Wanneer ik door uw Geest

uw wetten leer, Dan zal mijn tong uw

redenen vermelden ; Wantuw geboon zy n

TT^
waarlijk recht, o Heer; Gij zult de vlyt

van die U zoekt, vergelden.

87. Kom mij te hulp; myn ziel, die U ver

Éfüüüfi^l
beidt, Heeft uw bevel met lustenliefd'

ontvangen; Ik haak, o Heer, naar 't heil

ff!
mij toegezeid; Bestier in gunst naar uwe

wet mijn gangen; Al myn vermaak stel
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ik, met rijp beleid, In uw gebod; dat is

mijn hoogst verlangen

m
88. Gun leven aan mijn ziel, dan looft

i-t >• * it~6 rtg
mijn mond Uw trouwe hulp ; stier mij

in rechte sporen; Gelijk een schaap heb ik

gedwaald in 't rond, Dat, onbedacht, zijn

herder heeft verloren ; Ai, zoek uw knecht,^
schoon hij uw wetten schond ; Want hij

o—a »
t

» » f 4=ri~^~^i
~

volhardt naar uw geboön te hooren.

E
DE CXX PSALM.

iep tot den Oorsprong aller din-

*h-f-+-^^Tt~ rr*s=^

gensprekers, De pijlen eenes sterken wre

2

kers, En eenjeneverkolengloed, Waar

t ï ¥ É
door gij haast verbranden moet.

1 4 » f I ï f t M » 3
3. Wee my , die rust en hulp moet derven,

In Mesech als een vreemd 'ling zwerven,

E~7~T~r~i~f-^
En steeds in Kedars tenten wonen, Bij

menschen, die mij bitter hoonen! Ik heb

^TT^TT ^ ^m
reeds lang mij opgehouden Bij hen, die

» » f. ^H
? M f

nooit op God betrouwden; Bij hen, die,

k M » » ^- . M -^
tot mijn bitterst wee, Een-afschrik heb-

ben van den vree.

t rrf^ »- 6./

gen, Tot God, in myn bekommeringen, En

Uil 1^=*=^
Hij verhoorde mijn gebeden, Xaar zijne

goedertierenheden. O Heer, doe mij den

lippen; Behoed mij voor de bitse tong,

Die mij met. leugentaal besprong.

fl> A a 1 <>~

2. Wat voordeel zal 't bedrog u baren, Ver-

metel rot van lasteraren? Wat voordeel

zal u in dit leven Uw bitse tong, uw

boosheid geven? Gij haalt op u, o leu-

;ce» r^^r ?
a

1 <> óT7
4. Ik zoek den vree steeds aan te kweeken

;

ï 6 M -TT 1 * m * ^
Maar kan er nauwelijks van spreken

5r^: zo 1 1 tr^-^
Of 'k zie mijn reden afgebroken, En hen

tot woed' en krijg ontstoken.

JS
w^

DE CXXI PSALM.

^m 3é

Eirxi
la d' oogen naar 'tgebergtereen,

Vanwaar ik dag en nacht Des Hoogsten

bijstand wacht. Mijn hulp is van den

Heer alleen, Die hemel, zee en aarde
'&

*E3E
Eerst schiep, en sinds bewaarde.
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rii»<E»» * M t t
°- —

2. Hij is, al treft u 't felst verdriet. Uw

wachter, die uw voet Voor wankelen

BIT*' o ffT-Q^ë
behoedt: Hij. Isrels Wachter, sluimert

s
niet; Geen kwaad zal u genaken; De

fa{3E

Heer zal u bewaken,

^m ^v

3. Zijn wacht, waarop men bopen mag,

x* ff »
<>

-f'rttTTT
Zal, daar zij u bedekt, En u ter schaduw

strekt, De maan bij nacht, de zon bij dag,
ar»"

In koud' en gloed vermind'ren, Opdat

dat Hij in gevaar Uw ziel voor ramp be-

waar' ; De Heer, 't zij g'inof uitmoogt

gaan, En waar g' u heen moogt spoeden,

Zal eeu-wig u behoeden.

DE CXXII PSALM.

jf M f*=j=*s
in; Daar staan, o Godsstad, onze voeten.

7?ri t f » * * » i f
v

'

:

Jeruzalem is wèl gebouwd, Wel saamge-^ ^^
1
voegd ; wie haar beschouwt, Zal haar voor

* =£=$
3*=^

'sBouwheers kunstwerk groeten.

2. De stammer, naar Gods naam genoemd,

Gaan derwaarts op ; daar elk zich buigt

±b=*= «
Naar d' Ark, die van Gods gunst getuigt^
Daar elk zijn naam belijdt en roemt

:

Ej 1 *T^-i—

^

^
Want d' achtb're zetel van 't gericht Is= A /

£4r4- I A l—lm t
daar voor Davids huis gesticht; De reen-

tersstoelen staan daar binnen. Bidt, met

k ben verblyd, wanneer men mij

*-. ^
Godvruchtig opwekt; zie, wy staan Ge-

reed, om naar Gods Huis te gaan ; Kom,

ga mei ons, en doe atewtf; Jeruzalem,

:i4
dat ik beaam, Wij treden uwe poorten

een algemeene stem, Om vrede voor Jeru-

t*
zalem. Het ga hun wél, die u beminnen.

g7|- ö e ftT*" ^n'ül7
3. Dat vreed', en aangename rust, En milde

j-u» l A » ^ i I j *3
zegen u verbly'; Dat welvaart in uw

tri i a .

v rïdq » nr»^

-I

vesting zij, In uw paleizen vreugd en lust.

Om vriend en broed'ren spreek ik nu
=U> A^Ë^^U^a^

->
f

De vrede zij en blijv' in u; Nooit moet

j^rt-iry-*-.j »•
, £±

haar nyd of twist verkloeken. Om 's Hee-

Eïrf f^f"*-* >>-

itEN Huis, in u gebouwd, Waar onze

I . f f
-*-

* P^ .-:

God zijn woning houdt. Zal ik hetgoe-
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^$=^
de voor u zoeken.

I'

DE CXXIII PSALM.

5 ^m
k hef tot U, die in den hemel zit,

*=*m H^
Miin oogen op, en bid; Gelijk een knecht

ipp^ ë=é
ziet op de hand zijns heeren, Om nood-

gËÊ? ^ ö
P^

drnft te begeeren, En 't oog der maagd
Sr

t—t ^ ~f^=T=f^
is op haar vrouw geslagen, Om hulp ofö̂^—<^ :*=*=¥ ï
gunst te vragen ; Zoo slaan wij 't oog op on-

i^ ^f^f^^ss
zen Heek, tot Hij Ook ons genadig zij.

[
^7? ó ^f

-^

f
-ï^1^^^ 3*

2. Geef ons gena, geef ons gena, o Heer

1 ? *^X-!_o- * ^f
EEn red ons tot uw eer ; Wij zijn reeds

' Cnt—h^f=^=^ o r~^
moê van al de schamp're woorden, DieN^ *£=& * 0- » f^
wij van smaders hoorden; Ons treurig

m^^E^^mm
hart is moê van al het spotten, En 't hoo-s^Mv O 4t m
nend samenrotten Der hoovaardij, die

c^rr^^^rr^fT^^sf
need'rigen veracht, En weelderig belacht.

DE CXXIV PSALM.

Indien de Heer, die bij ons is geweest,

Indien de Heer, die ons heeft bijgestaan,
O -4—*rm T=t=t

Toen 's vijands heir en aanval werd

.{.*<> $~
P*5
BE* J i » » fi

5=^

gevreesd, Niet had gered, wij waren

frr-^p?
lang vergaan.

3&m
2. Dan hadden zij ons levende vernield

Üê l=i ^
Hun heete toorn had ons gewis-ontzield;

fafcö ^ s i ^
Bedolven in een diepen jammervloed;

£=ï >| f! *-

Dan had een stroom, dien niemand te-

m s
genhield, Ons gansch versmoord, hadM 3n=^

God het niet verhoed.

<if v~f=¥ ^ f̂s=^^
3. Dan had geen mensen naar onze klacht

£ £=É S^f £

gehoord; Dan had een zee van rampen

3*= ÉË^ <v » f
:sr

ons versmoord. Geloofd zij dies de Heer,
$ vv^ES

ï £=£ Ö
die redt van 't graf, Die ons, schoon wreed

P=A= 3
f

f—ty ^=*=ï

vervolgd van oord tot oord, Tot eenen
^r^r^

roof niet in hun tanden gaf.

^-^-^¥ -O-tv^£g
4. w' Ontkwamen haast des vogelvangers

^ ^ TT^2

net, Den loozen strik, tot ons bederf

g^^ ÉëêëIê 3^-^-^ cf

gezet; De strik brak los, en wij zijn

m m ï
vrij geraakt. De Heer is ons tot hulp

t-t-T^
~
^~r=4-^-^-f aé

op ons gebed ; Die God, die aard' en he-

£ AV

mei heeft gemaakt.
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DE CXXV PSALM.

H ! $» f T ^m
ij -zal noch wank'len, noch be-

zwijken, Die op den Heer vertrouwt, En

op zijn goedheid bouwt; Hij zal, als Si-

EH f t ^^E ï
ons berg, nooit wijken, Wiens grond

f f
slag door geen aardsch vermogen Ooit

<|!»t 1

wordt bewogen.LL^fefc
2. Gelrjk 'tgebergt', dat, hoog gerezen,

Isrel leven En vrede geven.

DE CXXVI PSALM.

WKZT'I-^=^ * sM
anneer de Heer, uit'svrjands

^r£^ rl^^
macht, 't Gevangen Sionwederbracht,.En

dat verlost' uit nood en prjn, Scheen 't ons

een blrjde droom te zyn. Wrj lachten,

juichten; onze tongen Verhieven 's Hee-

Om Salem ligt gespreid, Zoo is, in eeuwig-rtrr
heid, De Heer rondom hen, die Hem

4= » -&j£
k sv 3=£ ^
vreezen; Rondom zijn volk, 't welk Hij

3^
wil hoeden Voor tegenspoeden.

5=z
3. Want hoe de boozen zich doenschro-

men Door wreede heerschappy, Nog zal

i.t
>> S^

-M
hun dwing'landij Niet rusten op het lot

Ö f
der vromen, Opdat zij nooit, van 't recht

* O
geweken, Zichzelven wreken.

>>0 ^
4. Geef, Heer, den goeden uwen zegen;

Doe wel aan 't vroom gemoed ; Maar hem,

tjitt É^
die onrecht doet, En die zich neigt tot

kromme wegen, Zal God verdoen; doch

ren naam, en zongen. Toen hieven zelfs

de heid'nen aan: „De Heer heeft hun

$ ^s^ „wat groots gedaan.'
1

*h$-

2. God heeft bij ons wat groots verricht;

Hijzelf heeft onzen druk verlicht; Hrj

heeft door wond'ren ons bevrrjd; Dies

juichen wij, en zijn verblijd. Breng, Heer,

al uw gevang'nen weder; Zie verderop

uw erfvolk neder; Verkwik het, als de wa-

tervloed, Die 't zuiderland herleven doet.

3. Die hier bedrukt met tranen zaait, Zal

juichen, als hij vruchten maait; Die

tzaad draagt, dat men zaaien-zal, Gaat

weenend voort, en zaait het al ; Maar hrj
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zal, zonder ramp te schromen, Eerlang

met blijdschap wederkomen, En met ge-
,

juich, ter goeder uur, Zijn schoven dra-

I ï
gen in de schuur.

DE CXXVII PSALM.

V ergeefs op bouwen toegelegd;

JL^_t_Jt m
Vergeefs, om 't huis voltooid te zien, Ge-

zwoegd, gezweet, o arbeidsliên ; Zoo God

zy n hulp aan 'twerk ontzegt. Vergeefsch,

o wachters, is uw vlijt, Zoo God niet

Si^ ^

203

oprecht en dankbaar toont, Ziet al zijn

£ *<!» 9 .

zorg naar wensch beloond.

4. Gelijk de pijlen in de hand Eens ster

ken helds, die, fier en blij, Door hunne

kracht zijn weerparty Doet zwichten voor

zijn tegenstand; Zoozynook,totdervaad

BS
ren vreugd, De brave zonen hunnerjeugd.

5. Welzalig hy, die, als een held, Deez'

2. Vergeefs van 's morgens vroeg geslaafd

Tot 's avonds, en het brood der smart

Gegeten, met een angstig hart ; Vergeefs

den gansenen dag gedraafd; God geeft

het, hoe een ander schraap', Dien Hij

3. Zoo gaat het elk, dien God bemint. Wie

kind'ren voortbrengt tot Gods eer, Ver-

krijgt een erfdeel van den Heer; Wie

zich met kroost gezegend vindt, Dat zich

pylen in zijn koker gaart, En zijne zonen

ziet gespaard; Zij zullen, schaamrood

noch ontsteld, Het hoofd den weerpartij d'

ren biên, En in de poort voor hen niet vliên.

DE CXXVIII PSALM.

ü 1

a=fe3
mag men zalig heeten, Dien

'sHeeren vrees bekoort; Die, met een

goed geweten, Steeds wandelt naar zijn

woord. Gij zult uw nooddruft vinden

Door d' arbeid van uw hand; Wat g'

u

moogt onderwinden, Komt, naar uw

^m -&
wensch, tot stand.

^^-^r^%-rn=£g
2. Uw echtvriendin zal bloeien, Gelijk een



204 psalm cxxvni, CXXIX.

3 È ±=3=ÏJ-

wijnstok tiert. Die. vrucht'rijk onder

't groeien, Uw huismuur dekt en siert.

Niets zal uw welvaart stuiten : Uw kroost

zal blij en frisch, Als groen' olijvensprui-

ten, Versieren uwen disch.

3. Dit lot is u beschoren, Zoo gij. met diep

^4» - »__4-4—

f

^^»"^
ontzag, Naar 's Heeren wet blijft hooren

:

Voor u zal, dag aan dag. Het heil uit

i,,U ^o^v"! ?—f^^
Sion vloeien; Gij zult, zoo lang srij leeft.

h-i

Jeruzalem zien bloeien, 't "Welk God

zijn zeeren geeft.

ëé*^^ mm
4. Bluft gij op Hem betrouwen, Dan zult gij.

Y
op uw be§, 't Kroost van uw kroost aan-

t » y^ipi
schouwen. In Israël zij vree.

DE CXXIX PSALM.

Mfi4_» f l ^H M
en heeft mij fel benauwd van

jongs af aan, Zegg' Tsrel nu: men iuichte^

toon wij vielen ; Men heeft mij reeds van

jongsafleed gedaan; Geen overmacht kon

^j^t^gj1^
m' echter ooit verni<l<n.

g *=f=4= =3=^̂*=*£:
2. Men heefï mijn rug door pit»

m 3^3: m ^m
geploegd: Die hebben wreed hun voren

^
<

f
* <>

*-—f-*4
^ ? /

lang getogen, En smart bij smart totmijn

t S ?

verderf gevoegd. Voor 't kermen doof. en

-I p^»4 *
jj

wars van mededoogon.

^^
3. De Heer, die goed, doch ook rechtvaar-^
dig is, Hieuw gunstig af der goddeloo-

m s
zen touwen. Dat smaad hen treft'', en dat

^^
hun aanslag miss'; Drijf hen terug, die

i*

Sion rampen brouwen.

^E&^E^
4. Maak hen gelijkaan 't lichtverdorrend

gras, Dat hier en ginds gezien wordt op

de daken; Dat, eer men 't plukt, alreê

verwelkerd was, Ontbloot van grond

5. Maak z' als dat gras, waarmee de maai-

a—fr:

hand zal vullen ; Dat in den oogst geen

garvenbinders ooit, Bijeen gepakt, in

6. Waarvan ook geen voorbij gaan»! wan-

delaar Ooit zeggen zal: God will' uw
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oogst vermeeren ; Dat 's Heerex gunst

¥ Üü
I

zich met uw arbeid paar'; Wij zegenen u

ï=i

i
gen; Den morgen; ach, wanneer?

ü
4. Hoopt op den Heer, gij vromen ; Is Is-^^

in den naam des Heeren.

DE CXXX PSALM.

üi^È^^^^^Bgit diepten van ellenden Roep ik,

s

met mond en hart, TotU, die heil kuntI
H

zenden; O Heer, aanschouw mijn smart:

+ » -B
Wil naarmijnsmeekstemhooren; Merk

op mijn jammerklacht; Verleen mij gun-

stig' ooren, Daar 'k in mijn druk versmacht.

M'<> | j ~p£ *=s^ m
2. Zoo Gij in 't recht wilt treden, O Heer,

en gadeslaan Onz' ongerechtigheden;

Ach, wie zal dan bestaan? Maar neen.

daar is vergeving Altijd bij U geweest;

Dies wordt Gij, Heer, met beving, Recht

c+=^
raël in nood. Er zal verlossing komen

;

m ~t

Zijn goedheid is zeer groot. Hij maakt

5^ 2

g±

op hun gebeden, Gansch Israël eens

3r^
vrij Van ongerechtigheden; Zoo doe Hij

ook aan mij.

W *$=*

DE CXXXI PSALM.

ifeiÉ

ijn hart verheft zich niet, o

Heer. Mijn oogen zijn niet hoog; 'kver-

|j | t

» MH 33Z5 5É

keer, Ik wandel niet in 't geen te groot, Te
==*EE* l * I I^^^

vreemd is voor uw gunstgenoot.

2. Heb ik mijn ziel niet stil gezet, En

£ £=ï
mij verloochend naar uw wet, Gelijk

WM f^y 5É

het pas gespeende kind Zich stil bij zij-

§t ÉÜ

3. Ik blijf den Heer verwachten; Mijn

ziel wacht ongestoord ; Ik hoop, in al mijn

f£*

ne moeder vindt?

^ m
klachten, Op zijn onfeilbaar woord ; Mijn

gpfr T— 1 I
~

1 j

h 1 ' y » £=&! 9 sV fez
ziel, vol angst en zorgen, Wacht sterker

op den Heer, Dan wachters op den mor-

3. Mijn ziel, die naar den vrede haakt,

£ m
3Ö£m

En 't morrend ongenoegen wraakt, Is

in mij als een kind gespeend, En heeft

7 ^* fel
zich met uw wil vereend.

£^E
4. Dat Isrel op den Heer vertrouw', Zijn
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§^Ê *=3*m *é

hoop op Gods ontferming bouw', En stil

ir=r^ CTT^ ^^
berust' in zijn beleid, Van nu tot inü^

all' eeuwigheid.

DE CXXXII PSALM.

G8 AVÖ av E^b=^
edenk aan David, aan zijn leed;

jêTT 1—4- ^EE3F
>'

O
Gedenk den duur gezworen eed, Dien

ttf f P
hij, o Heer, U plechtig deed; Dien eed,

waarmee zijn hart en mond Aan Jakobs

^^Z±
God zich dus verbond

EU 6 iT^FH i» a . fl ^
2. „Zoo ik in mijne woning tree, Of klimm'

^jq^^-^z^rrT^
,op müno legerstee; Zoo ik ter nachtrust

ï^^

ü
„ga in vree ; Zoo ik de sluim'ring zelfs ge-

^=&
„heng', Totdat ik dezen eed volbreng':

3. „Tot ik een rustplaats voor den Heer

i» aTj [=£ o o £
„Gevonden hebb' te zijner eer, Waar Ja-

65

„kobs Machtige ii verkeer', En Hrj, naar

» v *-

,mijn gemaakt bestek, Zijn vaste wo-

&£
„ningen betrekk'."

4. Zie, 't blij gerucht der Ark liep voort, En

werd in Ephratha gehoord; Wy vondenÖ O ^^: £=fc=jF^
haar in Jaftreoord; In 'tboschrijk veld van .

w5*'- * » ; M » »
Kiriath, Dat God dusver verkoren had.

ft&4—lXï^~*t t
.—ë3Ê

5. Wjj zullen in zijn woning gaan; Ons

&^ I -

l
» fl

buigen, waar zijn troon zal staan, En

ËWT^T^ ë
bidden voor zyn voetbank aan. Sta op

gE£»^T~rig m
tot uwe rust, o Heer, Met d' Arke van

«=
uw sterkt' en eer.

W+ j. !> 6~» ^ si ^^g=g
6. Bekleed, o hoogste Majesteit, Uw pries-

M sl j » A
ters met gerechtigheid; Uw gunstvolk

juich', door U geleid ; Versmaad hem.

dien Gij zalven liet, Om uwen knecht,

om David, niet.

pauze.

7. Tot staving van de waarheid, deed De

Heer, die van geen wank'len weet, Aan

David eenen duren eed: „Ik zal." dus

sprak Hy, „uwen Zoon Eens zetten op

8. „Houdt uw geslacht m\jn heilverbond,

„En 't vast • getuig'nis van mijn mond,

,Die Ik hun leer te allen stond; Dan

„is iiun 't rijksbestuur bereid, Op uwen
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DE CXXXIII PSALM.

i
9. Want Sion is van God begeerd, 't Wordt

'^ J |_i_i^ 3>=: f
met zyn woning hoog vereerd ;

„Hier", sprak

t*i, f f f »» » 6 i~t

§
Hij, die het al beheert, „Hier zal Ik wo-

A ïöJe £=j:tTrz
*£^

izie, hoe goed, hoe lieflijk is 't,m =e H

dat zonen Van 't-zelfde huis, alsbroeders,

„nen naar mijn lust; Hier is in eeuwig-

g

Ö „heid myn rust.

2
10. „'k Zal Sions, 'k zal der armen spijs

P
;eeg'nen op de

^S
„Hier zeeg'nen op de ruimste wijs; Hier

„zal Ik, mijnen naam ten prijs, De pries

E i . \ » » f j=*=j= ^
^f

ters met mjjn heil bekleên, En 't volk^
iö

„doen juichen, weltevreên.

^ ^ 5
11. „Daar zal Ik David, door mijn kracht,

„Een hoorn van rijkdom, eer en macht

„Doen rijzen uit zyn nageslacht. 'kHeb
PT- 1 I ... A *r

„mijn gezalfden knecht een licht, Een

12. „Wat vijand tegen hem zich kant'

„Mijn hand, mijn onweerstaanb're hand

„Zal hem bekleên met schaamt' en schand';

„Maar eeuwig bloeit de gloriekroon Op

„'t hoofd van Davids grooten Zoon/

I
samenwonen, Daar 't liefdevuur niet

*=^
wordt verdoofd ; 't Is als de zalf op 's Hoo-M
gepriesters hoofd, De zalf, waarmee hij

is aan God gewijd, Die door haar reuk

m ^=^

m o^^
het hart verblijdt.

2. Die liefdegeur moet elk tot liefde no-

pen, Als d' olie,$die,*van Arons hoofd- ge

^^ S ^ *E2
dropen, Zyn baard en kleederzoom door-

i, A . iO=*—HTt^
trekt; z'Is als de dauw, die Hermonsn^ n i
kruin bedekt, Die^Sionstopmetvrucht-

baar vocht besproeit, En op zyn ber-

$ SE

bjE

gen nedervloeit.

^ 3
3. Waar liefde woont, gebiedt de Heer

HÉ ^ <v- 3=¥ 5«

den zegen; Daar woont Hij zelf, daar

52

Ë
wordt zijn heil verkregen, En 't leven

S—±-^r
tot in eeuwigheid

gS

DE CXXXIV PSALM.

^^
ooft, looft nu aller heeren Heer,
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^"r^
PSALM CXXXIV. CXXXV.

Gij zijne knechten, geeft Hem eer : Gij.^
die des -nachts zijn Huis4)ewaakt, En voor

zijn heil verkwikt.

iü ±=i r^f ^

ï

s^
zijn dienst in ijver blaakt.

?F=&
2. Heft uwe handen naar omhoog, Slaat

^ ? T^ m
naar het Heiligdom uw oog, En knielt

eerbiedig voor Hem neer; Looft, looft

^^

ö
nu aller heeren Heer.

3. Dat 's Heeren zegen op u daal': Zijn

ï
gunst uit Sion u bestraal'; Hij schiepS
't heelal, zijn naam ter eer; Looft, looft

*=f?
dan aller heeren Heer.

DE CXXXV PSALM.

I^T^ ^

i, * »- n

rijst den naam van uwen God,

^^
's HEERENknechten^hier vergaard ; Prijst

til't ,1 ^ i^ g' 6 g^
zijn naam en wijs gebod, Daarg' in 't voor-

tt-ir—r ^^
hof staat geschaard, En uw ambt be-

4»-^-^ * *
kleedt met-eer In het Huis van onzen Heer.

2. God is goed: looft "Hem te zaam Met

e A
in liefelij- -ang en snarenspel ; Prrjst zijn liefelij

3. God is groot: ik weet, datHijHooger

^ 5^ m
is dan alle goön: Onze God voert heer-

schappij : Hij beheerscht van zijnen troon

*

Hemel, afgrond, zee en aard; God is

^
aller hulde waard.

4. 't Eind der aard werpt dampen uit Door

^^ ^
Gods macht, die 't al volbrengt. En met

's donders schor geluid Bliksemvuur en re-

B
gen mengt; God brensrt winden, door een

^^ ^^
woord, Uit zijn schatgewelven voort.

m ttYT
5. God, die vrees'lijk is en groot, Sloeg,

zijn heil'gen naam ter eer, Alle d' eerst-

al

geboornen dood ; Velde vee en menschen

neer; Daar Hij teek'nen van z\jn kracht

ken naam : Want de Heer heeft Israël

Zich ton eigendom geschikt; Jakobdoor

6. Hij verbaasde Pharo's hof; Sloeg de

volkeren alom; Wierp de koningen in

't stof; Sihon,.Og, en 't vorstendom Van

den trotschen Kananiet, En den stou-

ten Amoriet.
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Ë» fe£ Ï=I
7. Isrel kwam door 's Hoogsten hand In

't bezit van hunnen staat; God gaf hun
,

gezegend land Tot een erv' aan Jakobs

q£3: ÖË^ ?£=*£3
zaad. Heer, uw naam en majesteit Blij-

z&-4_^-
ven tot in eeuwigheid.

PAUZE.

Van geslachte tot geslacht Wordt, naar

onzen duren plicht, Bij het volk uw gunst

herdacht, Wijl Gijzelf, o Heer, hen richt,

En aan hen, schoon diep in schuld, Met

berouw gedenken zult.

l-r^^^ v ^— ] I
9 =^

9. d'Afgoön van het heidendom, Goudof

zilver, goön in schijn, Hebben lippen,

maar zijn stom; Zij, die 't werk van men-

schen zijn, Waar men geenen geest in

vindt, Hebben oogen, maar zijn blind

;

10. Ooren ziet men aan hun hoofd, Maar

zij hooren er niet meê; Zij, van adem-

tocht beroofd, Zyn nog minder dan het

vee. Die tot hen om hulp genaakt, Wor-

de hun gelijk gemaakt.

p^g»t~i ^-^—^—^=it
11. Israëliërs, looft al t' zaam Uwen God,

» -

den God der eer; Loof, Aarons huis, zijn

naam; Huis van Levi, loof den Heer ;

èbe g
Looft, gij allen die Hem vreest, Looft

Hem met verheugden geest.

^^
mpx iÊËË^^^ s
12. Sion, loof met dankb're stem God

^^ m
uw Heer, die eeuwig leeft, En het schoon

Jeruzalem Door zijn woning luister geeft-

fe 5

Loof Hem voor uw heilrijk lot ; Loof al

juichend uwen God.

L *
DE CXXXVI PSALM.

1~T^
ooft den Heer, want Hij is goed;^ t f

-*=*=§: EË
Looft Hem met een blij gemoed; Want

zijn gunst, alom verspreid, Zal bestaan

:: .hu
m

in eeuwigheid.
4=t

2. Looft den grooten God, wiens troon

3^ ^
Hooger rijst dan die der goön; Want

zijn gunst, alom verspreid, Zal bestaan

in eeuwigheid.

f^P?
4aé

3. Looft der heeren Opperheer; Buigt u

tt~S=Ü ^
need'rig voor Hem neer; Want zijn
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I lf f ^3e ^
gunst, alom verspreid, Zal bestaan in

É=£

m
eeuwigheid.

1 <s A »»=fe^g
4. Looft Gods macht, die, onbeperkt, Ga-

delooze wond'ren werkt ; Want zijn gunst,

ttt '-mU m
alom verspreid, Zal bestaan in eeuwigheid.

:<: i
f r^t ±=£

5. Looft Gods wijsheid; door zijn woord
\v ^ ö

Bracht Hij al de heem'len voort; Want

zijn gunst, alom verspreid, Zal bestaan

Hy heerschappij bij nacht; Want zijn

gunst, alom verspreid, Zal bestaan in

eeuwigheid.

I PAUZE.

10. Looft Hem, die Êgypte's staat Sloeg in

:^m
in eeuwigheid.

^ £^^$ ^=^

6. d' Aard' hief uit der waat'ren schoot^ <> » _
3SË

Zich omhoog, toen 't God gebood; Want

t~ l f f-^=^^=j^
zijn gunst, alom verspreid, Zal bestaan^£

in eeuwigheid.

7. God schiep aan des hemels trans Groo-

r t ^
te lichten, rijk van glans; Want zijn

g~t—tn ^=*EÖ
gunst, alom verspreid, Zal bestaan inm

eeuwigheid.

m o o t~ f f-4:
8. Aan de zon schonk Gods gezag d' O

R=^= T f~^rr %V
J

perheerschappij bij dag ; Want zij n gunst, al

om verspreid, Zal bestaan in eeuwigheid.

9. Maan en sterren, min in pracht, Schonk

:<?

't eerstgeboren zaad; Want zijn gunst, al-

om verspreid, Zal bestaan in eeuwigheid.
a *<*—

^

S £ 3==É
11. Looft den Heer, wiens heerschap-
\\

T f » » o ^
prj Isrel voerd' uit slavernij; Want zijn

gunst, alom verspreid, Zal bestaan in

Pi
eeuwigheid.

É^ 4 f rf ^=5f

12. Looft den Heer, wiens sterke hand

Isrel leidd' uit Pharo's land; Want zijn

gunst, alom verspreid, Zal bestaan in

13. Looft Hem, die het roode meir Heeft

verdeeld voor Mozes heir; Want zijn

gunst, alom verspreid, Zal bestaan in

14. Die, door dien verdeelden plas, Isra. Is

geleider was; Want zijn gunst, alom ver-
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spreid, Zal bestaan in eeuwigheid.

IS* Die vorst Pharo's legermacht In de

Sehelrzee t' onder bracht; Want zijn
' & *v-

gimst, alom verspreid, Zal bestaan in

16. Die zijn volk, als bij de hand, Leid-

de door woestijn en zand ; Want zijn

gunst, alom verspreid, Zal bestaan in

17. Die, tot wering van 't geweld, Koningen

heefc neergeveld; Want zrjn gunst, alom

verspreid, Zal bestaan in eeuwigheid.

18. Die de vorsten, trotsch van moed,

F^^ :3^r r^.y3{Er-^ Egg
Basans^ koning toonder bracht; Want

zijn gunst, alom verspreid, Zal bestaan^^
in eeuwigheid.

^t~r^ 4 r-y&ftef

21. Die hun land, dat d' oogen streelt, Israël

-fr * <>• 3=m é

heeft toegedeeld; AVantzijn gunst, alom

ê *-» r^M^£
verspreid, Zal bestaan in eeuwigheid.

m i^g 4=é

22. Looft Hem, nu die erfenis Naar zijn

f-0 O O fe
woord bevestigd is ; Want ztjn gunst, alom

m ^g^T l i p

Ü
verspreid, Zal bestaan in eeuwigheid.

3£=3£^a pg
23. Die in onzen lagen stand' Ons genadig

: ±Jr T » l U =ë

Heeft doen smoren- in hun bloed; Want
fe^£ ^^ m

zijn gunste alom verspreid, Zal bestaan

in eeuwigheid.

II PAUZE

19. Looft Hem, die den Amóriet Van zijn

grootschen zetel stiet ; Want zijn gunst, al-

om verspreid, Zal bestaan in eeuwigheid.

20. Looft Hem, wiens geduchte macht

bood de hand ; Want zijn gunstvalom ver-

E^~T»~^-4-fc4:

m
spreid, Zal bestaan in eeuwigheid.

^ "Tl
24. Die ons, onder 't leed gebukt, Heeft& ^ ^
uit 'svijands macht gerukt; Want zyn

ëZtZJTZl ^=& W&
gunst, alom verspreid, Zal bestaan in

eeuwigheid.

25. Looft Hem, looft Hem, al wat leeft,

t
==t^-* 3E£

Die al 't vleesch zijn voedsel geeft ; Want

zijn gunst, alom verspreid, Zal bestaan^^
in eeuwigheid.

26. Geeft den God des hemels eer; Lof zij al-
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ÖE
Ier schops'len Heer; Wantzijn gunst, alom

— -- - -• ^

>

^—
verspreid, Zal bestaan in eeuwigheid.

DE CXXXVII PSALM.
'Pr'»= ^

ij zaten neer, wij weenden

§^^ £3E ^
langs de zoomen Van Babylons wijd uit-mm m 5=2

^ i r=^
:v= ^3

geev'; Zoo ramp of leed mijn hart van

Sion scheure, En ik Gods stad mijn hoog-

ï ^ES
sfe vreugd niet keure.

* ^g
4. Gedenk, o Heer, gedenk aan d' Edo-

~NS É ^^
mieten, Aan Salems dag, toen wij ons

£ 3*=^
gebreide stroomen; Elk stortte daar zijn

iy^u=4 s É 3
bitt're jammerklacht, Als hij met smart

i
aan 't heilig Sion dacht; Eik, wars van

vreugd en vroolijke gezangen, Liet daar

^-»
zijn harp aan somb're wilsren hangen.

2. De vijand dorst, bij al ons leed, ons

B+^m t ^^ ^4^f—^-v
tergen, 't Gevangen volk, in zijne jamm'-

^=^r £~ ^
ren, vergen,sDat elk zijn hart, schoon over

M^ê
stelpt, .bed'wong, En een gezang uit Sions

^m mm m
lied'ren zong. Hoe zou, zeid' elk, ons, die

in rampen zwoegen, In 't vreemd gewest

i tzjzLX
een lied des Hekken voegen?

Ë&f=^*= » ^ml£^y~-±=ï
3. Jeruzalem, dat, zoo ik u vergete, Mijn

NV tl
rechterhand niet van zichzelve wete;m$**-*—*±z^^$
Dat mijne-tong aan mijn gehemelt'kleev',

Indien ik u niet steeds mijn achting

land verlieten, Dien bitt'ren dag, zoo vol

Üï=db£ VT ï
van grievend leed ; Gedenk aan hen, die

Rtr^r^g Ü£ é

zoo ontaard en wreed Nog zeiden, toen

z' ons zagen overvallen :
;

,Ontbloot, ont-

^v

„bloot ten grondslag toe hun wallen."

5. O Babyion, wij zien eerlang u straffen

;

Gelukkig hij, die u zal loon verschaffen,

±=A=A^

6^^

Die u vergeldt al wat g' ons hebt mis-

daan; Gelukkig hij, die u terneer zal^ ^
slaan, Uw kinderkens zal grijpen, o gij

bz&

trotschen, En wreedelijk verplett'ren

te -^m 3£^
aan de rotsen.

DE CXXXVIII PSALM.

eer Vermelden, Heer, U dank bewijzen

;

'k Zal U in 't midden van deGoön, Op
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f 1 M ^=^ ^^
hoogen toon, Met psalmen prijzen; Ik zal

\4=l t
»—*~tt~~;~^^

mij buigen, op uw eisen, Naar uw paleis,

Het hof der ho-ven, En, om uw gunst

m 4-*± ^
en waarheid saam, Uw grooten naam

^=^
Eerbiedig loven.

^^ ^ s
2. Door al uw deugden aangespoord, Hebt

3F
Gij uw woord Ën trouw verheven. Gij

3E=hF ^^ s
hebt myn ziel, opbaar gebed, Verhoord,

fe£ ïtü*=^ ï s
gered, Haar kracht gegeven. Al 's aard-

se

rijks vorsten zullen, Heer, Uw lof en

eer Alom doen hoo-ren ; Wanneer de re-

de van uw mondr*Op 't wereldrond, Htm

klinkt in d' ooren.

3fc

3. Dan zingen zij, in God verblijd, Aan

4. Als ik, omringd door tegenspoed, Be-

zwijken moet, Schenkt Gij mij leven;

fik * *=* a
Is 't, dat myns vijands gramschap brandt

*=z

Uw rechterhand Zal redding geven. De

Heer is zoo getrouw, als sterk ; Hy zai

fez* I lr rgiT7>^
zyn werk Voor mij volen-den; Verlaat

i i>
j, £—$—o «» * - » ^»—è-

niet, wat uw hand begon, O Levensbron,

$=§=
Wil bijstand zenden

DE CXXXIX PSALM.

l Ji iets is, o Oppermajesteit, Bedekt

3 É B
Hem gewijd, Van 's Heeren wegen;

Want groot is 's Heeren heerlijkheid,

toch, schoon oneindig hoog, Op hen

het oog, Die need'rig'knie-len; Maar ziet

van '«ver met gramschap aan-Den ijd^len

waan Der trotsche zielen.

voor uw alwetendheid. Gij kent mij ; Gg

Ü^pï
doorgrondt mijn daan; Gij weet mijn zitten

^
en mijn staan; Wat ik beraad' of wil be-

+=^r
trachten, Gij kent van verre mijn gedachten.

2. g' Omringt mijn gaan en liggen. Gij.

ü^ f t 1^-L.Tt
O Heer, zijtaltoosmevensmijf; Uw on

io£ÉÉ ^TTT^
1

bepaalde wetenschap Eent mijnen-weg
.v ^z=*^~* ^^^g

f:

van stap tot -stap; Geen woord^is nog

mijn tong ontgleden, Of^Gij, Gij weet

alreeds myn reden.

3|>+-<r ó "C ^jprjpJEHE
3^

3. Gij hebt vanacht'ren mipbezet; Voor-
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Bi. f f * Q ^r=T
uit wordt raij de vlucht belet ; Ik word

EU l l »

bepaald door uwe hand. Hoe zou ik met

I ^ f f2
mijn zwak verstand Naar uwe wond're

É£ ^^ ^=^ ^
kennis streven? z' Is mij te groot, te

$ £
hoog verheven.

?er* » ^ iX-US
4. Waar zou ik uwen Geest ontvliên?

l
il.

'
;

' T _I "m^2
Waar zou m', o Heer, uw oog niet zien?

f: ^ ^
Al voer ik op naar 's hemels trans, Daar

fl i.r ? f ï 3j^

zijt Gy, daar vertoont G' uw glans; Al

daald' ik zelfs ter helle neder, Daar vond

5. Al nam ik van den dageraad De vleuge-

len des lichts te baat ; Al waar' aan 't uiter-

ste der zee De plaats van mijne legerstee;

Daar zoud' ook uwe hand mij leiden, Uw

rechterhand niet van mij scheiden.

6. Indien ik zeg: „de donkerheid Bedekt

Et*

mij voor uw majesteit;" Dan is de nachtS
een helder licht, Dat mü ontdekt aan

t f^S?
uwgezicht; Voor U, o Heer, is'taak'lig

7. Gij hebt mijn gansch gestel doorgrond,

Zelfs vóór mijn eersten levensstond. Ik

ben verbazend voortgebracht. Op 'tna-^^ f.

3M*=w
gaan van uw wond're macht, Sla ik Ter-

\A f l i> ^r 3B*E
rukt het oog naar boven : 'k Zal U, mijn

T^f fy=^I
Schepper, altoos loven.

pauze.

^E^ 1=^4 4 o-
*£

8. Mijn ziel bepeinst uw wonderdaan, Die al

te ^^s ^
gö

t begrip te boven gaan. Uw oog heeft mijn
^-Q-rrT

geheent' verzeld, Toen ik, verborgen,saamm gTljL-TTT^
gesteld Als een borduursel, lag verscho-

si v ? f »4 9

len; Van mij was niets voor U verholen.* ^ iq 1 4-
9. Gij hebt, wijl niets uw oog weerhoudt,

5^: Ü f f
0- g

Mijn ongevormden klomp beschouwd;

i^ ±r± ^2
Ja Gij, wiens wijsheid nimmer faalt,

£e^^Ë t ^^Ö
Hadt mijn geboortestond bepaald; Eer iets^ i f & J aV s>

van mij begon te leven, Was alles in

duist or Den dag gelijk in glans en luister.

10. Hoe dierbaar zijn m' uw wonderdaan

!

Z;j zijn onmoog'lijk na te gaan. Hoe menig-

vuldig zijn z', o Heer! Zou ik die tellen?
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'k-zou veeleer 't Getal der korr'len zands

bepalen. Uw wond'ren zijn niet afte malen.

fi 1.4 ; 9 *—^~T\ j-^r—*-^
11. Wanneer ik in den nacht ontwaak

E^E3g^S Ö
Ben ik brj U, mijn zielsvermaak. O God,

gü^M mm
laat door uw groote macht De boozenmS=ê: ^ 3^3: M
worden omgebracht; Doe, doe hen voor

I

uw arm bezweken. Grj,bloedvergieters.

ï
Heer, verlos mrj uit de banden,

li <P 9 » 3

grj moet wijken.

1 2. Stel hunnen hoogmoed perk en paal

£2
Zij hoonen U door snoode taal ; z' Ont-

ë ^ 3^̂
zien zich niet U t' allen stond Te las-

&
teren met hart en mond; Daar zij, ten

spot van uw vermogen, Al uwer haat'-

ren trots verhoogen.

%

13. Zou 'khen niet haten in mijn hart,
'

:f=f ^g
Wier snoode haat uw goedheid tart?

g 7>~. T~/

Zou ik hen, die U weerstand biên, Niet

girTTT^^f
met verdrietig' oogen zien ? 'k Zal hen

altijd volkomen haten, Die trotsch'lijk

fiT» f ff ±3±

t{Ü * *
uwen dienst verlaten.

14. Doorgrond m', en ken mijn hart, o

fe in

215

Ö
Heer; Is 't geen ik denk niet tot uw eer?

Beproef m', en zie of mijn gemoed Ietsö;> » o $ fr-; W
kwaads, iets onbehoorlijks voed'; En

gï^~ » -i
f

i I
5

doe mij toch met vaste schreden Den

weg ter zaligheid betreden.

DE CXL PSALM.

Waarin de booze mij beknelt; Behoed

ïm üü SE*
my voor des wreedaards handen, Voorse £

*
dwing'landij en woest geweld.

r^r
2. Red mij van hen, die kwaad bedenken,

?F=*=

Die daag'lijks samen zich beraan, Om^ £=£ ^^^
mij door 't oorlogszwaard te krenken,

En t' eenenmaal terneer te slaan.

r#-^-^-f=^^^ ^
3. Hun tongen scherpen zij als slangen;

^^
Zij smeden valschheid en bedrog; Zij^ m 5^ s=^
passen loos op mijne gangen, Met monden,

vol van adderspog.

4. Bescherm mij voor de goddeloozen, O

Heer, o Rechter van 't heelal; Verlos

^5^
mij van 't geweld der boozen, Die niets
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fr^
3E3E

bedoelen dan mijn val.^^
5. De trotschen, nijdig om mijn zegen.

fTT * » »
*

Belagen mij met koord en net; Zij heb-

g ^
t

ben heim'lijk op de wegen Voor mij een

valstrik uitgezet.

6. Ik dacht in mijn verdriet te smoren;

^TT^r-f
Dies riep ik: Heer, Gij zijt mijn God;m mse
Neem mijne smeekingen ter ooren; Ver-

T
=
T
==^ *=&

zacht in 't eind mijn droevig lot.

PAUZE.

£N l ^:=4-ips
7. O Heer, miin rotssteen, mijne sterkte,

Gij hebt mij steeds tot heil verstrekt, En in

Üi 2=S= ^^
den strijd, daar 't elk bemerkte, Mijn

^^ #
hoofd als met een schild bedekt,

U o »
"

f^
8. Laat nooit des boozen wensen gelukken,rrrt \V

Maar stuit hem, eer zijn hand mij treff';

Verhinder zijne gruwelstukken, Opdat

^=É £
hij zich niet trotsch verheff'.

9. Doe tot vergelding, Heer der heeren,

o

Op mijner haat'ren moedig hoofd Denwm
smaad der lippen wederkeeren, Die mij

't f l—

^

*=JF

m
van al mijn eer berooft.

10. Schud, daar zij dus mijn roem verkor-

P^ v̂ ^^fe Av

ten, Schud vuur'ge kolen op hen uit:

^E^^
Laat hen in 't vuur, in kuilen storten

Geef hen aan 't nare graf ten buit.
m

g^^T^^^
11. Een lasteraar, een leugenspreker Zal

t=
nooit op aard' bevestigd zyn; Men iaag'

m 3ESS
een twist- en onrustkweeker, Totdat hij

? » $

B$=a_£=^
uit elks oog verdwijn'

^^
12. Ik weet, dat God, getrouw in 't richten,

ë=E=f=f=^=£=5»
Des armen rechtzaak, daar hij schreit,

*E

Hoe valsch hem d' ontrouw moog' betich-

j=^Y"1r~^
ten, Beslissen zal naar billijkheid.

13. De vromen zullen U verhoogen, Ge-

zegend door uw milde hand; d' Oprech-

ten zullen voor uw oogen Steeds bloeien

§s
in gewenschten stand.

R1ÉË

DE CXLI PSALM.

oep, Heer, in angst totUge-

35
vloden. Ai. haast U tot mijn hulp en red;

Hoor om van nüjn gebed, Daar
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m ^=¥ rt ^^
ik U aanroep in mijn nooden.

2. Mijn beê, met opgeheven handen,

I f f o 4-^4 fl . Qv-'

Klinim' voor uw heilig aangezicht, Als

j I) j> jZ ^ ^ p !p S
reukwerk, voor U toegericht, Als offers,

EE ^p£ ^E^
die des avonds branden.

til"E fl A
t

i C U « O-*
3. Zet, Heer, een wacht voor mijne lippen;

fiU f f j ^=£
Behoed de deuren van mijn mond, Op-

fiU i. « I ^ Ö
dat ik mij, tot geenen stond, Ietsonbe

^ ^É 5^^
dachtzaams laat' ontglippen.

4. Neig nooit mijn hart tot kwade zaken,

Om tot godd'loosheid mij te spoên, Met

j l» ^ 1 3 <!> o 3 5
mannen, die verkeerdheid doen; Laat

JHr j 4 * ^f^

£ ^ ^^
ger om zijn redding smeeken.

j^=^ Tt^s £
7. 'kHeb hunne rechters vrij gelaten: De

PTf » r <> a 6 £ s
rots getuigt; elk heeft gehoord, Hoe aan-

m £ £ ^ ^
genaam mijn vriend'lijk woord Was in-

i i

£ m bSë§
gericht tot die mij haten.S £ 4 o £=j^g

Men heeft ons wreed vaneen gereten,

te S^ i £ 30
Verstrooid als beenders aan het graf, Als

$^M £ ï s?^^
iets, waar niemand acht op gaf, Gekloofd

t £ m ^e
verdeeld, en weggesmeten.

^£^_4-^=T j «o-?
9. Doch op Ü zien mijn schreiend' oogen

P^TT » W=£ £g
Op U betrouw ik in 't verdriet; Verlaat,

m £ ^£ É=^
ontbloot mijn ziel toch niet, Ö Heer,

*=&
mij hun lekkernij niet smaken.

5. d* Oprechte sla mij zonder vreezen, Ik

reken zulks weldadigheid; En zyn be-

straffing, die niet vleit, Zal olie op mijn

schedel wezen.

pauze.

6. Dat slaan zal mij het hoofd niet breken
;

'kZal, door dat liefdeblijk vermaakt, Als

een uit hen in rampspoed raakt, Te vuur'-

P=l O o m?^
o eeuwig Alvermogen.

&M^_j_ 6 1 ^^ 3S

10. Bewaar mij voor 't geweld der strikken,ö JZZ*_.I-^ 30
Die tot mijn val mij zijn gelegd, Door

^=1 ^^£ 2^=
hen, die, wars Tan 't heilig recht, Het

ËK=U * ^p£
booze doen all' oogenblikken.

uw* i r^1 * l̂
j

**^
11. Dat, die godd'loos zijn, sidd'rend vreezen.

1°M i »A^ £
Elk hunner in zijn garen vall'; Totdat

^i»A 6 K 4 Ü 35?

ik, onverhinderd, zal Voorbijgegaan en

5^ m ^
veilig wezen.
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R
DE CXLII PSALM.

iep tot den Heer met luider stem

:

esj^ *? ï=l
Ik smeekt' en riep vol angst tot Hem;^ 2

'k Heb, voor zyn aangezicht, mij n klacht In

FÉ t T o » * l E^
mijn benauwdheid voortgebracht.

KM;» q & TT^t" *=z
2. Als mij geen hulp of uitkomst bleek,
_ _Z 1 . >v /v—x- xs——xv-V

S£=^$ ,i Êï
Wanneer mijn geest in mij bezweek, En
O ^ . a A - . —r—rtr^ e

overstelpt was door ellend', Hebt Gij, o

t AV m^^-^£=4
Heer, mrjn pad gekend.

gq^r-^F^^p^; £

3. Zij hebben, vol arglistigheid, Een strik

*—3—^
-b m ^^

op mijnen weg gespreid. 'kZag uit, in

ti i.t f
v *=^ ^^

nood, ter rechterhand, Maar vond noch

-n vv Éë£
vriend, noch onderstand.

te£ j j -y i*i£
4. 'k Wou vluchten, maar kon nergens^ ö

:

heen, Zoodat mijn dood voorhanden^ ^ o .•

scheen, En alle hoop mij gansch ontviel,

& * f f x*=4=$
Daar niemand zorgde voor mijn ziel.

:l,c j_y t » a -^--b-^
5. Ik riep tot U, ik zeid' : o Heek, Gy

-M i ^m
zilt mijn toevlucht, sterkt' en eer; Gy

i, f f NV f
zijt, zoolang ik leef, mijn deel, Mrjn God,

- " <v o n
wien ik mij aanbeveel.

Door mijn vervolgers overheerd; Ai, help*
:

*-—^r— —

^

^^ m
en red my uit den nood, Want hunne

ë ö
macht is my te groot.

EU » ^4—f f »4 » 6 =^
7. Voer mij uit mijn gevangenis, Tot roem

£ ^ **=£ 2
uws naams, dieheerhjkis; Dat mij 't recht

*V^^ 6 - ^ ^

vaardig volk omring', En vroolijk van

si éëï
uw weidaan zing'.

DE CXLIII PSALM.

OP*
i^ëgg ^=Az

Heer, wil mijn gebeden hooren

-t-1 T j^Eg ^n
2

Neig tot mijn smeeken gunstig' ooren

p^rrzgQy^^ mé.

Verhoor m', o Oppermajesteit, Om uwe

trouw, aan mij gezworen; Verhoor m'

om uw gerechtigheid.

2. Wil uwen knecht, door schuld ver-

dagen; Want niemand zal in dat gericht,

Daar zelfs zijn hart hem aan moet klagen,

Rechtvaardig zyn voor uw gezicht.

3. Ik zie mijn ziel vervolgd door snooden
;

Ik zie, voor 's vrjands haat gevloden,
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Myn leven in het stof vertreên; Ik lig,

<V A . ^-±

helaas, gelijk de dooden, Omringd van

^E^
nare duisterheên.

4. Dit overstelpt mijn geest met rouwe;

+

^^r-r-rr=^^ 5Ë3^
Als ik mijn deerlijk lotbeschonwe, Be

*r~f f^ly^ * » ^£
zwijkt mijn afgefolterd hart. Gij weet,

E^^^Hm 3t=$T^Cr^
dat ik op U betrouwe; Algoede God,

g JF=^
genees mjjn smart.

4—^ f f"» » °^

5. Ik denk, in 't midden der gevaren, Nog

fcE
f f f f jgE

S
aan uw gunst van vroeger jaren; Ik

Ei, t f4 f ^g $
tracht uw werken na te gaan; O God,

wie kan U evenaren? Hoe heerlijk zijn

6. Ik hef nnjn handen naar den hoogen
fr

A A "

ft A .« \V

Mijn ziel is voor uw alziend' oogen, Ge-

hjk een dor, een dorstig land, Dat sedert

lang ligt uit te drogen, Verkwijnend in

dien doodschen stand.

PAUZE.

1
\*$.+ <*- » "^

f f f * »_|

=**

7. Heer, doe mij spoedig adem halen; Wil

s^=t4^-r~t » » , r'
mijn bezweken geest bestralen; Verberg

^L_* «1
f
=SE=E
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£
m' uw vriend'lijk aanschijn niet; Ik zal

rf-f f f
J

r!JT— * r^fe

1
eerlang ten grave dalen, Indien Gij mij

geen bijstand biedt.K » » j_ t t f * g
8. Laat mij uw dierb're goedheid prijzen,

^^r-t^rr^
Wanneer ik 't morgenlicht zie rijzen;

O 6 A=fc^&&x=x^3
'k Betrouw op U in mijn ellend' ; Wil

* A . -ft 71 .t^Ttr^ e
mij het ware heilspoor wijzen ; Mijn ziel

^^=^=^=t +—<r
heeft zich tot U gewend.

e£0-^2^ É T ? T
i. O Heer, mijn toevlucht, hoor mij kla-

ÉEË rrTTT^^
gen; Verlos mij uit de& vtfands lagen;

^ ^
—* *6 =j

Red mij van hen, die my vertreên; Ik

55i ,
t t nri ^^ ¥ ë

schuil, in mijn benauwde dagen, By U,

EE t * iU ^^

ëS
mijn God, by U alleen.

3^y y . ^3^=3^^=^4
10. Leer mij, o God van zaligheden, Mrjn

*t='M-^=£^ s
leven in uw dienst besteden: Gij ziit

ttPf 4 f
^

mijn God, vat Gij mijn hand; Uw goedemn ^
Geest bestier' mijn schreden, En leid'

fïi. f
=3=^F^

mij in een effen land.

^m 3«E t=^r^^^
11. Laat uwe gunst mij niet begeven;

6 A ^ ft A ftr* f frr=Er^ ^^
E

Schenk mij, om uwes naams wil, leven;
1 ,», . ft

—

JL

ju^Jtf» I
Laat mijne ziel, die tot U schreit, Van
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Ë
» <> v\

rz± ï 2s

BF?

haar benauwdheid zijn ontheven: Red

3 i?^

^ mij om uw gerechtigheid.

» »

12. Laat nooit mijns vijands wensch geluk-

P t f y f ^=1
ken : E oei z' allen uit, die mij doen buk

È*E Y^~^— f
vS ^ » ^

ken, Om uwe gunst, my toegezegd ; Ver-

Kir*—f- y t fr^
delg hen. die mijn ziel verdrukken : WantÖ

ik, o Heer. ik ben uw knecht.

DE CXLIV PSALM.
V

ezegend zij de Heer, die t' allen^^
tijde Myn rots steen is, mijn handen leert

P4^ *^£ £^
ten stryde, Entot den krijg mijn vingers

toebereidt; Mijn hooge burcht, mijn goe-^4 »^-±=t y o a /

dertierenheid ; Die mij bevrijdt: mijn

t rT'T^^^-rr *!

schild, op wiens vermogen Ik vast ver-

trouw : wiens arm my wil verhoogen

;

Die heerschappij en roem en sterkte geeft,

En die mijn volk my onderworpen heeft.

2. Wat is de mensch ? Wat is in hem te

prijzen, Dat Gy, o Heer, hem gunsten

mm * o

wilt bewijzen, Dat gy hem kent ? Wat is

desmenscheo kind, Dat Gij het acht, on zoo

^3BE
-»-^-

* 6-g^
getrouw bemint ? Hy mag den naam yj^^ m

van

ij delheid wel dragen : Zijn ty d is kort, en al

3^

zijn levensdagen, Hoe groot, hoe sterk

hij op deez' aarde zij, Gaansnel, gelijk

Ê&
een schaduwe, voorbij.

3. Daal neder; neig, in gramschap fel ont-S
stoken, Uw heem'len; raak de bergen,

dat zij rooken; En bliksem. Heer ,uw blik-

£tnpNf É=£
sems op den grond; Verstrooi hen; zend

•*"t f f^"
3*=: =

fr=
3
f=*=y

uw pijlen uit in 't rojid ; Verniel hen ; steek

^^ ? r r° y- y rr
uw handen uit denhoogen; Ontzet my,
6 <> fr—iV-

toon uw Godd'lijk alvermogen, Enrukmij

uit een zee van ramp en nood; Der vreem-

den hand dreigt mij een wissen dood.

4. Hun mond is vol van last'ren, en van lie-

gen; Hun rechterhand bevlekt zich met

bedriegen. Ik heilig U, naai mijn zielsver-

driet, Getrouwe God, een nieuw en vroo-

.

)\\ k 1 ied : Ook zal my n luit en harp van U
:-0-:

niet zwijgen, Die koningen de zege doet

tf»-
-^ tem

verkrijgen; Die uwen knecht, die David
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gunstig redt, En door uw arm van

1, f f f^S^
'tbooze zwaard ontzet.

PAUZE.

p^-*-*--Y--f f! ff
5. Ontzet mij, red mij uit der vreemden

ff i » 6 .
~

A i» fr * ^=^m
handen, Wier leugenruond mij wreev'm f t ^ ö^

@ issgl
&=E

verstoor', Noch iemand daar van boo-

lig aan durft randeo; Hun rechterhand

^ ^
wordt door de list bestierd, Daar z' aan

^ +/m "TTT*
't bedrog den ruimen teugel viert. Zoo

tji,tf * < yy-ff-^^
zullen zich, «als planten, onze zonen,

In hunne jeugd, reeds groot en sterk

m> * \V ^f £5^
vertoonen; De dochters zijn, als steenen,

fE^j ^ B is steene
^

naar den eisch Gehouwen, op de hoe-

ken eens paleis;

6. Zoo word' in 't land de handel ruim

gedreven, En voorraad steeds na voor-

raad uitgegeven; Zoo blijk' uw gunst.

die 't vee in overvloed, Bij duizend, ja

tienduizend werpen doet; Ons runder-

vee zij sterk en wèl geladen; Geen uit-

val of geen inbreuk moog' ons schaden

;

Dat geen gekrijsch de rust der stad

7. AVelzalig is het volk, dat, dus geze-

gend, Dit heug'lijk lot door 's Hemels

gunst bejegent; Welzalig is het volk,

dat, bij 't genot Van overvloed, den Heer

heeft tot zijn God.

^^
DE CXLV PSALM.

God, mijn God, Gij aller vorstenM m
Heer, Ik zing, verheugd, uw grooten

i=£ m
naam ter eer; Ik zal den roem van uwe

t=$

majesteit Verhoogen tot in d' eind'looz'

ËÉ^ wk m

m
eeuwigheid; 'k Zal dag aan dag U eer

m
en dank bewijzen. De Heer is groot;

i—rp7=j O t> 6 g
al 't schepsel moet Hem prijzen; Zijn

grootheid streeft het kloekst begrip te

boven. Laat elk geslacht zijn werk en

^&
almacht loven.

y 1 y ?
T f M^

2. Ik zal, o Heer, dien ik mijn Koning

^^ f f ;> W U-i/
noem, Den luister van uw majesteiten

0*1 ^p-^-^r^^^
roem Verbreiden, en uw wonderlij ke daan
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E=*=- « O j f f j » fl ^
Met diep ontzag aandachtig gadeslaan.

Elks juichend hart zal uw geducht ver-

mogen. De groote kracht van uwen arm

ï?
verhoogen; Ik zal mijn stem met al

É3
ler lofzang paren, En overal uw groot-

heid openbaren.

3. Zij zullen, uit de volheid van 't gemoed,

ë^r-y v *-fefcfci ,. ./
Gedachtig aan den milden overvloed Van

uwe gunst, die roemen brj elkeen, En

juichen van al uw gerechtigheèn. De

ë=P4 » *
y^^

Heek is goed en vriend'hjk en weldadig,

i

Barmhartig, mild, lankmoedig en genadig

^fi—^—

r

Hij doet zijn gunst aan allen klaar be-

i

ï
merken; Zijn goedheid is verspreid op

r ï - v » :
|

al zijn werken.

PAUZE.

4. Al wat Gij wrocht, zal juichen tot uw

lü 3mm 4

eer; Uw gunstvolk zal verblijd U zeeg'-

e * ^^-4-f=£g

P

nen, Hejbb, En roemen van uw konink-

ijk, uw macht, Uw heerlijkheiden God-

o *
delijke kracht; Om, waar zich 't hart ooit

¥ T-f—^ =ö
voelt in leerzucht blaken, Uw heerlijk

z
heid, uw macht bekend te maken, En

ÜÜ $ t.
s^

d' eer uws rijks, zoo groot, zoo hoogm m T
verheven, Voor aller oor den hoogsten

nV^>

roem te geven.

r-T

—

t=E
5. Uw heerschappij verduurt zelfs d' eeuwig-

1~y «"
» t~^^

heid: Uw koninkrijk is eind'loos uitge-

^^Ëï ïüi
breid. Gij ondersteunt hem, die voor 'ton-

ë2

heil zwicht; Wie nederstort, wordt door

i^^^ ö t'
U opgericht, 't Ziet al op U; 't blijft al

^—Cr ^
les op U wachten; Gij sterkt door spijs,

ff^ * f f faZ7T~"TT7

ter rechter tijd, hun krachten
;
g' Ontsluit

uw hand, ontfermend en weldadig, Opdat

uw gunst al wat er leelt verzadig'.

\qF=$

6. De Heer is recht, in al zijn weg en

werk; Zijn goedheid kent in 'tganscti

heelal geen perk. Hij is nabij de ziel,

die tot Hem zucht; Hij troost het hart,

dat schreiend tot Hem vlucht; Dat on-

geveinsd, in 't midden der ellenden, Zich

naar (Jods troon met zijn gebeên blijft
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wenden; Hij geeft den wensen van al-

EtXI m
i

len, die Hem vreezen; Hun bede heeft

m
Hij nimmer afgewezen.

=*=r=rr =*

7. De Reeb bewaart de zie], die Hem

bemint ; Maar hij verdelgt, dien Hij godd'-

loos bevindt. Mijn blijde tong zal roe-

ft
g » U »• g & o*'

$ ï É
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dreven, Zich tot Hem om troost begeeft;

^EE5E?£?
Die zijn hoop in 't hach'hjkst lot. VestigtÖ

op den Heer, zijn God.

ï ^ s
4. 't Is de Heek, wiens alvermogen 't Groot

1 9 aI
~*

»* i__lx m
heelal heeft voortgebracht; Die genadig

men in den Heer, En alle vleesch zal

juichen tot Gods eer.

DE CXLVI PSALM.

rijs den Heer met blijde galmen

;

m £

—

^ Lj <^ 2
Gij, mijn ziel. hebt rijke stof; 'k Zal, zoo

4 1 & a 1 »—

y

.
~5—» 4 AV

lang ik leef, myn psalmen Vroolijk wijden

aan zijn lof; 'k Zal, zoolang ik 't licht ge-

niet, Hem verhoogen in mijn lied.

iè * * fr l * ~t~A
~

—

=zf=r
2. Vest op prinsen geen betrouwen, Waar

men nimmer heil bij vindt; Zoudt g' uw

hoop op menschen bouwen? Als Gods

hand hun geest ontbindt, Keeren zij tot

uit denhoogen Ziet, wie op zijn bijstand

1 J=T=^=f ^
wacht, En aan elk, die H«m verbeidt,

^==.
Trouwe houdt in eeuwigheid.

pauze.

ü^ ï=£ 3 ^
Av -Al

5. 't Is de Heer, die 't recht der armen. Der

nümg ^^
verdrukten gelden doet ; Die, uit liefderijk^^ ^^

f
A »*£— »/

erbarmen, Hongerigen mild'lijk voedt;

^-^4 ri^j m
Die gevang'nen vrijheid schenkt, En aan

Trmt

d' aarde weer, Storten met hun aanslag neer

3. Zalig hij, die, in dit leven, Jakobs God ter

hulpe heeft; Hij, die, door den nood ge-

hun ellende denkt.

^^ T~ J f*¥^*^ ^^
6. 't Is de Heer, wiens mededoogen Blin-

den schenkt het lieflij k licht; Wie in 't stof

H~rt * 1 * o V * A ^*=^
3 PÈ Ü^
lag neergebogen, Wordt door Hem weer

-y-üt"»7 » ' I f i| a. i
opgericht ; God, die lust in waarheid heeft,

* i f
-^>4 »

Mint hem, die rechtvaardig leeft.

g ^=^ ï_L s_±*^ 5
7. 't Is de Heer, die vreemdelingen Met

*- ^ £~fefe
5

een wakend oog beschouwt; Weèuwen
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i=^Xi -s> O . o \> ^
wees. in twistgedingen En in kommer,

staande houdt; Maar zijn arm, dervromen

^T~7 » rf f4 »

hoop. Stuit de boozen in hun loop.

8. 't Is de Heer van alle heeren, Sions God,

geducht in macht, Die voor eeuwig zal

regeeren, Van geslachte tot geslacht. Si-m
on, zing uw God ter eer ; Prijs zijn groot-

heid ; loof den Heer.

DE CXLVII PSALM.

aat 's Heeren lof ten hemel rij-^ m m 4 »/
zen; Hoe goed is 't, onzen God te prijzen

!

't Betaamt ons, psalmen aan te heffen,

EB" f f » ^^ ^--4—H^
Die lieflijk zijn, en harten treffen. De

^
Heer wil ons in gunst aanschouwen;

Hij wil Jeruzalem herbouwen; Verga

m&
en en in vree doen leven Hen, die uit

Isrel zijn Verdreven.

:. ifi.j heelt gebrokenen van harte, En

m^ 1

1

^m
Il ij verbindt z' in hunne smarte, Die, in

v * m ^ /

hun zonden en ellenden, Tol Hem zich

inezing wenden. Hij telt het groot

der starren, Die 't scherpst ge-

zicht op aard' verwarren; Hij roept dat

talloos heir te zamen, En noemt die al-

§±£

Ie brj haar namen.

:T

3. Zeer groot is onze Heer, vol krach-

Elr^^-fT =ÉÜ A W
ten; Onpeilbaar diep zijn Gods gedachten;

Daar zijn verstand, nooit af te meten,

Ver overtreft al wat wij weten. Zacht-

brrj-is
—-—T"l ^ ^__^=f^

moedigen wil Hij bewaren, Hy houdt

ze staand' in hun gevaren; Maar god-

deloozen doet Hij bukken, Bezwijken

onder d' ongelukken.

4. Zingt beurtelings , en dankt den Heere
;

3ÖE

Zingt psalmen onzen God ter eere; Dien

God, die» Voor het oog der volken, De-

heem'len dekt met dikke wolken; Die

d' aarde kroont met gunst en zegen, En

haar besproeit met vruchtb'ren regenj

Die 't gras, door mild' en frissen© droppen,

IIIFÉilliiÉiilËÊP"
Doet groeien op de heuveltoppon
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PAUZE.

gH'o » ^ f t f I^T^
5. God wil «al 't vee steeds spijzen,' laven;

!
c
E?fc^ i^ ö*» o » 2

Hfl hoort de stem der jonge raven. Hy
3*KU » Ö ^

heeft geen lust aan 'smenschen krachten,

tH. » f T » »'-*
* « .^w

Aan hen, die daaruit heil verwachten ; De

ïpi *^r:
macht van 't paard en 's mans vermogen

UU jf ijl i M. g
Zyn beide nietig in zynoogen; Aan die

vertrouwen op hun beenen, Wil Hij geen

r-r t
-

» *=^
gunst of hulp verleenen.

6. De Heer betoont zijn welbehagen Aan

hen, die need'rig naar Hem vragen, Hem

vreezen, zyne hulp verbeiden, En door

zijn hand zich laten leiden; Die, hoe

het ook moog tegenloopen, Gestadig op

zyn goedheid hopen. O Salem, roem

§Ö s es ^^

,1
l

»a^-j- .. j. * i'
Hy deelt den liefelijken vrede, Zelfs aan

uw verste grenzen mede ; Met vette

f
m j

f f^*
»• v

f f £g
tarw' wil Hy u spijzen, En kronen met

g ^M^e
zijn gunstbewijzen.

8. Hy zendt op aarde zyn bevelen; Zijn

o» - Z
woord loopt snel door 's werelds deelen;

l*
i> I 3E Ö^E 5É

Hij geeft de sneeuw, om 't land te dekken,

SI.» ft » » 3=*; ^3! EEEË
En tot een zachte wol te strekken ; Wier

ÜP M «=f EESE^
wond're vlokken voor elks oogen Gods

T~T -i 1
"1 » »

macht en wijsheid klaar betoogen; Of

f4 f f * » »v
strooit weer, ten bekwamen stonde, Den

f f y~~T i i ^

den Heer der heeren; Wil uwen God,

7. Hij wil in gunst uw heil bewerken,

De grendels uwer poorten sterken, En

zegent in uw land uw kind'ren; Hy

doet geen krijg uw wasdom hind'ren;

rijm, als stuivend' asch, in 't ronde.

9. Wie zou niet voor Gods grootheid buk-

fefti±r: ^ m-» e J
ken ? Hij werpt zijn y s daarheen als stuk-

ke m m^ ^
ken; Wie zal bestaan voor zijne koude?

Êir»"T~j—+^^ »

»

- .j-/
Daar niemand die verduren zoude, Moet

m^ m
*-~zr&
=^

rijm en ijs weer met elkand'ren, Opzijn

g i.»l rrt»^ . »
~^

bevel, in vocht verand'ren ; Want, waait

t* T~»i » ^--r » * »
<|
s

zyn wind, de waat'ren vloeien, Rivier en

I. I k=È=k ^
beek begint te groeien.

feJE ^g £
10. Hij gaf aan Jakob zijne wetten, Deed
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Isrel op zyn woorden letten ; Hy leerde

bA_ v_£:
z' in zyn wegen wand'len. Zoo wou Hy

^
met geen volken hand'len ; Die moes

&$ 3E *=&
ten zyn getuigenissen En zijn verbonds-H^ ^^ ^
geheimen missen. Laat dan Gods lof

e
ten hemel rijzen ; Laat al wat adem

^&
heeft, Hem prijzen.

DE CXLVIII PSALM.

KI.<E » i ,1 » l » »^

iS^
ooft God, zingt eeuwig 's Heeren^

lof, Gü, die in 't glansrijk hemelhof, Die

=r-f=r^~^t
in de hoogste plaatsen woont, Waar God

t4rr^-$^
u zjjn nabijheid toont : Looft Hem, gij

,

eng'len, legermachten, Die op zyn wil en

wenk blijft wachten ; Looft, held're star-

P ij "f"^ »
:
—^—^pg

ren, maan en zon, Looft d' Almacht,

f ^=^
looft der lichten Bron

2. Verbazend hof van d' Opperheer, Gü,

j-i- 1 t Yj> * »_,..»;.» T^
hoogste hemel, zing zijn eer; Gy, wa-

* »~I » o
teren, die uit de lucht Uw dropp'len stort

•p veld en vrucht. Looft allen, looft

Tf f Y *EÜT
HMrT~tv

Hem met gezangen, Hem, die u 't we-

zen deed ontvangen, Die u een perk.

I

jLt—r*Y-^Tf t y
Ij

niet 'tovertreên, Gesteld heeft door all'

£ ^E^
eeuwen heen.

^F^
3. Loof, aarde, loof Gods wonderdaan;ö ^ ^^^
Gij, walvisch, grond'looz' oceaan; Gij,

B4.~T f f » l
»-"ë

sneeuw en hagel, damp en gloed; Gij,

stormwind, die zijn last voldoet ; Gij, ber-

gen, heuvels, landen, stroomen ; Gy

o=r~r^T^ *

dierb're vrucht- en cederboomen; Looft,

n f t *
? 'f »?**

looft des Scheppers oppermacht, Die uuit

4. Looft, kruipend wild en tam gediert';

Looft, vogels, Hem, die 'tal bestiert ; Gy,

volken, roemt Gods naam ; Gy, maagden,
6 A

en gij, jongelingen. Laat nimmer af

zijn lof te zingen; Eerwaarde grijsheid.

frissche jeugd, Weest in den God uws

5. Looft, looft met waar' erkentenis Zyn

naam, die hoog verheven is ; Dewijl zijn
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B4. f » » i-*- » l
brt^

wond're majesteit Door aard' en hemel

*E3£ T"T-tT4
is verspreid. Hjj wou den hoorn, zoo

irTT^^^^r^r^fT
vol vermogen, Den roem van Israël

verhoogen; Dat woont bij Hem, 't heeft

rr*?~^ » f—r~Tiv
zingensstof. Looft God; zingt eeuwig

t ^^
's He ERex lof.

DE CXLIX PSALM.

ooft, looft den Heer, wien, onbe-
.. & *=t

dwongen, Een nieuw gezang zij toege-
3^

zongen, In 't midden zyner gunstelingen,

Die Hem ter eere zingen. Dat Israël, met

blyden klank, Zyn milden Schepper loov'

endank'; Dat Sions kroost, met lofgejuich,

Zich voor zijn Koning buig'.

2. Laat d' ijverige tempelreien Op fluiten

's Hoogsten naam verbreien ; Hun psalm-

gezangen vroolijk paren Met trommelen

en snaren; Nu God met lust zijn oogen

slaat Op Jakobs uitverkoren zaad; Zacht-

moedigen zijn gunst betoont, En hen

3. Op 't heug'Hjkst zien zijn gunstgenooten,

Door 't heilsieraad, hun eer vergrooten

;

gr*
-

* »
f T f y »^r*

Dies mogen zij van blijdschap springen,

* < i l'
En op hun legers zingen. Het lied, ge-

Kt-t | U_ »
a .1

» yv
wijd aan 's Heeren lof, Die hooger rijst

dan 't hemelhof, Vervult hun keel ; hun^ ^
hand aanvaardt Een scherp tweesnjj-

3e
dend zwaard.

met heil bekroont.

ïm^-t:t tf »

•

1

4. Dus wil d' Almachtig', op hun smee-

pü=
ken, Door hen zich aan de heid'nen

^=^r 3X

wreken; Door hen de wreev'le volken

straffen; Elk loon naar werk verschaf-

ft'-»- ,1 «,1* y fff » i^
fen ; Hun koningen in ketens slaan ; Hun

m
grooten doen in boeien gaan, En 't recht,

gelijk 't beschreven staat, Volvoeren

ÉE

naar zyn raad.

gj^TTT
-
*,* f r^j*^

5. Zoo zal de heerlykheidder vromen Op

^m. 3=3=^*
't luisterrijkst te voorsclüjn komen; Zoo

i

schenkt Gods goedheid hun begeeren; Lof

4
f f I £ ^E*E

zij den Heer der heeren.
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ooft God, looft zyn naam alom

ü XTig 52
Looft Hem in zün heiligdom; Looft des

ET. I f ï. ?.,.*= 3E £m^
Hberen groote macht, In den hemel zjj

;\,4 » i_i_l_i.^
ner kracht ; Looft Hem, om zijn mogend-

5^ k__l_hL±ij
heden, Looft Hem, naar zoo menig blijk

i., » 1 k i^TT-
^~^7

Van zijn heerlijk koninkrijk, Voor zijn

El, l l E £* ^
troon en hier beneden.

2. Looft God, met bazuingeklank ; Geeft

* ^Hem eer, bewijst Hem dank; Looft Hem,

met de harp en luit
;

'Looft Hem, met de

trom en fluit; Looft Hem, op uw bigde

snaren ; Laat zich 't orgel overal Bij het

ITT e 4^ £
juichend vreugdgeschal, Tot des Hee-

i=l
ren glorie, paren.

\M « t 4-j. * »"u
» *?

3. Looft God, naar zijn hoog bevel, Met het

» i
l'T* ^ É3É

klinkend cimbelspel; Looft Hem, op het^^ $^ ^2
schel metaal Van de vroolijke cimbaal;

ï Ë^Ü
Looft den Heer ; elk moetHem eeren, Al

?

int f^gï£ i=g
wat geest enadem heeft ; Looft den Heer,

PUI i=ï2
die eeuwig leeft; Looft verheugd den

Heer der heeren.

-*§!*-
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GEZANGEN
DE TIEN GEBODEN DES HEEREN.

Exodus 20 : 1—17. Deut. 5 : 6—21.

ME^r-j— f=^$=*=ï ï
yn ziel, herdenk met heilig beven,

f ï f 1 ^F=*=
*=*

e
Hoe God, met majesteit bekleed, Zyn wet

teS5^ES ^pg
op Horeb heeft gegeven, Waar Hy deez'

¥ £

ë$_»JIÏ
woorden hooren deed:

Y » f «^»^
2. „Ik ben de Heer, uw God en Koning,^^ ^=^ Pi2
„Die van Egypte u bevrü', U leidend

Ü=S I
uit uw slaafsche woning; Dient dan

f^f* 3EES

m
,geen goden nevens Mij.

È ï YT^ ^

3. „Voor beeldendienst zult gij u wachten

;

,Ik ben de Heer, een ijv'rig God ; 'k Straf

„dien in drie en vier geslachten ; Maar
P= r~r~t"T ^=?

r
schenk myn dienaars 't zaligst lot.

4. „Misbruikt geenszinsden naam des Hee-

rr y l »-^=»=
,ren ^Zweert nimmereenen valschen eed

;

,Want hun, die zynen naam onteeren,

^aË *=?F

m
„Is zijn getergde wraak gereed.

$ ^m
5. „Gedenkt en viert, met vee en magen,Trfhr
Den Sabbath, na zesdaagsche vlyt; God ,^ f » ' » I g ^

„schiep 't heelal in zooveel dagen, En

a f t t
^-y-»-^

heeft den Sabbath zich gewyd.

É
l
^-o— * f

9 $ f=v=êF

6. „Gij zult uw ouders need'rig ©eren, Op-

Il f f t~t~» » »' * ?
*=*

dat uw God, die eeuwig leeft, Uw da-m zm ^& ^ ¥ ^
„gen gunstig moog' vermeeren, In*'t land,

m^ ^^
„dat zyne hand u geeft.

E<E o v f^-f * f^ ^

7. „Gij zult niet doodslaan, noch u wreken.

f f t *
2:

„Breekt nooit den echt: Steelt niemands
6^ É=£ ïg

„goed. . Gij zultgeen valsclrgetuig'nis spre

3^r f t f
i ^fr=

„ken ; Bemint elk met een vroom^emoed.

8. „Uw hart zal nimmer iets *begeeren
tod v 1 —. A . -0 » /g^$=£ -$-4-

p

Van alles, wat uws naasten is; Uw ziel

F^1* v | 3E^ M
„zal, als uw mond, God eeren, En hou-
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y f
1^ o^

.den zyn getuigenis.'

M « ï f
?

?
v

f ? ~*

9. Och of wij uw gebo-ön volbrachten

!

ft a . f
—r- A—**-^

Etr=rff f * » »~^~*~r
Gena, o hoogste Majesteit ! Gun door^~^=4 ĝ_ O Q m
't geloof in Christus krachten, Om die te

ï ^
doen uit dankbaarheid.

1'

DE LOFZANG VAN MARIA.
Lukas 1 : 4G—55.

fjH<E » f"^^ 3=*
yn ziel verheft Gods eer : Mijn

geest mag blij den Heer Myn Zaligma-

Ti » »•
6 y fe^EÉ £

ker noemen, Die. in haar lagen staat, Zyn
-—** . tv A « & ,-V

erf t f ?

dienstmaagd niet versmaadt, Maar van
i fr -trE^ £^=

zijn gunst doet roemen.

^^ 3_Li—

i

£
voelen, Heeft Hij verstrooid, verward,

i.» ft f t~-s
Met alles, wat het hart Dier trotschen

I 4 f » »

mocht bedoelen.

£s$» f »i~^ i-

5. Die stout zyn op hun macht, Heeft Hy'

*£=4=f B=g
=ï

versmaad, veracht, Gestooten van de tro-

AV t * f r^=sg
nen : Maar Hij verhoogt en hoedt Het nede-

§S S i
rig gemoed, Waarin zyn Geest wil wonen.

m^'^r^*^*~*$=&
6. Hij heeft, na lang geduld, Met goederen

"? =f=&7 1^~*E
•s
t

vervuld Der hongerigen monden : Hy

fëti_jU ^^
zag geen rijken aan ; Maar heeft z'. in hun

WÈ

2. Want ziet, om 's Heeren daan, Zal elk

geslacht voortaan Alom my zalig spre-

id
f * Jf_l^E*E^

ken : Wijl God. na rampen leed, Mij grootem rzTH
dingen deed; Nu is zun macht gebleken

=$*"f JËB Ö
3. Hoe heilig is zijn naam! Laat volk by

f f > g=2PP=f f T

volk te zaam Barmhartigheid verwach-

ten; Nu Hy de zaligheid, Voor die Hem

k» £=£ Ö
vreest, bereidt, Door al de nageslachten.

l,<E» y4~l^ É=ï
4. Des Heeren arm iasterk ; ïjy deed een

6:

BH f »•
<•

f r 3^*
krachtig werk: Die hoog zyn van ge-

nen waan, Gansch ledig weggezonden.

\n^-=^^=^=^ T

7. Zyn goedheid klom ten top; Hij nam

nFr*- «—f-ir—r-r*
zün Isrel op, Naar 't heil, zyn knecht be-

i :̂ ^f » f
i

schoren; Gelyk Hij, ons ten troost, Aan

Abram en zyn kroost, Voor eeuwig,

had gezworen.

DE LOFZANG VAN ZACHARIAS.
Lukas 1 : 68—79.

of zij den God van Israël, Den

Heer, die aan zijn erf volk dacht, En,

door zyn liefderyk bestel, Verlossing

heeft teweeg gebracht; Een hoorn d«s heils
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heeft opgerecht ; ]£ Geen Davids huis was^

toegezegd, Dat wil Hij ons nu schenken;

Gelijk Gods trouw, van 's aardrijks och-

tendstond, Door der profeten wijzen mond

Zich hiertoe aan de vaderen verbond

I
*=^ S==É M
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mogen, Elk noem' u Gods profeet, en

geev' u eer'; Gij treedt voor 't aanschijn

m. ^^
van den Heer, En baant zijn weg doormm

i*

leven en door leer.

1=33^

§^£
2. God had hun, tot hun troost, gemeld

Hoe zijn gena ons redden zou Yan on-

Ü ^ ï
zer baat'ren wreed geweld; Nu blijkt

r^rr öl
zijn onverwrikb're trouw; Nu toont Hij

7

¥t^- » ? i
zijn barmhartigheid, Vanouds den vaad'

^Hl_jï' '
? T

ren toegezeid : En dat Hij wil geden-

^ ^m
ken Aan 't heilverbond, aan dien ge-

staafden eed, Dien Hij weleer aan Abram

3^3: g=Tï±T
deed, Aan zijn verbond, dat van geen

wank'len weet.^ f * E s SE
3. Hij speld' ons, dat wij t' allen tijd'.

Wanneer die blijde heildag rees, Vanö Ö ^
'svijands dienstbaar juk bevrijd, Hem

rrr^-TT 5 3
dienen zouden zonder vrees, Naar 't hei

£

lig recht, in ware deugd. O dierbaar kind,

fe3
o stof van vreugd, Geschenk van 'tAlver-

4. Dus wordt des Heeren volk geleid,

E-h»
? f^TT-*~-^

Door 't licht, dat nu ontstoken is, Tot

kennis van de zaligheid, In hunne schuld-

F#^*^=^=f=^ ï S
vergiffenis; Die nooit in schoener glans

verscheen, Dan nu , door Gods barmhartig-.

f-f^fy*:
heen, Die, met ons lot bewogen, Om ons

ÉÉ :£=*
ffj^t » *^

van zond' en ongeval t' ontslaan, Een star

in Jakob op doet gaan, De zon des heus

§SH^I 3r ^

m
doet aan de kimmen staan.

3= ^

5. Voor elk, die in het duister dwaalt, Ver-

strekt deez' zon een helder licht, Dat
~fr— <v \> -7STT -iVS S

hem in schauw des doods bestraalt. Op

'tvredepad zijn voeten richt.

Z

DE LOFZANG VAN SIMEON.
Lukas 2 : 29—32.

* * Y f * * * * /3=^
oo laat Gij, Heer, uw knecht, Naar,

't woord, hem toegezegd, Thans henen-

gaan in vrede; Na hij uw zaligheid,
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i * l i

Zoo lang door hem verbeid, Gezien

2. Een licht, zoo groot, zoo schoon, Ge

fl^r-^3 ^
daald van 's hemels troon, Straalt volk bij

T f » » *
f f | 2

volk in d' oogen ; Terwijl 't het blind

t « l W i 2
gezicht Van 't heidendom verlicht, En

r~ t t t t
*=^

Isrel zal verhoogen.

HET GEBED DES HEEREN.
Matth. 6: 9—13. Lukas 11: 2—4.

p^^^f^T^M^
allerhoogste Majesteit, Die in het

prt i *»-» t f *
rille der heerlijkheid £>e heem'len hebtggf t f "Y f ^
P

tot uwen troon, Wij roepen U, in uwen

T t T f^ **

Zoon, Die voor ons heeft genoeg gedaan,

'> 4y il-nFfp
Als onzen Vader need'rig aan.

2. Geheiligd word' uw naam ; ai, geef, Dat

geer ons door uw Geest en woord; Uw

lof word' eens alom gehoord, En d' aarde

"[ ^ *> » I r .
—«fr-k- a ^T7

met uw vrees vervuld, Totdat G' uw

ryk volmaken zult.

i.<t»' f r~t~" f j> i ...
» p

4. Uw wil geschied', uw wil alleen, £ls in

den hemel, hier beneên ; Uw wil is altoos

ffg£f t f t f *&
wijs en goed; 't Is majesteit al watGy

g Tf r fffc^ZEEg
doet; Dat ieder stil daarin berust', En uw

E JeU-4^
bevelen doe met lust.

t* tr~^F^
'

l~t?
5. Geef heden ons ons daag'lyksch brood;

fcriry-t -£j_ 1 £ «o
Betoon uw trouwe zorg in nood; Gij

i,f i t-ff-f f

weet, wat elk op aard' behoev' ; Dat ons
Ó A . Jl T fr

jti~r~rr^ 2

f—l-Jj^^—^-^r*
elk, waar hy op aarde leev', Dien Va-

dernaam erkennen moog'; Uw deug-

den roeme hemelhoog; Dat elk, als kind,

o

aan U gelijk', En in zijn doen uw

=

3. Uw koninkryk koom' toch, o Heer;

L»_f t~T~f j> l »'^
Ai, werp den troon des satans neer ; Re-

dan geen gebrek bedroev'; Dat nooit

—2V- -O
flfTf il ^p
uw zegen van ons wyk'; Die maakt al-

^ 3-ïl>-T^
leen ons bly en rijk.

;^»t~ryrT ... ^
6. Vergeef ons onze schulden, Heer ; Wy

tx— • + : = *-*BfflTf7^ f

schonden al te snood uw eer; De boos-

h"
f

en al te

ff ê3é
heid kleeft ons altijd aan; Wie onzer^ tr-

z

A—
iff ? 4:»l * Tf ?
zou voor U bestaan, Had Jezus niet

F£s£ i £p^
voor ons geleên? Wij schelden kwyt,

Tp. ^~T
die ons misdeèn.
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ff. *
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7. Leid ons in geen verzoeking ooit ; Ver-

berg voor ons uw aanzicht nooit; Gij

E
!,<> » y=^p-t-^-y1r^:

niet ; Het zegt, daar G' op ons bidden let,

1;

—

^^^itt:,
Geloovig Amen op 't gebed.

weet het, onze kracht is klein , De drif-

ten veel, en 't hart onrein ; Wat wordt

er van ons in dien staat, O Vader, zoo

Gij ons verlaat'

£
8. Verlos ons uit des boozen macht ; Be-

scherm, en sterk ons door uw kracht

;

£
i sterk ons door uw krachi

f—f f f-^ -V-

Wij zijn toch zwak, zijn sterkt' is groot;

f—t-f-p^^
Dus zyn w' elk oogenblik in nood ; Hier

t~t f~rr*=^»^
komt nog vleesch en wereld bij ; Ai, sterk

ons dan. en maak ons vry.

9. Want uw is 't koninkrijk, o Heer, Uw

f4 t t^ m
is de kracht, Uw is al d' eer. L, die

ons helpen wilt en kunt, Die, in uw

Zoon, verhooring gunt, Die door uw

£tr~T~^ É=£
Geest ons troost en leidt , U zy de

lof in eeuwigheid.

10. Ja, Amen, trouwe Vader, ja; Wij ma

alles ziet, Veroordeelt ons in 't naad'ren

DE EERSTE BERIJMING VAN DE

XII ARTIKELEN DES GELOOFS.

G'
£

eloof in God, den Vader, groot

^^
van macht, Die hemel, aard' en zee heeft

voortgebracht; En in Gods Zoon, zijn

PTTTT g
een'gen, onzen Heer, In Jezus, dien ik

£
als den Christus eer ; Die uit een maagd,

na heiig' ontvangenis Van 's Heeren

=^—u~¥=f t«'° ryg
Geest, voor ons geboren is; Die voor ons

» o si^F^^^rr-*^
leed in Pontius' gerecht, Bespot, gekruist,

gedood, in 't graf gelegd, Ter helle daald',

en op den derden dag, Zijn volk tot heil,

opnieuw het leven zag; Ten hemel voer,^
en daar in 't heerlijk leven Ter rechter

E^^
hand zijns Vaders zit verheven ; Vanwaar

i=±E^Et 3^=3CC ^ &
hij weer zal komen, op zijn troon, Ten oor-

:ï o
deel van de levenden en doön.

2. 'k Geloof ook in den Heil'gen Geest

$ *Em £ £
dien w' eeren, Die onzen geest wil troos-

^gj ^^ ö £
ten, leiden, leeren. 'k Geloof een Kerk,

8*
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een algemeen genootschap, Geheiligd, en

vergaard door 's Hemels bood-schap ; Dat

Christus' volk in heilgemeenschap leeft;

God uitverkoren -Ontvangen van den
3=fc&M^h^

Geest van God, Maria's zoon, gehoond,

F=^ £=£ S*=^

Dat God, om 't bloed zyns Zoons, mijn

E=^=?^
schuld vergeeft; Dat ook mijn vleesch zal

6-W
uit het stofverryzen, En ik mijn God in

^-OT^I
't eeuwig leven prijzen.

•kG

DE TWEEDE BERUMTNö VAN DE

XII ARTIKELEN DES GELOOFS.

eloof in God, den Vader, dieö ^S .f

t heelal Geschapen heeft, en houdt in we-

te= y=g^

m
zen, En dat Hij, om zijns Zoons wil, zal

t^£=£r Ê*^--*—

-

Mijn Vader zyn, mijn smart genezen, My

§^=
schenken al het noodiggoed, En 't kwaad,

£E¥-f f i » « ^tf^
dat my op aard' ontmoet, Genadig doen

m
ten beste keeren ; Zyn almacht zal my

&4 *=^ k
steeds behoên; Dat wou Hy, als mijn

Bondgod, zweren; Dit wil Hij, als mijn

m :- V* J-

Vader, doen.

i+£»a=S^^u^^
2. 'k Geloof daarby in Jezus, onzen Heer,

I >ee Vaders Zoon, zyn eengeboren', Dien

* *
ik gelijk den Vadereer, Den Christus, van

Uö. »"4"
f? f rrjL^^

bespot; Die, in Pilatus' tyd, door lyden
ÖÖZ3&r_=£

T ~*~1=4: 2

En kruisdood, heeft voor ons betaald;

Begraven is, na angstig stryden, En dus

fc -'*Q3
ter helle neergedaald.

3. Hij stond weer op, ons tot gerechtigheid,

i WT*~T-^ O *

Toen 't derde licht rees uit de kimmen;

Om, nu bekleed met majesteit, Ten der-

>x<^ y —
don hemel op te klimmen, Waar hij,

g#=t=4-f
in hoogstverheven stand, Ten troon

zit aan Gods rechterhand; Vanwaar wyP^
hem ten oordeel wachten, Met eng'-

len en bazuingeschal, Wanneer Hy

alle de geslachten, 't Zij dood of Ie-

t i^^
vend, richten zal.

4. 'k Geloof ook in den Heil'gen Geest,

die één Met Zoon en Vader is in we-

zen, 'k Geloof een Kerk, die algemeen,^

Die ^hrisflyjc, van God uitgelezen, En

heilig is; waar klein en groot Van 't zelf-
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de heil is deelgenoot; Dat God mijn

65 f f f-<^^ 5
zonden wil vergeven; En dat mijn

I, t~ f ü a . ^~T^
vleesch, weer opgewekt, Dan eeuwig,

met mijn ziel, zal leven, Volzalig, heer-

ËE ^^ ^=ti
lyk, onbevlekt.

BEDEZANG VOOR DE PREDIKATIE.

K'^M KU ^ « »

y

üÜ
God, die onze Vader zijt; Die

t ^ÜS
t' allen tijd' Ons uwe tegenwoordigheid,

tm f * *ti A . » r^
In Christus, wiltbetoonen, Wanneer men,

in uw naam vergaard, Uw Woord ver-

klaart ; Zie ons nu saam daartoe bereid

CE^It-1-T=* ^^ ^ié.

Uw Geest koom' bij ons wonen; Ontsluit

des dienaars hart en mond; Wil hem

gi^~f^T m=s=k
' en ons verlichten; Opdat hij, uit uw

heilverbond, Zichzelf en ons moog' stich-

ten, En wij, op uwe leer gegrond; Ons

leven daarnaar richten.

MORGENZANG.
te

Beschikker van ons deel en lot, VoorA-te

uwe hoed' en trouwe wacht, Ons weer

-± il m
betoond in dezen nacht.

_3_=t__^
- l̂.fl» » -i^g-y^t
2. Verleen ons, na genoten rust, Opnieuw

ö ö » » y

gezondheid, krachten lust; Daar 't lichaam,

door den slaap verkwikt, Zich weder

tot den arbeid schikt.

te
K l,<E» ^^^T T~-*^t> »y
3. Dat wij ons ambt en plicht, o Heer,

te.-* te-—

o

±=
E i^"T t^^^gg
Getrouw verrichten, tot uw eer ; Dat« 3
uwe gunst ons werk bekroon', Uw Geest

i É=Si
ons leid', en in ons woon'.

te
±Ut* ^ "4=^f ,*4 *

5
"

f
4 /

1
4. Zie op ons neder in gena, Opdat ons—te s> a o- » » *ö Ë
werk voorspoedig ga; En scheld ons^ » » f T ï
alle misdaan kwijt, O Heer, die volm «

ontferming zijt.M^^ I f f
• »4 *

6 ^̂

5. Verlicht ons hart, dat duister is; Wil ons,

ET. I » « fT *=^^ *=2

naaruw getuigenis,Doen vlieden alle kwa-

gT^^TT~F"fg ^£ ë
de paan, En ijv'rig in uw wegen gaan.^ » 'i r ? » 4 ^
Schenk uwen zegen by uw woord;

§*^ 3*Z r^r^
Het rijk des satans word' verstoord;

te-^
5^ f ? ^^T^E

Sterk leeraars, sterk onz' overheid, In

=ï ^p=f~a~*-^ 3EE3
't werk, door U hun opgeleid.

2
fe*H> *~*

i f
^-*$=te^

_
7. Troost allen, die, in nood en smart, Tot
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E 1~^~~T^

BEDEZAXG voor het eten.

U verheffen 't angstig hart: Maak ons

gil? ?
v-^i. »^pj=^g

in tegenspoeden stil : Hoor ons, o God,

_^» <E
om Jezus' wil.

BEDEZANG VOOR HET ETEN.

Vader, die al.'t leven voedt, Kroon

Niets is bedekt voor uw gezicht ; Die ons

bestraalt, waar <k\\ ook gaan, Alsehünt

£ iÈIëèS^êH

onze tafel met uw zegen, En spijs en
v3a ö *3Éüï

drenk ons met dit goed, Van uwe milde

^=^
hand verkregen. Leer ons voor overdaad

I *=& SV mmê: tt
ons wachten ; Dat w' ons gedragen als

<> *:

't behoort ; Doe ons het hemelsche betrach-

E ^^ 3=^ i
ten; Sterk onze zielen door uw woord.

0'

DAXKZANG NA HET ETEN

£jb^*5
Heer, wij danken U van harte,

%mm :+: &s»u>—vzr

Voor nooddruft en voor overvloed ; Waar

n±=3r-^^ ^^
menig mensch eet brood der smarte, Hebt

Gij ons mild en wèl gevoed; Doch geef,

dat onze ziele niet Aan dit vergank'lijk le-

IÜÖ » 6 ,/

venkleev', Maar alles doe, wat Gij gebiedt,

I. 6 i »j^ ^E^
En eind'lijk eeuwig bij U leev'.

ATONDZANG.

groote Christus, eeuwig licht,

geen zon, al licht geen maan.

2. Toon ons uw goedheid en uw macht,

Door uw bescherming, dezen nacht: Be-

erf—H^=gE=^=*5=s=^
hoed ons tegen ramp en leed, En blijf

tot onze hulp gereed.

§^H?=£^il^ =Ö
p=+

-r

3. Verkwik ons door een zoete rust.

=3fc
4p>^= f=^rĝA-4-j :

Om goed te doen met nieuwen lust;

Dat onze slaap gematigd zij. Ja zelfs

3fc^Tt^
uw naam tot eer gedij'.

*V 1
1 -. A^ » f f^ "fTT Xr—tr

4. Houd ons gemoed voor U bereid, Op-

ïszxr^^m
dat het blij uw komst verbeid'. Daar

,g£3-T-ï-J =̂&=s=l£L

^tin een stil vertrouwen leeft, Dat Gij

- n Ö=^£^^=F^^=
ons onze schuld vergeeft.

5. Bescherm ons, in den bangen tijd Van

zielsverzoeking en van strijd ; Laat nooit

den boozen vijand toe, Dat hij ons

eenig' hinder doë.

6. Behoed hel gansche christendom; Geef

dat in kruis uw vreugd weerom; Ver
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s
troost het neergebogen hart, En heel in

gunst der kranken smart.

7. O Vader, dat uw liefd' ons blijk' ; O

ttt r-^^F¥
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Zoon, maak ons uw beeld gelijk; O

Geest, zend uwen troost ons neer ; Drie-

ëenig God, U zij al d' eer.

§«
B. MOL.

Ut re mi fa sol la

tEE
^=^

ei ut

3^ ^
Ut ei la sol fa mi re ut.

m
B. DUUR.

^^ --^W

Sol la ci ut re mi fa sol

5
Sol fa mi re ut ei la sol.

PSALMEN EN GEZANGEN,
WELKE MEN OP ÉÉNERLEI WIJZE ZINGT.

Psalm 5 en 64. Psalm 51 en 69.

14 en 53.
n 60 en 108.

17, 63 en 70.
r>

65 en 72.

18 en 144. V 66, 98 en 118.

24, 62, 95 en 111
:>

74 en 116. •

28 en 109. » 77 en 86.

30, 76 en 139. n 78 en 90.

31 en 71. n 100, 131, 142, Mor-

33 en 67.
' genzang.

36 en 68.
ff

117 en 127.

46 en 82.
:i

140, De 10 Geboden



ALPHABETISCH REGISTEE
VAN

ALLE PSALMVERZEN.

A.
Ps.

Aan de zon schonk Gods gezag . 136
Aanbidt Hem need'rig al uw leven 96
Aans. mijn ramp, verhoor mij Heer ; 13
Aardsche machten, looft den Heer, 29
d'Aard' hief uit der waat'ren schoot 136
't Aardrijk en de hemelbogen . .102
d'Aarde sloeg van schrik aan 't beven 77
Ach, de Heer heeft mij doenbukken 102
Ach, waarom trekt G' uw hand dus
van ons af, ........ 74

d' Afgoón van het Heidendom, . . 135
Ai, hoor naar hen, die in gevang'nis

kwijnen; 79
Ai, ruk het woord der waarheid niet

te zeer, 119
Ai, zie, o Heer, dat ik uw wet
bemin; 119

Ai zie, hoe goed, hoe lieflijk is 't,

dat zonen 133
Al ben ik met die smart beladen, . 109
Al d' aard' en alles, wat zij geeft, 24
Al d' afgoön zijn slechts ijdelheden ; 96
Al de heid'nen, door uw handen . 86
d'Algoede God, die door zijn groote
kracht 115

d' Algoede God zy ons genadig, . 67
Al nam ik van den dageraad . . 139
Als een kleed zal 'tal verouden, . 102
Als God ter hooge vierschaar steeg, 76
Als ik, omringd door tegenspoed, . 138
Als ik 't ambt ontvangen zal, . . 75
Alsmij geen hulp of uitkomst bleek, 142
Als 't mij benauwd of bang geval-

len is, 119
Als voor 't oog der nageburen, . . 102
Al 'taard'rijk smeek' U, neergebogen, 66
Al 't tfod'loos volk verdoet G' als

schuim van d'aard' 119
Al 't recht is van hun mond geweken, 5
Al, wat Gij wrocht, zal juichen tot

uw eer; 145
Al, wat hij heeft, hoe hij moog'
klagen, 109

vs.

: 8
6

: 3

1

: 6
:14

:11

13

11

22

80

1

15

1

3

5

1

5

15
5

4

2
2

72
9
2

60
9

4

6

Ps. VS,
Al, wat Hij Izak heeft gezworen, 105 : (>

Al, wie mrj ziet, bespot my boos
te moê ; 22:4

't Alwijs bestuur bevestigt 's vro-

men gangen ; 37 : 12
d'Alwijze God beproeft wel eens

d' oprechten 11 : 3
Al zegt zyn hart: „mijn huis zal

eeuwig staan," 49 :
4'

Al zieikzelfseen leger mij omringen, 27: 2
d' Asch verstrekt mijn kwijnend

harte 102 : 5

Beef, aarde, beef voor 'sHeeren
aangezicht,

't Behaag' U Heer, naar mijn gebed,
't Behaag' U, mrj te redden uit den
nood;

't Behaag' U, mrj gehoor te geven;
Behoud, o Heer, wil bijstand zenden,
Behoud, o Heer, wil ons te hulpe
komen,

Behoud onsHeer der legermachten
;

'k Bekend' o Heer, aan U oprecht
myn zonden;

Bekleed, o hoogste Majesteit, . .

Beminnaars van den Heer;. . .

Bemint den Heer, Gods gunstge-
nooten ;

'k Ben afgezonderd bij den hoop .

'kBen, door uwe wotte schenden,
'k Ben eeuwiglijk gedachtig aan uw
woord;

'k Ben gewoon, in bange dagen, .

'k Ben jong geweest en draag nu
grijze haren;

'k Ben met verschrikkingaangedaan,
Beproef vrij, van omhoog, . . .

Beroof hen niet terstond van 't leven,

Beschaam doormij de stille hope niet

Beschaam hun raadslag t' allen tijde

;

Beschaam, verschr. de goddeloozen,
Beschaam, verschrik hen eeuwiglijk

14:

17
4
1

40: 7
64: 1

20: 5

12

:

1

80: 11

32: 3
132: 6
97: 6

31: 19
88: 3
38: 6

119 47
86 4

37 13
88 10

26 2

59 6
69 3

109 17

31 14

83 10
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Ps. VS.

Beschaam z' in hunnen trotschen

waan, 35 : 2

Bescherm mij tegen 't wreed ver-

mogen, 64 : 3

Bescherm mij voor de goddeloozen, 140: 4

Beschouw, herdenk uw vastge-

staafd verbond ; 74 : 19

'k Betrouw op U; hoor mijn gebeden; 71: 1

'k Beveel mijn.geest in uwe handen ; 31 : 4

Bevrijd mij van 't gew. des snooden, 71 : 3

Bewaar mij toch, o alverm. God ; 16 : 1

Bew. mij voor 't gew. der strikken, 141:10
Bewijs, o Heer, uw knecht gena: 9:13
Bewijs, o Heer, uw mededoogen; 31: 7

't Blij bazuingeschal 81 : 3

Blijf mij in mijne grijsheid sterken; 71 : 13

Blijft gij op Hem betrouwen, . . 128 : 4

Brandofferen, noch offers voor de
schuld, 40: 4

Breng over mij al uw barmhartigh., 119 : 39

Bij dag, bij nacht, ja t' aller ure, . 55 : 6

Bij dart'le brassers aan den disch, 35 : 8
Bij U, Heer, is de levensbron; . 36: 3

D.
Daal haastig ter verlossing neer, . 70 : 1

Daal neder; neig, in gramschap fel

ontstoken 144 : 3

Daar bouwde Hij als hoogten zijne

muren, 78 : 35
Daar God, voor hen bezorgd in hun-
ne nooden 78:12

Daar greep hen beving aan, verv. 48: 3

Daar heeft de vijand boog en schild, 76 : 2

Daar ik moet zien, hoe snoodaards
uwe wet 119 : 27

Daarna toog Israël, gedreven . . 105 : 13

Daarom deed Hij in ijdelheid hun
dagen 78:17

Daarom heeft zich mijn kwijnend
hart verblijd; 16 : 5

Daarom, o Heer, zal ik U eer bew.; 18 : 15
Daar valt de vrees hen aan en breekt
hun kracht 14: 5

Daar wordt uw lof verbreid, . . 26 : 7

Daar zal ik David door mijn kracht, 132 : 11

Daarzal ons 't goede van uw woning 65 : 3
Daar ziet men hen dan zaaien ; . 107 : 19
'k Dacht, hoe 'k God met vreugd
voor dezen 77 : 4

Dan dachten zrj, hoe 't eeuwig Op-
perwezen 78 : 18

Dan, dan wordt Gods trouw verh. 102 : 10
Dan doet uw toornig aangezicht . 21 : 9
Dan ga ik op tot Gods altaren, . 43 : 4
Dan hadden zij ons levende vernield, 124: 2
Dan had geen mensch naar onze

klacht gehoord; 124: 3
Dan maakt Hy weer woestijnen . 107 : 18
Dan moogt g' in zegepraal uw voet, 68 : 12
Dan peinst de ziel: is 't waar? zou

, God 73: 6

Ps.vs.
Dan vindt Gij in onz' offeranden lust, 51 : 10
Dan vloeit mijn mond steeds over
van uw eer, 119:86

Dan wandel ik vol moeds op ruimer
baan, 119 : 23

Dan wordt de mensch door 't rij-

zend morgenlicht 104 : 12
Dan wordt gena van waarheid blij

ontmoet 85 : 4
Dan wordt mijn naam met lofge-

juich geprezen; 87 : 5
Dan zal de Vorst van al uw schoon

getuigen ; 45 : 6
Dan zal ik elk, die 't heilsp. bijsteris, 51 : 7

Dan zal ik hen, die dwaas of wreev'-
lig overtreên, 89 : 14

Dan zal na zooveel gunstbewijzen 72 : 10
Dan zal 't gejuich ten hemel dringen, 20 : 3
Dan zingen zij, in God verblijd, . 138: 3
Dan zou ik voor uw godd'lijk oog 63 : 3
Dan zullen alle menschen vreezen; 64: 9
Dan zult gij recht naar 't outer

treden, 4: 3
Dat Bazans hemelhooge berg . . 68 : 8
Dat, die goddloos zijn, sidd'rend

vreezen, 141 : 11
Dat elk verdrukt' uw bijstand eens

erlang'; 74:20
Dat hen de dood als schuldheer

veile, 55: 9
Dat hen, o God; uw gramsch. sla, 83: 6
Dat ieder, die U vreest, zich tot

mij keer', 119:40
Dat ieder schaamrood zij, ... 97 : 4
Dat Israël nu zegge, blij van geest : 124 : 1

Dat Israël op den Heer vertrouw 131 : 4
Dat mij, o Heer, uw goedertierenh. 119:21
Dat niets uit Gods gedachtenisse, 109 : 8
Dat op uw klacht de hemel scheure ; 20 : 1

Dat 'sHeeren zegen op u daal'; . 134: 3
Dat slaan zal mij het hoofd niet

breken ; 141 :
"8

Dat vreed' en aangename rust, . 122 : 3
Dat vrij , als groene telgen, . . . 92 : 4
Dat zal den Heer veel aangena-
mer zijn 69 : 13

Dat zich de hemelen verblijden: . 96 : 8
Dat Sions berg weergalm' van
vreugd ; 48 : 5

De bergen zullen vrede dragen, . 72 : 2
De bitt're smart verteert mij n leven ; 31 : 8
De booze keurt zich vrij van alle

banden 12 : 8
De booze leugensprekers dolen . . 58 : 3
De booze neemt, door hebzucht aan-

gedreven, 37 : 11

De dag is d'uw'; ook vormdetGij
den nacht ; 74 : 16

De Philistijn, de Tyriër, de Mooren, 87 : 3

De goddelooze zal dit goede . . . 112 : 6
De God des heils wil mij ten her-

der wezen; 23 : 1
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Ps. VS
De Godheid sprak en donderd' in

de lucht; 104 : 4
De Godsrivier doet G' overvloeien, 65 : 7

De gouden zon weet, waar zij schuil

moet gaan, 104 : 10
De groote God, die 't recht verde-

digt, sloeg 14 : 2
De groote Schepper aller dingen . 33 : 7

De harten der Egyptenaren, . . 105 : 14
De beem'len zijn getuigen van zijn

recht; 50: -8

De Heer betoont zijn welbehagen 147 : 6
De Heer bewaart de ziel, die Hem

bemint; 145 : 7

De Heer, de God der legerscharen, 46: 4
De Heer, de God der legerscharen, 46 : 6
De Heer, die goed, doch ook recht-

vaardig is ; 129 : 3
De Heer, die 't waar' van 't valsch'
kan onderscheiden ; 12:3

De Heer heeft zich als d' aller-

hoogste Koning, 103 : 10
De Heer is aan de spits getreden, 118: 4
De Heer is God, erkent, dat Hij 100: 2
De Heer is groot, een heerlijk God, 95: 2
De Heer is groot; elk zing' zijn lof; 48: 1

De Heer is mijn genoegzaam deel,

mijn goed; 119:29
De Heer is mij tot hulp en sterkte, 118 : 7

De Heer is recht in al zijn weg
en werk; 145: 6

De heerlijkh. der hoogste Majesteit 104:16
De Heer mijn Bondgod, was voor

dezen, 94 : 12
De Heer regeert, de hoogste Majest. 93 : 1

De Heer toch slaat der menschen
wegen ga , 1:4

De Heer verlost en spaart . . . 34 : 11

De Heer wild' op mijn kermen, . 6:9
De Heer wou mij wel hard kas-

tijden, 118: 9
De Heer zal hem, op 't ziekbed

neergestort, 41 : 2
De Heer zal in dit moeilijk leven; 94: 8
De Heer zal opstaan tot den strrjd, 68 : 1

De Heer zal steeds uw rechterhand
verzeilen; 110: 5

De Heer zal u steeds gadeslaan, . 121 : 4

De Heer zal zijn een hoog vertrek 9: 9
De heid'nen zijn, door waan misleid, 9 : 15

De hemel blijft nog met den aard-

kloot staan, 119:46
De hemel looft, o Heer, uw won-

deren dag en nacht; . . . . 8 (
.) : 3

De koningen, hoe zeer geducht, .. 68 : 6
De Koning rust op uwe trouw . 21 : 7

De lofzang klimt uit Sions zalen . 65 : I

De mensch zal eerl. vroolijk zeggen : 58 : 8
Denk aan 't vaderlijk nieêdoogen, . 25: 3
'kDenk aan ö, o GocLin • t kingen, 42: 4

Der boozen schaar heen lang op mij

..fht, 112 : 48

Ps.vs.
Der goden God verheft zijn stem
met macht, 50

De rijkdom zal zyn huis verzeilen; 112
De schrik desnachts doet u niet vliên 91
Des Heeren Engel schaart ... 34
Des Heeren vrees is rein; ... 19
Des Heeren werken zyn zeer groot, 111
Des Heeren wet nochtans, ... 19
Des Heeren woord is rein, en al

zijn. spreken 12
De snoodste laster stroomt d' ont-

aarden 59
De sprinkhaan en de keverkwamen, 105
De stammen, naar Gods naam gen., 122
De stedelingen zullen bloeien, . . 72
De steen, dien door de tempelb. 118
De stem des hooners moet ik hooren ; 44
De stoute zondaars zullen snel . 9
De trotsche dwaas zegt in zijn boos
gemoed: 14

De trotsche dwaas zegt in zijn boos
gemoed: 53

De trotschen, nrjdig om mijn zegen, 140
De velden zijn bedekt met kudden ; . 65
De volken zullen, Heer, U loven, 67
De volken zullen U belijden, . . 67
De vromen zullen U verhoogen, . 140
De vruchten van hun huw'lijksbed, 21

De vijand dorst, bij al ons leed, ons
tergen, 137

De waat'ren keerden in hun kolk; 106
De wet zijns Gods is in zijn hart
geschreven, 37

Dewijl Hij hen verzaadde, . . .107
Dewijl zijn ziel mij teer bemint, . 91

De wijnstok werd door hagel neer-

gesmeten; 78

De zondaar zal verdelgd zijn op
Gods wenk; 104

De zotten overtreden; 107

Die de vorsten, trotsch van moed, 136
Die, door dien verdeelden plas . . 136

Die glans straal' Ephr. in d' oogen; 80
Die gunst heeft God zijn volk bew., 105
Die hier bedrukt met tranen zaait, 126

Die hun land, dat d' oogen streelt, 136
Die hij, van ver uit d' oorden, . . 107

Die in onzen lagen stand; . . .136
Die in zijn wandel zich oprecht, . 15

Dieliefdeg. moetelk tot liefde nopen, 133

Die met zijn tong niet achterklapt; 15

Die nooit zijn geld op woeker geeft ; 1

5

Die onnatuurlijk' offerand', . . . 106

Die ons, onder 't leed gebukt, . . 136
Dies heb Ik, door hun tergend kwaad 95

Dies hebtG', o God, hun last. verl., 106

Dies zwoer d' Almachtige, dat Hij 106

Die, tot wering van 't geweld, . . 136

Die voorheen mij teer beminden, . 38

Die vorst Pharo's legermacht . . 136

Die, wars van 't kwaad, niet in de

zonde leeft; H (
.>

4

19

11

9

17

: 1

: 5
: 9
: 3
: 2

:13
:10

: 2

: 7

:16
: 5
: 7

:24

:18
:

9'

:18
:14
. o

:24
: 3

:21
: 2
:23
: 2

: 2

: 3
: 5
:21

: 24

15
17

11

15
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Ps. VS.

Die zal, door 's Heerex gunst geleid, 24 : 3

Die zeggen: ..wij, wij zullen zege-

pralen, 12 : 4

Die zijn volk, als bij de hand, . . 136 : 16

Dikke wolken goten water ; . . . 77 : 10

Dit alles spoorde God tot wraak. . 106 : 22

Dit doet Jozefs zaad, 81 : 5

Dit duurde, tot ik uit dien drom . 73 : 9
Dit hoorde God en heeft, op 't felst

ontstoken, 78 : 30
Dit hoorde God, en werd op 't hoogst

verbolgen; ......... 78 : 11

Dit is de dag, de roem der dagen, 118 : 12

Dit is, dit is de poort des Heeren; 118:10
Dit loon krijg' elk van 's Heeren
handen; 109:12

Dit lot is u beschoren, 128 : 3

•Dit overstelpt mij n geestmetrouwe ; 1 43 : 4
Dit zag dezeemet bevend' oogen aan, 114: 2
Doch gij , mijn ziel, het ga, zoo 't wil, 62 : 4
Doch Jozefs tent liet Hij veracht'lijk

varen ; 78 : 34
Doch om zrjns naams wil, omzijn
macht 106: 6

Doch opU zien mijn schreiend' oogen; 141 : 9
Doch riepen z'in d' ellende; . . . 107: 7

Doch riepen z'in d' ellende, . . . 107:10
Doet bij uw harp de psalmen hooren; 98: 3
Doe bij uw knecht weldadigheid, o
Heer; 119 : 9

Doe een teeken mij ten goede, . . 86 : 9
Doe hen altoos onzeker gaan, . . 35 : 3
Doe hen besch. staan en bezwijken; 71: 9
Doe misdaan toe tot al hun euvel-

daan; 69:12
Doe mij niet mee vergaan, . . . 26 : 10
Doe mij op 't pad van uw geb. treên; 119 : 18
Doe 't kwade, bij hen ondernomen, 28 : 3
Doe tot vergelding, Heer derheeren; 140: 9
Door al uw deugden aangespoord, 138 : 2
Door Gods gena wordt mijne ziel ger., 57 : 3
Doorgrond m', en ken mijn hart, o
Heer; 139: 14

Door 's Hoogsten arm 't geweld
onttogen, . . . ... . . . 66 : 6

Door uw arm en alvermogen . . 77 : 9
Door uwen toorn vergaat ons kwij-
nend leven; 90: 4

Door uw gramschap, fel ontstoken, 38 : 3
Draagt Gij , o God, hen nog geduldig ? 5:10
Durft gij bestaan te twisten met
mijn kracht? 2:3

Dus hebben z' ook doldr., onbesuisd, 74 : 6
Dus heeft de Heer tot mijnen Heer
gesproken: , 110: 1

Dus krijg ik van mijn plicht, . . 19 : 6
Dus toog 't verk. volk des Heerex 105 : 23
Dus wordt gewis, in 't veilig samen-

leven, 11 : 2
Dus wil d' Almachtig' op hun
smeeken 149 : 4

Dus zij 's Heeren naam geprezen, 102 : 12

E.
Ps.vs.

Een dikke rook ging op, waar Hij

zich keerde, 18 : 3
Een godd'loos rot heeft mij ten roof

gesteld; 119:31
Een lasteraar, een leugenspreker, . 140 : 11

Een listig volk heeft bo sentrotsch
van aard, . . . .

~ 119 : 43

Eenm. sprak God tot mij een woord, 62 : 8
Een net belemmerd' onze schreden ; 66 : 5

Een stroom van ongerechtigheden 65 : 2

d'Eenvoudigen wil God steeds gadesl.; 116: 4

Een vuurgloed gaat Hem voor, . 97 : 2

Eerlang gedenkt hieraan het we-
reldrond; 22:14

d' Eersten van den Staat, .... 47 : 5

Eert geen uitlandsch god, . . . 81 : 10

Egypteland zag al het eerstgeboren' 78 : 26

't Eind der aard werpt dampen uit ; 135: 4

Elk, die Hem vreest, hoe klein hij

zij of groot, 115: 7

Elk mocht zijn brood, zoo mild hem
toegemeten, 78 : 13

Elk woedt om strijd, en toont zich

onbeschroomd; 74: 5

En ik, die Vorst, met zooveel macht
bedeeld, 2: 4

'k Erken nochtans, Gij, Gij zijt hei-

lig, Heer, 22 : 2

F.

Fnuik Gij , o Heer der goddel. kracht ; 10:8

G.

Gaat niet de mensch, als in een
beeld, daarheen, , 39

:

4

Gaat tot zijn poorten in met lof, . 100

:

3

Gansch anders is 't met hem, die

't kwaad bemint ; 1:3
Gansch Gilead behoort aan mrj ; . 108

:

4

GanschMoab buigt zich dienstb. neer, 108

:

5

Gansch Sion was verheugd, . . . 97 : 5

't Gebergte smelt als was, . . . 97

:

3

't Gebruis der zee doet Gij bedaren 65 : 5
Gedenk aan David, aan zijn leed; 132: 1

Gedenk aan 't woord, gesproken tot

uw knecht, 119 : 25
Gedenk den smaad, dien elk van
uwe knechten lijdt; 89:20

Gedenk niet meer aan 't kwaad, dat
wij bedreven ; 79

:

4
Gedenk, o Heer, gedenk aan d' Edo-
mieten 137 : 4

Gedenk, o Heer, hoe zwak ik ben,

hoe kort van duur; 89 : 19
Geduchte God, hoor mijn gebeden; 43: 1

Geef dan eeuwig eer 99

:

8
Geef, dat mijn oog het goed' aansch., 106 : 3

Geef d' eer aan 't eeuwig Opperw.; 96: 5

Geef Gij ons hulp in tegenheên ; . 60

:

7

Geef Heer, den goeden uwen zegen, 125: 4

Geef, Heek, den Koning uwe recht., 72 : 1
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Ps. VS.

Geef. Heer. opdat van angst en strijd 60: 3
Geei'ons gena, geef ons gena, o Heer; 123: 2

Geef 't wild gediert', dat niets in

't woén ontziet, 74 : 18
Geeft den God des hemels eer; . 136 : 26
Geen ding gesch. er ooit gewisser, 33: 5
Geen druk beschaamt hun hoop in

bange tijden; 37 : 10
Geen geval, geen zorg, geen list, . 75 : 4
Geen kwaad gerucht zal hem ontz. ; 112 : 4
Geen leeuw is heeter op de jacht; 17: 6

Geen onheil zal de stad verstoren, 46 : 3
Geen vader sloeg metgrootermeded. 103 : 7

Geen ijd'le zorg doe u van 't heil-

spoor dwalen ; 37 : 3
Geleid door 's Heeren alvermogen, 105 : 8
Geloofd zij God, die zijn-genade . 31 : 17
Geloofd zij God, wiens open' ooren, 28 : 5
Geloofd zjj Isrels groote God, . . 106 : 26
Geloofd zij God met diepst ontzag, 68 : 10
Gelijk de pijlen in de hand, . . . 127: 4
Gelijk een duif, door 't zilverwit, . 68: 7

Gelijk een sprinkhaan omgedreven, 109:14
Gelijk 'tgebergt', dat, hoog gerezen, 125 : 2

Gelijk het gras is ons kortst, leven, 103: 8
Gelijk zich die niet laat bezweren, 58 : 4
Gemeene lieden immers zijn . . 62: 6

Genaak, gen. in gunste tot mijn ziel; 69: 8
Gena, o God, bescherm mij door
uw hand ; 56 : 1

Gena, o God, gena, hoor mijn gebed : 51 : 1

Gena, o God, gena, hoor mij n gebeên : 57 : 1

Gerechtigh. en recht heb ik gedaan 119:61
't Geroep des vijands doet mij beven ; 55 : 2
't Getal van mijn verv. is zeer groot; 119:79
Getr. God, de heidnenzyn gekomen; 79: 1

Getrouwe Heer, Gij wilt mijn goed,
mijn God, 16 : 3

Gewis, Gij zult all' eeuwen door, . 21 : 6
Gewis, hoe hoog de nood mag gaan, 68 : 11
Gezegend z\j de groote Koning, . 118:13
Gezegend zij de Heer, dief allen tij de 144: 1

God baande door de woeste baren, 66 : 3
God bracht na tegenheden, . . . 107 : 4
God breidd' een wolk uit om zijn

scharen 105 : 21
God deed zijn volk met wisse treden, 105 : 20
God de Heer regeert; 99 : 1

God, die helpt in nood, .... 99 : 2
God, die het recht met kracht ver-

dedigt, sloeg 53 : 2
God, die op 't recht zijn troon wil

stichten, . . . .

' 7:6
God, die vrees'lijk is en groot;. . 135: 5
God geeft den wijn, tot vreugd voor

't hart bereid; 104 : 8
God geeft zijn gunstvolk moed en

krachten: 28: 6
God heb ik lief, want die getr. Heer, 116; 1

God heeftbij onswatgroots verricht: 126: 2

God heeft dewaap'nenaangegrepen; 7: 7

God heeft voor 'tgroote licht, . . 19 : 3

Ps.
God heerscht als Opperheer; . . 97
God is bekend bij Juda's stam, . 76
God is een toevlucht voor de zijnen, 46
God is goed; looft Hem te zaam . 135
God is groot; ik weet, dat Hij . . 135
God is mijn licht, mijn heil, wien
zou ik vreezen? '. "27

God is op 't hoogst geducht in zij-

ner Heil'gen raad, 89
God is 't verbroken hart .... 34
God laat hen nooit in 's haters wreed
vermogen; . 37

God roeit hen uit, die 's vromen
rust verstoren; 37

God schiep aan des hemels trans 136
God slaat een gram gezicht ... 34
Gods macht verbreekt den arm der •

goddeloozen, 37
Gods offers zijn een gansch verbro-
ken geest, 51

God sprak, en deed de vorsten weten: 105
Gods rechterhand is hoog verheven

;

118
God stilt, alom de oorelogen: . . 46
God vaart, voor het oog, .... 47
Gods verborgen omgang vinden . 25
Gods vriend'lijk aangezicht ... 97
Gods wagens, boven 't luchtigzwerk, 68
God wil al 'tvee steeds spijz., laven; 147
Gods wraak ontwaakt en trekt den
trotschen tegen, 37

God zal hen zelf bevest. en schragen

,

87
God zal mij hooren, en hen plagen, 55
God zal mijn hoofd nu boven 's vij-

ands benden 27
God zal u voor zijn wr. doen bukk., 52
God zal zijn waarh. nimm. krenken. 1 < »ö

God zorgt, als 't leed genaakt, .

'. 34
God zij altoos op 't hoogst geprezen

;

66
Gord, gord, o Held, uw zwaard aan
uwe zijde: 45

Groot en eeuwig Opperwezen ; . . 38
Gun leven aan mijn ziel, dan looft

mijn mond 119
Gij boozen, wijkt, opdat ik steeds

't gebod 119
Gij deedt hem wel, een weinig tij ds

beneden, 8
Gij deedt mij veel benauwdh. smaken, 71

Gij, die geducht zijt in vermogen, 5

Gij, die God vreest, gij allen, prijst

den Heer; 22

:

(Jij, die hem gunstig hebt gered, . 21

Gij doet ons bevend rugw. wijken, 44 :

Gij doet ons tot een spreekw.strekk. 44 :

Gij evenw., Gij blijft dezelfd' o Heer; 74 :

Gij geeft, dat d' uitg. van den morgen 66 :

Gij geeft hem, wijd en zijd in alle

landen, 8

:

Gij grieft mij door uw schamp're
woorden, 52:

Gij hebt èn metgezel èn vrind, . 88 :

(Jij hebt ni'in'thart meer vreugd geg., 4 :

vs.
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Ps. VS
(jij hebt mij. Heer, met kracht om-
gord tot strijden; 18:12

Gij hebt mij in den kuil gelegd, . 88 : 4

Gij hebt mijn gansch gestel doorgr., 139 : 7

Gij hebt my uit den twist des volks
verheven, 18 : 13

Gij hebt mij vanm ij nkindsche dagen 71 : 12

Gij hebt mijn weeklacht en geschrei 30 : 8

Gij hebt mij n ziel bev. voor den dood ; 56 : 6

Gijhebt, oHEER,in'tdoodl.tijdgewr., 116 : 5

Gij hebt uw land, o Heer, die gunst
betoond; 85: 1

Gij hebt uw troon van eeuwigh.gegr. 93: 2

Gij hebt uw volk een harde zaak 60 : 2

Gij hebt van acht'ren mij bezet; .139: 3

Gij hebt veel goeds bij uwen kn. ged. ; 1 19 : 33
Gij hebt weleer van hem, dien Gij

geheiligd hadt, 89 : 9
Gij hebt, wijl niets Uw oog weerh. ; 139 : 9
Gij, Heer, Gij zet den boozen palen, 55 : 14
Grj, Heer, verdelgtden logenspreker 5 : 6
Gij, hemel, aard' en zee, vermeldt
Gods lof; 69 : 14

Gij immers, Heer, Gij zijt het, door
Wiens macht 22 : 5

Gij, Koninkrijken: zingt Gods lof; 68:16
Gij maakt eerl. mij 't levenspad bek., 16 : 6
Gij. met hen begaan, 99 : 7

Gij overstr. het menschd. ; zij n verm . 90 : 3
Gij scheldt en straft vervl.hoovaardij, 119 : 11
Gij schiept het barre noord' en 't zoe-

le zuiden saam ; 89 : 6
Gij scholdt de heid'nen keer op keer, 9 : 5
Gij, 's Heeren kn., looft den Heer; 113: 1

Gij spleet weleer de Schelfzee door
uw kracht, . . . . . . . . 74 : 13

Gij spot verg., beschimp, den raad 14: 6
Gij temt de woeste zee, zij luistert

naar uw wil ; 89 : 5
Gij toch, Gij zijt hun roem, de kracht
van hunne kracht; 89 : 8

Gij toetstet mij bij dag en nacht; 17: 2
Gij volken, hoort, waar g' in de we-

reld woont, 49: 1

Gij volk, uit Abraham gesproten, . 105 : 4
Gij vondt in ons een welbehagen, 80 : 6
Gij, vrees'lijk zijt Gij in 't gericht; 76: 4
Gij weet, o God, hoe 'k zwerven
moet op aard' ; . . . . . . . 56 : 4

Gy zalft mijn hoofd; Gij doet mijn
blijdschap groeien 23 : 3

Gij, zal hij zeggen, zijt mijn Vader
en myn God, 89 : 12

Gij zelf, o God, die uit uw woning, 44 : 3
Gij zit, gij spreekt van uwen broe-

der kwaad ; 50 : 8
Gij zoldert in de waat'r. uwen troon, 104 : 2
Gij zult aan d' een' en d' and're hand, 91 : 4
Gij zult met luister mij omringen, 71 : 16
Gij zult nieuwe dagen voegen, . . 61 : 5
Gij zult nochtans het leven derven, 82: 4
Gij zult opstaan, ons beschermen, 102 : 7

Ps.vs.
Gij zult uw volk een schuilpl. wezen

;

31 : 16
Gij zult uw volk in bange tegensp

,
12: 7

Gij zijt alleen, (wat zou ik vreezen?) 31: 3
Gij zijt mij, Heer, ter schuilplaats

in gevaren; 32 : 4
Gij zijt mijn God, U zal ik loven; 118:14
Gij zijt, o Heer, van d' allervr. jaren, 90 : 1

Gij zijt volm-. Gij zijt rechtv., Heer ; 119 : 69

H.

'k Haat ranken, vol van kwaad' en
bitt're vrucht, 119:57

'k Had hun haters ras . . . . . 81:16
'kHad om mijn haters 't kleed gesch., 35: 7

'k Had u dan tot spijs' . . . . 81 : 18

't Hart schokt in mij heen en weder, 38 : 10

Haters van den Heer, 81 : 17

'k Heb aan dit volk, dat Mij vergat, 95: 6
'k Heb and'ren al de rechten van
uw mond 119 : 7

'k Heb eens gezworen bij mijn eigen
heiligheid: 89:15

'kHeb Heer, des nachts aan uwen
naam gedacht; 119:28

'k Heb hun hals bevriid .... 81 : 6
'kHeb hunne rechters vry gelaten ; 141: 7

Heb ik mijn ziel niet stil gezet, . 131 : 2

'k Heb in mijn hart uw rede weggel., 119 : 6
'k Heb lang den Heer in mijnen
druk verwacht, 40 : 1

'k Heb mijn tranen, onder 't klagen, 42 : 2

'k Heb U voorwaar in 't heiligdom, 63 : 2

'kHeb uw geboón, mijn God, dies

meer dan goud, 119:64
Heeft dan dit volk, dat groeit in

euveldaan, 14 : 4
Heeft dan dit volk, dat groeit in

euveldaan, 53 : 4
Heeft dan, o Heer, uw gramschap
nimmer end' ; 85 : 2

Heer, ai, maak mij uwe wegen . 25: 2
Heer, doe mij spoedig adem halen; 143: 7

Heer, door goedheid aangedreven 86 : 3

's Heeren goedheid kent geen palen, 25: 4
's Heeren stem, op 't hoogst geducht, 29: 2

's Heeren stem ontbloot het woud; 29 : 5

's Heeren stem verbaast natuur ; 29 : 4
's Heeren wonderstem verbreekt, 29 : 3
Heer, ik voel mijn krachten wijken, 38 : 22
Heer, onze Heer, grootm. Opperw., 8: 1

Heer, onze Heer, grootm. Opperw., 8: 9
Heer, open Gij mijn lippen door
uw kracht; 51 : 8

'k Hef mijn ziel, o God der goden, 25 : 1

Heft uwe handen naar omhoog; . 134 : 2
Heilig zijn, o God, uw wegen;. . 77 : 8
Helaas, het bestvan onze beste dagen 90: 6
Hen, die op mijne ziele loeren, . 71 : 7
Herd. de trouw, aan ons voorh. bet. ; 74 : 2

Herd., mijn God, herd. die wonderd., 74 : 17
Herinnert u, gij roekeloozen; . . 4:2
Het aard'r. zij rechtvaard. en vromen 37 : 15
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Ps.vs.
Het brieschend paard moet eind'-

lijk sneven. 33 : 9
Het donker bosch weergalmt op

't heesch geschreeuw .... 104 : 11

Het heidend. werd voorhen weggedr.; 78: 28
Het heil is ver van 't goddeloos gesl., 119 : 78
Het heillot. dat rechtvaard. verkr., 37 : 20
Het kost'1. bloed van uwegunstgen., 79: 2
Het nuttig vee en 't roofz. boschged. 104 : 6
Het onderpand van 't heerl. alverm., 78 : 31
Het ruime hem elrond 19 : 1

Het trotsche Moab, overheerd, . . 60: 5
Het trotsch gedrag des boozen doet 36 : 1

Het volk, dat Gij hebt uitverkoren, 44: 7

Het vogeltje vindt schuilplaats in

hun loof, 104 : 9
Het vuur versl. de strtjdb're jongel. ; 78 : 32
Het woeste volk zal voor Hem kn. ; 72 : 5
Hier raakten zij aan 't kwijnen, . 107; 3
Hoe blinkt het alles door vertooning 96 : 4
Hoe dierbaar zijn m' uw wonderd., 139:10
Hoed mijn ziel, en red z'uit nooden 25 : 10
Hoe goddelijk en schoon . . . . 19 : 2
Hoe groot en schitt'rendiszyneer 21: 5
Hoegroot, hoe vrees'lijk zyt G'alom ; 68 : 17
Hoe groot is 't goed, dat Gij zult gev., 31 : 15
Hoe groot zijn, Heer, uw werken; 92: 3
Hoe hij zijn oog op hen had neergesl. 78 : 22
Hoe kleeft myn ziel aan 't stof; ai,

zie mijn nood, 119:13
Hoe lang, Heer, zuil. dan de boozen, 94 : 2
Hoe lang, o God, zal in dit zwaar

verdriet, 74 : 10
Hoe lang, o Heer derlegermachten; 80 : 3
Hoe lang, o Heer, mijn toeverlaat, 13: 1

Hoe lang, o wreedaards, zoekt gij dan 62 : 2
Hoe lang zal ik, door tegenheên . 13 : 2
Hoe lang zult Gij in gramschap zyn

ontstoken? 79 : 3
Hoe lief heb ik uw wet, het is mijn

doel 119:49
Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot, . 84: 1

Hoe menigmaal hebt G' ons uw
gunst betoond, 74 : 15

Hoe vreeslij k groeit, o God, . . 3:1
Hoewel zijn weg niets is dan rjdelh. 49 : 5
Hoe wonderbaar is uw getuigenis; 119:65
Hoe worden zij tot ieders schrik . 73 : 10
Hoe zalig is het volk, dat naar uw
klanken hoort; 89 : 7

Hoe zoet zijn my uw redenen gew. ; 119 : 52
't Hoogmoedig volk dicht leugens

tegen mij; 119:35
Hoopt op den Heer, gij vromen; . 130: 4
Hoor, Heer, mijn stem naar uw

goedgunstigheid 119:76
Hoor naar mijn stem en kerm. sm.; 28: 2

Hoor mijn gebed, mijn bang geroep,

o Heer; 39 : 8
Hoor mijn geschrei; 'k ben uitget, 142: 6

Hoormü» oHeer, uw goedertierenh. 69 : 7

Hoor, o Heer, verh. mijn smeeken; 10Ö : 1

Ps
Hoort mij, zei ik toen, .... 81
't Hoovaardig volk heeft mij op

't felst bespot; 119
Houdt dan uw tong in toom ; . . 34
Houdt uw geslacht mijn heilverb., 132
Hun aanslag is verwoed en boos, 83
Hun drift, aan snood bedrog verb., 64
Hun hand, hoe fraai bewerkt, tast

nooit iets aan 115
Hun hart vergat den Opherheer, . 106
Hun hart was boos, vervuld met

slinksche streken, 7
Hun mond is vol van last'ren en
van liegen; 144

Hun mond tast zelfs den hemel aan, 73
Hun tatel word', o God, hun tot een

strik, 69
Hun tong, die and'r. durfd' onteeren, 64
Hun tongen scherpen zij als slangen ; 140
Hun vijand heeft hen wreed verdr., 106
Hun zwaard deed hen dit land niet
erven 44

Hun zijtGijgoed, diegoedert.hand'1. 18
Hij dacht in gunst, door hunne
ramp bewogen, 78

Hij deed vol kracht hen voor zijn

pijlen zwichten; 18
Hij deed zijn knecht van achter

't vee zich spoeden, 78
Hij, die op Gods bescherming wacht, 91

Hij, die uw naam in waarheid kent, 9
Hij, die vol ijdelheid, 26
Hij doet de groote waat'ren zwellen, 33
Hij doet den storm bedaren, . . 107
Hij gaf aan Jakob zijne wetten; . 147
Hij geeft m' opnieuw een danklied

tot zijn eer, 40

't Hijgend hert, der jacht ontkomen, 42

Hij heeft een diepen kuil doen delv., 7

Hij heeft de kracht zijns werks get.; 111

Hij heeft den vloek opzich genomen; 109

Hij heeft gedacht aanzijn genade; 98
Hij heeft, o God, van U begeerd, . . 21

Hij heeft voorheen aan Mozes zijne

wegen, 103

Hij heeft zijn wortels uitgeschoten; 80
Hij heelt gebrokenen van harte, . 147

Hij is, al treft u 't felst verdriet, .121
Hij is door elk beroofd, den nabuur

tot een smaad; 89

Hij kan dien prijsder ziele, dat rants. 49

Hij kreeg van Pharaö in handen, 105

Hij ligt verbrand en afgehouwen; 80

Hij loert, en houdt zich in het don-
ker schuil; 10

Hij maakte, Hij, die heerlijk is, .111
Hij schept in 't heilig recht behagen; 33

Hij si. zijn handen aan zijn vrinden, 55

Hij sprak: „Ik zal de schoonste
landen; 105

1 1 Ij strooit steeds uit aan alle zijden, 1 12

Hij verbaasde Pharo's hof ; . . . 135

vs.
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Ps. vs.

Hij vleit zich, dat de Godheid dit

vergeet'; 10 : 9

Hij wekt met slechts te spreken, . 107 : 13

Hij wil in gunst uw heil bewerken ; 147 : 7

Hij wil uw offerspijz' gedenken; . 20 : 2

Hij zal dit kwaad, dit boos bestaan, 54 : 3

Hrj zal eeuwig in vermogen . . . 61 : 6

Hij zal in alle ramp en pijn, . . 91 : 8
Hij zal mijn haters weren ... 6 : 10
Hij zal naar 't recht de woeste heid

1
-

nen richten, 110 : 6
Hij zal noch wank'len, nochbezw., 125: 1

Hij zal op weg eens drinken uit -

de beken 110 : 7

Hij zal uit 's vogelvangers net . . 91 : 2

Hij zal zijn volk niet eindel. kast., 103 : 5

Hrj zelf zal aan het wereldrond . 9:8
Hij zendt op aarde zijn bevelen; . 147 : 8
Hij ziet zijn dag, den dag zijns oor-

deels, komen, ....... 37 : 7

Hij zocht alom, maar ach, Hij vond
er geen; 14 : 3

Hij zocht alom, maar ach, Hij vond
er geeij 53 : 3

Hij zoekt en Hij gedenkt het bloed, 9:12
Hij zond een heir, door niemands
hand te weren, 78 : 23

Hij zond, in plaats van vruchtb'ren
regen, 105:18

I.

Ik ben, als dood, in 't hart vergeten, 31 : 10
Ik ben een vriend, ik ben een metgez. 119 : 32
Ik ben, helaas, eenleed'r. zak gelijk, 119 : 42
Ik ben nooddruftig, arm en naakt ; 70 : 3
Ik ben, o Heer, een vreemd'ling

hier beneên; 119 : 10
Ik ben op 't diepst verdrukt; ai,

schenk mij, Heer; 119:54
Ik ben uw knecht, geef mij dan

recht verstand, . 119:63
Ik ben verblijd, wanneer men mij 122 : 1

Ik ben verstomd, en zal mijn mond
voortaan 39 : 6

Ik ben wel klein, veracht, maar
niet verleid; 119:71

Ik blijf den Heer verwachten; . 130: 3
Ik dacht in mijn verdriet te smoren: 140: 6
Ik denk in 't midden der gevaren 143: 5
Ik derf mijn vrienden tot mijn straf; 88 : 5
Ik haat bedr. en valschh. van gem , 119 : 82
Ik heb bedaard mijn wegen nageg., 119 : 30
„Ik heb", dit was uw taal, „een vast
verbond gemaakt . .

'

. . . . 89 : 2
Ik heb geloofd ; dies sprak ik tot

Gods eer 116 : 6
Ikhebhetloteensdwing'1. waargen.; 37 : 18
Ik heb mijn mond begeerig opged., 119 : 66
Ik heb mijn vl. meteenen zak bekl., 69: 5
]k heb mijn voetgew. van kw.paan, 119 : 51
Ik heb somtijds het scheem'rend

morgenlicht . . . 119 : 74

Ps,

Ik heb, te moed'loos neergebogen; 31
Ik heb voor mij al uw getuigenis, 119
Ik hefmijn handen naar den hoogen; 143
Ik hef tot U, die in den hemel zit, 123
Ik, Ik ben de Heer; 81
Ik kan met U door sterke benden

dringen, 18
Ik ken uw gunst, ik ken uw trouw

hieraan, 41
Ik lag en sliep gerust, ...... 3
Ik lag gekn. in banden van den dood, 116
Ik loof den Heer, mijn God; . . 34
Ik loof eerl. U in een groore schaar, 22
Ik overtref mijn leeraars in beleid, 119
Ik riep tot U, ik zeid': o Heer; . 142
Ik riep TT aan, o Heer, met al mijn

hart; 119
Ik roem in God, ik prijs 't onfeil-

baar woord; 56
Ik roem, o eeuwig Alvermogen, . 71

Ik roep tot God, den Koning van
't heelal: 57

Ik roep tot U, o eeuwig Wezen, . 28
Ik sla op die getrouw in 't land

zijn, d'oogen; 101

Ik sprak, door mijn geluk misleid; 30
Ik steun op God, mijn toeverlaat; 91
Ik vrees niet, neen, schoon ik door

duist're dalen 23
Ik wasch, aan U verpand, ... 26
Ik was verstomd, ik sprak van

't goede niet; 39
Ik weet, dat God, getr. in 't richten, 140
Ik weet, o Heer, dat uw gericht, zijn 119
Ik werd benauwd van alle zijden, 118
Ik werd verl. van 's vijandslegersch., 18

Ik zag met eigen oogen aan, . . 73
Ik zal blij moedig, henen treden, . 71

Ik zal de heerschappij doen duren
bij zijn zaad, 89

Ik zal den Heer, die mij getr. raad 16
Ik zal den Heer op 'thoogsteprijzen, 109
Ik zal, door ijvervuur aan 't blaken, 5

Ik zal het brandaltaar doen rooken, 66
Ik zal het eeuwig Wezen prijzen . 7

Ik zal in U, mijn God, van vreugd 9
Ik zalintegend.,al wie hem wederst., 89
Ik zal, in tegenwoordigheid ... 35
Ik zal met al mijn hartden*HEER, 9
Ik zal met hart en mond, o Heer, 30
Ik zal met vreugd in 'thuis des
Heeren gaan, 116

Ik zal mijn wraak godd'loozen ied'-

ren morgen 101

Ik zal, o God, bepeinzen uwe wet, 119
Ik zal, o Heer, dien ik mijn Ko-
ning noem, 145

Ik zal, o Heer, uw wonderdaan, . 108
Ik zal, omdat G'in bange dagen . 59
Ik zal. oprecht van hart, uw naam,

o Heer; 119
Ik zal uw naam met dankerkentenis, 116

vs.
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Fs.vs.
Ik zal. zoolang ik 't levensl. geniet, 104 : 17
Ik zei : nu zal ik letten op mij n paan, 39 : 1

Ik zet mijn treden in uw spoor, . 17

:

3

Ik zie mijn ziel verv. door snooden ; 143 : 3
Ik zoek den vree steeds aan te kw. ; 120 : 4
In d' achtb're Godsvergaderingen . 82

:

1

Indien ik zeg: „de donkerheid . . 139: 6
Indien men op hun voorspoed let, 73

:

4

In God is al mrjn heil. mijn eer, . 62 : 5

In haar paleizen vestigt God . . 48

:

2
In hunne grrjze dagen, 92 : 8
In plaats van troost vervolgt mij

's vijands blaam; 41

:

3
In plaats van uw doorlucht' en
vrome vaad'ren, 45

:

8
In 't bitter leed, dat wij verduren, 80

:

4
In 't stille grafzingt niemand 's Hee-
ren lof; 115 : 9

In uwe hand zijn mijne tijden; . 31:12
In zijne tent, rond. Hem zoov. luist., 18

:

4
'tlsalbedr. envalschh., watzijspr., 12: 2

't Is de Heer, die 't recht der armen, 146: 5
't Is de Heer, die vreemdelingen .146: 7

't Is de Heer van alle heeren,. . 146: 8
't Is de Heer, wiens alvermogen . 146

:

4
't Is de Heek, wiens mededoogen, 146: 6
't Is God, aan trjd noch plaats verb., 33

:

8
't Is God, die mij met sterkte wil
omgorden; 18:10

't Is God, wiens hand den bergen
water schenkt 104 : 7

't Is God, dien w'onzen Redd. noem. ; 44 : 5
't Is goed voor mij, verdr. te zijn gew., 119: 36
't Is niet alleen dit kwaad, dat

roept om straf; 51

:

3
Israëliërs, looft al t' saam, . . .135:11
Isrel kwam door 's Hoogsten hand 135 : 7

't Is 't kw., waarin z' elkand'r. sterk. 64 : 5
't Is trouw, al wat Hij ooit beval; 111: 5

J.

Ja, elk der vorsten zal zich buigen, 72: 6
Ja, ik ben als een, wiens ooren . 38:14
Ja, hadden w' in dien druk gezeten, 44 : 11

Ja, 't lust' U, Heer der legerscharen, 59: 3
Ja waarlijk, God is Isrel goed, . . 73 : 1

Ja, zonder vrees' mocht Isrel veilig

trekken, 78 : 27
Jeruzalem, dat, zoo ik u vergete, . 137 : 3
Juich, aarde, juich met tol\jdegalm. 66: 1

Juich, aarde, juicht alom den Heer; 100: 1

't Juich' al voor 't aangezicht des
Heeken; 96: 9

Juicht elk om str. met blijde galm.; 105 : J

Juicht, o volken, juicht; .... 47 : 1

K.
oind'lijk, Heer toch weder . 6:4

., o God der legermachten 80: 9
Kom mi! te hulp: mijn ziel, dieU

verbeidt, 119:87
Komt, kindren, hoort naar mij . 34 :

•'>

Ps. VS.
Komt, laat ons samen Isrels Heer, 95: 1
Komt, luistert toe, gij Godgezinden ; 66 : 8
Komt, maakt God met mij groot, 34 : 2

L.
Laat al de stroomen vroolijk zingen 98: 4
Laat allen, die met schamp'ren spot, 70 : 2
Laat Arons huis Gods goedh. loven, 118 : 2
Laat dien, om al zijn handelingen 109:11
Laat d' ijverige tempelreien, . . . 149: 2
Laat, Heer, uw bijstand niet vertr. ; 59 :

2-

Laat hen eerlang bij d' uitk. weten, 59 : 8
Laat hen niet zeggen in het hart: 35:12
Laat hen, o God, om spijs verlegen, 59 : 9
Laat ieder 'sHeerex goedheid loven, 118: 1

Laat kwaad op kwaad zijn huis omr., 109: 7
Laat mij uw dierb're goedh. prijzen, 143 : 8
Laat nooit des boozen wensch gel., 140: 8
Laatnooit mijns vijands wensen gel., 143 : 12
Laat ons alom zijn lof ontvouwen 33: 11
Laat ons den rustdag wijden . . 92 : 1

Laat ons, o God der legermachten; 80: 5
Laat over mij uw aanschijn lichten, 31 : 13
Laat 's Heeren lof ten hemel rijzen: 147: 1

Laat toch het kwaad der goddeloozen 7: 5
Laat uwe gunst mij niet begeven, 143: 11
Laat uw gena ons met haar troost

verrijken, 90: 9
Laat vromen, juichend t' allen tijd ; 35 : 13
Laat vrij het schuimend zeenat

bruisen, 46 : 2
Laat, zeiden zij, laat ons het gan-
sene land, 74 : 8

Laat zulken eer bewijzen . . . 107 : 8
Laat zulken eer bewijzen . . . 107:11
Laat zulken eer bewijzen . . . 107 : 16
Laat zijne kinderen, als weezen, . 109: 5
Leer mij naar uw wil tehand'len; 8<

Leer mij, o God van zaligheden: . 143:10
Leer mij, o Heer, den weg door
U bepaald; 119: 17

Leid mij, Heer, ik zou in 't stijgen 61: 2
Leid mij in uw gerechtigheden, . 5:8
Let toch, en zie op vromen en opr.; 37 : 19
'k Liet hen dies, veracht, . . . . 81 : 14
Loof aarde, loof Gods wonderdaan; 148: 3
Loof Hem, die u, al wat gij hebt
misdreven, 103 : 2

Loof Hem, die u vergunt uw ziels-

verlangen, 103: 3
Loof, loof den Heer, gij heidendom, 117: 1

Loof, loof den Heer, mijn ziel met
alle krachten; 103: 1

Looft den grooten God, wiens troon 186:
|

LooftdenHEER, die wond'ren werkt. 29: 9

Looft den Heer, want Hij is goed.; 136 : 1

Looft den Heer, wiens heerschappij 136 : 11

Looft den Heek. wiens sterke hand 136:13
Looft der heeren Opperheer, . . 136: 3

Looft God. den trouwen Opperheer, 106: l

Looft God in zijn gemeent' alom. 68:18
Looft God, looft zijn naam alom; 150: 1
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Looft God met bazuingeklank; . .150: 2

Looft God, naar zijn hoog bevel, . 150 : 3
Looft Gods macht, die, onbeperkt, 136 : 4
Looft God^wrjsh.; door zijn Woord 136: 5

Looft God, zingt eeuw. 's Heeren lof, 148: 1

Looft, Halleluja, looft den Heek; . 111: 1

Looft Hem, die den Amoriet . . 136 : 19

Looft Hem, die Egypte's staat . . 136 : 10

Looft Hem, die het roode meir . 136 : 13

Looft Hem, looft Hem, al wat leeft; 136 : 25
Looft Hem, nu die erfenis, . . . 136 : 22
Looft Hem, wiens geduchte macht 136 : 20
Looft Isrels God; roept door all'

eeuwigheên, ........ 41 : 7

Looft, kruipend wild en tam ged. ; 148 : 4
Looft, looft den Heer der legersch., 66 : 4
Looft, looft den Heer, wien, onbedw. 1 49 : 1

Looft, looft den Heer gestadig; . 107 : 1

Looft, looft den Heer, gij zijne le-

gerscharen, 103 : 11
Looft, looft met waar' erkentenis, 148 : 5

Looft, looft nu aller heeren Heer; 134: 1

Looft, looft, verheugd den Heer der
heeren ; 105 : 1

Looft met hart en stem, . , . . 99 : 3
Lout're goedheid, liefdekoorden, . 25: 5

RL
Maak, dat dit volk geen rustpl. vind'; 83 : 8
Maak hen gelijk aan 't licht verdor-
rend gras, 129 : 4

Maak in uw woord mijn gang en
treden vast; 119:67

Maak uwe weidaan wonderbaar, , 17 : 4
Maak z' als dat gras, waarmee de
maaier nooit, 129: 5

Maan en sterren, min in pracht, . 136 : 9
Maar ach, hier is het recht vergeten, 82 : 3
Maar ach, mijn God, waar blijkt uw
trouw nu, waar uw eer? . . . 89:16

Maar, blij vooruitz., dat mij streelt ; 17: 8
Maar d'altoos wijze raad des Heeren 33 : 6
Maar de Heer zal uitkomst geven , 42 : 5
Maar die nu hulp'loos kermen, . 107:21
Maar d' Opperh., die zijn ged. stoel, 2 : 2
Maar elk, die snood, door listige bedr., 101: 7
Maargeefuw dierb'ren gunstelingen, 5 : 11
Maar God, aansch. al hun lagen, 64: 7
Maar God zond Mozes, die te voren 1Q5 : 15
Maar, Gij, Heer, Gyzyt lankmoedig, 86: 8
Maar GFy, o Heer, tot Wien mijn

ziel zich keert, 22 : 10
Maar, Heer, Gy zyt nabij, Gy ziet

mij aan; 119:76
Maar, Heer, Gij zyt veel sterker
dan 't geweld 93 : 3

Maar ik ben, in d' ongelukken. . 38:13
Maar ik, ik ben oprecht; . . . . 26:11
Maar ik zal als d' olijfboom groeien . 52 : 6
Maar, in dit smartelijk verdriet, . 13: 5
Maar Israël, vertr. gij op den Beer; 115 : 5
Maar mij ontmoet uw mededoogen, 5 : 7

Ps.
Maar mijn volk wou niet .... 81
Maar mijn vijand zie ik leven, . 38
Maar 't heilig volk, dat op deez'

aarde leeft, 16
Maar, toen G' U slecht een oogenbl., 30
Maar schoon zy dus Gods goedheid
ondervonden, 78

Maar 's Heeren gunst zal over die

Hem vreezen; 103
Maar 'taard'rijk opende zijn mond, 106
Maar, trouwe God, Gij zijt, ... 3

Maar 't vrome volk, in U verheugd, 68
Maarwat klaag ik , Heer der heeren ? 38
Maar wil dit volk niet bukken . 107
Maar word' ik ooit met bange vrees

belaan, 56
Maar wij, om uwentwil verdreven, 44
Maar zij vergaten 's Heeren werk; 106
Men denkt niet meer aan hun ver-

leden staat, 49
Men heeft mij fel benauwd van
jongs af aan; ........ 129

Men heeft mijn rug door ploegers
diep geploegd; 129

Men heeft ons wreed vaneen gereten, 141

Men neem' hen, daar hun lasterm., 59
Men spreekt van u zeer heerelijke

dingen, 87
Men telt veeleer de haren van mijn

hoofd, 69
Men voer' dien God geschenken aan, 76

Men zag hen zelfs, door drift verbl., 106
Men zal die boozen door 't geweld 63
Men ziet u blij, in statelijke reien, 45

Merk op, mijn ziel, wat antwoord
God u geelt; 85

Met hen trekt Ammon ééne lijn, . 83
Mijn beê, met opgeheven handen, 141

Mijn beend'ren kan ik tellen, één
voor één, 22

Mijn beend'ren spreken tot uw eer; 35
Mijn broed'ren ben ik vreemd, door

elk onteerd, 69
Mijn geroep, uit angst en vreezen, 77

Mijn God, Gij hebt mij , op mijn klacht 30
Mijn God, Gij hebt uw wond'ren

groot gemaakt : 40
Mijn God, ik steun op uw vermogen, 43
Mijn God, mijn God, waarom ver-

laat Gij mij , 22
Mijn God, U zal ik eeuwig loven, 52
Mijn God, wat is de mensen dan
op deez' aarde! 8

Mijn God, zoo 'k immer hebb' bedr., 7

Myn hand zal, hoe 't ook ga, hem
sterken dag en nacht; ....

Mijn hart kleeft vast aan waarheid
en aan deugd; 119

Mijn hart, o Hemel majesteit, . .108
Mijn hart verfoeit en haat ... 26
Mijn hart verheft zich niet, o Heer; 131
Mijn hart, verv. met heilbespiegel., 45

vs.
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Mijn hart voelt ween in bange nepen; 55: 3

Mijn hart zal steeds op U vertrouw., 71 : 10
Mijn hart zegt mrj, o Heer, van
uwentwegen, 27 : 5

Mijn kracht is, als een scherf, van
sap beroofd: 22 : 8

Mijn lippen zullen juichend roemen, 71 : 17
Mijn oogen treuren om myn leed, 88: 6
Mijn oogen zijn bezw., rood geschr., 119 : 85
Myn oog is rood gekreten, ... 6:7
Mijn oog zal hen aanschouwen, . 92 : 6
Mijn ontstoken ingewanden . . . 38: 7

Mijn voet hebt Gij doen in de ruim-
te treden; 18:11

Mijn vijand, dorstig naar mijn bloed, 35 : 6
Mij n vijand roem' op zijn vermogen ; 59 : 5
Mijn vijand word', eer hij 'tverw., 35: 4
Mij n weêrpartijders, zeer te duchten, 31 : 9
Mijn ijver heeft van smart mij
doen vergaan; 119:70

Mijn ziel bepeinst uw wonderdaan ; 139 : 4
Mijn ziel bew. uw trouw getuigenis; 119 : 84
Mijn ziel bezw., zij is gansch afgem., 119 : 41
Mijn ziel, der tegenheden zat, . . 88: 2

Mijn ziel, die naar den vrede haakt, 131: 3
Mijn ziel, gansch neergebogen, . . 6:3
Mijn ziel is immers stil tot God; . 62 : 1

Mijn ziel is in mijn hand, steeds in

gevaar: 119 : 55
Mijn ziel grijpt moed, wijkt boozen , 6:8
Mijn ziel, hoe treurt ge dusversl.? 43: 5
Mijn ziel kleeft U standvastig aan; 63: 5

N.
Naar Gods wijs bestel 47 : 2
'k Nam te Meriba . 81 : 8
Neem, Isrels Herder, neem ter oore; 80: 1

Neem, Heer, mijn bange klacht
ter oore; 5:1

Neem, o mijn volk, neem mijne
leer ter oore; 78: 1

Neen, dwaas, de Heer weet uw ged., 94 : 6
Neen, dwaas, uw hoop zal ras verg., 9: 7

Neen, gij smeedt ongerechtigheden 58: 2

Neen, gij, gij zij t het, dien ik eerde, 55 : 8
Neig nooit mijn hart tot kw. zaken, 141 : 4
Neig, o Heer, uw gunstig' ooren, 86: 1

Niet ons, o Heer, niet ons, uw
naam alleen ........ 115: 1

Niets is, o Oppermajesteit; . . 139: 1

Nochtans is God het doel van on-

zen lof; 115: 2
Nochtans was God met hen begaan; 106: 24
Nooddruftigen vergeet God niet, . 9:18
Nooddruftigen zal Hij verschoonen ; 72 : 7

Nooit klaagd' Ik 't u, indien Ik
honger had, . 50: 5

Nu dan, o Heer, wat is 't, dat ik

yerwacht? 39: 5

Numoetuwtongdeheid'n.nooden; 96: 2

Nu stap ik rustig aan; .... 26:12
Nu steil God waterbeken .... 107:17

Nu zal ik voor de weidaan, die 'k

genoot, 116: 8
Nu zal mijn ziel, nu zullen al mijn
zinnen

b . 18

:

1
Nu zie ik Gilead, gered, .... 60

:

4

O.

O Babyion, wij zien eerl. u straffen, 137 : 5
Och, daalde 't heil uit Sion spoedig
neer 14: 7

Och, daalde 't heil uit Sion spoedig
neer , 53: 6

Och, dat ik klaar en ondersch. zag, 119:14
Och, gaf my iemand duivenvleug'1.; 55: 4
Och, had naar mijn raad, . . . . 81

:

15
Och Heer, ik ben, o ja, ik ben
uw knecht, 116

:

9
,.Och Heer, och, wierd mijn ziel

door U gered!" 116: 3
Och, mocht ik, in die heilige geb., 27

:

3
Och, neig tot mij uw gunstig' ooren : 31:2
Och, laat hen in hun kwaad niet

groeien; 58

:

6
Och, schonkt Gij mij de hulp van
uwen Geest; 119: 3

O God, die ons ten. schilde zijt, . 84 : 5
O God, die 'slands benauwdh. ziet, 108: 7
O God, Gij zijt mijn toeverlaat, . 63

:

I

O God, hoe hebben wij getreurd, . 60

:

1

O God, mijn God, Gij all. vorst. Heer; 145 : 1

O God mijns heils, mijn toeverlaat, 88: 1

O God, neem mijn gebed ter oore, 55

:

1

O God, toen Gy, met majesteit, . 68: 4
O God, uw God heeft mild U overg. 45 : 4

O God, verl. en red my uit den nood; 69

:

1

O God, verlos mij uit den nood, 54

:

1

O God, wij mochten met onz' ooren 44 : 1

O God, zoo waardig mijn gezangen , 109 : 1

O gy, vergadering, gezeten . . . 5S

:

1

O Heer, de koning is verheugd, . 21 : 1

O Heer, doe Gij mij recht: . . . 26 : 1

O Heer, Gij wilt, door goedheid aan-

gespoord 10

:

9
O Heer, Gij ziet het, zwijg niet stil, 35 : 11

O Heer, Gij zijt weldadig; ... 6: 3

O Heer, jaag hun vervaarheid aan, 9:20
oll beu, mijn God, volzalig Wezen, 7 : 1

O Heer, mijn Rotsst., mijne sterkte, 140: 7

O Heer, mijn toevlucht, hoor mijn
klagen: 143: 9

O Heer, ontdek myn levenseind
aan mij ; . . . . ... 39

:

3
O Heer, sla toch op mijn geschrei

uw oog; , 119 : 85
O Heer, uw woord best. in eeuwigh., 11*»

: 45

O Heer, verlos mij uit de banden 140: 1

O Heek, wil mijn gebeden hooren; 14.'*: 1

Omdat hij tegen zijn geweten L09: 9
Omdat mijn volk verwoest wordt
en verdreven; 12

:

5

Omdat mijn vijand, hoe geducht, . 9: 8
< >nid. zij nooit naar 'tw. desHEBREN 28 : 4
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z'Omringden my met booze woorden, 109
G' Omringt mijn gaan en liggen, Gij 139
O mijn ziel, wat buigt g' u neder? 42
O mijn ziel, wat buigt g'u neder? 42
d' Onpeilb're zee bergt in haar rui-

men schoot 104
G' Onthoudt, o Heer, dan uw barm-

hartigheên 40
w' Ontkw. haast des vogelvang. net, 124
Ons hart heeft zichvan U, innooden, 44

:

d' Ontemb're zee houdt stand, waar
't God gebiedt; 104

Ontzet mij, red mij uit der vreem-
den handen, 144

:

Ontzond. mij met hysop, en mijn ziel 51
Onz' ouders in Egypteland . . .106
Ook deed God uit de waterstroomen 105
Ook hebt Ge mij niet weggestooten, 31

:

Ook spleten zelfs de rotsen opzijn
wenken; 78:

Ook was Samuël, 99
Ook zond Hij toorn, verbolgenheid
en nooden; 78

O onze God; o vast vertrouwen . 65
Ooren ziet men aan hun hoofd, . 135
Opdat de vijand, die mij haat, . . 13
Opdat ik, Heer, U, blij te moê, . 9
Opdat z'op God hun hope stellen
zouden ; .78

Opdat zij weten en belijden, . . . 109

:

Opent uwen mond, 81
Op God all. betr. ik in mijn nooden ; 11
d' Oprechte sla mij zonder vreezen, 141
Op 't heug'lijkst zien zijn gunstgen., 149 :

Op 't onverw. zijn zy in angst gebr. ; 53 :

Op U betrouw ik, Heer der heeren ; 31
Op uw noodgeschrei 81

:

O vyand, hebt gij daar uw macht 9

:

Op wagens, paarden en op helden, 20:

P.
Perst eens de bitt're tegenspoed, . 30:
Prijst den Heer met blijde galmen; 146:
Prijst den naam van uwen God, .135:
Psalmzingt, Gods gunstgen.; geeft, 30:

R.
Eed my , o God, uit 's vijands handen; 59 :

Eed mij van hen, die kwaad bedenk., 140:
Eed mij van hen, die 't ruim genot 17:
Eeeds verlangen uwe knechten . 102

:

't Eecntvaard. volk, gered uit ly den, 58 :

Eechtv.is de Heer in al zijn handel ; 11 :

Eechtvaardig volk, verhef uw blij-

de klanken 32:
't Eechtvaardig volk zal bloeien, . 92 :

't Eechtvaard.volk zal welig groeien, 72 :

'tEechtv. volk zal zich verblijden, 64:
'tEechtv. volk zult gy beloonen; 5:
'kEiep tot den Heer, in 't midden

dier ellenden; 18:
'kEieptot den Heer met luiderstem; 142 :

V3.

: 2
: 2
3

7

13

6

4

10

Ps. VS
'k Eiep tot den oorspr. aller dingen, 120 : 1

Eoemt nu, met nieuwe lofgezangen, 33: 2

Eoemt nu onzen God ; 99 : 4

'k Eoep, Heer, in angst tot U gevl. : 141 : 1

Eoept in den nood tot Mij, uw God
en Heer; .

" 50: 6
Euk, door uw macht, mij uit het

slijk; behoed 69: 6

Euk spoedig aan, verdubbel uwe
schreên; 74: 3

Eijs op, o God, rijs op, toon uw gez. ; 74 : 21

S.
'k Schatte mij geheel verloren ; .77:2
Scheld met uw stem het wild ged., 68 : 15

Schoon hij zich op deez' aard' in

wollust baadt; 49 : 7

Schud, daar zij dus mijn roem verk. 140 : 10
Sion, loof met dankb're stem . . 135 : 12
Slaap weerhieldt Gij van mij n oogen

;

77:3
'k Sla d' oogen naar 't gebergte heen, 121 : 1

Sla hen en hunne prinsen, Heer; 83: 7
Sla ieder zucht, mijn hart ontgleden, 5 : 2
Sla ik naar 't ruim der held're he-

melbogen 8:3
Sla op mijn ellenden d' oogen; . . 25 : 9
'k Sloeg, eer ik werd verdrukt, het
dwaalspoor in; 119:34

'k Slijt den nacht in eenzaam waken, 102 : 4
Smelt hen tot water, laat ze drijven

;

58 : 5
Springt op van vr., verheft zijn lof, 68: 3
Sta op, o God, toon medelijden, . 44:14
Sta op, o Heer, en laat den mensch 9 : 19
Sta op, verlos mij, Heer .... 3:4
Stap ik vol moeds ten ooreloge ; . 44 : 4

Stel hunnen hoogmoed perk en paal

;

139 : 12

Stel op den Heer in alles uw betr.

;

37:2
Stort over hen uw gramschap uit;

vertoon 69 : 11

Stouthartigen zijn daar beroofd; . 76 : 3

Straks leidt men haar in staatsie

uit haar woning; 45 : 7

T.
Terwijl zij samen zich verbinden, 31 : 11

Thans is de Heer bekend alom . 9 : 16

Toen aten zij en werden zatvan eten, 78 : 15
Toen daalde 't vleesch, als stof en

dichte regen 78 : 14
Toen dreigde God hen met den dood, 106 : 13

Toen heeft Hij hen met vleesch gev.; 106 : 9
Toen hij door 't Godd'lijk alvermogen 105 : 11

Toen ik de heid'nen aan zag rukken, 118: 5
Toen Israël 't Egyptisch rijksgebied, 114: 1

Toen 'k zweeg, en U myn onge-
rechtigheden, 32 : 2

Toen stond God op met gunstige
gedachten, 78:33

Toen 't zwellend hart met ongeduld 73 : 11
Toen vorsten mij verv. zonder reen, 119 : 81
Toen weerde Pinehas de straf, . 106 : 17
Toont aller goden God te vreezen ; 82 : 2
Tot ik een rustplaats voor den Heer 132 : 3
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Tot het dom en dwaas geslacht . 75 : 3

Tot staving van de waarheid deed 132 : 7

Twist met mijn twisters, Hemelh.; 35: 1

U.

U alleen, U loven wrj ; . '. . . 75 : 1

U heeft de Heek, wien 't nooit be-

rouwt, gezworen, 110 : 4
Uit diepten van ellenden, . . . 130 : 1

Uitgeteerd door al mijn klachten 38: 8
Uit Sion zal de Heer uw schepter

zenden, 110: 2
Uit zrjn heiligdom, 99 : 6
U mag men zalig heeten, . . . 128 : 1

U smeekten zij, van menschenhulp
ontbloot, 22 : 3

Uw aangez. vert. aan uwen knecht 119:68
Uw echtvriendin zal bloeien . . 128: 2
Uwer knechten trouwe zonen, . . 102 : 16
Uw God, o Isrel, heeft de kracht 68 : 14
Uw goedertierenheid 26 : 3
Uw goedheid, Heer, is hemelhoog; 36: 2
Uw goedheid, Heer, is groot en he-

melhoog, 57 : 7
Uw goedheid kroont dejaargetijden; 65: 8
Uw gunst is groot, zij is bestendig, 109 : 13
Uw gunst sterkt meer, dan d'uit-

gezochtste spijzen, 90 : 8
Uw hand heeft mij gem. en toeber., 119 : 3?
Uw hand, o God, heeft veil. mij gel., 57 : 5
Uw heersch. verd. zelfs d'eeuwigh., 145: 5
Uw heiligd. is door het vuur vert. ; 74: 7
Uw heill. wordt door mij alom verbr., 40: 5
Uw hoop, uw kudde woonde daar; 68: 5
Uw macht is groot, uw trouw zal

nooit vergaan; 93 : 4
Uw mogendheid heeft sterkte wil-

len gronden 8:2
.Uw opperm., die wij ootm. eeren, 90 : 2
Uw pijlen, fel van uwen boog gedr., 45: 3
Uw sterke hand heeft 's Leviathans
woon 74 : 14

Uw sterke hand zal onverwacht, . 21 : 8
Uw strenge geeselroede, .... 6:6
Uw tong, die toelegt om te schaden, 52 : 2
Uw volk zal op uw heirdag tot

het strijden, 110: 3
Uw vijand heeft ter plaatse van

't gebed, 74 : 4
Uw wonderkracht heeft in den
morgenstond 104 : 3

Uw Woord is mij een lamp voor
mijnen voet; 119:53

Uw ijz'ren staf, die al hun macht
verplet, 2:5

V.

Van waar de zon in 't oosten straalt; 113 : 2

Van geslachte tot geslacht, . . .
13-"»

: 8

Verbazend hof van d' Opperheer, . 14«S: 2

Verberg mij voor de listigheden, . 64 : 2

Verb. G', o God, uw glansr. aangez., 104 : 15

Ps. vs.
Verb. uw oog van mijn b8dr. kwaad, 51: 5
Verborgenh., met diep ontz.temeld., 78 : 2
't Verbr. volk, o Heer, moet bukk., 94: 3
Vergeef mij al mijn zonden,. . . 6:2
Vergeefs op bouwen toegelegd; . 127: 1

Vergeefs van 's morg. vroeg geslaafd, 127: 2
Vergeet niet, Heer, dien onver-

draagb'ren hoon ; 74 : 22
Verhardt u niet; neemt zrjn gena 95 : 5
Verhef, o God, verhef u hemelhoog, 57 : 5

Verheug het volk, verblijd hen al-

len, Heer, 40 : 8
Verhoog, o Heer, uw naam en kr.; 21 : 13
Verhoogt, o poorten, nu den boog; 24: 4
Verhoogt, o poorten, nu den boog; 24: 5
't Verkeerde hart, in wien 't mij

ook moog' blijken; 101 : 4
Verklaar hem schuldig in 't gerichte, 109 : 4
Verlos mrj van den leeuw, die woedt
en tiert; 22:11

Versch. nu blinkend, God derwrake : 94 : 1

Versmaadheid breekt en scheurt mij

't hart vaneen ; 69 : 9
Verst, dit toch, verg. van Gods wet, 50 : 9
Verterend vuur gaat voor zijn aan-

zicht heen ; 50 : 2
Vertrouwt op God, gtj allen, die

Hem vreest; 115: 6
Vertrouwt, wat uw begeert' ook zrj, 62: 7

Vervolg ze dus van oord tot oord, 83 : 9
Verwerp mij niet in hooger jaren; 71: 6

Verw. mij van uw aangez. toch niet ; 51 : 6
Vest op prinsen geen betrouwen, . 146 : 2

't Voegt ons, met blijde klanken, . 92 : 2
'kVoel de krachten mrj begeven, . 102: 3
'k Voel door stinkend' etterzweren 38 : 5

Voer mrj uit mijn gevangenis . . 142: 7
Vraagt naar den Heer en z. sterkte ; 105 : 3

Vreest 'sHeeren macht, en dient

zrjn majesteit: 2:6
Vreest, vreest Hem t' allen trjd', . 34: 5

W.
Waak op, mijn eer, waak op, mijn
harp en luit; 57

:

6
Waak op, mijn ziel, loof d' Opper-

majesteit; 104: 1

Waar' ik door ongerechtigheden . 66

:

9
Waar liefde woont, gebiedt de Heer
den zegen; 133: 3

Waarmede zal de jongeling zijn pad 119: 5
Waarom, daar wij uw brjstand verg. 44 : 13

Waarom hebt Gij zijn muur verbr.? 80 : 8
Waarom is 't, dat Gij mij verstoot? 88 : 9
Waarom, o God, zrjn wij in eeuwigh. 74

:

1

Waarom, o Heer, bl rj ft Grj van ver-

re staan? 10

:

1

Waarom ontr.de lasteraar Gods eer? 10: 7

Waan »i n zou zich der heid'nen macht
vermeêren ? 79

:

5

Waar schapen zijn, of ossen in de

weiden ; 8:7



ALPHABETISCH REGISTER. 251

Ps.vs.
Waartoe u dus beroemd in 't kwade, 52 : 1

Waarvan ook geen voorbij g. wandel. 129 : 6
Waar zou ik uwen Geest ontvliên? 139: 4
Wann. de Heer uit 's vijand macht, 126 : 1

Wanneer G' uw arm verheft, . . 26 : 9
Wanneer ik in den nacht ontwaak, 139 : 11

Wanneer ik op mijn legerstee, . . 63 : 4
Wann. ik zei: „mijn voeten glijden; 94:10
Wann. ik zelfs door vorst, werd bet., 119:12
Wann. uw str. op eenen sterv'1. stort 39 : 7

Wanneer uw toorn en gramschap
ons bezwaren; 90: 5

Want des Heeren hand besluit, . 75 : 5
Want deze God is onze God; . . 48: 6
Want dit is t' bevel 81 : 4
Want elk ging voort in God op

't snoodst te tergen; 78:21
Want God, de Heer, zoo goed, zoo
mild, 84: 6

Want God heeft zijn getuigenis geg. 78: 3

Want God wil mij zijn bijstand biên; 54 : 4

Want goedertieren is de Heer; . 100: 4
Want Hij is onze God, en wij . . 95 : 4
Want hij zal zijn gelijk een frissene

boom, 1:2
Want hoe de boozen zich doen
schromen; 125: 3

Want hoe het ga, de logenmond . 63 : 7

Want ik gevoel de grootheid van
mijn kwaad ; 51 : 2

Want mijn hoofd is als bedolven, 38 : 4
Want mijn leeftijd is door wenen, 102: 2
Want naar uw allerheiligst recht, 9 : 4
AVant, o Heer, ik ben aan 't zinken 38 : 17
Want op zijn wensen beroemt zich

't godd'loos rot ; 10 : 2
Want, o trouw en eeuwig Wezen , 38 : 15
Want schoon ik zelfs van vader en
van moeder 27: 6

Want 'sHeeren weg heb ik getrouw
bewandeld , 18:7

Want tegen U heeft dit geslacht, . 21 : 11
Want uw alziend en toornig oog, 21 : 12
Want uw goedheid, die wij loven, 61 : 4
Want uw goedheid, hoogst gerezen, 86 : 7

Want uw pijlen doen mij dragen 38: 2
WT

antvreemden steken 'thoofdomh., 54: 2
Want wie kan na 't verscheiden, . 6:5
Want Sion is van God begeerd, . 132 : 9
Want samen zijn zij 't eens geraakt ; 83 : 4
'k Was als een wonder in elksoogen; 71: 5
Wat blijdschap smaakt mijn ziel, 26: 8
Wat dr. beh. het woedend heidend. ; 2:1
Wat hy u smeekt uit'sharten grond, 21: 2
Wat in de lucht, op d' aard, in 't wa-

ter leeft, 104:14
Wat is de mensch? wat is in hem

te prijzen? 144: 2
WT

at kon de boog den besten schut-
ter baten? 78: 5

Wat voog'len door den ruimen lucht-
kring zweven; 8: 8

Wat voordeel zal 't bedrog u baren,
Wat vree heeft elk, dieuwe wet bem.
Wat vijand tegen hem zich kant,
Wat was 't, o zee, dat u zoo vluch-
ten deed?

Wat zal ik, met Gods gunsten overl.,

Wat zou mij toch doen vr. in een tijd,

Wee mij , die rust en hulp moet derv.,

Weerhoud, o Heer, uw knecht, .

Weer van 'mij af de smaadheid, die
ik vrees

Weer snood bedrog, o God, van mijn
gemoed; .

WT
ees dan mijn hulp; houd Uniet
ver van mij ;

Wees Gij mijn steun, dan zal ik,

vrij van leed,

Wees mij een rots, om in te wonen;
Wees over 't heil der boozen niet

ontstoken;
WT

elhaast had ik de vlucht genomen,
Wel hem, die steeds zich zal erbarm.,
Welzalig elk, die 't recht betracht

,

Welzalig hij, die als een held, . .

Welzalig hij, die al zijn kracht .

Welzalig hij, die in der boozen raad
Welzalig hij, die zich verst, draagt

;

Welzalig hij, wiens zond. zrjn verg.

;

Welz. is het volk, dat, dus gezegend,
Welzalig zij, die naar zijn reine leer,

Welzalig zrjn d' oprechten van gem..
Wend,wend mijn oog van d'ijdelh. af;

't Werd alles door zijn groot verm.,
Wie heeft mij zooveel heils bereid ?

Wie heeft lust, den Heer te vreezen.
Wie helpt mij tegen al die boozen ?

Wie is aan onzen God gelijk? . .

Wie is gelijk aan onzen Heer? .

Wie kan Gods wijs beleid doorgr.?

WT
ie kent uw toorn; wie zijn ge-

duchte krachten?
Wie klimt den berg des Heeren op ?

Wien heb ik nevens U omhoog? .

Wiens oog verworpenen veracht. -

Wie roemt niet 's Heeren wond 're

trouw,
Wie toch is, als Gij, weldadig? .

Wie U durft wederstreven, . . .

Wie ver van U de weelde zoekt,

.

Wie vet is, eet en knielt voor Is-

rels Heer;
Wie voert mij in een vaste stad,

.

Wie wijs is, merk' die dingen : .

Wie zal verkeeren, groote God; .

AVie zal uw wond'ren, uw beleid,

Wie zin'loos, zonder 't overwegen,
Wiezou niet voor Gods grooth. bukk.?
'kWil mijn misdaan, die U tergen.

Wil mij , wanneer ik roep, verhooren;
Wil, o God, mijn bede hooren;
Wil toch niet stug, gelijk een paard,

weerstreven,.

Ps. VS.

120 2

119 83
132 12

114 3
116 7

49 2
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19 7
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Ps.vs.
"Wil uwen knecht, door schuld versl., 143: 2

"Woedt nog de wraaklust onbeschr., 76 : 6
'kWou Tlucht., maar kon nerg. heen, 142: 4
Wijk af van 't kwaad, en sta met

al uw krachten, 37 : 14
Wij hebben God op 't hoogst misd. ; 106 : 4
Wij, o verheven Majesteit; . . . 48: 4

Wij zaten neer, wy weenden langs
de zoomen, 137 : 1

Wij zien aan ons na al dit ongeval, 74 : 9
Wij zullen in zijn woning gaan, . 132 : 5

Z.

't Zachtmoedig volk zal eens den
vollen vrede 37 : 6

Zag ik mij door een vyand jagen, 55: 7

'k Zal dan door mijn bly de galmen, 61: 7

'kZal dan gedurig bij U zijn, . . 73:12
'kZal dit melden, 'kzal alty'd . . 75 : 6
'k Zal eeuwig zingen van Gods goe-

dertierenheên; 89 : 1

Tc Zal gedenken, hoe voor dezen . 77 : 7

Zalig hij, die in dit leven, . . . 146: 3

'k Zal in uwe tent verkeeren, . . 61 : 3

'k Zal inuw goedheid mij verblijden; 31: 5

'k Zal met blij gejuich Hem loven, 102 : 11

'k Zal met mijn gansche hart uw eer 138 : 1

'kZal met vermaak naar 't kwaad
niet overhellen, 101 : 3

'k Zal met verstand den weg be-

treên der vromen 101 : 2

'k Zal over hem, die achterklapt,
mij belgen, 101 : 5

'k Zal 's av. klagen, zuchten, stenen ; 55 : 10
'k Zal tot God, mijnsteenr., spreken: 42 : 6
'k Zal uit uw huis geen var, noch

uit uw kooi 50: 4
'k Zal uw geb , die ik oprecht bemin, 119 : 24
'k Zal uw gerechtigheid verheffen, 71 : 18
'kZal van de deugd der milde goed-

heid zingen, 101 : 1

'k Zal Sions, 'k zal der armen spijs, 132 : 10
Zeer groot is onze Heer, vol kracht.; 147 : 3
Zegt, om de heid'nen te verlichten : 96: 7

'k Zei : laat nooit mijn bitter lijden 38 : 16
Zelfs hij , op wien ik voormaals heb

vertrouwd, 41 : 5
Zelfs vind de musch een huis, o Heer; 84: 2
Zend, Heer, uw licht en waarh.ned., 43: 3
Zet,HEER, een wachtvoor mij nelipp.; 141 : 3
Ziedaar Gods toorn, gelijk een vuur,

ontstoken; '. 78:16
'k Zie in rouw en ongenuchten, . 102 : 6
Zie mij Heer, wien elk moet duchten, 38 : 21
Zie mijn ellend', o Heer, en help
uw knecht, 119:77

Zie op mij in gunst van boven, . 25 : 8
Ziet gij een dief, gij loopt met hem
en steelt: 50 : 7

Zie, 't blij gerucht der ark liep voort, 132: 4
„Ziet," zegg. zij, „hij ligtverschoven; 71: 8
„Zie," zal men zegg., „zie den dwaze, 52 : 5

Ps.
Zingt beurtel.. en dankt den Heess ; 147
Zingt des Hoogsteii'eer, .... 47
Zingt een psalm en geeft . . « . 81
Zingt nu blij te moe ..... 81
Zingtvroohjk, heft de stem naarbov., 33
Zingt, zingt den Heer, die eeuwig

leeft, 9
Zingt, zingt den lof van 't Opperw. ; 112
Zingt, zingt een nieuw gezang den
Heere; 96

Zingt, zingt een nieuw gezang den
Heere; 98

Zoo gaat het elk, dien God bemint, 127
Zoo Gij, van dat ik werd geboren 71

Zoo Gy in 't recht wilt treden, . 130
Zoo heb ik dan vergeefs gestreên, 73
Zoo hoog zijn troon moog' boven

d' aarde wezen, 103
Zoo ik dit zeggen staven zou, . . 73
Zoo ik in myne woning tree, . , 132
Zoo ik niet had gel., dat in dit leven, 27
Zoo leeft de Heer, myn rotssteen

zij geprezen; . 18
Zoo leert hij zich geduldig dragen ; 94
„Zoo moet de koningeeuwig leven;" 72
Zoo moet mynvyandopde hielen 7

Zoo word' in 't land de handel ruim
gedreven; 144

Zoo word' uw dierbaar volk in 't end 108
Zoo zacht als olie is zyn spreken; 55
Zoo zal de heerlijkheid der vromen 149
Zoo zoeken my vergeefs, o God; . 17

Zoo zuil. wy , de schapenuwer weid., 79
Zoo zullen zich geheele scharen, . 7

Zou dan de Schepper, die onz' ooren 94
Zou de Heer zyn gunstgenooten, 77

Zou God zijn gena vergeten? . . 77

Zou in den kuil 't ontzielde stof . 30
Zou 'khen niet haten in myn hart, 139
Zou ooit de stoel der schaad'ly khed., 94
Zult Gij aan dooden wond'ren doen ? 88
Zwyg Gode, wacht op 't eind van
'sHeeren wegen: 37

Zwyg niet, o God, houdt U niet doof; 83
Zy dansen, wagg'len, vallen, . . 107

Zij , die de zee bevaren.... 107

Zy, die gebonden zaten .... 107

Zij, die kwaad voor goed vergelden. 38
Zij, die mijnen dood bejagen, . . 38
Zy gaan van kr. tot kr. steeds voort; 84
Zy hadden mij omringd als byen, 118

Zij hebben kwaad voor goed vergold., 109

Zij hebbenmy
%

by' kans op aard vern.; 119
Zy hebben 't lang gewenschto land luö

Zij hebben, vol arglistigheid, . . .142
Zy* hebben wel een mond, doch die

niet spreekt; 115

Zy hebben zich voor 't vloekaltaar; 106
Zij komen aan, door Godd'lijk licht

geleid, 22

:

Zy leggen lagen voor de vromen, 64

Zy maakten zich, den Heer ten spot, 106

vs.
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Zij momp'len saam, vervuld met
F bitt'ren haat; .......
pijn almacht wist de zee vaneen

te scheiden;
Zyn grondsl., zijn onwrikb'r. vastigh.

Zijn handelwijs baart altijd smart
op smart,

Zijn' is de zee, z' is door zijn kracht
Zijn machtig' arm besch. devromen,
Zijn mond is vol van vloek, bedrog
en list;

Zrjn naam is heilig en geducht; .

Zijn naam moet eeuwig eerontv.;
Zjjn schoonheid is vergaan, zrjn

troon ligt neergestort; . . . .

Zijn wacht, waarop men hopen mag,
Zijn wonderdaan, door niemand af

te meten,

Ps. vs.

41: 4

78: 7

87: 1

10: 3
95: 3
33:10

10: 4

111: 6
72:11

89:18
121: 3

78: 6

Zij raadslaan slechts, vervoerd door
haat,

Zij rott. saam en houden boozen raad;
Zij rukk. aan met opgesperd. mond,
Zij sloegen 'toog op God; . . .

Zij spaarden volken, tot Gods hoon,
Zij spraken stout: „Kan God in

wildernissen
Zjj spreken nooit van vrede, neen;
Zij tergden, twistend, Gods gena,
Zjj weken af, door trouwel. handel,
Zij weten doorgaans van verdriet
Zij werden daag'lrjks begenadigd;
Zjj zeggen, stout op hun vermogen

:

Zij zeiden, stout en heet op buit:
Zy zullen U eerbiedig vreezen,
Zij zullen u, Gods gunstgenoot .

Zij zullen uit de volheid van 't gem.,

253

Ps. VS.

62: 3
56: 3
22: 7
34: 3
106: 19

78 10
35: 10
106. 18
78: 29
73: 3
105: 22
94: 4
83: 3
72: 3
91 6

145: 3

^W-H-

GEZANGEN.

B.
Behoed het gansche Chris-
tendom,

Bescherm ons in den ban-
gen tijd, ......

D.
Dat wjj ons ambt en plicht,

o Heer;
Des Heeren arm is sterk;
Die stout zijn op h. macht,
Dus wordt des Heeren volk

geleid;

E.
Een licht, zoo groot, zoo
schoon

Gedenkt en viert met vee
en magen; ....

Geef heden ons ons daag'
ljjksch brood; . . .

Geheiligd word' uw naam
ai, geef,

'k Geloof daarbij in Jezus
onzen Heer; ...

'k Geloof in God, den Va
der, die 't heelal . .

'k Geloof in God, den Va
der, groot van macht,

'k Geloof ook in den Heili-
gen Geest, die één . . 12 Art. 2eBer. :4

Avondzang :6
'k Geloof ook in den Heili-
gen Geest, dienw'eeren „ „ Ie „ :2

:5
God had hun tot hun troost

n gemeld ...... Lofz. v. Zach. :2
Grj zult niet doodslaan,
noch u wreken; . . . Tien Geboden :7

Morgenzang :3
Gij zult uw ouders need'-

:6Lofz. v. Maria :4
ng eeren; „ „

n n n :5 H.

„ Zach. •4 Hoe heilig is zrjn naam, . Lofz. v. Maria :3
Houd ons gem. voorUber., Avondzang :4
Hij heeft na lang geduld Loiz.v. Maria :6
Hij speld' ons, dat wij 't al-

n n Sim. :fl
ler tijd, „ . n Zach. :3

Hij stond weer op, ons tot

gerechtigheid; .... 12 Art. 2eBer. :3

Tien Geboden •5
I.

Ik ben de Heek, uw God
Geb. d. Heer. 5 en Koning; Tien Geboden

J.

Ja,Amen, trouwe Vader, ja, Geb. d. Heer.

:

:2

» n n 2
10

12Art.2eBer. 2
L.

" » » n 1 Leid ons in geen verzoe-
ting ooit; „ „ „ 7

n n 16 n 1 Lof zij den God van Israël ; Lofz. v. Zach.

.

1
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n.
Misbruikt geenszins den
naam des Reeben, . .

Mijn ziel, herdenk met hei-

lig beven,
Myn ziel verheft Gods eer;

O.

O allerhoogste Majesteit;

Och of wij uw geboön
volbrachten; . . . .

O God, die onze Vader zfjt;

O, gr. Christus, eeuw. licht;

O Heer, wij dankenU van
harte,

O Vader, dat uw liefd' ons
blijk; . .

O Vader, die al 't lev. voedt;

S.

Schenk uwen zegen bij uw
woord;

T.

Toon ons uw goedheiden
uw macht,

Troost allen, die in nood
en smart

U.

Uw hart zal nimmer iets

begeeren

ALPHABETISCH REGISTER.

Tien Geboden : 4

Lofz. v. Maria : 1

Geb. d. Heer. : 1

Tien Geboden : 9
Bedez. v. d. Pred.

Avondzang : 1

Dankz.na'teten

Avondzang :

7

Bedez. v. 't eten

Morgenzang : 6

Avondzang :

2

Morgenzang :

7

Tien Geboden : 8

Uw koninkrijk koom' toch,
o Heer; Geb. d. Heer. : 3

Uw wil geschied', uw wil
alleen;. . . . . , . „ „ „ :4

V.

Vergeef ons onze schul-
den, Heer; „ „ „ :6

Verl. ons, na genoten rust, Morgenzang : 2
Verkwik ons door een zoe-

te rust, ...... Avondzang : 3
Verlicht ons hart, dat duis-

ter is, Morgenzang : 5
Verlos ons uit des Boozen
macht; Geb. d. Heer. : 8

Voor beeldendienst zult gij

u wachten ; Tien Geboden : 3
Voor elk, die in het duis-

ter dwaalt, Lofz. v. Zach. : 5

W.
Want uw is 't Koninkrijk,

o Heer; Geb. d. Heer. : 9
Wantzier,om'sHeerendaan Lofz. v. Maria : 2

Wij danken U, barmhartig
God;..,.. Morgenzang : 1

Z.

Zie op ons neder in gena, „ : 4
Zoo laat Gij, Heer, uw kn., Lofz. v. Sim. : 1

Zijn goedh. klom ten top; „ „ Maria : 7

-x H-



AANWIJZING VAN EENIGE PSALMEN,

DIE BIJ BIJZONDERE GELEGENHEDEN EN BIJ HET VERKLAREN VAN DE

CHRISTELIJKE LEER KUNNEN GEZONGEN WORDEN.

VOOR LAND EN KERK.

PSALM
In vruchtbare tijden . 65/67.

„ tijdenvan schaarschh. 33, 107, 145, 146.

_ tijden van onweder . 29.

„ de lente 104.

n den zomer . . . .65.

„ den oogst . . . .65, 67.

„ den winter .... 147.

„ verdrukking derKerk 46, 79, 80.

. vrede 85, 147.

„ oorlog 3, 27, 83.

„ pest en besm. ziekte 91, 121.

„ tijden van vervolging 10, 12, 13, 14, 44,

94, 123.

„ verlossing der Kerk 124, 126.

j, tijden van overwinn. 46, 74, 108, 124.

VOOR BIJZONDERE PERSONEN.

PSALM
Boetpsalmen .... 6, 25, 32, 38, 51,

130. 143.

Van het geloofsvertr. . 56, 57, 62, 121, 125,

138.

£n tijden van twij felm. 77, 88.

„ bestrijding over der
goddel. voorspoed . 37, 49, 73, 92, 94.

„ gebrek v. toegang tot

den openb.Godsdienst 42, 63, 84.

„ verdrukk. v. vijanden 4, 7, 17, 26,31,64.
Wanneer men met las-

ter bezwaard is . . 7, 120.

Gebeden om heiligheid
des levens .... 25, 86, 119, 143.

In krankheden . . . 6, 38, 39, 31.

Dankz. voor genezing . 30.

Op het huwelijk . . .127, 128.

Ln ouderdom . . . . 71, 92, de pauze.

BIJ PLECHTIGE GELEGENHEDEN.

PSALM
Op de Kerstdagen . . 89,hetbeg.,98,132,

de pauze, de Lofzz.

PSALM
Op den eersten dag van

het jaar 39, 90, 144.

„ des Heilands lijden . 16,22, 40, 41,55, de

p. ; 69, 109, het beg.

„ de Paaschdagen . . 16, 22, 3 p.; 40,d.p.;

69, 3 p.; 118, 3 p.

„ den Hemelvaartsdag 8, 47, 68, 2 p.; 110.

„ de Pinksterdagen . 45, de p.; 68, 2 p.

;

72, de p.; 87, 133.

Voor de Belijdenispred. 19, 86, de p.; 119,

de 12 Art. des Gel.

Bij de voorbereiding tot

het H. Avondmaal .

Op het H. Avondmaal

.

„ de dankzegging na
het H. Avondmaal .

15, 24, 25, 26, 27.

32, 139, de pauze.

23, 42, 43, 63, 65,

84, 130.

66, de p ; 103, 106,

hetbegin; 116,118,

60, 79, 80, 85, 144
66,81,107,136,147-

„ Bededagen ....
„ Dankdagen ....

Bij het aanvaarden van
ambten 75, 101.

Bij de bevestiging of in-

trede van Opzieners . 115, de p.; 122, 132,

dep.; 133, 134, 138

BIJ HET VERKLAREN VAN DEN HEI-
DELBERGSCHEN CATECHISMUS.

Zondag
1. Van d. eenigen troost

2. „ de kennis der el-

lende uit de wet
3. „ den oorspr. der

ellende ....
4. „ de straf d. zonde
5. „ de voldoening .

6. „ den Middelaar .

7. „ het geloof. . .

8. „God

„ de H. Drieëenh.

PSALM
73, 2 pauze.

19, de pauze.

51, aan het begin.

5, het begin: 11.

49, het begin.

25, 36, 130.

2, de pauze.

139, het beg.; 136,

het begin.

33, het begin.
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Zondag
9. Van de Schepping

10. „ de voorzienigh.

.

11. „ den naam Jezus
12. „ den naam Christ.

„ den naam Chris
tenen

13. „ Gods eeniggeb.

14

PSALM
115, de pauze; 136,

het begin; 146.

33, 104, 147.

De lofz. van Maria.

2, het begin; 89.

. 45, de p.; 72, de p.

Zoon, onz. Heere

des Heilands ont-

vangenis en geb.

15. „ des Heil. lijden

.

16. „ des Heil. dood,
begraving en ne-

derd. ter helle .

17. „ des Heilands op-

standing . . .

18. „ des Heilands he-

melvaart . . .

19. „ des Heilands zit-

' ting aan. Gods
rechterhand . .

„ des Heilands we-
derk. ten oordeel

20. „ den H. Geest .

21. „ de Kerk . . .

„ de gemeenschap
der heiligen . .

„ de vergeving der
zonden ....

22. „ de opstanding des
vleesches . . .

., het eeuwige le-

ven
23. ,, de rechtvaardig.
24. „ d. ongenoegzaam-
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WARE CHRISTELIJKE BELIJDENIS,

INHOUDENDE DE HOOFDSOM DER LEER VAN GOD EN VAN

DE EEUWIGE ZALIGHEID DER ZIELEN.

HET EERSTE ARTIKEL.

[Dat er een eenig God is]. *)

Wij gelooven allen met het hart en
belijden met den mond, dat er is een
eenig en eenvoudig geestelijk wezen,
hetwelk wij God noemen: eeuwig, on-

begrijpelijk, onzienlijk, onveranderlijk,

oneindig; almachtig; volkomen wijs,

rechtvaardig, goed, en eene zeer over-

vloedige fontein aller goeden 2
).

II.

[Door wat middel God van ons gekend wordt.}

Wij kennen Hem door twee midde-
len. Ten eerste, door de schepping, on-

derhouding, en regeering der geheele
wereld: overmits deze voor onze oogen
is als een schoon boek, in hetwelk alle

1) In den authentieken tekst derBelijdenis, ge-
lijk die in het Fransen, in het Nederduitsch en
in het Latijn door de Dordtsche Synode van 1619
is vastgesteld en van harentwege is uitgegeven,
hebben de artikelen geene opschriften. De hier-
boven afgedrukte zijn ontleend aan de ofhcieele
'Zeeuwsche, bij de herziening van den Neder-
duitschen tekst in 1619 ten grondslag gelegde,
uitgave van het jaar 1611. Omdat deze opschrif-
ten thans door de gewoonte weder eenigszins
gewettigd zijn, en ook bij het gebruik der Be-
lijdenis goeden dienst doen, zijn zij hier opge-
nomen. Maar dan tusschen vierkante haakjes,
ter aanwijzing, dat zij bij de laatste vaststelling
van den tekst (in 1619) daaruit verwijderd zijn.

2) Aller goeden beteekent: van al wat goed is,

van alle goede dingen (Fr. de tous Mens, Lat. om-
nium bonorum.)

schepselen, groote en kleine, gelijk als

letteren zijn, die ons de onzienlijke din-

gen Gods geven te aanschouwen, name-
lijk, zijne eeuwige kracht en Goddelijk-

heid 1
), als de Apostel Paulus zegt,

Rom. I: 20; welke dingen alle genoeg-
zaam zijn om de menschen te overtui-

gen, en hun alle onschuld te benemen.
Ten tweede, geeft Hij zichzelven ons
nog klaarder en volkomener te ken-
nen door zijn heilig en Goddelijk woord,
te weten, zoo veel als ons van noode
is in dit leven, tot zijne eer, en de za-

ligheid der zijnen.

III.

[Van het geschreven woord Gods.]

Wij belijden, dat dit woord Gods niet is

gezonden noch voortgebracht door den wil
eens menschen, maar de heilige menschen
Gods, van den Heiligen Geest gedreven
zijnde, hebben [het] gesproken, gelijk deH.
Petrus zegt. Daarna heeft God, door
eene bijzondere zorg, die Hij voor
ons en onze zaligheid draagt, zijnen

knechten den Profeten en Apostelen

1) In de officieele uitgave staat hier: zijne

eeuwige mogendheid en God'.sid; gelijk in de des-

tijds meest gebruikelijke Bijbelvertaling gelezen
werd. Bij zulke aanhalingen uit de H. Schrift

moest natuurlijk thans de Staten-vertaling ge-

volgd worden, hier en in alle volgende artikelen.

Waar in de officieele uitgaven zulke aanhalin-
gen met andere letter gedrukt zijn, is dit hier
en elders ook geschied; maar ook op die plaat-
sen alleen; zoodat, wat de cursiveering betreft,

nergens iets veranderd is.
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geboden, zijn geopenbaarde woord bjj

geschrift te stellen; en Hijzelf heeft
met zijnen vinger de twee Tafelen der
Wet geschreven. Hierom noemen wij

zulke schriften: Heilige en Goddelijke
Schrifturen.

IV.

[Kanonieke toeken der H. Schrifture.]

Wij vervatten de H. Schrifture in

twee boeken, des Ouden en des Nieu-
wen Testaments, welke zijn Kanonieke
boeken, waar niets l

) tegen valt te

zeggen. Deze worden aldus geteld in

de Kerke Gods. De boeken des Ouden
Testaments: de vijf boeken van Mozes,
te weten, Genesis, Exodus, Leviticus,
Numeri, Deuteronomium ; het boek van
Jozua, der Richteren, Ruth, twee boe-
ken van Samuël, en twee boeken dei-

Koningen, twee boeken der Kronieken,
genaamd Paralipomenon, het eerste van
Ezra 2

j, Nehemia, Esther, Job, de Psal-
men van David, drie boeken van Sa-
lomo, namelijk, de Spreuken, de Predi-
ker, en het Hooglied; de vier groote
Profeten, Jesaja, Jeremia 3

), Ezechiël en
Daniël, en voorts de andere twaalf
kleine Profeten, namelijk, Hosea, Joel,

Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum,
Habakuk 4

), Zephanja, Haggaï, Zacha-
ria, Maleachi. Het Nieuwe Testament:
de vier Evangelisten, Mattheüs, Marcus,
Lucas, Johannes; de Handelingen der
Apostelen, de veertien brieven van den

1) Het niet van den authentieken tekst moest
hier, ter voorkoming van misverstand, door liet

thans gebruikelijke niets vervangen worden (Fr.
ü 7i'y a que, Lat. nihil).

2) In den tijd, dat de Belijdenis opgesteld
werd, was sedert lang gebruikelijk, dat het boek
Nehemia als het tweede boek van Ezra beschouwd
werd; en het bonk van Ezra zelf werd dan hei
eerste genoemd. Ofschoon deze beschouwing in
L619 in Gereformeerde Kerken niet meer gang-
baar was, is zij in den authentieken tekst der
Belijdenis bier toch blijven staan.

3) In de Lat. redactie van den authentieken
tekst is hier bijgevoegd: met de Klaagliederen
van denzelfden [cum eiusdem ThrenU). De Fr. en
de Nederd. uitgaven hebben alleen: Jeremia;
imt dien éénen naam beide zijne boeken be-
doelend*

4) In de offlcieele Nederduitsche uitgave van
1619 is de naam Habakitk weggelaten ; blijk haal-

bij vergissing.

Apostel Paulus, te weten, aan de Ro-
meinen, twee aan de Corinthiërs, aan
de Galaten, aan de Epheziërs, aan de
Philippensen, aan deColossensen, twee
aan de Thessalonicensen, twee aan Ti-

motheüs, aan Titus, aan Philémon, aan
de Hebreen, de zeven brieven der an-

dere Apostelen, te weten, de brief van
Jacobus, twee brieven van Petrus, drie

van Johannes, de brief van Judas, en
de Openbaring van den Apostel Johan-
nes.

[Waarvan de H. Schrifture haar aanzien

en autoriteit heeft.]

Alle deze boeken alleen ontvangen wij

voor heilig en kanoniek, om ons geloof

daarnaar te reguleeren, daarop te gron-

den en daarmede te bevestigen. En wrj ge-

looven zonder eenige twijfeling al wat
daarin begrepen is; en dat niet zoozeer,

omdat ze de Kerk aanneemt en voor zoo-

danigejhoudt; maar inzonderheid, omdat
ons de H. Geest getuigenis geeft in on-

ze harten, dat zij van God zijn; en l
)

dewijl zij ook het bewijs van dien bij

zichzelvèn hebben: gemerkt de blinden

zelven tasten kunnen, dat de dingen,

die daarin voorzegd zijn, geschieden.

VI.

[Onderscheid tusschen de Kanonieke

en Apocriefe boeken.]

Wrj onderscheiden deze Heilige boe-

ken van de Aprocriefe, als daar zijn :

het derde en vierde boek van Ezra, het

boek van Tobias, Judith, het boek dei-

Wijsheid, Jezus Sirach, Baruch, hetgene

bijgevoegd is tot de historie van Esther,

het gebed der drie mannen in het vuur.

de historie van Susanna, van het beeld

Bel en van den Draak, het gebed van

Manasse, en de twee boeken der Mak-

kabeën. Dewelke de Kerk wel lezen

1) Het voegwoordje <•/», dat in den authentie-

ken Franseben en LatQnschen tekst gevonden
wordt, ontbreekt in de oflicieele Nederduitsche

Uitgave; denkelijk omdat het oudtijds kon ge-

acht worden, in het woordje ook reeds begrepen

te zijn. Thans echter moest bet, duidelijkhehL-

halve, er hij worden uitgedrukt.
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fcan !), en daaruit ook onderwijzingen
nemen, voor zooveel als zij overeen-
komen met de Kanonieke boeken; maar
-zij hebben zulk eene kracht en vermo-
i.gen niet, dat men door eenig getui-

genis van deze eenig stuk des geloofs

of der Christelijke religie zoude kunnen
bevestigen: zoo ver is het van daar,

-dat zij de autoriteit van de andere,
: heilige, boeken 2

) zouden vermogen te

'verminderen.

VIL

[Volkomenheid der H. Schrifture om alleen

te sqjn een regel des geloofs.]

Wij gelooven, dat deze Heilige Schrif-

ture den wille Gods volkomenlijk ver-

vat, en dat al hetgene de mensch schul-
dig is te gelooven om zalig te worden,
'•daarin genoegzaam geleerd wordt. Want
overmits de geheele wijze des dienstes,
'dien God van ons eischt, aldaar in het
lange beschreven is, zoo is het den men-
schen, al waren het zelfs Apostelen,
niet geoorloofd anders te leeren, dan
ons nu geleerd is door de Heilige Schrif-

turen
;
ja al ware het ook een engel uit

den hemel, gelijk de Apostel Paulus zegt.

Want dewijl het verboden is den Woor-

de Gods iets toe of iets af te doen, zoo
blijkt daaruit wel, dat de leere daarvan
zeer volmaakt en in alle manieren vol-

komen is. Men mag ook geener men-
tenen schriften, hoe heilig zij geweest
zijn, gelijkstellen met 3

) de Godde-
lijke Schrifturen, noch de gewoonte met
de waarheid Gods (want de waarheid

1) Het woord mogen, gelijk het in dit artikel
driemaal voorkomt (in den Fr. tekst telkens
pouvoh; en in den Lat. posse of valere), moest,
om misverstand te voorkomen, door het daar-
voor thans gebruikelijke kunnen of vermogen
vervangen worden.

2) De Lat. tekst heeft hier alleenlijk: van die
Jleilige boeken. In den Fr. en Nederd. tekst stond
'hier vroeger alleenlijk: van de andere; en die
woorden bleven zoo staan, ook toen de Dordtsche
Synode in 1619 er bijvoegde : Heilige boeke.i.

Om misverstand te voorkomen, is nu hierboven
het woord Heilige tusschen twee komma's ge-
plaatst.

3) In de officieele uitgave staat hier: gelijken
bij. Thans ongebruikelijk, en voor misverstand
vatbaar; en dus hier vervangen door de geheel
daarmede overeenkomende uitdrukking van den
tegenwoordigen tijd.

is boven alles), noch de groote menigte,
noch de oudheid, noch de successie van
tijden of personen, noch de conciliën,

decreten of besluiten; want alle men-
schen zijn uit zichzelven leugenaars en
ijdeler dan de- ijdelheid zelve. Daarom
verwerpen wij van ganscher harte al

wat met dezen onfeilbaren regel niet

overeenkomt, gelijk ons de Apostelen
geleerd hebben, zeggende: Beproeft de

geesten, of zj uit God zijn. Insgelijks:

Indien iemand tot ulied,en komt, en deze

leere niet brengt, ontvangt hem niet in

huis.

VIII.

[Dat God eenig is in wezen en nochtans

in drie persenen onderscheiden.}

Volgens deze waarheid en dit Woord
Gods, zoo gelooven wij in een eenigen
God ; die een eenig wezen is, in hetwelk
zijn drie personen, in der daad en waar-
heid en van eeuwigheid onderscheiden
naar hunne onmededeelbare eigenschap-

pen : namelijk de Vader, en de Zoon,
en de Heilige Geest. De Vader is de
oorzaak, oorsprong en begin aller din-

gen, zoowel zienlijke als onzienlijke.

De Zoon is het Woord, de Wijsheid en
het Beeld des Vaders. De H. Geest,

de eeuwige Kracht en Mogendheid, uit-

gaande van den Vader en den Zoon.
Alzoo nochtans, dat dit onderscheid
niet maakt, dat God in drieën gedeeld

zij ; aangezien dat de H. Schrifture ons
leert, dat de Vader, en de Zoon, en de
Heilige Geest, elk zijne zelfstandigheid

heeft, onderscheiden door hare eigen-

schappen; doch alzoo, dat deze drie

Personen maar een eenig God zijn. Zoo
is het dan openbaar, dat de Vader niet

is de Zoon, en dat de Zoon niet is de
Vader, dat ook insgelijks de Heilige

Geest niet is de Vader, noch de Zoon.
Intusschen, deze Personen, zóó onder-
scheiden, zijn niet gedeeld, noch ook
ondereen vermengd. Want de Vader
heeft het vleesch niet aangenomen,
noch ook de Heilige Geest, maaralleen
de Zoon. De Vader is nooit zonder zij-

nen Zoon, noch zonder zijnen H. Geest
geweest; want zij zijn alle drie van
gelijke eeuwigheid in één zelfde wezen.
Daar is noch eerste, noch laatste; want
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zij zijn alle drie één in waarheid, in

mogendheid, in goedheid en barmhar-
tigheid.

IX.

[Bewijs des voorgaanden Artikels van de
drieheid der Personen in éénen God.]

Dit alles weten wij, zoo uit de getui-

genissen der H. Schrifture, als ook uit

hunne werkingen, en voornamelijk uit

dagene, die wij in ons gevoelen. De ge-

tuigenissen der H. °chrifturen, die ons
leeren deze H. Drievuldigheid tegeloo-
ven, zijn in vele plaatsen des Ouden
Testaments beschreven; welke niet van
noode is te tellen, maar alleen met on-

derscheid of oordeel uit te kiezen. In
Genesis, Kap. I: 26, 27, zegt God: Laat
ons menschen maken, naar onzen heelde,

naar onze gelijkenisse, enz. En God schiep

den mensch naar zijnen heelde; man en
vrouw schiep Hij ze. Insgelijks Gen. III :

22 : Zie de mensch is geworden als onzer
één. Daaruit blijkt, dat er meer dan één
persoon in de Godheid is, als Hij zegt

:

Laat ons menschen maken, na,s,v onzen
heelde; en Hij wijst daarna de eenig-

heid aan, als Hij zegt : God schiep. Het
is wel waar, dat Hij niet zegt, hoeveel
personen dat er zijn ; maar hetgene voor
ons wat duister is in het Oude Testa-

ment, dat is zeer klaar in het Nieuwe.
Want als onze Heere gedoopt werd in

den Jordaan, zoo is de stemme des Va-
ders gehoord geweest, zeggende: Deze
is mijn geliefde Zoon; de Zoon werd
gezien in het water; en de Heilige

Geest openbaarde zich in de gedaante
van. eene duive. Ook mede is in den
Doop aller geloovigen deze forme inge-

steld door Christus: Doopt alle de volke-

ren in den naam des Vaders, en des Zoons,
en des Heiligen Geestes. In het Evange-
lie van Lucas spreekt de engel Ga-
briël tot Maria, de moeder desHeeren,
aldus: De Heilige Geest zal over u ko-

men, en de kracht des Allerhoogsten zal

u overschaduwen; daarom ook, dat Hei-

ligi . (int uit u gehoren zal worden, zal

Gods Zoon genaamd wordm. Insgelijks:

De genade van den Heere Jezus Christus,

en d<' liefde Gods, en de gemeenschap
des H. Geezf> 3 zij met u. Drie zijn er,

die getuigen in d<n hemel, de V<t<ie,\ liet

Woord, en de Heilige Geest; en deze drie

zijn één. In alle deze plaatsen wordt
ons ten volle geleerd, dat er drie per-
sonen zijn in een eenig Goddelijk wezen.
En hoewel deze leere de menschelijko
verstanden verre te boven gaat, noch-
tans gelooven wij die nu door het Woord,
verwachtende totdat wij de volkomene
kennisse en vrucht daarvan genieten
zullen in den hemel. Voorts staan ook
aan te merken de byzondere ambten
en werkingen dezer drie Personen te

onswaarts: de Vader is genaamd onze
Schepper door zijne kracht; de Zoon is-

onze Zaligmaker en Verlosser door zijn

bloed ; de H. Geest is onze Heiligmaker
door zijne woning in onze harten. Deze
leer van de Heilige Drievuldigheid is

altijd beweerd en onderhouden geweest
by de ware Kerk, van de tijden der
Apostelen af tot nu toe, tegen de Jo-

den, Mohammedanen, en eenige valsche
Christenen en ketteren, als Marcion r

Mani, Praxeas, Sabellius, Samosatenusr

Arius, en andere diergelijken, die met
goed recht door de Heilige Vaders zijn

veroordeeld geweest. Overzulks nemen
wij in dit stuk gaarne aan de drie ge-

loofssommen, namelijk der Apostelen,

van Nicea, en van Athanasius; insge-

lijks hetgene daarvan door de Ouden in

gelijkvormigheid met deze besloten is.

X.

[Dat Jezus Christus waarachtig en eeuwig
God is.

|

Wij gelooven, dat Jezus Christus naar
zijne Goddelijke natuur de eeniggeboren
Zone Gods is, van eeuwigheid geboren *);.

niet gemaakt, noch geschapen (want
alzoo zoude Hij een schepsel zijn), maar
ééns-wezens met den Vader, mede-
eeuwig, het uitgedrukte beeld der zelf-

standigheid des Vaders en hetafschijn-

sel 2
) zijner heerlijkheid, Hem in alles

gelijk zijnde. Dewelke is Gods Zoon,

niet alleen van dien tijd af dat Hij on-

ze natuur heeft aangenomen, maar van
alle eeuwigheid; gelijk ons deze getui-

1) In plaats van : geboren, stond hier vroeger:

gegenereerd; en die redactie is hier door de
Dordtsche Synode in den Kr. en den Lat. tekst

behouden [engendré—genitum).

2) In de officieele uitgave staat hier: deglana.

Thans veranderd naar de Staten-vertaling van
1 1 .'l)i. I: ;;; aan welken tekst deze zinsnede
blijkbaar ontleend is.
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genissenleeren, wanneer zij metmalkan-
deren vergeleken worden: Mozes zegt,

dat God de wereld heeft geschapen, en
de H. Johannes zegt, dat alle dingen
zyn geschapen door dat Woord, het-

welk hij God noemt; de Apostel zegt,

•dat God de wereld door zijnen Zoon ge-

maakt heeft : insgelijks, dat God alle

dingen door Jezus Christus geschapen
heeft ; zoo moet dan degene, die ge-

naamd wordt God, het Woord, de Zoon
•en Jezus Christus, toen al geweest zijn,

toen alle dingen door Hem geschapen
werden. En daarom zegt de Profeet Mi-

cha: Zijne uitgangen zijn vanouds, van
de dagen der eeuwigheid. En de Apostel

:

Hij is zonder beginsel der dagen, en zon-

der einde des levens. Zoo is Hij dan de
v^are, eeuwige God, die Almachtige,
-denwelken wij aanroepen, aanbidden en
<iienen.

XI.

[Dat de Heilige Geest waarachtig en
eeuwig God is.]

Wij gelooven en belijden ook, dat de
H. Geest van eeuwigheid van den Vader
en den Zoon uitgaat; niet zijnde ge-

maakt noch geschapen, noch ook ge-

boren l
), maar alleen van beiden uitgaan-

de; welke in orde is de derde Persoon
-der Drievuldigheid, van éénzelfde wezen,
majesteit en heerlijkheid met den Va-
der en den Zoon; zijnde waarachtig en
eeuwig God, gelijk ons de H. Schriften
leeren.

XII.

[Van de schepping aller dingen en met
name der engelen.]

Wij gelooven, dat de Vader, door zijn

Woord, dat is door zijnen Zoon, den
hemel, de aarde en alle schepselen uit

niet heeft geschapen, wanneer het Hem
heeft goed gedacht, aan een iegelijk

schepsel zijn wezen, gestalte en gedaan-
te, en onderscheidene ambten gevende,
om zijnen Schepper te dienen. Dat Hij
ze ook nu alle onderhoudt en regeert
naar zijne eeuwige voorzienigheid en
door zijne oneindige kracht, om den

1) Zie de noot bij Art. X ; welke ook hier ge-
heel van toepassing is.

mensch te dienen, ten einde dat de
mensch zijnen God diene. Hij heeft ook
de engelen goed geschapen, om zijne

zendboden te zijn, en zijne uitverkore-
nen te dienen; van welke sommigen
van die uitnemendheid, in dewelke hen
God geschapen had, in het eeuwig ver-

derf vervallen zijn, en de anderen door
de genade Gods in hunnen eersten staat
volhard hebben en staande gebleven
zijn. De duivelen en booze geesten zijn

alzoo verdorven, dat zij vijanden Gods
en alles goeds zijn; naar al hun ver-

mogen als moordenaars loerende op de
Kerk en een ieder lidmaat van die, om
alles te verderven en te verwoesten
door hunne bedriegerijen; en zijn daar-

om door hunne eigene boosheid ver-

oordeeld tot de eeuwige verdoemenis,
dagelijks verwachtende hunne schrik-

kelijke pijnigingen. Zoo verwerpen en
verfoeien wij dan hierin de dwaling
der Sadduceën, welke loochenen dat er

geesten en engelen zijn; en ook de
dwaling der Manicheën, die zeggen, dat
de duivelen hunnen oorsprong uit zich-

zelven hebben, zijnde uit hunne eigene
natuur kwaad, zonder dat zij verdorven
zijn geworden.

XIII.

[Van d3 Voorzienigheid Gods en regeering

aller dingen.]

Wij gelooven, dat die goede God, na-

dat Hij alle dingen geschapen had, deze
niet heeft laten varen, noch aan het
geval of de fortuin overgegeven, maar
ze naar zijnen heiligen wil alzoo stiert

en regeert, dat in deze wereld niets

geschiedt zonder zijne ordinantie !
)

;

hoewel nochtans God noch auteur is,

noch schuld heeft, van de zonde, die

er geschiedt. Want zijne macht en goed-

heid is zoo groot en onbegrijpelijk, dat

Hij zeer wel en rechtvaardiglijk zijn

werk beschikt en doet, ook wanneer
de duivelen en goddeloozen onrecht-

1) De officieele uitgave heeft hier: ordonnan tie.

Thans echter onderscheidt men tusschen oidi-

nantie (regeling of besturende bepaling, Lat. or-

dinatio, 'institutum, ordó) en ordonnantie (voor-
schrift of bevel, Lat. mandatum). Welk der twee
woorden bedoeld is, blijkt hier (en in Artt.

XXVIII, XXIX, XXXI en XXXVI) uit den
Lat. tekst, en ook uit het verband.
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vaardiglijk handelen. En aangaande
hetgene Hij doet boven het begrip des

men schel ijken verstands, datzelve wil-

len wij nietcurieuselijk l
) onderzoeken,

meer dan ons begrip verdragen kan

;

maar wij aanbidden met alle ootmoe-
digheid en eerbied de rechtvaardige oor-

deelen Gods, die ons verborgen zijn;

ons tevreden houdende, dat wij leer-

jongeren van Christus zijn, om alleen

te leeren hetgene Hij ons aanwijst in

zijn Woord, zonder deze palen te over-

treden. Deze leering geeft ons eenen
onuitsprekelijken troost, als wij door
haar geleerd worden, dat ons niets bij

geval overkomen kan, maar door de
beschikking onzes goedertierenen he-

melschen Vaders, die voor ons waakt
met eene vaderlijke zorg, houdende alle

schepselen onder zijne heerschappij 2
),

alzoo dat niet één haar van ons hoofd
(want die zijn alle geteld), ook niet één

muschken op de aarde vallen kan, zonder

den wil onzes Vaders. Waarop wij ons
verlaten, wetende dat Hij de duivelen

in den toom houdt en alle onze vijan-

den, die ons zonder zijne toelating en
wil niet schaden kunnen. En hierin

verwerpen wij de verdoemelijke dwa-
ling der Epicureën, dewelke zeggen,
dat zich God nergens mede bemoeit, en
alle dingen bij geval laat geschieden.

XIV.

[Van de schepping en val des menschen en

zijn onvermogen tot het ware goed.]

Wij gelooven, dat God den mensch
geschapen heeft van het stof der aarde,

en heeft hem gemaakt en geformeerd
naar zijn beeld en gelijkenis, goed,

rechtvaardig en heilig; kunnende met
zijnen wil in alles overeenkomen met
den wille Gods. Maar als hij in eere was,
zoo heeft hij het niet verstaan 3

), noch

1) Curieuselijk beteeken t: met begeerte en zorg
om iets goed, tot op den grond, te weten te

komen.

2) De officieele uitgave heeft hier het woord
geweld, in den zin van: oppermacht, heerschap-
pij (Fr. sujeltes a soi, Lat. ribi éubditd»). Thans
is het in dien zin ongebruikelijk, en zou het
lichtelijk worden misverstaan.

3) De hier aangehaalde Schriftuurplaats (Pr.

XMX: 2'.i) is niet veranderd naar den tekst der
Staten- vertal ing, daar zuiks in dit verband
moeielijk kon.

zijne uitnemendheid erkend; maar heeft
zichzelven willens der zonde onderwor-
pen, en overzulks den dood en ver-

vloeking, het oor biedende aan het
woord des duivels. Want het gebod
des levens, dat hij ontvangen had, heeft
hij overtreden, en heeft zich van God r

die zijn ware leven was, door de zon-
de l

) afgescheiden -> ; hebbende zynege-
heele natuur verdorven; waardoor hij.

zich schuldig gemaakt heeft des licha-

melijken en geestelijken doods 3
). En

in alle zijne wegen goddeloos, verkeerd,,

en verdorven geworden zijnde, heeft
hij verloren alle zijne uitnemende ga-

ven, die hij van God ontvangen had,
en heeft niet anders overig behou-
den dan kleine overblijfselen daar-
van, dewelke 4

) genoegzaam zijn om
den mensch alle onschuld te benemen;:
overmits al het licht, dat in ons is,

in duisternis veranderd is, gelijk de
Schrift ons leert, zeggende: Hei licht

schijnt in de duisternis, en de duisternis

heeft het niet begrepen; alwaar de Hei-

lige Johannes de menschen duisternis

noemt. Daarom verwerpen wij al wat
men hiertegen leert van den vrijen wil

des menschen, aangezien de mensch
niet dan een slaaf der zonde 5

) is, en
geen ding kan aannemen zoo het hem
uit den hemel niet gegeven zij. Want wie
is er, die zich beroemen zal iets goeds-

te kunnen doen als uit zichzelven, daar
toch Christus zegt: Niemand kan tot mij
komen tenzij dat de Vader, die mij ge-

zonden heeft, hem trekke? Wie zal met
zijnen wil voorkomen 6

), die daarver-

1) In den Fr. en den Lat. tekst staat hier;

door zijne zonde; en evenzoo in den Nederd»
tekst vóór 1619.

2) In de oudere Nederd. uitgaven stond hier
eene sterkere uitdrukking (afgesneden)', en dit

is ook nu nog het geval in den authentieken
tekst, gelijk die door do P >rdtsche Sj'node ir*

het Fr. en in het Lat. is vastgesteld (s'est re-

tranvhé—penitut dienlsit).

3) Zich schuldig maken des doods beteekent:
zich onder het vonnis des doods brengen.

4) In de Lat. redactie staat hier: dewelke
echter (quae {amen).

5) In de ofticieele uitgave staat hier: der
zonden. Niet als meervoud, maar als de oude ver-

buigingsvonn in het enkelvoud ; zooals met vol-

komen zekerheid blijkt uit den Fr. en Lat. tekst.

6) Met zijnen wil voorkomen (Fr. alUgner sa vo-

lante. Lat. voluntatem niam osientare) bet rekent:
met zijnen wil voor den dag komen, op zijnen wil
zich iets laten voorstaan, in 'zijnen wil roemen.
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staat, dat het bedenken des vleesches vij-

andschap is tegen God ? Wie zal van
zijne wetenschap spreken, ziende, dat

de natuurlijke mensch niet begrijpt de

dingen die des Geestes Gods zijn? Kor-
telijk, wie zal eenige gedachte voorstel-

len, dewijl hij verstaat, dat wij niet be-

kwaam zijn van onszelven iets te denken,

als uit onszelven, maar dat onze be-

kwaamheid uit God is? En daarom het-

gene de Apostel zegt, behoort met recht

vast en zeker gehouden te worden, dat
God in ons werkt beide het ivillen en het

werken, naar zijn welbehagen. Want er

is noch verstand, noch wil, den ver-

stande en wille Gods gelijkvormig, of

Christus heeft ze in den mensch ge-

wrocht; hetwelk Hij ons leert, zeggen-
de : Zonder Mij kunt gij niets doen.

XV.

[Van de erfzonde.]

Wij gelooven, dat door de ongehoor-
zaamheid van Adam de erfzonde uitge-

breid is geworden over het gansche
menschelijke geslacht; welke is eene
verdorvenheid der geheele natuur en
een erfelijk gebrek, waarmede de kleine

kinderen zelfs besmet zijn in hunner
moeders lichaam, en die in den mensch
allerlei zonden voortbrengt, zijnde in

hem als een wortel daarvan ; en zij is

daarom *) zoo leelijk en gruwelijk voor
God, dat zij genoegzaam is om het
menschelijk geslacht te verdoemen. Zij

is ook zelfs door den Doop niet gansche-
lijk te niete gedaan, noch geheel uitge-

roeid, aangezien de zonde daaruit altijd

als opwellend water uitspringt, gelijk

uit eene onzalige fontein; hoewel zij

nochtans den kinderen Gods tot verdoe-
menis niet toegerekend, maar door zij-

ne genade en barmhartigheid vergeven
wordt; niet om in de zonde gerust te

slapen, maar opdat 2
) het gevoel 3

) van

1) De officieele uitgave heeft hier alleenlijk:

Is daarom, zonder : en zij ; welke twee woordjes
thans niet nieer kunnen wegblijven; ook omdat
de Fr. tekst heeft: Dont il est, en de Lat.: ide-

oqv£ est.

2) In de officieele uitgave staat hier: omdat
(Fr. afin que, Lat. ut), in de oude beteekenis
van dat voegwoord ; waarvoor thans niet anders
dan opdat kan gebruikt worden.

3) De officieele uitgave heeft hier: 't gevoelen,

in den zin van het gevoel (Fr. Ie sentiment, Lat.

deze verdorvenheid de geloovigen dik-

wijls zoude doen zuchten, verlangende
om van dit lichaam des doods verlost

te worden. En hierin verwerpen wij de
dwaling der Pelagianen, die zeggen, dat
deze zonde niet anders is dan uit na-
volging.

XVI.

[Van de eeuwige verkiezing Gcds.]

Wij gelooven, dat, het geheele ge-

slacht van Adam door de zonde des
eersten menschen in verderfenis en on-

dergang zijnde 1
), God zichzelven zoo-

danig bewezen heeft als Hij is, te we-
ten : Barmhartig en Rechtvaardig. Barm-
hartig: doordien dat Hij uit deze ver-

derfenis trekt en verlost degenen die

Hij in zijnen eeuwigen en onverander-
lijken 2

j raad, uit enkele goedertieren-

heid, uitverkoren heeft in Jezus Chris-

tus, onzen Heere, zonder eenige aan-

merking hunner werken. Rechtvaardig

:

doordien Hij de anderen laat in hunnen
val en verderf, waar zij zichzelven in

geworpen hebben.

XVII.

[Van de wederoprichting des gevallen

menschen.]

Wij gelooven, dat onze goede God,

door zijne wonderlijke wijsheid en goed-

heid, ziende dat zich de mensch alzoo

in den lichamelijken en geestelijken

dood geworpen, en geheel ellendig ge-

maakt had, zichzelven begeven heeft

om hem te zoeken, toen hij al beven-

de voor Hem vlood, en heeft hem ge-

troost, belovende hem zijnen Zoon te

sensus), en daarom, ter voorkoming van misver-
stand, door dit woord vervangen.

1) In den Fr. en den Lat. tekst staat, in plaats

van: zijnde, nog iets sterker: gestoolen, of gewor-

pen zijnde (Fr. précipitée, Lat. praecipitaia); en
even zoo in den Nederd. tekst vóór 1619.

2) Toen de Belijdenis, naar de officieele uit-

gave (van het jaar 1619), in 1620 in de Nederd.
uitgave van de Handd. der Dordtsche Synode
werd overgedrukt, is dit woord bij vergissing

veranderd in het hier minder passende: onver-

gankelijken; en sedert is die fout in alle uitga-

ven der Belijdenis gebleven. De authentieke
tekst heeft: onvcranderlijken; en evenzoo de Fr.

en Lat. tekst, e:\ alle Nederd. uitgaven vóór 1620.
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•ome,

Ier $to

hem gelukzalig te maken.

XVIII

[Van de nenschwording van Jezus

Christus.]

Wij belijden dan. dat God de belofte.

die Hij den Oudvaderen gedaan had
door den mond zijner Heilige Profeten,

volbracht heeft, zendende zyne eigen,

eeniggeboren en eeuwigen Zoon in de
wereld, ten tijde door Hem bestemd.
Dewelke eens 'knechts gestalte-

aangenomen heeft, en den men-
sche h gelijk geworden is, waarachtig
lijk aannemende eene ware mensche-
lijke natuur, met alle hare zwakheden
(uitgenomen de zonde>. ontvangen zijn-

de in het lichaam der gelukzalige
maagd Maria, door de kracht des H.

.onder mans toedoen. En heeft

niet alleen de menschelyke natuur aan-
genomen, zooveel het lichaam aangaat,
maar ook eene ware menschelyke ziele,

opdat Hij een waar mensen zoude zijn.

Want - :en de ziele zoowel verlo-

ren was als het lichaam, zoo was het
van noode dat Hij ze beide aanname,
om ze beide zalig te maken. Daarom
belijden wij (tegen de ketterij der We-
derdooperen, die loochenen dat Christus
mensehelijk vleesch van zijne moeder
aangenomen heeft», dat Christus

ü

achtig geicor I sches

der kinderen : dat Hij eene vrucht der
nen Davids is, \

aangaat: geworden uit het zaad Davids
- huiks

Maria : geworden ui- -uu: :

>(t uit de

Vproten uit het

fit van hola: afkomstig van de

aangaat; uit

Abrahams, aangezien Hij aan-
[brahanu

in alles gelijk g
nde; alzo- dal Hij

in der waarheid onze Immanuël is. dat

den Fr . n den I.at. te

hier in h- id.

XIX.

Tan de vereenlging en het onderscheid der
;xee Q&tores vi^ Christus :z een rers::n

Wij gelooven. dat door deze ontvan
genis de Persoon des Zoons onafschei-
delijk vereenigd en te zamen gevoegd
is met de menschelijke natuur: zoo-

dat er niet zijn twee Zonen Gods, noch
twee personen, maar twee naturen in

eenen eenigen persoon vereenigd: doch
elke natuur hare onderscheidene eigen-

schappen behoudende. Gelijk dan de
Goddelijke natuur altyd ongeschapen
gebleven is, zonder beginsel der dagen
of einde des levens, vervullende hemel
en aarde, alzoo heeft de menschelijke
natuur hare eigenschappen niet verlo-

ren, maar is een schepsel gebleven, heb-

bende beginsel der dagen, zijnde eene
eindige natuur, en behoudende al hetge-

ne dat een waar lichaam toebehoort.

En hoewel Hij haar door zijne verrij-

- onsterfelijkheid gegeven heeft,

nochtans heeft Hij de waarheid zijner

menschelijke natuur niet veranderd,
dewijl onze zaligheid en verrijzenis

mede hangen aan de waarheid zijns

lichaams. Doch deze twee naturen zijn

alzoo te zamen vereenigd in een per-

soon, dat zy ook zelfs door zijnen dood
niet gescheiden zijn geweest Zoo was
dan hetgene Hij stervende in de handen
zijns Vaders bevolen heeft, een ware
menschelijke geest, die uit zijn lichaam
scheidde : maar intusschen bleef de God-
delijke natuur altijd vereenigd met de

menschelijke. ook zelfs toen Hij in

het graf lag: en de Godheid hield niet

op r
> in Hem te zijn, gelijk zij in Hem

was toen Hij een klein kind was. hoe-

wel zij zich voor eenen kleinen tijd

zoo niet openbaarde. Hierom bekennen
wij. dat Hij waar God en waar mensen
is: waar God. om doorzyne kracht den
dood te overwinnen, en waar mensen,
opdat Hij voor ons zoude kunnen -•

sterven uit de zwakheid zijns vleesches.

1 In den Lat. tekst staat hier vollediger:

hield nietop(*eQM0 Jmd De Fr,
tekst komt hier met den Nederd. overev
der :

2 In de ottnieele uitgave staat bier het wo>>rd
mogen i>y>,/,j< ]{ij mocht*. 1

i.tt. om misverstand te voorkomen,
door het thans gebruikelijke htnnci moest ver-

vangen worden.
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XX.

[God heeft zjjne rechtvaardigheid en barm-
hartigheid bewezen in Christus.]

Wy gelooven, dat God, die volkomen
barmhartig en rechtvaardig is, zijnen

Zoon gezonden heeft om aan te nemen
de natuur, in dewelke de ongehoor-
zaamheid begaan was, om in haar te

(

voldoen en Ie dragen de straf der zon-

;

den !
) door zijn zeer bitter lijden en

sterven. Zoo heeft dan God zijne recht-

vaardigheid bewezen tegen zijnen Zoon,
als Hij onze zonden op Hem gelegd
'heeft; en heeft uitgestort zijne goed-

heid en barmhartigheid over ons, die

;
schuldig en der verdoemenis waardig
waren, voor ons gevende zijnen Zoon

' in den dood door eene zeer volko-

mene liefde, en Hem opwekkende 2
)

tot 3
) onze rechtvaardigmaking, opdat

wij door Hem zouden hebben de on-

sterfelijkheid en het eeuwige leven.

XXI.

[Van de voldoening van Christus, onzen
eenigen Hoogepriester, voor ons-1

Wij gelooven, dat Jezus Christus een
eeuwige Hoogepriester is, met eede,

naar de ordening van Melchizedek, en
zichzelven in onzen naam voor zijnen
Vader gesteld heeft, om zijnen toorn
te stillen met volle genoegdoening, zich-

zelven opofferende aan het hout des
kruises, en vergietende zijn dierbaar
bloed tot reiniging onzer zonden, ge-

lijk de Profeten hadden voorzegd. Want
er is geschreven, dat de straffe, dia ons
den vrede aanbrengt, op den Zone Gods

1) Het woord zonde staat hier in den Fr. tekst
in liet enkelvoud ; in den Lat. in het meer-
voud; welk laatste waarschijnlijk ook in den
Nederd. tekst, bedoeld is.

2) De officieelc uitgave heeft hier : verwekken-
de, in den zin van : opwekkende \Ft. ressusciter,

Lat. e mortvis exoitarej; gelijk ook Kom. IV:
25 in de -Staten-vertaling staat.

3) In den oudsten Nederd. tekst staat hier
het voorzetsel om (en evenzoo in den oudsten
Lat. tekst propter), in overeenstemming met
Rom. IV: 25. Thans echter staat in alle drie
de authentieke teksten der Belijdenis : tot (Fr.
dour, Lat. ad).

was, en dat door zijne striemen ons ge-

nezing is geworden; Hij ter slachting

geleid is als een lam; met demisdadigen
gerekend; en als een kwaaddoener ver-

oordeeld door Pontius Pilatus, hoewel
hy Hem onschuldig verklaard had. Zoo
heeft Hij dan wedergegeven, wat Bij niet

geroofd Jiad, en heeft geleden, Hij recht-

vaardig coor de onrechtvaardigen ; en dat
zoowel in zijn lichaam als, in zijne ziele,

gevoelende de schrikkelijke straf, die

onze zonden verdiend hadden, zoodat
zijn zweet werd gelijk druppelen bloeds,

op de aarde afloopende; Hij heeft ge-

roepen : Mijn God, mijn God, waarom
liebt Gij Mij verlaten? en heeft zulks
alles geleden tot vergeving onzer zon-
den. Daarom zeggen wij wel terecht
met Paulus, dat icij niet anders iveten.

dan Christus en dien gekruisigd; wij ach-

ten alle dingen voor drek, om de uitne-

mendheid der kennisse van onzen Heere
Jezus Christus ; wij vinden allerlei ver-

troosting in zijne wonden, en hebben
niet van noode eenig ander middel te

zoeken of uit te denken *), om ons
met God te verzoenen, dan alleen deze

eenige offerande, eenmaal geschied, door
welke de geloovigen in eeuwigheid vol-

maakt worden. Dit is ook de oorzaak,
waarom hij door den engel Gods ge-

naamd is Jezus, dat is, Zaligmaker,
vermits Hij zijn volk zoude zalig maken,
van hunne zonden.

XXII.

[Van onze rechtvaardigmaking door het
geloof in Jezus Christus.]

Wij gelooven, dat, om ware kennis
dezer groote verborgenheid te bekomen,
de H. Geest in onze harten ontsteekt
een oprecht geloof, hetwelk Jezus Chris-

tus met alle zijne verdiensten omhelst,
Hem eigen maakt 2

), en niets anders
meer buiten Hem zoekt. Want het
moet noodzakelijk volgen, of dat niet

1) De officieele uitgave heeft hier het woord:
versieren (Fr. inventer. Lat. ercogitare), dat. om
misverstand te voorkomen, door het thans ge-
bruikelijke: uitdenken, of: verzinnen, moest
vervangen worden.

2) Hem eigen maakt beteekent: Hem zich eigen
maakt (Fr. Ie -fait sien, Lat. eum sutttn ac .<ibi

proprium ejjicit).

1*
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al wat tot onze zaligheid van noode is,

in Jezus Christus zij; of, zoo het alles

in Hem is, dat degene die Jezus Chris-

tus door het geloof bezit, zijne geheele
zaligheid heeft. Nu, dat men zeggen
zoude, dat Christus niet genoegzaam
is, maar dat er nog benevens Hem iets

meer toe behoeft *), ware eene al te

ongeschikte godslastering; want daaruit
zoude volgen, dat Christus maar een
halve Zaligmaker ware. Daarom zeggen
wij terecht, met Paulus, dat wij door
het geloof alleen, of door het geloof zon-

der de iverken gerechtvaardigd worden.
Doch wij verstaan niet, dat het, om
eigenlijk te spreken, het geloof zelf is,

dat ons rechtvaardigt; want het is maar
eea instrument, waarmede wij Christus,

onze rechtvaardigheid, omhelzen. Maar
Jezus Christus, ons toerekenende alle

zijne verdiensten en zoo vele heilige

werken, die Hij voor ons en in onze
plaats heeft gedaan, is onze rechtvaar-
digheid; en het geloof is een instrument,
dat ons met Hem in de gemeenschap
aller zijner goederen houdt; dewelke,
de onze geworden zijnde, ons meer dan
genoegzaam zijn tot onze vrijspreking
van onze zonden.

XXIII.

[Dat onze rechtvaardigmaking bestaat in de
vergeving der zenden en toerekening
der gehoorzaamheid van Christus.]

"Wij gelooven, dat onze gelukzalig-

heid gelegen is in de vergeving onzer
zonden om Jezus Christus' wille, en
dat daarin onze rechtvaardigheid voor
God begrepen is; gelijk David en Paulus
ons leeren, verklarende de gelukzalig-

heid des menschen te zijn, dat God hem
de rechtvaardigheid zonder werken toe-

rekent. En dezelfde Apostel zegt, dat

wij om niet, of uit genade gerechtvaar-

digd zijn, door de verlossing, die in Je-

mis Christus is. En daarom houden wij

dit fondament altijd vast, Gode alle de
eere gevende, ons vernederende en be-

kennende zoodanigen als wij zijn, zon-

der iets van onszelven of van onze

verdiensten te vermeten 1
), steunende

en rustende op de gehoorzaamheid
des gekruisigden Christus alleen, de-

welke onze is, wanneer wij in Hen!
gelooven. Die is genoegzaam, om all 3

onze ongerechtigheden te bedekken, en
ons vrijmoedigheid te geven, de con-

sciëntie vrij makende van vreeze, ver-

baasdheid en verschrikking om tot

God te gaan, zonder te doen gelijk onze
eerste vader Adam, dewelke al bevende
zich met vijgebladeren bedekken wilde.

En voorwaar, indien wij voor God ver-

schijnen moesten 2
), steunende op ons-

zelven of op eenige andere schepselen,

hoe weinig het ook ware, wij moesten
(helaas) verslonden worden. En daarom
moet een iegelijk zeggen met David:
Heere, ga niet in het gericht met uwen
knecht, want niemand, die leeft, zal voor

uw aangezichte rechtvaardig zijn.

XXIV.

[Van de heiligmaking des menschec
en de goede werken-]

Wij gelooven, dat dit waarachtig ge-

loof, in den mensch gewrocht zijnde

door het gehoor des Woords Gods en

de werking des Heiligen Geestes, hem
wederbaart en maakt tot eenen nieuwen
mensch, en doet hem leven in een
nieuw leven, en maakt hem vrij van
de slavernij der zonde. Daarom is het

zoo verre van daar, dat dit rechtvaar-

digmakend geloof de menschen zoude
doen verkouden 3

) in een \*room en
heilig leven, Chat zij daarentegen zonder
ditzelve nimmermeer iets doen zullen

1) T>at er nog iets meer toe beJioeft beteekent:
lat wij .er nog iets meer toe behoeven, of: dat
ix nog iets meer toe noodig is.

1) Zonder iets van onszelven te vermeten (Fr.

sans rien prêsumer de non* mêmes, Lat. nee de no-

bismet ij/sis <j u i <l </nam praesuminms) beteekent: zon-

der, tegen alle recht en reden in, van onszelven

ons iets voor te stellen, of: zonder op onszelven

ons iets te laten voorstaan.

2) Bij den herdrnk der Belijdenis in de Handd.
der Dordtsche Synode (zie hierboven de noot
bij Art. XVI) is hier moesten in moeten veran-

derd; en die drukfout is in-bijna alle latere uit-

gaven overgegaan. De ollicieole uitgave heeft:

moesten (ook in het Fr. en Lat.)

3) Verkouden in een vroom enjieilig leven (Fr.

refroidir, de bien et sn internen t vin-e, l>at. in recta

sanctaque vita tepidiores efficere) beteekent: voor

zulk een leven onverschillig maken, of: in ijver

daarvoor doen verkoelen en verflauwen.
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uit liefde tot God, maar alleen uit liefde

tot zichzelven, en uit vreeze van ver-

doemd te worden. Zoo is het dan on
mogelijk, dat dit heilig geloof ledig zij

in den mensen ; aangezien wij niet spre-

ken van een ijdel geloof, maar van
zulk een, hetwelk de Schrifture noemt
ten geloof, dat door de liefde werkt, dat
den mensch beweegt, om zich te oefenen
in de werken, die God in zijn Woord ge-

boden heeft; welke werken, als zij voort-

Icouien uit den goeden wortel des geloofs,

goed en bij God aangenaam zijn, over-

mits zij alle door zijne genade gehei-

ligd zijn, Intusschen komen zij niet in re-

kening om ons te rechtvaardigen; want
liet is door het geloof in Christus,

dat wij gerechtvaardigd worden, ook
eer wij goede werken doen ; anderszins
zouden zij niet kunnen goed zijn, even-
min als !) eene vrucht des booms goed
zijn kan voordat de boom goed is. Zoo
doen wij dan goede werken ; maar niet
om te verdienen (want wat zouden wij
Terdienen?); ja wij zijn in God gehou-
den voor de goede werken die wij doen,
en niet Hij in ons 2

) : aangezien Hij het
is, die in ons iverht beide het willen en
het werken, naar zijn welbehagen. Laat
ons dan letten op hetgene dat er ge-
schreven staat: Wanneer gij zult ge-

daan hébben al hetgene u bevolen is, zoo
zegt: wij zijn onnutte dienstknechten,
want wij hebben maar gedaan hetgene
wij schuldig waren te doen. Intusschen
willen wij niet loochenen, dat God de
goede werken beloont ; maar het is door
zijne genade, dat Hij zijne gaven kroont.
Toorts, al is het dat wij goede werken
-doen, zoo gronden wij toch onze zalig-

heid niet daarop; want wij kunnen
geen werk doen, of het is besmet door
ons vleesch en ook strafwaardig; en al

konden wij er één voorbrengen, zoo is

toch de gedachtenis van ééne zonde
genoeg, dat het van God zoude verwor-
pen worden. Alzoo dan zouden wij al-

1) De officieele uitgave heeft hier : niet meer
hunnen goed zijn, dan (Fr. ne poitrraient Ure bon-
nes, non plus que, Lat. bona esse non posseiit, non
magis guam) ; in den zin van hetgeen hierbo-
ven, duidelijkheidshalve, daarvoor in de plaats
is gesteld.

2) In iemand gehouden zijn beteekent : bij ie-

mand in de schuld staan, of; aan iemand iets
schuldig zijn.

tijd in twijfel staan, herwaarts en der-

waarts drijvende zonder eenige zeker-
heid, en onze arme consciëntiën zouden
altijd gekweld worden, indien zij niet
steunden op de verdiensten van het
lijden en sterven onzes Zaligmakers.

XXV

[Van het afdoen der ceremonieel© wet.]

Wij gelooven, dat de ceremoniën en
figuren *) der Wet opgehouden heb-

ben met de komst van Christus, en dat
alle schaduwen een einde genomen
hebben 2

) ; alzoo dat het gebruik daar-

van onder de Christenen weggenomen
moet worden ; nochtans blijft ons de
waarheid en substantie daarvan in Chris-

tus Jezus, in denwelken zij hare ver-

vulling hebben. Intusschen gebruiken
wij nog de getuigenissen, genomen uit

de Wet en de Profeten, om ons in het
Evangelie te bevestigen, en ook on^ons
leven te reguleeren, in alle eerbaarheid,

tot Gods eere, volgens zijnen wil.

XXVI.

[Van de eenige voorbidding van Christus.1

Wij gelooven, dat wij geenen toegang
hebben tot God dan alleen door den
eenigen Middelaar en Voorspraak, Jezus
Christus, den rechtvaardige; dewelke
hierom mensch geworden is, vereenigen-
de tezamen de Goddelijke en de mensche-
lijke natuur, opdat wij menschen eenen
toegang zouden hebben tot de Goddelijke
Majesteit; anderszins ware ons de toe-

gang gesloten. Maar deze Middelaar,
dien de Vader ons heeft gegeven tus-

schen zich en ons, moet ons door zijne

grootheid niet verschrikken, om ons een
ander, naar ons goeddunken, te doen
zoeken. Want er is niemand, noch in

den hemel, noch op de aarde, onder de
schepselen, die ons liever heeft dan Je-

zus Christus; dewelke, hoewel Hij inde
gestaltenisse Gods was, nochtans zich-

zelven vernietigd heeft, aannemende de
gestaltenisse eens menschen en eens dienst'

1) Figuren beteekent hier: zinnebeelden.

2) Voor de uitdrukking: een einde nemen, heeft
de Lat. tekst : finem accipere ; waarin opgeslo-
ten ligt, dat het doel der zaak bereikt is, en
de zaak uit dien hoofde wegvalt.
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knechts voor ons, en is in alles zijnen

broederen gelijk geworden. Indien wij nu
eenen anderen Middelaar zoeken moes-
ten, die ons goedgunstig ware, wien
zouden wij kunnen vinden, die ons meer
beminde dan Hij, die zijn leven voor
ons gelaten heeft, ook toen wij zijne vij-

anden waren 1

? En zoo wij eenen zoe-

ken, die macht en aanzien heeft, wie
is er, die daarvan zoo veel heeft als

degene, die gezeten is ter rechterhand
zijns Vaders, en die alle macht heeftin
den hemel en op de aarde ? En wie zal eer

verhoord worden, dan de eigen welbe-
minde Zone Gods? Zoo is dan alleen door
een mistrouwen dit gebruik ingevoerd,
dat men de heiligen onteert, in plaats

van die teeeren, doende hetgene zij nooit

gedaan noch begeerd hebben, maar heb-

ben het volstandiglijk en volgens hun-
nen schuldigen plicht verworpen, als

blijkt uit hunne schriften. En hier moet
men niet voorbrengen, dat wij het niet

waardig zijn; want het heeft hier de
meening niet r

), dat wij onze gebeden
op onze waardigheid zonden voordra-
gen, maar alleen ap de uitnemendheid en
waardigheid onzes Heeren Jezus Chris-

tus, wiens rechtvaardigheid de onze is

door het geloof. Daarom, de Apostel, wil-

lende deze zotte vreeze, of veelmeer dat.

mistrouwen, van ons nemen, zegt ons,

dat Jezus Christus zijnen broederen in

alles gelijk geworden is, opdat Hij een

barmhartig en een getrouw Hoogepries-
ter zoude zijn, om de zonden des volks

te verzoenen; ivant in hetgene Hij zelf,

verzocht zijnde, geleden heeft, kan Hij
dengenen, die verzocht worden, te hulpe
komen. En daarna, om ons nog meer
moed te geven om tot Hem te gaan,
zegt hij: Dewijl wij dan eenen grooten
Hoogepriester hebben, die door de heme-
len doorgegaan is, namelijk Jezus, den
Zone Gods, zoo laat ons deze belijdenis

vasthouden. Want wij hebben geenen Hoo-
gepriester, die niet kan medelijden heb-

ben met onze zwakheden, maar die in

alle dingen, gelijk als wij, is verzocht

geweest, doch zonder zonde. Laat ons
dan met vrijmoedigheid toegaan tot

den troon der genade, opdat wij barm-

1) Want het heeft hier de meening niet (Fr. car

iln'estpoint ici qncstion, Lat. non enim hic quae-
ritur da) bcteekent : want er is hier geen
sprake van.

hartigheid mogen verkrijgen, en gena-
de vinden om geholpen te toorden ter

bekwamer tijd. Dezelfde Apostel zegt,

dat wij vrijmoedigheid hebben om in te

gaan in het heiligdom door het bloed van
Jezus; laat ons dan toegaan, zegt hij,.

in volle verzekerdheid des geloofs, enz.
Insgelijks: Christus heeft een onvergan-
kelijk priesterschap ; waarmn Hij ook
volkomenlijk kan zalig maken degenen
die door Hem tot God gaan, alzoo Hij
altijd leeft, om voor hen te bidden. Wat
ontbreekt er meer, dewyl Christus zeif

deze uitspraak doet: Ik ben de weg, en
de waarheid, en het leven; niemand komt
tot den Vader, dan door Mij'? Waartoe
zouden wij eenen anderen Advocaat *)

zoeken, aangezien het God beliefd heeft

ons zijnen Zoon tot eenen Advocaat te

geven 2
) ? Laat ons Hem niet verlaten,

om eenen anderen te nemen; of veel
meer, eenen anderen te zoeken, zonder
hem immermeer te vinden; want toen
God Hem ons gegeven heeft, zoo wist
Hij wel dat wij zondaars waren. Daar-
om, volgens het bevel van Christus, zoo
roepen wij den hemelschen Vader aan
door Christus, onzen eenigen Middelaar,
gelijk wij in het Gebed des Heeren ge-

leerd zijn; verzekerd zijnde, dat al wat xoij

den Vader zullen bidden in zijnen naam,
ons zal gegeven worden,

XXVII.

[Van de algemeene Christelijke Kerk.]

Wij gelooven en belijden eene eenige
Katholieke of algemeene Kerk, dewelke
is eene heilige vergadering 3

) der ware
Christ-geloovigen, alle hunne zaligheid

verwachtend-e in Jezns Christus, gewas-
schen zijnde door zijn bloed, geheiligd

1) In de meeste uitgaven der Belijdenis staat

hier tweemaal het woord Voorspreker of Voor-

spraak; uit 1 Joh. II: 1. Maar de authentieke tekst

heeft, in alle drie de talen, het woord Advocaat.

2) In den Lat. tek9t (die hier soms in Nederd.
uitgaven ook nu nog gevolgd wordt) worden deze

dertien woorden hij den volgenden volzin ge-

voegd. De Fr. en de Nederd. tekst voegt ze by
het voorafgaande: hetgeen zeker een beter ver-

band geeft.

3ï De authentieke, tekst heelt hier in het Fr.

en Lat., iets uitvoeriger: vergadering en (of) ver-

zameling (une ï<tiitt> congrégaUon et assemblee —

congregatie tancta, raw coetub).
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on verzegeld door den H. Geest 1
). Deze

Kerk is geweest van den beginne der

wereld af, en zal zijn tot den einde toe

;

gelijk daaruit blijkt, dat Christus een
eeuwig Koning is, dewelke zonder on-

derdanen niet zijn kan. En deze heili-

ge Kerk wordt van God bewaard, of

staande gehouden, tegen het woeden
der geheele wereld ; hoewel zij somwy-
len een tijd lang zeer klein en als tot

niet schijnt gekomen te zijn in de oogen
der menschen; gelijk zich de Heere ge-

durende den gevaarlijken tijd onder
Achab zeven duizend menschen behou-
den heeft, die hunne knieën voor Baal
niet gebogen hadden. Ook mede is deze
H. Kerke niet gelegen, gebonden, of

bepaald in eene zekere plaats, of aan
zekere personen, maar zij is verspreid

on verstrooid door de geheele wereld;
nochtans te zamen gevoegd en vereenigd
zijnde met hart en wil in éénen zelfden

Geest, door de kracht des geloofs.

XXVIII.

[Dat een iegelijk schuldig is zich by de
ware Kerk te voegen.]

Wij gelooven, aangezien deze heilige

vergadering is eene verzameling derge-

nen die zalig worden, en dat buiten
.haar geene zaligheid is, dat niemand,
van wat staat of qualiteit hij zij, zich
behoort op zichzelven te houden, om
op zijn eigen persoon te staan 2

) ; maar
dat zij allen schuldig zijn, zichzelven
daar bij te voegen en daarmede te ver-

eenigen; onderhoudende de eenigheid
der Kerk, zich onderwerpende aan hare
onderwijzing en tucht, den hals buigen-
de onder het juk van Jezus Christus,

on dienende de opbouwing der broede-
ren, naar de gaven die hun God verleend
heeft, als onderlinge lidmaten eens-
zelfden lichaams. En opdat dit te beter
kunne 8

) onderhouden worden, zoo is

het ambt 4
) aller geloovigen, volgens het

1) De Lat. tekst heeft hier: door zijnen Geest
{per Spiritum eius). De Fr. is gelijk de Nederd.

2) Deze uitdrukking luidt in den Fr. tekst

:

•gtour se conlenter de sa personae; in den Lat.: se
tpso conientus.

3) De ofiïcieele uitgave heeft hier; mochte, in
de oude beteekenis van mogen (zie de noot
bij Artt. VI en XIX).

4) De authentieke tekst heeft hier in het Fr.
Ie devoir

; in het Lat. officium. In de oudere Ne-
derd. uitgaven stond: de schuldige plicht, of: het

officie.

Woord Gods, zich af te scheiden van
degenen die niet van de Kerk zijn, en
zich te voegen tot deze vergadering,
het zij op wat plaats dat- God ze ge-

steld heeft; ook ofschoon het zoo ware,
dat de Magistraten en plakkaten der
Prinsen *) daar tegen waren, en dat
de dood of eenige lichamelijke straf
daaraan hing. Daarom, alle degenen die

zich van haar afscheiden of niet daar
bijvoegen, die doen tegen de ordonnan-
tie Gods.

XXIX.

[Van het onderscheid en de merkteekenen
der ware en valsche Kerk.]

Wij gelooven, dat men wel naarstig-
lijk en met goede voorzichtigheid, uit

den Woorde Gods, behoort te onder-
scheiden, welke de ware Kerk zij ; aan-
gezien dat alle sekten, die heden ten
dage in de wereld zijn, zich met den
naam der Kerk bedekken. Wij spreken
hier niet van het gezelschap der hypo-
crieten, welke in de Kerk onder de goe-

den vermengd zijn, en intusschen van
de Kerk niet zijn, hoewel zij naar het
lichaam in haar zijn; maar wij zeggen,
dat men het lichaam en de gemeenschap
der ware Kerk onderscheiden zal van
alle sekten, welke zeggen dat zij de
Kerk zijn. De merkteekenen, om de
ware Kerk te kennen, zijn deze : zoo de
Kerk de reine predikatie des Evange-
lies oefent; indien zij gebruikt de reine

bediening der Sacramenten, gelijk ze

Christus ingesteld heeft; zoo de kerke-

lijke tucht gebruikt wordt, om de zon-

den te straffen. Kortelrjk, zoo men zich

aanstelt naar het zuivere Woord Gods,
verwerpende alle dingen die daar te-

gen zijn, houdende Jezus Christus voor
het eenige Hoofd. Hierdoor kan men
zekerlijk de ware Kerk kennen, en het

komt niemand toe 2
), zich daarvan te

scheiden. En aangaande degenen die

van de Kerk zijn, die kan men kennen

1) Piinsen beteekent hier: vorsten, die sou-
verein gezag hebben.

2) De officieele uitgave heeft hier de thans
geheel verouderde en daardoor minder verstaan-
bare uitdrukking: het staat niemand toe (Fr.

n'est Ie devoir d'aucun, Lat. fas non est, quem-
quam).
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uit de merkteekenen der Christenen; te

weten, uit het geloof, en wanneer zij,

aangenomenhebbende den eenigen Zalig-

maker Jezus Christus, de zonde vlieden

en de gerechtigheid najagen, den waren
God en hunnen naaste liefhebben, niet

afwijken noch ter rechter- noch ter lin-

kerhand, en hun vleesch kruisigen J
)

met zijne werken. Alzoo nochtans niet.

alsof er nog geene groote zwakheid in

hen zij; maar zij strijden daartegen
door den Geest alle de dagen huns le-

vens, nemende gestadiglijk hunne toe-

vlucht tot het bloed, den dood, het
lijden en de gehoorzaamheid des Hee-
ren Jezus, in denwelken zij vergeving
hunner zonden hebben, door het geloof

in Hem. Aangaande de valsche kerk,

die schrijft zich en haren ordinantiën
meer macht en autoriteit toe, dan den
Woorde Gods, en wil zich aan het juk
van Christus niet onderwerpen; zij be-

dient de Sacramenten niet, gelijk Chris-

tus in zijn Woord verordend heeft, maar
zij doet daar af en toe, gelijk als het
haar goed dunkt; zij grondt zich meer
op de menschen, dan op Christus; zij

vervolgt degenen die heiliglijk leven
naar het Woord Gods, en die haar be-

straffen over hare gebreken, gierigheid

en afgoderijen. Deze twee kerken zijn

lichtelijk te kennen, en van malkande-
ren te onderscheiden.

XXX.

[Van de regeering der Kerk door

kerkelijke ambten.]

WT
ij gelooven, dat deze ware Kerk

geregeerd moet worden naar de gees-

telijke politie 2
), die ons onze Heere

heeft geleerd in zijn Woord; namelijk
dat er Dienaars of Herders moeten zijn,

om Gods Woord te prediken en de Sa-

cramenten te bedienen; dat er ook Op-

1) De oflieieele uitgave heeft hier: kruisigende.
In dezen volzin had de Nederd. tekst vóór 1619
het laatste gedeelte door' middel van deelwoor-
den aan het vorige vastgemaakt (liefhebbende —
niet afwijkende — en kruisigende). In den Fr.
tekst is dit thans nog het geval. Maar in den
Nederd. tekst heeft de Dordtsche Synode dien
zinsbouw veranderd en in overeenstemming ge-
bracht met den Lat. tekst; waarbij echter hel
laatste deelwoord in de offlcieqjé uitgave is blty-

• tan. Blijkbaar bij vergissing.

2 PoUtit beteekent bier: bestu urswijze.

zieners en Diakenen zijn, om met de*

Herders te zijn als *) de Raad der Kerk;
en door dit middel de ware religie t&
onderhouden, en te maken, dat dew re
leer haren loop hebbe, dat ook de over-
treders op geestelijke wyze gestraft
worden en in den toom gehouden, op-
dat ook de armen 2)en bedrukten gehol-
pen en getroost worden, naar dat zrj

van noode hebben. Door dit middel
zullen alle dingen in de Kerk 3

) wel
en ordelijk toegaan, wanneer zulke per-
sonen verkoren worden, die getrouw
zijn, en naar den regel, dien S. Paulus 4

)

daarvan geeft in den Brief aan Timo
theüs.

XXXI.

[Van de Dienaren, Ouderlingen en Diakenen.]

Wij gelooven, dat de Dienaars des
Woords Gods, Ouderlingen en Diakenen
tot hunne ambten behooren verkoren
te worden door wettige verkiezing der
Kerk, met aanroeping van den naam
Gods en goede orde, gelijk het Woord
Gods leert. Zoo moet zich dan een
iegelijk wel wachten door onbehoorlijke-

middelen zich in te dringen, maar is-

schuldig den tijd te verwachten dat hrj

van God beroepen wordt, opdat hij ge-

tuigenis hebbe- van zijne beroeping, om
van haar verzekerd en gewis te zijn,,

dat zij van den Heere is. En aangaande
de Dienaars des Woords, in wat plaats

dat zij zijn, zoo hebben zij eene zelfde

macht en autoriteit, zijnde altegader
Dienaars van Jezus Christus, den eeni-

gen algemeenen Bisschop en het eenige
Hoofd der Kerk. Daarenboven, opdat
de H. ordinantie Gods niet geschonden
worde of in verachting kome, zoo zeg-

gen wij, dat een ieder de Dienaars des
Woords en de Ouderlingen der Kerk
in bijzondere achting behoort te hebben,.

1) Als beteekent hier: zooveel als (Fr. comme,
Lat. quasi).

2) De Fr. tekst heeft hier: alle de armen
(lous les pauvres).

3) De oflieieele uitgave heeft hier: in der Ker-

ken. Niet als meervoud, maar als sterk verbo-
gen enkelvoud ; zooals met volkomen zekerheid
blijkt uit den Fr. en den Lat. tekst.

4) 8. Paulus wil zeggen: Sanctus Paulus; d. i.

(b Heilige Paulns, Paulus in zijn heilig anib
van apostel

; of m. a. w. de Apostel Paulus (wel

ke laatste uitdrukking de Lat. tekst hier heeft)
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om des werks wille dat zij doen, en in

vrede met hen zijn, zonder murmuree-
ring, twist of tweedracht, zoo veel mo-
gelijk is.

XXXII.

[Van de orde en discipline of tucht der Kerk.]

Intusschen gelooven wij, hoewel het
nuttig en goed is dat die Regeerders
der Kerk zijn onder zich zekere ordi-

nantie instellen en bevestigen tot on-

derhouding van het lichaam der Kerk,
dat zij nochtans zich wel moeten wach-
ten af te wijken van hetgene ons Chris-

itus, onze eenige Meester, geordineerd
ïheeft. En daarom verwerpen wij alle

menschelijke vonden, en alle wetten,
die men zoude willen invoeren, om God
'te dienen, en- door deze de consciëntiën
te binden en te dwingen, in wat manier
liet zoude mogen zijn. Zoo nemen wij

dan alleen aan, hetgene dienstig is om
eendrachtigheid en eenigheid te voeden
en te bewaren, en alles *) te onderhouden
dn de gehoorzaamheid Gods; waartoe-
geëischt wordt de excommunicatie of

de ban, die daar geschiedt naar den
Woorde Gods, met hetgene daaraan
hangt.

XXXIII.

[Van de Sacramenten.]

Wij gelooven, dat onze goede God
acht hebbende op onze grovigheid en
zwakheid, ons heeft verordend de Sa-

cramenten, om aan 2
) ons zijne beloften

te verzegelen, en om panden te zijn der
goedwilligheid en genade Gods te ons-
waarts, en ook om ons geloof te voe-
den en te onderhouden; dewelke Hij
gevoegd heeft bij het woord des Evan-
gelies, om te beter aan onze uiterlijke

zinnen voor te stellen, zoowel hetgene
Hij ons te verstaan geeft door zijn

Woord, als hetgene Hij inwendig doet
in onze harten, bondig en vast maken-
de in ons de zaligheid, die Hij ons

1) De Lat. teket heeft hier: en allen te houden
(ad omnes retinendos). De Fr. is gelijkluidend met
den Nederd.

2) De authentieke tekst heeft hier in het Fr.
en in het Lat.: in ons (en nous — in nobis); en
evenzoo alle Nederd. uitgaven vóór 1619.

mededeelt. Want het zijn zichtbare
"waarteekenen en zegelen van eene in-

wendige en onzienlijke zaak, door mid-
del waarvan l

) God in ons werkt dooi-

de kracht des H. Geestes. Zoo zijn dan
de teekeneh niet ijdel noch ledig, om
ons te bedriegen ; want Jezus Christus
is hunne waarheid, zonder wien zij niet

met al zijn zouden. Voorts zijn wij

tevreden met het getal der Sacramen-
ten, die Christus, onze Meester, ons
heeft verordend, welke niet meer dan
twee zijn; te weten, het Sacrament des

Doops, en des Heiligen Avondmaals van
Jezus Christus.

XXXIV;

[Van den Heiligen Doop.]

Wij gelooven en belijden, dat Jezus
Christus, die het einde der wet is, door
zijn vergoten bloed een einde gemaakt
heeft aan alle andere bloedstortingen,

die men zoude kunnen of willen doen
tot verzoening en voldoening der zon-

den; en dat Hij, afgedaan hebbende de
Besnijding, die met bloed geschiedde,

in de plaats daarvan heeft verordend
het Sacrament des Doops, door hetwelk
wij in de Kerke Gods ontvangen en van
alle andere volken en vreemde religiën

afgezonderd worden, om geheellijk Hem
toegeëigend te zijn, zijn merk en veld-

teeken dragende ; en het dient ons tot

een getuigenis, dat Hij in eeuwigheid
onze God zijn zal, ons zijnde een gena-

dig Vader. Zoo heeft Hij dan bevolen
te doopen alle degenen die de zijnen zijn,

in den naam des Vaders, en des Zoons,

en des H. Geestes, alleen met rein wa-
ter; ons daarmede te verstaan gevende,

dat, gelijk het water de vuiligheid des

lichaams afwaseht, wanneer wij daar-

mede begoten worden, hetwelk op het

lichaam desgenen die den Doop ontvangt
gezien wordt, en hem besprengt, alzoo

het bloed van Christus hetzelfde van
binnen in de ziele 2

) doet, door den
Heiligen Geest, haar besprengende en

1) De officieele uitgave heeft hier: door het

middel derwelke (Fr. moyennant lesquels, Lat. per

quae, ceu media).

2) De officieele uitgave heeft hier: in der zie-

len. Niet als meervoud, maar als sterk verbogen
enkelvoud ; zooals met volkomen zekerheid blij kt

uit den Fr. en den Lat. tekst.
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zuiverende van hare zonden, en ons
wederbarende uit kinderen des toorns
tot kinderen Gods. Niet dat zulks door
het uiterlijke water geschiedt, maar door
de besprenging des dierbaren bloeds des
Zoons Gods; die l

) onze Roode Zee is,

door welke wij moeten doorgaan, om
te ontgaan de tirannieën 2

) van Pharaö,
welke is de duivel, en in te gaan in

het geestelijke land Kanaan. Alzoo ge-

ven ons de Dienaars van hunne zijde

het Sacrament, en hetgene dat zichtbaar

is; maar onze Heere geeft hetgene door
het Sacrament beduid wordt, te weten,
de gaven en onzienlijke genaden 3

),

wasschende, zuiverende en reinigende
onze zielen van alle vuiligheden en on-

gerechtigheden, en onze harten ver-

nieuwende en die vervullende met alle

vertroosting, ons gevende eene ware
verzekerdheid zijner vaderlijkegoedheid,

ons den nieuwen mensch aandoende,
en den ouden uittrekkende met alle

zijne werken. Hierom gelooven wij, dat,

zoo wiens voornemen is in het eeuwige
leven te komen, die moet maar eens
gedoopt worden met den eenigen Doop,
zonder dien immermeer te herhalen;
want wij kunnen ook niet tweemaal
geboren worden. Doch deze Doop is

niet alleen nut, zoolang het water op
ons is, en dat wij het water ontvan-
gen, maar ook al den tijd onzes levens.

Hierom verwerpen wij de dwaling der
Wederdooperen, die niet tevreden zijn

met eenig doopsel, dat zij eens ontvan-
gen hebben; en daarenboven verdoemen
den doop der kinderkens der geloovi-

gen; dewelke wij gelooven dat men
behoort te doopen en met het merktee-
ken des verbonds te verzegelen, gelijk

de kinderkens in Israël besneden wer-
den, op dezelfde beloften, die onzen
kinderen gedaan zijn. En voorwaar,
Christus heeft zijn bloed niet minder

1) In onderscheidene uitgaven van den laat-

ste» tijd is dit voornaamwoord, om liet op bloed

te laten terugslaan, veranderd in: dat, of, het-

welk. De Fr. tekst heeft: Varrosemcnt dn précievx
sang du Fils de Dien, lequel; de Lat.: aspersio

jprtüoii sanguinis Filii Dei; quL

2) In den Fr. en den Lat. tekst staat tirannie

hier in het enkelvoud; en evenzoo in den Ne-
derd. tekst vóór 1619.

3) De Nederd. tekst heeft het woord genade
in uitgaven vóór L619 ook wel gratie) hier altijd

in het meervoud gehad. Kven/.oo de Pr. l3e

Lat. heeft het enkelvoud.

vergoten om de kinderkens der geloo-

vigen te wasschen, dan Hij gedaan heeft
om de volwassenen. En daarom behoo-
ren zij het teeken te ontvangen en het
Sacrament van hetgene dat Christus
voor hen gedaan heeft; gelijk de Heere
in de wet beval, hun mede te deelen
het Sacrament des lijdens en stervens
van Christus, kort nadat zij geboren
waren, offerende voor hen een lamme-
ken, hetwelk was een Sacrament van
Jezus Christus. Daarenboven, hetgene
de Besnijdenis deed aan het Joodsche
volk, hetzelfde doet de Doop aan onze
kinderen; welke de oorzaak is, waarom
de Heilige Paulus den Doop noemt de
Besnijdenis van Christus.

XXXV.

[Van het Heilig Avondmaal onzes

Heeren Jezus Christus.]

Wij gelooven en belijden, dat onze
Zaligmaker Jezus Christus het Sacra-

ment des Heiligen Avondmaals veror-

dend en ingesteld heeft, om te voeden
en te onderhouden degenen, die Hij ai-

reede wedergeboren, en in zijn huisge-

zin, hetwelk is zijne Kerk, ingelijfd

heeft. Nu hebben degenen, die weder-
geboren zijn, in zich tweeërlei leven:

het ééne lichamelijk en tijdelijk, het-

welk zij van hunne eerste geboorte me-
degebracht hebben, en allen menschen
gemeen is; het andere is geestelijk en
hemelsch, hetwelk hun gegeven wordt
in de tweede geboorte, dewelkegeschiedt
door het Woord des Evangelies, in de
gemeenschap des lichaams van Christus;

en dit leven is niet gemeen, dan alleen

den uitverkorenen Gods. Alzoo heeft

ons God, tot onderhouding des licha-

melijken en aardschen levens, aardsch
en gemeen l

) brood verordend, hetwelk
daartoe dienstig is, en allen gemeen is,

zoowel als het leven. Maar om het gees-

telijk en hemelsch leven te onderhou-

den, hetwelk de geloovigen hebben, heeft

Hij hun gezonden een levend brood,

dat van den hemel nedergedaald is, te

weten, Jezus Christus, dewelke het gees-

telijk leven der geloovigen voedt en

1) De uitdrukking: gemeen luidt hier in den
Pr. tekst: matériel, en in den laX.: materialia.



BELIJDENIS DES GELOOFS. 17

onderhoudt, als Hij gegeten, dat is, toe-

geëigend en ontvangen wordt door het

geloof in den geest. Om ons dit geeste-

lijk en hemelsch brood af te beelden,

heeft Christus verordend een aardsch
en zienlijk brood, hetwelk een Sacra-

ment is van zijn lichaam, en den wijn

tot een Sacrament zijns bloeds; om ons
te betuigen, dat wij, zoo waarachtiglijk
als wij het Sacrament ontvangen en
houden in onze handen en het eten
en drinken met onzen mond, waarme-
de ons leven daarna onderhouden wordt,
ook zoo waarachtiglijk door het geloof

(hetwelk de hand en mond onzer ziele *)

is) het ware lichaam en het ware
bloed 2

) van Christus, onzen eenigen
Zaligmaker, ontvangen in onze zielen

tot ons geestelijk leven. Nu, zoo is het 3
)

zeker en ongetwijfeld, dat ons Jezus
Christus zijne Sacramenten niet tever-

geefs heeft bevolen. Zoo werkt Hij dan
in ons al wat Hij door deze heilige tee-

kenen ons voor oogen stelt; hoewel de
wijze ons verstand te boven gaat, en
ons onbegrijpelijk is, gelijk de werking
des H. Geestes verborgen en onbegrij-

pelijk is. Intusschen zoo feilen wij niet,

als wij zeggen, dat hetgene door ons
gegeten en gedronken wordt, het eigen
en natuurlijk lichaam en het eigen bloed
van Christus is ; maar de wijze op wel-

ke wij dit nuttigen, is niet de mond,
maar de geest door het geloof. Alzoo
dan blijft Jezus Christus altijd zittende

ter rechterhand Gods zijns Vaders in de
hemelen, en laat toch daarom niet na,

ons zijns 4
) deelachtig te maken door

1) De officieele uitgave heeft hier: onzer zielen.

Niet als meervoud, maar als sterk verbogen
enkelvoud; zooals met volkomen zekerheid
blijkt uit den Fr. en den Lat. tekst.

2) De officieele uitgave heeft hier alleen : het
warelichaam en het bloed. In den Fr. tekst staat:
Ie vrai corps et Ie vrai sang ; en evenzoo in den
Lat : verurn corpus et verum sanguinem. In den
Nederd. tekst stond vóór 1611 : het ware lichaam
en ware bloed. In de officieele Zeeuwscbe uitgave
van dat jaar werd hier het lidwoord het inge-
voegd. Maar bij die verbetering der redactie is

het woord: ware, uitgevallen; en aldus is de
tekst in 1619 overgenomen. Deze schrijf- of
drukfout is dus hierboven gecorrigeerd.

3) Nu, zoo is het beteekent hier: nu is het
voorts (Fr. Or c'est une chose assurée, Lat. Cer-

tissimum porro est).

4) De officieele uitgave heeft hier : zichzelven

ons zijns. In oudere Nederd. uitgaven stond al-

leen: zichzelven ons. In de officieele Zeeuwsche
uitgave van 1611 werd hier bijgevoegd: zijns;

het geloof. Deze maaltijd is eene geeste-

lijke tafel, aan dewelke Christus zich-

zelven ons mededeelt met alle -zijne

goederen, en doet ons aan haar genie-
ten, zoowel zichzelven, als de verdien-
sten zijns lijdens en stervens; voeden-
de, sterkende, en vertroostende onze
arme troostelooze ziele door het eten
zijns vleesches, en haar verkwikkende
en vermakende door den drank zijns

bloeds. Voorts, hoewel de Sacramenten
met de beteekende zaken te zamen ge-

voegd zijn, zoo worden zij nochtans met
deze twee zaken door allen niet ontvan-
gen. De goddelooze ontvangt wel het
Sacrament tot zijne verdoemenis, maar
hij ontvangt niet de waarheid des Sa-

craments; gelijk als Judas en Simon de
toovenaar beiden wel het Sacrament
ontvingen, maar niet Christus, die door
datzelve beteekend wordt, welke l

) den
geloovigen alleen medegedeeld wordt.
Ten laatste, wij ontvangen het H. Sacra-

ment in de verzameling des volks Gods
met ootmoedigheid en eerbied, onder
ons houdende eene heilige gedachtenis
des doods van Christus, onzen Zalig-

maker, met dankzegging, en doen al-

daar belijdenis van ons geloof en van
de Christelijke religie. Daarom behoort
zich niemand daartoe te begeven, zon-

der zichzelven eerst wel beproefd te

hebben ; opdat hij/ etende van dit brood
en drinkende uit dezen drinkbeker, niet

ete en drinke zichzelven een oordeel- 2
).

Kortelijk, wij zijn door het gebruik van
dit H. Sacrament bewogen tot eene vu-

rige liefde jegens God en onzen naaste.

Daarom verwerpen wij alle inmengse-
len en verdoemelijke vonden, die de
menschen bij de Sacramenten gedaan
en gemengd hebben, als ontheiligingen

daarvan, en zeggen dat men zich moet
laten vergenoegen met de ordening, die

maar verzuimd, het woord, waarvoor dit inde
plaats kwam {zichzelven), te schrappen; en aldus
is de tekst in 1619 overgenomen.' Deze-sebrijf-

of drukfout is dus hierboven gecorrigeerd.

1) De officieele uitgave heeft hier: hetwelk;

in overeenstemming met den Fr. tekst (ce qui).

De Lat. tekst heeft echter: welke (qui); slaande
op het voorafgaande: Christus. En natuurlijk ia

dit hier ook de bedoeling.

2) De officieele uitgave heeft hier: het oordeel

(Fr. son ju.gement); gelijk de hier aangehaalde
tekst, 1 Cor. XI: 29, in de oude Nederd. verta-

lingen te lezen gaf. Thans moet bij die aanha-
ling natuurlijk de Statén-vertaling gevolgd
worden.
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Christus en zijne Apostelen ons geleerd
hebben, en spreken, gelijk zij daarvan
gesproken hebben.

XXXVI.

[Van het ambt der Overheid.j

Wij gelooven, dat onze goede God, uit

oorzaak der verdorvenheid des mensche-
lijken geslachts, Koningen, Prinsen *)

en Overheden verordend (heeft; willen-

de dat de wereld geregeerd worde door
wetten en politiën 2

), opdat de onge-
bondenheid der menschen bedwongen
worde en het alles met goede ordinan-
tie onder de messenen toega. Tot dat
einde heeft Hij de Overheid het zwaard
in handen gegeven tot straffe der boozen
en bescherming der vromen. En hun
ambt is, niet alleen acht te nemen en
te waken over de Politie, maar ook de
hand te houden aan den Heiligen Ker-
kedienst ; om te weren en uit te roeien
alle afgoderij en valschen godsdienst,
om het rijk des antichrists te gronde te

werpen, en het Koninkrijk van Jezus
Christus te doen vorderen 3

), het woord
des Evangelies overal te doen prediken 4

),

opdat God van een iegelijk geëerd en
gediend worde, gelijk Hij in zijn Woord
.gebiedt. Voorts, een ieder, van wat qua-
liteit, conditie of staat hij zy, is schul-
dig, zich den Overheden te onderwer-
pen, schattingen te betalen, hun eere
en eerbied toe te dragen, en hun ge-

hoorzaam te zijn in alle dingen, die niet
strijden tegen Gods Woord; voor hen
biddende in hunne gebeden, opdat hen
de Heere stieren wille in alle hunne
wegen, en dat wij een gerust en stil leven
leiden in alle Godzaligheid en eerbaarheid.
En hierin verwerpen wij de Weder-
doopers en andere oproerige menschen,
en in het gemeen alle degenen, die de
Overheden en Magistraten verwerpen
en de Justitie ometooten willen, invoe-
rende de gemeenschap der goederen,

1, /'nvsen, nevens Koningen, beteekent hier:
anderf vorsten, die souverein gezag hebben.

2) Politiën beteekenthier, en vjjfregelsverder:
besturen, of ingestelde roeringen.

3) De ofhcieele uitgave heeftbier: voorderen,
eene oude uitdrukking voor: doen vorderen
(Fr. avancer, Lat. promovere).

4) De Pr. tekst heeft bier geheel hetzelfde.
1><' bat. heeft: operanique dent, ut praedicetur.

en verwarren !) de eerbaarheid, die
God onder de menschen gesteld heeft.

XXXVII.

[Van het laatste oordeel ]

Ten laatste gelooven wij, volgens het
Woord Gods, dat, als de tijd, van den
Heere verordend (die allen creaturen
onbekend is), gekomen, en het getal
der uitverkorenen vervuld zal zijn, on-
ze Heere Jezus Christus uit den hemel
zal komen, lichamelijk en zienlijk, ge-

lijk Hij opgevaren is, met groote heer-

lijkheid en majesteit, om zich te ver-

klaren een Rechter te zyn over leven-

den en dooden; deze oude wereld in

vuur en vlam stellende om haar te

zuiveren. En alsdan zullen persoonlijk

voor dezen grooten Rechter verschijnen
alle menschen, zoowel mannen als

vrouwen en kinderen, die van den aan-
beginne der wereld af tot den einde toe
geweest zullen zijn, verdagvaard zijnde

door de stemme des archangels en door
het geklank der Goddelijke bazuin. Want
alle degenen die gestorven zullen we-
zen, zullen uit de aarde verrijzen, de
zielen 2) te zamen gevoegd en vereenigd
zijnde met haar eigen lichaam, in het-

welk zij zullen geleefd hebben. En aan-
gaande degenen die alsdan nog leven
zullen, die zullen niet sterven gelijk de
anderen, maar zullen in een oogenblik
veranderd en uit verderfelijk onverder-
felijk worden. Alsdan zullen de boeken

(dat is, de conscientiën) geopend, en de

dooden geoordeeld worden, naar hetgene
zij in deze wereld gedaan zullen heb-

ben, hetzij goed of kwaad. Ja de men-
schen zullen rekenschap geven van alle

ijdele woorden, die zij gesproken zullen

hebben, die de wereld niet dan voor
kinderspel en voor tijdverdrijf acht; en
dan zullen de verborgenheden en ge-

veinsdheden der menschen openbaarlijk

voor allen ontdekt worden. En daarom
is de gedachtenis van dit oordeel met

1) Verwarren (Fr. co,i/o/i<L<\ Lat. confundere)

beteekent hier: in wanorde brengen, verstoren.

2) In den Fr. en in den Lat. tekst wordt, in

plaats van: <l< zielen, gelezen: de geest {Vesprit
— spiritu*) \ en, in overeenstemming daarmede,
iets verder: met zijn eigen lichaam, in hetwelk
hij geleefd heeft (üvec fton propre corps, <iuquel

il a vécu-cum corpore pro/trio, in quo vixerat).
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recht schrikkelijk en vervaarlijk voor
de tooozen en goddeloozen, en zeer wen-
schelijk entroostelijk voorde vromen en
uitverkorenen; dewijl alsdan hunne vol-

leverlossing volbracht zal worden, en zij

aldaar zullen ontvangen de vruchten
des arbeids en der moeite, die zij

zullen gedragen hebben ; hunne onnoo-
zelheid *) zal door allen bekend wor-
den 2

); en zij zullen de schrikkelijke

wrake zien, die God tegen de goddeloo-

zen doen zal, die hen getiranniseerd,

verdrukt en gekweld zullen hebben
in deze wereld. Dewelke overwonnen
zullen worden door het getuigenis hun-
ner eigene consciëntiën, en zullen on-

1) Onnoozelheid beteekent hier : onschuld (Fr.

innocence, Lat. innocentia).

2) Zal door allen bekend worden beteekent hier :

zal door allen openlijk erkend worden (Fr. sera

apertement comme de tous, Lat. aperte ab omnibus
agncscetur).

sterfelijk worden, doch in zulker
voege, dat het zal zijn om gepijnigd
te worden in het eeuwige vuur, hetioelk

den duivel en zijnen engelen bereid is.

En daarentegen, de geloovigen en uit-

verkorenen zullen gekroond worden
met heerlijkheid en eere. De Zone Gods
zal hunnen naam belijden voor God zijnen

Vader en zijne uitverkorene engelen ; alle

tranen zullen van hunne oogen afgewischt
worden; hunne zake, die nu tegenwoór-
diglijk door vele Rechteren en Overhe-
den als kettersch en goddeloos verdoemd
wordt, zal bekend worden de zake des
Zoons Gods te zijn. En tot eene genadige
vergelding zal hen de Heere zulk eene
heerlijkheid doen bezitten, als het hart
eens menschen nimmermeer zoude kun-
nen bedenken. Daarom verwachten wij
dien grooten dag met een groot ver-

langen, om ten volle te genieten de belof-

ten Gods
;
in Jezus Christus onzenHeere.
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CATECHISMUS.
OP

ONDERWIJZING IN DE CHRISTELIJKE LEER, DIE IN DE
NEDEKLANDSCHE GEREFORMEERDE KERKEN

EN SCHOLEN GELEERD WORDT.

Het opschrift van den Heidelbergschen Ca-
techismus is in de onderscheidene Nederduit-
sche uitgaven niet altijd hetzelfde; althans wat
de laatste tien woorden betreft. Het hierboven
afgedrukte is thans het meest gebruikelijke,
en komt ook genoegzaam overeen met hetgeen
te dien aanzien gevonden wordt in de ofhcieele
Zeeuwsche uitgave van het jaar 1611; in welke
het opschrift wel niet meer heeft, dan: „Cate-
chismus, of Onderwijzing in de Christelijke
leer", maar op het titelblad aan die woorden
nog wordt toegevoegd: „gelijk die in de Ker-
ken en Scholen der Keurvorstelijke Paltz en der
Nederlanden gebruikt wordt". Daar de Neder-
landsche Kerken voor haren Catechismus geen
anthentieken tekst hebben vastgesteld, hetzij in
hare Generale Synoden of wel door bezorging
van eene officieele uitgave, en daar onder de
Kederduitsche uitgaven, die althans eenig offi-

cieel karakter hebben, de bedoelde uitgave van

het jaar 1611, die op last en gezag van de Pro-
vinciale Zeeuwsche Synode het licht zag, niet
alleen de oudste is, maar ook algemeen erkend
wordt als de beste en de meest gezaghebbende,
is voor den gansclien Catechismus de tekst van
die uitgave hier ten grondslag gelegd; en bij

iedere eenigszins belangrijke afwijking, die om
taalkundige redenen, of ter wille van den oor-
spronkelijken (Duitschen en Latijnschen) tekst,

of met het oog op andere betrouwbare Neder-
duitsche uitgaven, noodzakelijk scheen, is daar-
van in eene noot rekenschap gegeven. In het
algemeen kan te dien aanzien hier reeds gezegd
worden, dat de aan ieder antAvoord toegevoegde
Bijbelteksten ontleend zijn aan de Latijnsche
uitgave, die in dit opzicht het nauwkeurigst is;

en dat bij de Bijbelplaatsen, die in de antwoor-
den zelve voorkomen, de oude Hollandsche ver-

taling veranderd is naarde thans gebruikelijke
Staten-vertaling.

De eerste Zondag.

1. Vr. Wat is -uw eenige troost, bei-

de in het leven en sterven?
Antw. Dat ik met lichaam en ziele,

beide in het leven en stèrven(«), niet

myn(&
), maar mijns getrouwen Zaligma-

kers Jezus Christus eigen' ben(<0, die met
zijn dierbaar bloed voor alle mijne zon-

den volkomenlyk betaalde) en mij uit

alle heerschappij ]
) des duivels verlost

heeft(o, en alzoo bewaartCO, dat zonder
den wil mijns hemelschen Vaders geen

1) Vroeger stond hier het woord geweld, in

den zin van: oppermacbt, heerschappij; in wel-
ke beteekenis het ecbter thans niet meer kan
gebruikt worden.

haar van mijn hoofd vallen kante), ja

ook, dat mij alle ding tot mijne zalig-

heid dienen moet(t); waarom Hij mij

ook door zijnen Heiligen Geest van het

eeuwige leven verzekert^'), en Hem voort-

aan te leven van harte willig en be-

reid maakt(*).

(a) Rom. 14 : -8. {b) 1 Cor. 6 : 19. (c) 1 Cor.

3: 23. Tit. 2: 14. (d) 1 Petr. 1: 18, 19. 1 Joh.
1 : 7 en 2 : 2, 12. (e) Hebr. 2:14. 1 Joh. 3 : 8.

Joh. 8: 34, 35, 36. (f) Joh. 6 : 39 en 10: 28.

2 Thess. 3: 3. 1 Petr. 1: 5. {g) Matth. 10:30.

Luc. 21 : 18. (h) Rom. 8 : 28. (*) 2 Cor. 1 : 22

en 5 : 5. Eph. 1 : 14. Hom. 8 : 16. (Jb) Rom.
8 : 14. 1 Joh. 3 : 3.

2. Vr. Hoe vele stukken zijn u noo-

dig te weten, opdat gij in dezen troost

zaliglijk leven en sterven moogt?
Antw. Drie stukken(«). Ten eerste:
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hoe groot myne- zonden en ellende

zijnW. Ten andere : hoe ik van alle mij-

ne zonden en ellende verlost worde(c).

En ten derde : hoe ik Gode voor zulke
verlossing zal* dankbaar zyn(0.

(a) Matth. 11 : 28». 29, 30. Eph. 5: 8. (6) Joh.
9: 41. -Matth. 9: 12. Rom, 3 : 10. 1 Joh. 1: 9.

10. (c) Joh. 17: 3. Hand. 4: 12 en 10 : 43.

'{d) Eph. 5 : 10. Ps. .50 : 14. Matth. 5 : 16. 1 Petr.

2: 12. Rom. 6 : 13. 2 Tim. 2; 15.

HET EERSTE DEEL.
Van des menschen ellende.

II. Zondag.

3. Vr. Waaruit kent gij uwe ellende?
Antw. Uit de wet GodsO).
(a) Rom. 3 : 20.

4. Vr. Wateischt de wet Gods van
ons?
Antw. Dat leert ons Christus in eene

ihoofdsom, Matth. 22: 37-40: Gij zult

liefhebben den Heere uwen God met ge-

heel uw hart, en met geheel uwe ziel, en

met geheel uw verstand, en met geheel

uwe kracht. Dit is het eer'ste en htt groot
gebod. En het tiveede, aan dit gelijk, is:

Gij zult uwen naaste liefhebben als uzel-

ven. Aan deze twee geboden hangt de

gansche wet en de profetenip).

(a) Deut. 6 : 5. Lev. 19 : 18. Mare. 12 : 30.

Luc. 10: 27.

5. Vr. Kunt gij dit alles volkomenlijk
houden ?

Antw. Neen ik(«); want ik ben van
nature geneigd, God en mijnen naaste
te hatenW.

(a) Rom. 3 : IC, 20, 23. 1 Joh. 1 : 8, 10. (&) Rom.
8 : 7. Eph. 2 : 3. Tit. 3 : 3. Gen. 6 : 5 en 8 : 21.

Jer. 17: 9. Rom. 7: 23.

III. Zondag.

6. Vr. Heeft dan God den mensen
alzoo boos en verkeerd geschapen?
Antw. Neen Hij ; maar God heeft den

mensen goed(a) en naar zijn evenbeeld ge-

schapene), dat is, in ware rechtvaardig-
heid i) en heiligheid, opdat hij God zijnen
Schepper recht kennen, Hem van harte
liefhebben en met Hem in de eeuwige
zaligheid leven zoude, om Hem te loven
en te prijzen(c).

(a) Gen. 1 : 31. (&) Gen. 1 : 26, 27. (c) Eph.
4 : 24. Col. 3 : 10. 2 Cor. 3 : 18.

1) Vroeger stond hier het woord gerechtigheid,
volgens oude vertalingen van den Bijbeltekst,
waaraan deze uitdrukking ontleend is (Eph. IV :

24). Thans echter heeft de Staten-vertaling daar
het woord rechtvaardigheid.

7. Vr. Vanwaar komt dan zulke ver-

dorven aard des menschen?
Antw. Uit den val en de ongehoor-

zaamheid onzer eerste .voorouderen,
Adam en Eva, in het Paradijs(% waar
onze natuur alzoo is verdorven-gewor-
den, dat wij allen in zonden ontvan-
gen en geboren wordend).

(a) Gen. 3. Rom. 5 : 12, 18, 19. (&) Ps. 51 : 7.

Gen. 5: 3.

8. Vr. Maar zijn wij alzoo verdorven,
dat wij ganschelij-k onbekwaam zijnftot

eenig goed en geneigd tot alle k-waad*?

Antw. Ja wijO); tenzij dan dat wij

door den Geest Gods wedergeboren
worden(&).

(a) Gen. 8 : 21 en 6 : 5. Job 14 : 4 en 15 : 14,

16, 35. Joh. 3: 6. Jes. 53: 6. (6) Joh. 3 : 3, 5.

1 Cor. 12 : 3. 2 Cor. 3 : 5.

IV. Zondag.

9. Vr. Doet dan Godden mensch.niet
onrecht, dat Hij in zijne wet van hem
eischt, wat hij niet doen kan?
Antw. Neen Hij(«); want God heeft

den mensen alzoo geschapen, dat hij

dat konde doenW; maar de mensen
heeft zichzelven en alle zijne nakome-
lingen, door het ingeven des duiveïs(c>en

door moedwillige ongehoorzaamheid,
van deze gaven beroofd.

(a) Eph. 4 : 21. (6) Gen. 3 : 13. 1 Tim. 2 : 13, 14.

(c) Gen. 3 : 6. Rom. 5 : 12.

10. Vr. Wil God zulke ongehoor-
zaamheid en afval ongestraft laten?
Antw. Neen Hij, geenszins ; maar Hij

vertoornt zich schrikkelijk(a) beide over
de aangeborene en werkelijke zonden,
en wil die door een rechtvaardig oor-

deel tijdelijk en eeuwiglij k straffen; ge-

lijk Hij gesproken heeft: Vervloekt is

een iegelijk, die niet blijft in al heigene

geschreven is in het boek der ivet, om
dat te doen(c).

(o) Gen. 2: 17. Rom. 5: 12. (b) Ps. 50: 21
en 5 : 6. Nah. 1 : 2. Ex. 20 : 5 en 34 : 7. Rom.
1 : 18. Eph. 5 : 6. (c) Deut. 27 : 26. Gal. 3 : 10.

11. Vr. Is dan God ook niet barm-
hartig?
Antw. God is wel barmhartige), maar

Hij is ook rechtvaardige) ; daarom zoo
eischt zijne gerechtigheid, dat de zonde,

welke tegen de allerhoogste majesteit

Gods gedaan is, ook met de hoogste,

dat is, met de eeuwige straf aan li-

chaam en ziele gestraft worde.
(a) Ex. 34 : 6, 7 en 20 : 6. (&) Ps. 7 : 10. Ex.

20 : 5 en 23 : 7 en 34 : 7. Ps. 5 : 5, 6. Nah. 1 : 2, 3.
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HET ANDERE DEEL.

Van des menschen verlossing.

V. Zondag.

12. Vr. Aangezien wij dan naar het
rechtvaardig oordeel Gods tijdelijke en
eeuwige straf verdiend hebben, is er

eenig middel, waardoor wij deze straf

zouden kunnen ontgaan *) en wederom
tot genade komen?
Antw. God wil dat aan zijne ge-

rechtigheid genoeg geschiedeO); daarom
moeten wij aan haar, óf door onszel-

ven, óf Üaor eenen anderen, volkomen-
lijk betalend).

(a) <3en. 2 : 17. Ex. 23 : 7. Ezech. 18 : 4. Matth.
5 : 26. 2 The&s. 1 : 6. Luc. 16 : 2. (b) Rom. 8 : 4.

13. Vr. Maar kunnen wij door ons-

zelven betalen?
Antw. In geenerlei wijze, maar wij

maken ook de schuld nog dagelijks

meerder(a).

(a) Job 9: 2 en 15: 15, 16 en 4: 18, 19. Ts.
130: 3. Matth. 6 : 12 en 18 : 25 en 16: 26.

14. Vr. Kan ook ergens een bloot

schepsel gevonden worden, dat voor
ons betale?

Ant-w. Neen; want ten eerste wil

God aan geen ander schepsel de schuld
straffen, die de mensen gemaakt heeft(«)

;

ten andere zoo kan ook geen bloot

schepsel den last van den eeuwigen
toorn Gods tegen de zonde dragen en
andere schepselen daarvan verlossend).

(o) Ezech. 18 : 4. Gen. 3 : 17. (b) Nah. 1 :

6. Ps. 130 : 3.

15. Vr. Wat moeten wij dan voor
eenen middelaar en verlosser zoeken?
Antw. Zulk eenen, die een waarach-

tige) en rechtvaardige) mensch is, en
nochtans ook sterker dan alle schep-
selen, dat is, die ook tegelijk waarach-
tig God is(c).

(a) 1 Cor. 16.: 21. (6) Hebr. 7 : 26. (c) Jes.

7 : 14 en 9 : 5. Jer. 23 : 6. Lnc. 11 : 22.

VI. Zondag.

10. Vr. Waarom moet hij een waar-
achtig en rechtvaardig mensch zijn?
Antw. Omdat de rechtvaardigheid

1) Vroeger stond hier : ontgaan mochten; maar
liec woord: mogen (Lat.: posse), kan thans niet
meer in den zin van : kunnen, gebruikt wor-
den.

Gods vorderde, dat de menschelijke na-
tuur, die gezondigd had, voor de zonde
betaalde(«); en dat een mensch, zeli

zondaar zijnde, niet konde voor ande-
ren betalend).

(a) Ezech. 18: 4, 20. Rom. 5 : 18. 1 Cor. 15:
21. Hebr. 2 : 14, 15, 16. (6) Hebr. 7 : 26, 27. Ps.
49 : 8. 1 Petr. 3 : 18.

17. Vr. Waarom moet hij tegelijk

waarachtig God zijn?

Antw. Opdat hy, uit kracht zijner

GodheidO), den last van den toorn
GodsWaan zijne menschheid zoude kun-
nen !

) dragen(c), en ons de gerechtigheid
en het leven zoude kunnen verwerven
en wedergevend).

(a) Jes. 9': 5 en 63 : 3. (b) Deut. 4 : 24. Nah. 1

:

6. Ps. 130: 3. (c) Jes. 53:4,11. (d) Jes. 53 : 5, 11.

18. Vr. Maar wie is deze middelaar,
die tegel ijk waarachtig God(«) en een
waarachtige) rechtvaardig mensch is(c) ?

Antw. Onze Heere Jezus Christus!**),

die ons van God tot wijsheid, recht-

vaardigheid, heiligmaking, en tot eene
volkomene verlossing geschonken is(e).

(ei) 1 Joh. 5 : 20. Hom. 9 : 5 en 8 : 3. Gal. 4
4. Jes. 9 : 6. Jer. 23 : 6. Mal. 3 : 1. (b) Lnc. 1

:

42 en 2: 6, 7. Rom. 1 : 3 en 9 : 5. Phil. 2: 7.

Hebr. 2: 14, 16, 17 en 4 : 15. (c) Jes. 53 : 9, 11.

Jer. 23 : 5. Luc. 1 : 35. Joh. 8 : 46. Hebr. 4 : 15

en 7 : 26. 1 Petr. 1 : 19 en 2 : 22 en 3 : 18.

(d) 1 Tim. 2: 5. Matth. 1:23. 1 Tim. 3 : 16. Luc.
2: 11. Hebr. 2: 9. (e) 1 Cor. 1 : 30.

19. Vr. Waaruit weet gij dat?
Antw. Uit het heilig Evangelie, het-

welk God zelf eerstelijk in het Para-

dijs,heeft geopenbaarde), en daarna dooi-

de heilige Patriarchen^) en Profeten(0 la-

ten verkondigen, en door de offeranden

en andere ceremoniën der Wet laten

voorbeelden(d), en ten laatste door zijnen

eeniggeboren Zoon vervulde).

(a) Gen. 3 : 15. {b) Gen. 22 : 18 en 12 : 3 en
49: 10. (o.) Jes. 53 en 42: 1, 2, 3, 4 en 43 : 25

en 49 : 5, 6, 22, 23. Jer. 23 : 5, 6 en 31 : 32, 33

en 32 : 39. 40. 41. Mich. 7 : 18, 19, 20. Hand.
10: 43 en 3 : 22, 23, 24. Rom. 1 : 2. Hebr. 1:1.
(d) Hebr. 10 : 1,7. Col. 2 : 7. Joh. 5 : 46. (e) Rom.
10: 4. Gal. 4 : 4 en 3 : 24. Col. 2: 17.

VIL Zondag.

20. Vr. Worden dan alle menschen
wederom door Christus zalig, gelijk zij

door Adam zijn verdoemd gewonden?
Antw. Neen zij», maar alleen dege-

1) Hier is mochten vervangen door zoude hun-

urn; zie de noot bij Vr. 12.
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nen, die Hem door een waar 1
) geloof

worden ingelijfd en alle zijne weldaden
aannemend).

(a) Matth. 7 : 14 en 22 : 14. (&) Mare. 16 : 16.

Joh. 1: 12 en 3: 16, 18; 36. Jes. 53: 11. Ps. 2:

12. Rom. 11: 20. Rom. 3: 22. Hebr. 4: 3 enö:
9 en 10 : 39 en 11 : 6.

21. Vr. Wat is een waar geloof?
Antw. Een waar geloof is niet alleen

een stellig 2
) weten of kennis, waar-

door ik alles voor waarachtig houde,
dat ons God in zijn Woord geopenbaard
'faeeft(a), maar ook een vast vertrou-

wend), hetwelk de Heilige GeestO) door
!het Evangelie in mijn harte werkt(^),

dat niet alleen anderen, maar ook mij

vergeving der zonden, eeuwige gerech-

tigheid en zaligheide) van God geschon-
ken is, uit louter genade, alleen om der
verdienste van Christus willed).

(a) Jac. 2: 19. (b) Hebr. 11: 1, 7. Rom. 4:
18," 19, 20, 21 en 10: 10. Eph. 3: 12. Hebr. 4:
16. Jac. 1: 6. (c) Gal. 5: 22. Matth. 16: 17. 2
€or. 4: 13. Joh. 6: 29. Eph. 2: 8. Philipp. 1:
19. Hand. 16: 14. (d) Rom. 1 : 16 en 10: 17.

1 Cor. 1 : 21. Hand. 10 : 44 en 16 : 14. {e) Rom.
1 : 17. Gal. 3: 11. Hebr. 10: 10, 38. Gal. 2: 16.

<ƒ) Eph. 2 : 8. Rom. 3 : 24, en 5 : 19. Luc. 1 :

77, 78.

22. Vr. Wat is dan eenen Christen
noodig te gelooven?
Antw. Al wat ons in het Evangelie

beloofd wordt(a), hetwelk ons de Arti-

kelen onzes algemeenen en ongetwij-
felden Christelü'ken geloofs in eene
hoofdsom leeren.

(a) Joh. 20 : 31. Matth. 28 : 19. Mare. 1 : 15.

23. Vr. Hoe luiden die Artikelen?
Antw. 1. Ik geloof in God den Vader,

den Almachtige, Schepper des hemels en
der aarde.

2. En in Jezus Christus, zijnen eenig-

geborenen Zoon, onzen Heere; 3. die ont-

vangen is van den Heiligen Geest, gebo-
ren uit de maagd Maria; 4. die geleden
heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd,

1) Vroeger stond hier, gelijk ook in Vr. en
Antw. 21, het woord' oprech t; dat echter thans
in den zin van echt, waar\ waarachtig, niet meer
gebruikelijk is.

2) De in dit antwoord voorkomende oude uit-
drukkingen: een zeker weten en een zeker vertrou-
wen zijn eenigszins gewijzigd, daar zij thans
lichtelijk zouden doen denken aan een weten
en vertrouwen, dat niet zeer vast is, terwijl
toch juist het tegendeel is bedoeld (Duitsch:
cin gewisse erkanntnuss, tin hertzliches vertrawen,
Lat. : certa notitia, certa fiducia).

gestorven en begraven, nedergedaald ter

helle; 5. ten derden dage wederom op-

gestaan van de dooden ; 6. opgevaren ten

hemel, zittende ter rechterhand Gods des

almachtigen Vaders; 7. van waar Hij
komen zal om te oordeelen de levenden

en de dooden.

8. Ik geloof in den Heiligen Geest.

9. Ik geloof eene heilige, algemeene, Chris-

telijke l
) Kerk, de gemeenschap der hei-

ligen; 10. vergeving der zonden; 11. we-

deropstanding des vleesches; 12. en een

eeuwig leven.

VIII. Zondag.

24. Vr. Hoe worden deze Artikelen
gedeeld ?

Antw. In drie deelen. Het eerste is

van God den Vader en onze schepping.
Het andere, van God den Zoon en onze
verlossing. Het derde, van God den
Heiligen Geest en onze heiligmaking.

25. Vr. Aangezien er maar een eenig
Goddelijk wezen is(«), waarom noemt
gij den Vader, den Zoon en den Heili-

gen Geest?
Antw. Omdat God zich alzoo in zijn

Woord geopenbaard heeftW, dat deze

drie onderscheidene Personen de eeni-

ge, waarachtige en eeuwige God zijn,

(a) Deut. 6 : 4. Eph. 4 : 6. Jes. 44 ; 6 en 45

:

5. 1 Cor. 8 : 4, 6. (&) Jes. 61 : 1. Luc. 4 : 18.

Gen. 1: 2, 3. Ps. 33: 6. Jes. 48: 16. Matth. 3:

16, 17 en 28 : 19. 1 Joh. 5 : 7. Jes. 6 : 1, 3. Joh.
14: 26 en 15: 26. 2 Cor. 13: 13. Gal. 4: 6. Eph.
2 : 18. Tit. 3 : 5, 6

Van God den Vader en onze schepping.

IX. Zondag.

26. Vr. Wat gelooft gij met deze
woorden: Ik geloof in God den Vader,
den Almachtige, Schepper des hemels en
der aarde?
Antw. Dat de eeuwige Vader onzes

Heeren Jezus Christus, die hemel èn
aarde, met al wat er in is, uit niet ge-

schapen heeft(«), die ook door zijnen

1) Het woord Christelijke, dat eigenlijk in het
woord Kerk ook reeds begrepen is, ontbreekt
in de uitgave van 1611, en evenzoo in den Lat.
tekst. Maar de Duitsche heeft het, en evenzoo
bijna alle andere Nederduitsche uitgaven; zoo-
dat het hier te lande geacht kan worden, tot
den tekst der 12 Geloofsartikelen te behooren.
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eeuwigen raad en voorzienigheid l
) ze

nog onderhoudt en regeertW, om zijns

Zoons Christus wille mijn God en myn
Vader is(<0; op welken ik alzoo ver-

trouw, dat ik niet twijfel, of Hij zal

mij met alle nooddruft des lichaams
en der ziele verzorgen(d), en ook al het

kwaad, dat Hij mij in dit jam merdal
toeschikt, mij ten beste keerend); de-

wijl 2
) Hij zulks doen kan als een al-

machtig God(/), en ook doen wil als

een getrouw Vaderte).

(o) Gen. 1 en 2. Ex. 20: 11. Job 33: 4. Job
38 en 39. Hand. 4 : 24 en 14 : 15. Ps. 33 : 6. Jes.

45: 7. (b) Hebr. 1 : 3. Ps. 104 : 27, 28, 29, 30 en 115 :

3. Matth. 10 : 29. Epb. 1 : 11. (c) Joh. 1 : 12. Bom.
8 : 15. Gal. 4 : 5, 6, 7. Eph. 1 : 5. (d) Ps. 55

:

23. Matth. 6 : 25, 26. Duc. 12 : 22. (e) Rom. 8

:

28. (ƒ) Jes. 46: 4. Rom. 10: 12. {g) Matth. 6:

32, 33 en 7 : 9, 10, 11.

X. Zondag.

27. Vr. Wat verstaat gij door de
voorzienigheid Gods?
Antw. De almachtige en alom tegen-

woordige 3
) kracht GodsO), door welke

Hij hemel en aarde, mitsgaders alle

schepselen, gelijk als met zijne hand
nog onderhoudt, en alzoo regeertW, dat
loof en gras, regen en droogteO), vrucht-
bare en onvruchtbare jaren, spijze en
drank, gezondheid en krankheid(^), rijk-

dom en armoedeW, en alle dingen, niet

bij geval, maar van zijne vaderlijke
hand ons toekomen(/).

(a) Hand. 17: 25, 27, 28. Jer. 23: 23, 24. Jes.

29 : i5, 16. Ezech. 8 : 12. (b) Hebr. 1 : 3. (c) Jer.

5 : 24. Hand. 14 : 17. (d) Joh. 9 : 3. (e) Spr.
22: 2. (ƒ) Matth. 10: 29. Spr. 16: 33.

28. Vr. Waartoe dient ons dat wij
weten, dat God alles geschapen heeft
en nog door zijne voorzienigheid on-
derhoudt?
Antw. Dat wij in allen tegenspoed

1) De oude tekst heeft hier, en ook in Vr.
27 en 28, het woord voorzichtigheid; hetwelk
thans in den zin van voorzienigheid niet meer
gebruikelijk is.

2) De oude tekst heeft hier het woord want
(Duitsch: dieiveil, Lat: cum), in zijne oude, thans
verouderde, beteekenis van: omdat, daar, dewijl.

'',\ De uitgave van 1611 heeft (even als de»
Dtnteche tekst) alleen het woord tegenwoordior,
zonder bijvoeging van alom. Dit is hier echter
geen goed Hollandsen; en daarom isde genoem-
de, thans gebruikelijke, bijvoeging zeker noo-
djg; maar dan, ter voorkoming van misverstand,
als een woord op zichzelf (evenals /iet Lat. hier
heeft: ubüfue prat

geduldige), in voorspoed dankbaar zijn

mogenW, en in alles, dat ons nog toe-

komen kan, een goed toevoorzicht *)

hebben op onzen getrouwen God en
Vader(c), dat ons geen schepsel van zij-

ne liefde scheiden zal(<0, aangezien alle

schepselen alzot) in zijne hand zijn, dat
zij tegen zijnen wil zich. noch roeren»
noch bewegen kunnenO).

(o) Rom. 5 : 3. Jac. 1 : 3. Ps. 39 : 10. Job 1 r

21, 22. (6) 1 Thess. 5 : 18. Deut. .8 : 10. (c) Ps.
55: 23. Rom. 5: 4. (d) Rom. 8: 38. 39. (e) Job
1 : 12 en 2 : 6. Spr. 21 : 1. Hand. 17 : 25.

Van God den Zoon en onze verlossing.

XI. Zondag.

29. Vr. "Waarom wordt de Zone Gods
Jezus, dat is, Zaligmaker, genoemd?
Antw. Omdat Hij ons zalig maakt

en van alle onze zonden verlost(«);

daarbenevens, dat bij niemand anders
eenige zaligheid te zoeken of te vin-

den is(6).

(o) Matth. 1 : 21. Hebr. 7: 25. (b) Hand. 4:
12. Joh. 15 : 4, 5. 1 Tim. 2 : 5. Jes. 43 : 11. 1 Joh.
5: 11.

30. Vr. Gelooven dan die ook aan den
eenigen Zaligmaker Jezus, die hunne
zaligheid en welvaart bij de heiligen

T

bij zichzelven, of ergens elders zoeken ?

Antw. Neen zij; maar zij verlooche-
nen met de daad den eenigen Heiland 2

>

Jezus, ofschoon zij met den mond in

Hern roemen(a); want van tweeën één

:

óf Jezus moet geen volkomen Zalig-

maker zijn, óf die dezen Zaligmaker
met waar geloof aannemen, moeten
alles in Hem hebben, dat tot hunne
zaligheid van noode is(6 ).

(o) 1 Cor. 1 : 13, 30. 31. Gal. 5 : 4. (6) Hebr.
12 : 2. Jes. 9 : 6. Col. 1 : 19, 20 en 2 : 10. 1 Joh.
1: 7.

XII. Zondag.

31. Vr. Waarom is Hij Christus, dat
is, een Gezalfde, genaamd?
Antw. Omdat Hij van God den Va-

der verordineerd is, en met den Heili-

1) Het woord toevoorzicht staaj hier, en in
Antw. 120, in zijne oude beteekenis van : hoop,
verwachting, vertrouwen (Duitsch: z urersicht,

Lat.: sjtcs en fiducia I.

2) De Duitsohe tekst, en ook vele Neder-
duitsche uitgaven, voegen hier bij het woprd
Heiland nöjr: en Zaligmaker. De uitgave van 1611,
gelijk ook de I>at . tekst, laat deze inderdaad
overtollige bijvoeging weg.
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gen Geest gezalfd(a-), tot onzen hoog-

sten Profeet en Leeraar^), die ons den
v rborgen raad en wille *) Gods van
onze verlossing volkomenlijk geopen-

baard heeft(«); en tot onzen eenigen

Hoogepriester(^), die ons met de eenige

offerande zijns lichaams verlost heeft(«),

en voor ons met zijne voorbidding steeds

tusschentreedt 2
) bij den Vader(f) ; en

tot onzen eeuwigen Koning, die ons
met zijn Woord en Geest regeert, en

ons bij de verworvene verlossing be-

schut en behoudt(.<7).

(o) Ps. 45 : 8. Hebr. 1 : 9. Jes. Gl : 1. Luc. 4

:

18. (b) Deut. 18 : 15. Hand. 3 : 22 en 7 : 37.

Jes. 55: 4. (c) Job. 1 : 18 en 15 : 15. (d) Ps.

110: 4. (e) Hebr. 10: 12, 14 en 9: 12, 14,

28. (ƒ) Kom. 8: 34. Hebr. 9: 24. 1 Job. 2:

1. Roni. 5 : 9, 10. (gr) Ps. 2 : 6. Zach. 9 : 9.

Matth. 21 : 5. Luc. 1 : 33. Matth. 28 : 18. Joh.
10: 28. Openb. 12: 10, 11.

32. Ve. Maar waarom wordt gij een
Christen genaamde) ?

Antw. Omdat ik door het geloof een
lidmaat van ChristusO) en alzoo zijner

zalving deelachtig ben(0, opdat ik zijnen

naam belijde( rf
)
3
), en mijzelven tot een

levend dankoffer Hem oifere(«), en met
eene vrije en goede consciëntre in dit

leven tegen de zonde en den duivel

strijde(/), en hiernamaals in eeuwigheid
met Hem over alle schepselen regeere(öO.

(a) Hand. 11: 26. (ft) 1 Cor. 6 : 15. (c)Uoh.
2: 27. Hand. 2: 17. (d) Mattb. 10: 32. Rom.
10: 10. (e) Rom. 12: 1. 1 Petr. 2: 5,9. Openb.
1 : 6 en 5 : 8, 10. (ƒ) 1 Petr. 2 : 11. Rom. 6

:

12, 13. Gal. 5 : 16, 17. Epb. 6 : 11. 1 Tim. 1 : 18,

19. (g) 2 Tim. 2 : 12. Mattb. 25 : 34.

XIII. Zondag.

3S. Vr. Waarom is Hij Gods eenig-

geboren Zoon genaamd, zoo wij toch
ook Gods kinderen zijn?
Antw. Daarom dat Christus alleen

de eeuwige natuurlijke Zone Gods isO),

maar wij zijn om zijnentwil uit gena-

1) De woorden: en wille, ontbreken in de uit-

gave van 1611; blijkbaar bij vergissing, daar zij

in alle andere uitgaven, gelijk ook in de grond-
teksten, wel gevonden worden.

2) De oude hier voorkomende uitdrukking:
ons voortreedt (Duitsch: wis vertri tt, Lat.: pro
7iobi$ intercedit), moest, om de bedoeling thans
goed weer te geven, vervangen worden door de
woorden: voor ons tusschentreedt.

3) De oude tekst heeft hier het woord beken-
nen (Duitsch: bekennen, Lat.: confiteri); dat ech-
ter thans fn den zin van belijden niet meer ge-
bruikelijk is.

de tot kinderen Gods aangenomen^
(a) Joh. 1 : 14. Hebr. 1 : 1, 2. Joh. 3 : 16. 1

Joh. 4 : 9. Rom. 8 : 32. (6) Rom. 8 : 16. Joh. 1

:

12. Gal. 4 : 6. Eph. 1 : 5, 6.

34. Vr. Waarom noemt gij Hem on-

zen Heere?
Antw. Omdat Hij ons met lichaam

en ziele van alle onze zonden, niet met
goud of met zilver, maar met zijn dier-

baar bloed gekocht, en van alle heer-

schappij !) des duivels verlost heeft,

en ons alzoo zich tot een eigendom
gemaakt(a).

(o) 1 Petr. 1 : 18, 19 en 2:9. 1 Cor. 6: 20.

1 Tim. 2: 6. Job. 20: 28.

XIV. Zondag.

35. Vr. Wat is dat gezegd: Die ont-

vangen is van den Heiligen Geest, geboren
uit de maagd Maria?
Antw. Dat de eeuwige Zone Gods,

die waarachtig en eeuwig God is(a)en
blijft( & ), ware menschelijke natuur,
uit het vleesch en bloed der maagd
MariaO). door de werking des Heiligen

Geestes, aangenomen heeft(<0, opxtut Hij

ook het ware zaad Davids zjj(«), zijnen

broederen in alles gelijk(/), uitgenomen
de zondeU/).

(o) 1 Joh. 5 : 20. Joh. 1 : 1 en 17 : 3. Rom. 1 : 3.

Col. 1 : 15. {b) Rom. 9 : 5. (c) Gal. 4 : 4. Luc.
1 : 31, 42, 43. (d) Matth. 1 : 20. Luc. 1 : 35. (e) Rom.
1 : 3. Ps. 132 : 11. 2 Sam. 7 : 12. Luc. 1 : 32. Hand.
2 : 30. (ƒ) Philipp. 2 : 7. Hebr. 2 : 14, 17. (g) Hebr.
4:15.

36. Vr. Wat nuttigheid verkrijgt gij

door de heilige ontvangenis en geboorte

van Christus?
Antw. Dat Hij onze Middelaar isO),

en met zijne onschuld en volkomene
heiligheid mijne zonde 2

), waarin ik ont-

vangen en geboren ben, voor Gods aan-

gezicht bedekte).
(o) Hebr. 7: 26, 27. (b) 1 Petr. 1: 18. 19 en

3 : 18. 1 Cor. 1 : 30, 31. Rom. 8 : 3, 4. Jes. 53 : 11.

Ps. 32 : 1.

XV. Zondag.

37. Vr. Wat verstaat gij door het

woordeken: Geleden?

1) Ook bier, evenals in Antw. 1, moest ge-

weld door heerschappij vervangen worden.

2) De uitgave van 1611 (met den Lat. tekst)

heeft hier het meervoud; zonden; andere Ne-
derduitsche uitgaven (met den Duitschen tekst)

hebben bet enkelvoud; welke lozing zeker wordt
aanbevolen door den tekst der uitdrukking in

Ps. LI : 7.
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Antw. Dat Hy aan lichaam en ziele,

den gansenen tijd zijns levens op de
aarde, maar inzonderheid aan hetein-
d3 zijns levens, den toorn Gods tegen
de zonde des gansenen menschelijken
geslachts gedragen heeft(0, opdat Hij

met zijn lijden, als met het eenige zoen-

offerW, ons lichaam en onze ziele van
de eeuwige verdoemenis verloste(<0, en
ons Gods genade, gerechtigheid en het
eeuwige leven verwierve(d).

(o) Jes. 53 : 4. 1 Petr. 2 : 24 en 3 : 18.

1 Tim. ? : 6. (6) Jes. 53 : 10. Eph. 5 : 2. 1 Cor.
5: 7. 1 Joh. 2: 2. Kom. 3: 25. Hebr, 9: 28 en
10: 14. (c) Gal. 3: 13. Col. 1 : 13. Hebr. 9:12.
1 Petr. 1 : 18, 19. (d) Rom. 3 : 25. 2 Cor. 5

:

21. Joh. 3: 16 en 6: 51. Hebr. 9 : 15 en 10:19.

38. Vr. Waarom heeft Hij onderden
rechter Pontius Pilatus geleden?
Antw. Opdat Hy, onschuldig onder

den wereldlijken rechter veroordeeld
zijnde(a), ons daarmede van het strenge
oordeel Gods, dat over ons gaan zoude,
bevrijddeW.

(a) Joh. 18 : 38. Matth. 27 : 24. Luc. 23 : 14,
15. Joh. 19: 4. (b) Pe. 69: 5. Jes. 53: 4, 5. 2
Cor. 5: 21. Gal. 3: 13.

39. Vr. Heeft dat iets meer in, dat
Hij gekruisigd is geweest, dan of Hij
met eenen anderen dood gestorven
ware?
Antw. Ja het; want daardoor ben ik

zeker, dat Hij de vervloeking, die op
my lag, op zich geladen heeft(«); de-
wijl i) de dood des kruises van God
vervloekt wasW.

(a) Gal. 3 : 13. (6) Deut. 21 : 23.

XVI. Zondag.

40. Vr. Waarom heeft Christus zich
tot in den dood moeten vernederen?
Antw. Daarom dat vanwege de ge-

rechtigheid en waarheid Gods(«) niet
anders voor onze zonden konde betaald
worden, dan door den dood des Zoons
Gods(&).

(a) Gen. 2: 17. (b) Rora. 8 : 3, 4. Hebr. 2:
14, 15.

41. Vr. Waarom is Hij begraven ge-
worden ?

Antw. Om daarmede te betuigen, dat
Hij waarachtiglijk gestorven was(«).

fa). Hand. 13: 29. Matth. 27: 59, 60. Luc. 23:
53. Joh. 1!>: 38.

1) Ook hier, evenals ia Antw. 26, moest want
door dewfjl vervangen worden.

42. Vr. Zoo dan Christus voor ons
gestoiven is, hoe komt het, dat wij ook
moeten sterven?
Antw. Onze dood is geene betaling

voor onze zonden(«), maar alleen eene
afsterving van de zonden en een door-
gang tot het eeuwige levend).

(o) Mare. 8 : 37. Ps. 49 : 8. (b) Philipp. 1 : 23.

Joh. 5 : 24. Rom. 7 : 24.

43. Vr. Wat verkrijgen wij meer voor
nuttigheid uit de offerande en den dood
van Christus aan het kruis?
Antw. Dat door zijne kracht onze

oude mensen met Hem gekruisigd, ge-

dood en begraven wordtO), opdat de
booze lusten des vleesches in ons niet

meer regeerenW, maar dat wij onszel-
ven Hem tot eene offerande der dank-
baarheid opofferen(c).

(a) Rom. 6: 6. (6) Rom. 6: 6, 12. (c) Rom.
12: 1.

44. Vr. Waarom volgt daar: Neder-
gedaald ter helle?

Antw. Opdat ik in mijne hoogste aan-
vechtingen verzekerd zij en mij gan-
sehelijk vertrooste, dat mijn Heere Je-

zus Christus door zijne onuitsprekelijke
benauwdheid, smarten, verschrikking
en helsche kwelling 1

), in welke Hij in

zijn gansche lijden(«) (maar inzonder-

heid aan het kruis) gezonken was. mij

van de helsche benauwdheid en pijn

verlost heeft(&).

(o) Ps. 18: 5, 6 en 116: 3. Matth. 26: 38 en
27 : 46. Hebr. 5 : 7. (b) Jes. 53 : 5.

XVII. Zondag.

45. Vr. Wat nut ons de opstanding
van Christus?
Antw. Ten eerste heeft Hij door zijne

opstanding den dood overwonnen, op-

dat Hij ons de gerechtigheid, die Hij

door zijnen dood ons verworven had,
konde deelachtig maken(«). Ten andere
worden ook wij 2

) door zyne kracht op-

gewekt tot een nieuw leven(^). Ten
derde is ons de opstanding van Chris-

tus een zeker pand onzer zalige op-

standing^).

1) De oude tekst heeft hier het woord kwaal;
hetwelk thans in den zin van kwelling niet

meer gebruikelijk is. In de beide grondteksten
wordt dit woord niet gevonden.

2) In de beide grondteksten wordt hier het
woordje mi nog ingevoegd (Duitsch: jetsiinder,

Lat.: tam); maar in bijna alle Nederduitsche
uitgaven, ook in die van 1611, is het weggelaten.
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(a) Roni. 4 : 25. 1 Petr. 1:3. 1 Cor. 15 : 16.

(6) Rom. 6 : 4. Col. 3 : 1, 3. Eph. 2 : 5, 6. (c) 1

Cor. 15 : 20, 21.

XVIII. Zondag.

46. Vr. Wat verstaat gij daarmede:
Opgevaren ten hemel?
Antw. Dat Christus voor de oogen

zijner jongeren van de aarde ten hemel
is opgeheven(a), en dat Hij ons ten

goede daar is(&), totdat Hij wederkomt
om te oordeelen de levenden en de

dooden(c).

fa) Hand. 1 : 9. Mare. 16 : 19. Luc. 24 : 51.

(b) Hebr. 9 : 24 en 4 : 14. Rom. 8 : 34. Col. 3 :

I. (c) Hand. 1 : 11. Matth. 24 : 30.

47. Vr. Is dan Christus niet bij ons
tot aan het einde der wereld, gelijk Hij

ons beloofd heeftte)?

Antw. Christus is waarachtig mensch
en waarachtig God. Naar zijne men-
schelijke natuur is Hij niet meer op
aardefa); maar naar zijne Godheid, ma-
jesteit, genade en Geest wijkt Hij nim-
mermeer van ons(c).

(«) Matth. 28: 20. (b) Hebr. 8:4. Matth. 26:

II. Joh. 16: 28 en 17 : 11. Hand. 3 : 21. (c) Joh.
14 : 18. Matth. 28 : 20.

48. Vr. Maar zoo de menschheid niet

overal is waar de Godheid is, worden
dan de twee naturen in Christus niet

van elkander gescheiden?
Antw. Ganschelijk niet; want dewijl

de Godheid door niets kan ingesloten
worden *) en overal tegenwoordig is(«),

zoo moet volgen, dat zij wel buiten
hare aangenomene menschheid is(&), en
nochtans niettemin ook in haar is en 2

)

1) Voor de laatste vijf woorden heeft de oude
tekst hier het woord onbegrijpelijk. Uit het ver-
band, en ook uit de bijgevoegde teksten (geheel
andere, dan die bij Art. 1 der Belijdenis, tot ver-
klaring van ditzelfde, aldaar in zijne thans nog
geldende beteekenis gebruikte^woord, in de oude
uitgaven worden aangehaald), is duidelijk, dat
dit hier niet bedoeld is in den gewonen zin van:
ondoorgrondelijk, of, door geen menschenver-
stand te begrijpen; maar dat het beteekent:
niet vatbaar om binnen grenzen begrepen of
besloten te worden. Daar het thans die betee-
kenis niet meer heeft, moest, ter voorkoming
van misverstand, de bedoeling op eene andere
wijze worden uitgedrukt.

2) In de uitgave van 1611, en in de meeste
latere Nederduitsche uitgaven worden de laat-
ste zes woorden niet gevonden. Zij staan ech-
ter wel in de beide grondteksten (Duitsch:
niehts desto u-eniger auch in derselben ist, Lat.:
nihilominus esse in cadem), en kunnen hier niet
goed gemist worden.

persoonlijk met haar vereenigd blijft.

(a) Jer. 23 : 24. Hand. 7 : 49. (6) Col. 2 : 9.

Joh. 3 : 13 en 11 : 15. Matth. 28 : 6.

49. Vr. Wat nut ons de hemelvaart
van Christus?
Antw. Ten eerste, dat Hij in den he-

mel voor het aangezicht zijns Vaders
onze Voorspreker is(«). Ten andere, dat
wij ons vleesch in den hemel tot een
zeker pand hebben, dat J

) Hij, als het

Hoofd, ons zijne lidmaten ook tot zich

zal nemend). Ten derde, dat Hij ons
zijnen Geest tot een tegenpand zendt(c),

door wiens kracht wij zoeken dat daar-

boven is, waar Christus is, zittende ter

rechterhand Gods, en niet dat op de aar-

de isW.

(a) 1 Joh. 2: 1. Rom. 8: 34. (6) Joh. 14: 2

en 17 : 24 en 20 : 17. Eph. 2 : 6. (c) Joh. 14

:

16 en 16 : 7. Hand. 2 : 33. 2 Cor. 1 : 22 en 5 : 5.

{d) Col. 3:1.

XIX. Zondag.

50. Vr. Waarom wordt daarbij ge-

zet: Zittende ter rechterhand Gods?
Antw. Dewijl Christus daarom ten

hemel gevaren is, opdat Hij zichzelven
daar bewijze als het Hoofd zijner Chris-

telijke Kerke(<0, door wien de Vader
alle ding regeertW.

(a) Eph. 1: 20,21,22,23. Col. 1:18. (b) Matth.
28 : 18. Joh. 5 : 22.

51. Vr. Wat nuttigheid brengt ons
deze heerlijkheid van ons Hoofd Chris-

tus?
Antw. Eerstelijk, dat Hij door zijnen

Heiligen Geest in ons, zijne lidmaten,
de hemelsche gaven uitgiet(«). Daarna,
dat Hij ons met zijne macht tegen alle

vijanden beschut en bewaartW.
(a) Hand. 2 : 33. Eph. 4:8. (b) Ps. 2 : 9 en

110: 1, 2. Joh. 10: 28. Eph. 4: 8.

52. Vr. Wat troost u de wederkomst
van Christus om te oordeelen de levenden

en de dooden?
Antw. Dat ik in alle droefenis en

vervolging met opgerichten hoofde even
denzelfde, die zich tevoren om mijnent-
wille voor Gods gericht gesteld en al

den vloek van mij weggenomen heeft,

tot eenen Rechter uit den hemel ver-

1) De uitgave van 1611 (met vele vroegere
en latere Nederduitsche uitgaven) heeft hier:
en dat. Die bijvoeging van het woordje en is

echter blijkbaar eene drukfout, telkens van de
eene uitgave in de andere overgenomen.
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waehte(«), die alle zijne en mijne vij-

anden in de eeuwige verdoemenis wer-
pend), maar mij met alle uitverkorenen
tot zich in de hemelsche blijdschap en
heerlijkheid nemen zalte).

(a) Philipp. 3 : 20. Luc. 21 : 28. Rora. 8 : 23.

Tit, 2: 13. 1 Thess. 4: 16. (b) Matth. 25: 41.

2 Thess. 1 : 6. (c) Matth. 25 : 34. 2 Thess. 1 : 7.

Van God den Heiligen Geest en onze hei-

ligmaking.

XX. Zondag.

53. Vr. "Wat gelooft gij van den Hei-

ligen Geest?
Antw. Eerstelijk, dat Hij te zamen

met den Vader en den Zoon waarach-
tig en eeuwig God is(«). Ten andere,
dat Hij ook mij gegeven is( & ), opdat :

)

Hij mij door een waar 2
) geloof Chris-

tus en alle zijne weldaden deelachtig
makeW, mij troosteW en bij mij eeuwig-
lijk blijveW.

(a) 1 Joh. 5 : 7. Gen. 1 : 2. Jes. 48 : 16. 1 Cor.
3 : 16 en 6 : 19. Hand. 5 : 3, 4. (b) Gal. 4 : 6.

Matth. 28 : 19, 20. 2 Cor. 1 : 22. Eph. 1 : 13.

(c) Gal. 3: 14. 1 Petr. 1: 2. 1 Cor. 6: 17.

(d) Joh. 15 : 26. Hand. 9 : 31. (e) Joh. 14 : 16.

1 Petr. 4 : 14.

XXI. Zondag.

54. Vr. Wat gelooft gij van de heili-

ge algemeene Christelijke Kerk?
Antw. Dat de Zone Gods(a) uit het

gansene menschelijk geslachte) zich

eene gemeente, tot het eeuwige leven
uitverkorene), door zijn Geest en
WoordW), in eenigheid des waren ge-

loof&'>, van den beginne der wereld
tot aan het einde(/), vergadert, be-

schermt en onderhoudt^); en dat ik

daarvan een levend lidmaat benCO, en
eeuwig zal blijvend).

(o) Eph. 5: 26. Joh. 10: 11. Hand. 20: 28.

Eph. 4: 11, 12, 13. (b) Gen. 28: 4. Openb. 5:9.
(c) Rom. 8: 29. Eph. 1: 10, 11, 12, 13. (d) Jes.

1) In dezen volzin stelt de Duitsche tekst de
Tier leden nevens elkander (dass er auch mir
gegeben iet, mich . . . macht, mich troetet, uhdbei
mir bleiben wird in etoigkeii); terwijl de Lat. tekst
de laatste drie leden van het eerste afhanke-
lijk maakt (quod mihi quorjuc datusnit, ut me . ..

faciat, me consoletur, et mectim in aeternum ma-
neat). Lij na alle Nederduitsehe uitgaven, ook
die van 1611, volgen hierin den Lat. tekst. Maar
dan heeft ook het woordje dat hier den zin van
opdat, en moet het duidelijkheidshalve thans
hierdoor vervangen worden.

2) Ook hier,* evenals In Antw. 20, moest op-
recht door waar vervangen worden.

59: 21. Rom. 1 : 16 en 10 : 14, 15. 16, 17. Eph.
5: 26. (e) Hand. 2: 42. Eph. 4 : 3, 4, 5. (/) Ps.
71: 17, 18. Jes. 59: 21. 1 Cor. 11 : 26. (g) Matth.
16: 18. Joh. 10: 28. 29, 30. Ps. 129: 1,' 2, 3.4,5.
(/*) 1 Joh. 3: 14, 19, 20, 21. 2 Cor. 13: 5. Rom.
8: 10. (/) Ps. 23: 6. ] Cor. 1: 8, 9. Joh. 10: 28.
1 Joh. 2 : 19. 1 Petr. 1 : 5.

55. Vr. Wat verstaat gij door de ge-

meeyischap der heiligen?

Antw. Eerstelijk, dat de geloovigen,
allen en een iegelijk, als lidmaten aan
den Heere Christus en alle zijne schat-
ten en gaven gemeenschap hebbend).
Ten andere, dat elk zich moet schul-
dig weten, zijne gaven ten nutte en
ter zaligheid der andere lidmaten ge-

williglijk en met vreugde aan te wen-
dend) i).

(a) 1 Joh. 1: 3. Rom. 8: 32. 1 Cor. 12: 12, 13.

1 Cor. 6: 17. {b) 1 Cor. 12: 21 en 13: 1, 5.

Philipp. 2: 4, 5, 6, 7, 8.

56. Vr. Wat gelooft gij van de ver-

geving der zonden?
Antw. Dat God, om desgenoegdoens

van Christus wille, alle mijne zonden,
ook mijnen zondigen aard, waarmede
ik al mijn leven lang te strijden heb(«),

nimmermeer wil gedenken, maar mij

uit genade de gerechtigheid van Chris-

tus schenkend), opdat ik nimmermeer
in het gericht Gods kome(c).

(a) 1 Joh. 2:2. 1 Joh. 1: 7. 2 Cor. 5: 19.

(b) Rom. 7: 23, 24, 25. Jer. 31: 34. Mich. 7: 10.

Ps. 103: 3, 10, 12. (c) Joh. 3: 18. Joh. 5: 24,

XXII. Zondag.

57. Vr. Wat troost geeft u de ojistctn-

ding des vleesches?

Antw. Dat niet alleen mijne ziele

na dit leven van stonden aan tot Chris-

tus, haar Hoofd, zal opgenomen wor-
den(«), maar dat ook dit mijn vleesch,

door de kracht van Christus opgewekt
zijnde, wederom met mijne ziele ver-

eenigd, en aan het heerlijk lichaam van
Christus gelijkvormig zal wordend).

(a) Luc. 16: 22 en 23: 43. Philipp. 1: 21,23.

(b) Job 19: 25, 26. 1 Joh. 3: 2. Philipp. 3: 21.

58. Vr. Wat troost schept gij uit het

artikel van het eeuioige levend

Antw. Dat, nademaal ik nu het be-

ginsel der eeuwige vreugde in mijn hart
gevoel(a), ik na dit leven volkomene

1) De oude tekst heeft hier het woord mm-
leggen (Duitsch: anlegen^ Lat.: conferre)', dat

echter thans in den zin van aanwenden niet

meer gebruikelijk is.
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zaligheid bezitten zal, die geen oog ge-

zien, geen oor gehoord heeft, en in geens
menschen hart opgeklommen *) is, en
om dat, God daarin eeuwiglijk te prij-

zend).

(a) 2 Cor. 5 : 2, 3. (6) 1 Cor. 2 : 9.

XXIII. Zondag.

59. Vr. Maar wat baat het u nu, dat

gij dit alles gelooft?
Antw. Dat ik in Christus voor God

rechtvaardig ben, en een erfgenaam des

eeuwigen levens(«).

(o) Hab. 2: 4. Rom. 1 : 17. Joh. 3 : 36.

60. Vr. Hoe zijt gij rechtvaardig voor
God?
Antw. Alleen door een waar 2

) ge-

loof in Jezus Christus(«) ; alzoo dat, al

is het dat mij mijne consciëntie aan-
klaagt 3

), dat ik tegen alle de geboden
Gods zwaarlijk gezondigd en geen daar-

van gehouden heb(&), en nog steeds tot

alle boosheid geneigd ben(c), nochtans
God, zonder eenige verdienste mijner-
zijds^), uit louter genade(e) mij de vol-

komene genoegdoening(Z), gerechtig-

heid en heiligheid van ChristusCsO

schenkt en toerekent^*), evenals hadde
ik nooit zonde gehad noch gedaan, ja,

als hadde ik zelf al de gehoorzaamheid
volbracht, die Christus voor mij vol-

bracht heeft(*'), in zooverre ik zulke wel-
daad met een geloovig harte aanneemW.

(a) Rom. 3 : 21, 22, 24 en 5 : 1. 2. Gal 2: 16.

Eph. 2 : 8, 9. Philipp. 3 : 9. (b) Rom. 3 : 9.

(c) Rom. 7 : 23. (d) Tit. 3 : 5. Deut. 9 : 6. Ezech.
36 : 22. (e) Rom. 3 : 24. Eph. 2 : 8. (ƒ) 1 Joh.
2 : 2. (g) 1 Joh 2 : 1. (h) Rom. 4 : 4. 2 Cor.
5 : 19. (i) 2 Cor. 5 : 21. (k) Rom. 3 : 22. Joh.
3 : 18.

61. Vr. Waarom zegt gij, dat gij al-

leen door het geloof rechtvaardig zijt?

Antw. Niet, dat ik vanwege de waar-
digheid mijns geloofs Gode aangenaam
ben ; maar daarom, dat alleen de genoeg-
doening, gerechtigheid en heiligheid van

1) Vroeger stond hier het woord gekomen,
volgens oude vertalingen vaD den Bijbeltekst,
waaraan deze uitdrukking ontleend is (1 Cor.
II : 9). Thans echter heeft de Staten-vertaling
daar het woord opgeklommen.

2) Ook hier, evenals in Antw. 20 en 53, moest
oprecht door waar vervangen worden.

3) De oude tekst gebruikt hier het woord be-

klagen (Duitsch: anklagen, Lat.: accusare); dat
echter thans in den zin van aanklagen niet
meer gebruikelijk is.

Christus mijne gerechtigheid voor God
is(«), en dat ik die niet anders dan al-

leen door het geloof aannemen en mij
toeëigenen kan(&).

(a) 1 Cor. 1 : 30 en 2 : 2. (b) 1 Joh. 5 : 10. .

XXIV. Zondag.

62. Vr. Maar waarom kunnen onze
goede werken niet de gerechtigheid voor
God of een stuk daarvan zijn?

Antw. Daarom, dat de gerechtigheid,

die voor Gods gericht bestaan kan,
gansch volkomen en der wet Gods in

alle stukken gelijkvormig l
) zijnmoet(a),

en dat ook onze beste werken in dit

leven alle onvolkomen en met zonden
bevlekt zijn(&).

(a) Gal. 3 : 10. Deut. 27 : 26. (b) Jes. 64 : 6.

63. Vr. Hoe? Verdienen onze goede
werken niet, die God nochtans in dit

en in het toekomende leven wil be-

loonen?
Antw. Deze belooning geschiedt niet

uit verdienste, maar uit genade(«).

(a) Luc. 17 : 10.

64. Vr. Maar maakt deze leer niet

zorgelooze en goddelooze menschen?
Antw. Neen zij; want het is onmo-

gelijk, dat, zoo wie Christus door een
waarachtig geloof ingeplant is, niet zou-

de voortbrengen vruchten der dank-
baarheid^).

(a) Matth. 7 : 18. Joh. 15 : 5.

Van de Sacramenten.

XXV. Zondag.

65. Vr. Aangezien dan alleen het

geloof ons Christus en alle zijne wel-

daden deelachtig maakt, vanwaar komt
zulk geloof?
Antw. Van den Heiligen Geest(«), die

het geloof in onze harten werkt door
de verkondiging des heiligen Evange-
lies, en het sterkt door het gebruik van
de Sacramenten(ö ).

(a) Eph. 2 : 8 en 6 : 23. Joh. 3 : 5. Philipp. 1:

29. (6) Matth. 28 : 19. 1 Petr. 1 : 22, 23.

66. Vr. Wat zijn Sacramenten?
Antw. De Sacramenten zijn heilige

1) De oude tekst heeft hier het «voord gelijk-

matig (Duitsch: glcichformig, Lat. : congruens);

dat echter thans in den zin van: overeenkom-
stig, of, conform, niet meer gebruikelijk is.
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zichtbare waarteekenen en zegelen, van
God ingezet, opdat Hij ons door het
gebruik daarvan de belofte des Evan-
gelies des te beter te verstaan geve en
verzegele; namelijk, dat Hij ons van-
wege het eenige slachtoffer van Chris-

tus, aan het kruis volbracht, vergeving
der zonden en het eeuwige leven uit

genade schenkt(«).
(a) Gen. 17: 11. Rora. 4: 11. Deut. 30: 6.

Lev. 6: 25. Hebr. 9 : 7, 8, 9, 24. Ezech.20: 12.

Jes. 6 : 6, 7 en 54 : 9.

67. Vr. Zijn dan beide, het Woord
en de Sacramenten, daarhenen gericht,

of daartoe verordend, dat zij ons ge-

loof op de offerande van Jezus Chris-

tus aan het kruis, als op den eenigen
grond onzer zaligheid, wijzen(«)?
Antw. Ja zrj toch; want de Heilige

Geest leert ons in het Evangelie, en
verzekert ons door de Sacramenten,
dat onze volkomene zaligheid in de
eenige offerande van Christus staat, die

voor ons aan het kruis geschied is.

(a) Rom. 6: 3. Gal. 3: 27.

68. Vr. Hoeveel Sacramenten heeft
Christus in het nieuwe Verbond of Tes-
tament ingezet?
Antw. Twee, namelijk, den Heiligen

Doop en het Heilige Avondmaal.

Van den Heiligen Doop.

XXVI. Zondag.

69. Vr. Hoe wordt gij in den Heili-

gen Doop vermaand en verzekerd, dat
de eenige offerande van Christus, aan
het kruis geschied, u ten goede komt?
Antw. Alzoo, dat Christus dit uit-

wendig waterbad ingezet(«) en daarbij
toegezegd heeft(^), dat ik zoo zekerlijk
met zijn bloed en Geest van de onrei-

nigheid mijner ziele, dat is, van alle

mijne zonden, gewasschen ben(0, als ik

uitwendig met het water, hetwelk de
onzuiverheid des lichaams J

) pleegt weg
te nemen, gewasschen ben.

(a) Matth. 28 : 19. (ft) Matth. 28 : 19. Mare.
16 : 16. Hand. 2 : 38. Joh. 1 : 33. Matth. 3 : 11.

Rom. 6 : 3, 4. (c) 1 Petr. 3 : 21. Mare. 1 : 4.

Luc. 3: :;.

1) Bijna alle Nederduitsche uitgaven, ook die
van 1<>11, hehhen hier het woord: des viersr/irs.

De beide grondteksten hebben echter: des li-

chaams (Daitsch: des ïeibs, Lat.: corporis)\ en in
Antw. 73 Btaat dit, hij dezelfde uitdrukking,
ook in alle Nederduitsche uitgaven, Inderdaad
ie dit woord hier ook juister.

70. Vr. Wat is dat, met het bloed
en den Geest van Christus gewasschen
te zijn?

Antw. Het is vergeving der zonden
van God uit genade te hebben om des
bloeds van Christus wille, hetwelk Hrj

in zijne offerande aan het kruis voor
ons uitgestort heeft(a) ; daarna ook, dooi-

den Heiligen Geest vernieuwd en tot

lidmaten van Christus geheiligd te zijn,

opdat wij hoe langer hoe meer der zon-

den afsterven, en in een Godzalig, on-

straffelijk leven wandelend).
(a) Hebr. 12 : 24. 1 Petr. 1 : 2. Openb. 1 : 5

en 7 : 14. Zach. 13 : 1. Ezech. 36 : 25. (b) Joh.
1 : 33 en 3 : 5. 1 Cor. 6 : 11 en 12 : 13'. Kom.
6 : 4. Col. 2 : 12.

71. Vr. Waar heeft ons Christus toe-

gezegd, dat Hij ons zoo zekerlijk met
zijn bloed en Geest wasschen wil, als wij

met het Doopwater gewasschen worden ?

Antw. In de inzetting des Doops,
welke alzoo luidt: Gaat dan henen, on-

derwijst alle de volkeren, hen doopende
in den naam des Vaders, en des Zoons,

m des Heiligen Geestes; Matth. 28:19.
En : Die geloofd zal hebben en gedoopt

zal zijn, zal zalig worden ; maar die niet

zal geloofd hebben, zal verdoemd wor-
den; Mare. 16: 16. Deze belofte wordt
ook herhaald, waar de Schrift den Doop
het bad der tvedergeboorte en de af-

wassching der zonden noemt; Tit. 3:

5; Hand. 22: 16.

XXVII. ZONDACx.

72. Vr. Is dan het uiterlijk waterbad
de afwassching der zonden zelve?
Antw. Neen het(«); want alleen het

bloed van Jezus Christus en de Heili-

ge Geest reinigt ons van alle zonden( ft ).

(a) Matth. 3:11. 1 Petr. 3 : 21. Eph. 5 : 2G.

(6) 1 Joh. 1 : 7. 1 Cor. 6 : 11.

73. Vr. Waarom noemt dan de Hei-

lige Geest den Doop het bad der we-
dergeboorte en de afwassching der zon-

den?
Antw. God spreekt alzoo niet zonder

groote oorzaak; namelijk, niet alleen

om ons daarmede te leeren, dat, gelijk

de onzuiverheid des lichaams door het
water, alzoo ook onze zonden door het
bloed en den Geest van Jezus Christus
weggenomen wordend), maar veelmeer,
omdat Hij ons door dit Goddelijk pand
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en waarteeken wil verzekeren, dat wij

'zoo waarachtiglijk van onze zonden
geestelijk gewasschen zijn, als wij uit-

wendig met het water gewasschen wor
den(*>).

(a) Openb. 1 : 5 en 7 : 14. 1 Cor. 6 : 11. (b) Mare.
16: 16. Gal. 3: 27.

74. Vr. Zal men ook de jonge kin-

deren doopen?
Antw. Ja het; want mitsdien zij al-

zoowel als de volwassenen in het ver-

bond Gods en in zijne gemeente begre-

pen zijn<«), en dat hun door Christus'

bloed de verlossing van de zonden(^)

en de Heilige Geest, die het geloof

werkt, niet minder dan den volwasse-
nen toegezegd wordt(<0, zoo moeten zij

ook door den Doop, als door het teeken
des Verbonds, der Christelijke Kerk in-

gelijfd en van de kinderen der onge-

lovigen onderscheiden wordend), ge-

lijk in het oude Verbond of Testament
door de Besnijdenis geschied is(«), voor
dewelke in het nieuwe Verbond de Doop
ingezet is(/").

(a) Gen. 17 : 7. (&) Matth. 19 : 14. (c) Luc.
1 : 15. Ps. 22 : 11. Jes. 41 : 1, 2, 3. Hand. 2

:

39. (d) Hand. 10 : 47. (e) Gen. 17 : 14. {f) Col.

2: 11, 12, 13.

Van het Heilig Avondmaal onzes Heeren.

XXVIII. Zondag.

75. Vr. Hoe wordt gy in het Heilig
Avondmaal l

) vermaand en verzekerd,
dat gij aan de eenige offerande van
€hristus, aan het kruis volbracht, en
aan al zijn goed gemeenschap hebt?
Antw. Alzoo, dat Christus mij en

allen geloovigen tot zijne gedachtenis
van dit gebroken brood te eten en van
dezen drinkbeker te drinken bevolen
heeft, en daarbij ook beloofd heeft(«):

«erstelyk, dat zijn lichaam zoo zekerlijk
voor mij aan het kruis geofferd en ge-

broken en zijn bloed voor mij vergoten
is, als ik met de oogen zie, dat het brood
des Heeren mij gebroken en de drink-
beker mij medegedeeld wordt; en ten
andere, dat Hyzelf mijne ziele met zijn

gekruisigd lichaam en vergoten bloed
zoo zekerlijk tot het eeuwige leven

1) De meeste Nederduitsche uitgaven hebben
hier: Nachtmaal. De uitgave van 1611 heeft
echter, in overeenstemming met den grondtekst,
het woord Avondmaal.

spijst en laaft, als ik het brood en den
drinkbeker des Heeren (als zekere waar-
teekenen des lichaams en bloeds van
Christus) uit des dienaars hand ont-

vang en met den mond geniet.

(o) Matth. 26 : 26, 27, 28. Mare. 14 : 22, 23, 24.

Luc. 22 : 19. 20. 1 Cor. 10 : 16, 17 en 11 : 23, 24,

25 en 12: 13.

76. Vr. Wat is dat te zeggen, het
gekruisigde lichaam van Christus eten
en zijn vergoten bloed drinken?
Antw. Hét is niet alleen met een

geloovig harte het gansche lijden en
sterven van Christus aannemen en daar-

door vergeving der zonden en het eeuwi-
ge leven verkrijgend), maar ook daar-

benevens door den Heiligen Geest, die

èn in Christus èn in ons woont, alzoo

met zyn heilig lichaam hoe langer hoe
meer vereenigd wordend), dat wij, al

is het dat Christus in den hemel is(0

en wij op aarde zijn, nochtans vleesch
van zijnen vleesche en been van zijn ge-

beente zijn(d), en dat wij door éénen
Geest (gelijk de leden van een lichaam
door ééne ziele) eeuwiglijk leven en
geregeerd worden(«).

(a) Joh. 6: 35, 40, 47,48,50,51,53,54. (6) Joh.
6: 55, 56. (c) Col. 3: 1. Hand. 3 : 21. 1 Cor. 11:

26. (d) Eph. 5 : 29, 30 en 3 : 16. 1 Cor. 6 : 15.

1 Joh. 3 : 24 en 4 : 13. (e) Joh. 6 : 57 en 15 : 1.

2, 3, 4, 5, 6. Eph. 4 ! 15, 16.

77. Vr. Waar heeft Christus beloofd,

dat Hij de geloovigen zoo zekerlijk al-

zoo met zijn lichaam en bloed wil spij-

zen en laven, als zij van dit gebroken
brood eten en van dezen drinkbeker
drinken ?

Antw. In de inzetting des Avond-
maals, welke alzoo luidt(«): De Heere
Jezus, in den nacht, in welken Hij ver-

raden werd, nam het brood, en als Hij
gedankt had, brak Hij het, en zeide:

Neemt, eet; dat is mijn lichaam, dat
voor u gebroken wordt ; doet dat tot mijne
gedachtenis. Desgelijks nam Hij ook 'den

drinkbeker, na het eten des Avondmaals,
en zeide: Deze drinkbeker is het nieuwe
Testament in mijn bloed; doet dat, zoo

dikwijls als gij dien zult drinken, tot

mijne gedachtenis. Want zoo dikwijls als

gij dit brood zult eten, en dezen drink-

beker zult drinken, zoo verkondigt den
dood des Heeren, totdat Hij komt ; 1 Cor.

11: 23-26.
Deze toezegging wordt ook herhaald

door den Heiligen Paulus, waar hij
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spreekt: De drinkbeker der dankzeg-

ging, dien wij dankzeggende zegenen, is

die niet eene gemeenschap des bloeds van
Christus? Het brood, dat wij breken, is

dat niet eene gemeenschap des lichaams

van Christus? Want één brood is het,

zoo zijn wij vélen één lichaam, dewijl wij

allen ééns broods deelachtig zijn; 1 Cor.

10: 16, 17.

(a) Matth. 26 : 26, 27, 28. Mare. 14 : 22, 23, 24.

Luc. 22: 19, 20.

XXIX. Zondag.

78. Vb. Wordt dan uit brood en wijn
het wezenlijk lichaam en bloed van
Christus ?

Antw. Neen(Q ); maar gelijk het wa-
ter in den Doop niet in het bloed van
Christus veranderd wordt, noch de af-

wassching der zonden zelve is (waarvan
het alleen een Goddelijk waarteeken
en verzekering is)(&), alzoo wordt ook
het brood in het Avondmaal l

) niet het

lichaam van Christus zelf(c), hoewel
het naar den aard en de eigenschap
der Sacramenten(d ) het lichaam van
Christus Jezus genaamd wordt.

(a) Matth. 26: 29. (b) Eph. 5: 26. Tit. 3 : 5.

(c) 1 Cor. 10: 16 en 11: 26. (d) Gen. 17: 10,11.

Ex. 12: 11, 13 en 13: 9. 1 Petr. 3:21. 1 Cor. 10: 3,4.

79. Vr. Waarom noemt dan Christus
het brood zijn lichaam en den drink-

beker zijn bloed, of het nieuwe Testament
in zijn bloed, en Paulus de gemeenschap
des lichaams en bloeds van Christus?
Antw. Christus spreekt alzoo niet

zonder groote oorzaak; namelijk, niet

alleen om ons daarmede te leeren, dat,

gelijk als brood en wijn dit tijdelijk

leven onderhouden, alzoo ook zijn ge-

kruisigd lichaam en zijn vergoten bloed

de waarachtige spijs en drank zijn,

waardoor onze zielen ten eeuwigen le-

ven gevoed worden(«); maar veelmeer
om ons door deze zichtbare teekenen
en panden te verzekeren, dat wij zoo
waarachtiglijk zijns waren lichaams en
bloeds door de werking des Heiligen

tes deelachtig worden, als wij deze
heilige Waarteekenen met den lichame-
li.jkcn mond tot zijne gedachtenis ont-

vangend), en dat al zijn lijden en ge-

hoorzaamheid zoo zekerlijk onze eigene

1
I
Zie de noot bij Vr. 75, welke ook hier

geldt.

is, als hadden wijzelven in onzen eige-

nen persoon alles geleden en Gode voor
onze zonden genoeg gedaan.

(o) Joh. 6 : 55= (6) 1 Cor. 10 : 16.

XXX. Zondag.

80. Vr. Wat onderscheid is er tus-

schen het Avondmaal des Heeren en
de Paapsche Mis?
Antw. Het Avondmaal des Heeren

betuigt ons, dat wij volkomene verge-

ving van alle onze zonden hebben door
de éénige offerande van Jezus Christus,

die Hijzelf eenmaal aan het kruis vol-

bracht heeft(a), en dat wij door den
Heiligen Geest Christus worden inge-

lijfde), die nu naar zijne menschelijke
natuur niet op de aarde maar in den
hemel is, ter rechterhand Gods zijns

Vaders(c), en daar van ons wil aange-
beden zijn(<0. Maar de Mis leert, dat de
levenden en de dooden niet door het
lijden van Christus vergeving der zon-

den hebben, tenzij dat Christus nog da-

gelijks voor hen van de Mispriesters

geofferd worde, en dat Christus licha-

melijk onder de gestalte des broods en
wijns is, en daarom ook daarin rrro.et

aangebeden worden ; en aïzoo is de Mis
in den grond anders nier, dan eene
verloochening der eenige offerande en
des lijdens van Jezus Christus, en eene
vervloekte afgodery(e).

(a) Hebr. 10 : 10, 12 en 7 : 26, 27 en 9 : 12 r

25. Joh. 19: 30. Matth. 26: 28. Luc. 22: 19.

(b) 1 Cor. 10: 16, 17 en 6 : 17. (c) Joh. 20: 17.

Col. 3 : 1. Hebr. 1 : 3 en 8 : 1. (d) Matth. 6 :

20, 21. Joh. 4 : 21. Luc. 24 : 52. Hand. 7 : 55. CoL
3:1. Philipp. 3 : 20. 1 ïhess. 1 : 10. {e) Hebr.
9 : 26 en 10 : 12, 14.

81. Vr. Voor wie is het Avondmaal
des Heeren ingesteld?
Antw. Voor degenen, die zichzelven

vanwege hunne zonden mishagen, en
nochtans vertrouwen, dat deze hun om
Christus' wille vergeven zijn, en dat ook
de overblijvende zwakheid met zijn lij-

den en sterven bedekt is; die ook be-

geeren, hoe langer hoe meer hun ge-

loof te sterken en hun leven te beteren.

Maar de hypocrieten en die zich niet

met waren harte tot God bekeeren, die

eten en drinken zichzelven een oor-

deelt).

(a) 1 Cor. 11: 28 en 10: 10. 20, 21. 22.

82. Vr, Zal men ook diegenen tot
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!
dit Avondmaal laten komen, die zich

I
met hunne belijdenis !

) en hun leven als

i ongeloovige en goddelooze menschen
aanstellen?
Antw. Neen; want alzoo wordt het

| verbond Gods ontheiligd, en zijn toorn
over de gansene gemeente verwekte).
Daarom is de Christelijke Kerk schul-

dig, naar de ordening van Christus en
van zijne Apostelen, zulken, totdat zij

betering huns levens bewijzen, door de
Sleutelen des hemelrijks uit te sluiten.

(o) 1 Cor. 11 : 20, 31. Jes. 1 : 11 en 60 : 3. Jer.

7 : 21. Ps. 50 : 1G.

XXXI. Zondag.

83. Ve. Wat zijn de Sleutelen des
hemelrijks?
Antw. De verkondiging des heiligen

Evangelies en de Christelijke ban of
uitsluiting uit de Christelijke gemeente,
door welke twee stukken het hemelrijk
den geloovigen opengedaan en den on-
geloovigen toegesloten wordt.

84. Ve. Hoe wordt het hemelrijk dooi-

de prediking des heiligen Evangelies
ontsloten en toegesloten?
Antw. Alzoo, als, volgens het bevel

i van Christus, aan de geloovigen, allen
jen een iegelijk, verkondigden openlijk
betuigd wordt, dat hun, zoo dikwijls
als zij de beloftenis des Evangelies met
een waar geloof aannemen, waarach-
liglijk alle hunne zonden van God, om
der verdiensten van Christus wille, ver-

geven zijn; daarentegen allen ongeloo-
vigen, en die zich niet van harte be-

keeren, verkondigd en betuigd wordt,
dat de toorn Gods en de eeuwige ver-

doemenis op hen ligt, zoolang als zij

zich niet bekeeren(«); naar welk getuige-
nis des Evangelies God zal 2

) oordeelen,
beide in dit en in het toekomende leven!

(a) Joh. 20: 21, 22, 23. Matth 16: 19.

85. Vb. Hoe wordt het hemelrijk toe-

gesloten en ontsloten door den CJiriste-

lijken ban?
Antw. Alzoo, als, volgens het bevel

1) De oude tekst heeft hier : bekentenis (Duitsch:
bekanlmiss, Lat.: confessio); welk woord echter
in den hier bedoelden zin van belijdenis thans
niet meer gebruikelijk is.

2) De oude tekst heeft hier het woord wil
(Duitsch: urtheiten wil, Lat.: iudieatnrus est);

waarvan echter de bedoeling thans het best door
den toekomenden tijd wordt uitgedrukt.

van Christus, degenen, die onder den
Christelijken naam onchristelijke leer

of leven voeren, nadat zij, ettelijke -ma-

len broederlijk vermaand zijnde, van
hunne dwalingen of hun schandelijk
leven niet willen aflaten, der gemeente,
of dengenen die van de gemeente daar-

toe verordineerd zijn, aangebracht wor-
den, en, zoo zij aan de vermaning zich

niet storen, van henlieden door het
verbieden der Sacramenten uit de Chris-

telijke gemeente, en van God zeiven
uit het Rijk van Christus gesloten wor-
den; en wederom als lidmaten van
Christus en van zijne gemeente aange-
nomen, zoo wanneer zij waarachtige
betering *) beloven en bewijzen(«).

(o) Matth. 18 : 15, 10. 17. 1 Cor. 5 : 4, 5, 11.

2 Cor. 2: G, 7, 8.

HET DERDE DEEL.

Van de dankbaarheid, die men Gode voor
de verlossing schuldig is.

XXXII. Zondag.

86. Vr. Aangezien wij uit onze ellen-

digheid, zonder eenige verdienste onzer-

zijds, alleen uit genade, door Christus
verlost zijn, waarom moeten wij dan
nog goede werken doen?
Antw. Daarom, dat Christus, nadat

Hij ons met zijn bloed gekocht en vrij-

gemaakt heeft, ons ook door zijnen
Heiligen Ceest tot zijn evenbeeld ver-

nieuwt, opdat wij ons met ons gansene
leven Gode dankbaar voor zijne welda-
den 'bewijzen*'»), en Hij door ons gepre-
zen wördeW. Daarna ook, dat elk bij

ziehzelven van zijn geloof uit de vruch-
ten verzekerd zij ('<), en dat door onzen
Godzaligen wandei onze naasten ook
voor Christus gewonnen worden(<0.

(a) Rüw. 0: 13 en 12: 1, 2. :1 Petr. 2: 5, 9.

I Cor. 0: 20. {b) Matth. 5: 1G. 1 Petr. 2: 12.

(cj 2 Petr. 1: 10. Matth. 7: 17. Gal. 5: 0, 22.

ui) 1 Petr. 3: 1, 2. Roiu. 14: 19.

87. Vr. Kunnen dan die niet zalig

worden, die, in hun goddeloos ondank-
baar leven voortvarende, zich tot God
niet bekeeren?
Antw. In geenerlei wijze; want de

]) De uitgave van 1G11 heeft hier bekeering;
hetgeen echter voor eene drukfout moet gehou-
den worden, daar alle andere uitgaven betering

hebben, en evenzoo de beide grondteksten
(Duitsch: besserung

y
Lat,: emendatio.)
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Schrift zegt, dat geen onkuische, afgo-

dendienaar, echtbreker, dief, geldgierige,

dronkaard, lasteraaiynoch roover, noch
dergelijke, het Koninkrijk -Gods beërven
zal(a).

(o) 1 Cor. 6: 9, 10. Eph. 5: 5, 6. Uoh. 3: 14.

XXXIII. Zondag.

88. Vr. In hoeveel stukken bestaat

de waarachtige bekeering des menschen?
Antw. In twee stukken : in de afster-

ving des ouden, en in de opstanding
des nieuwen menschen(a).

(a) Kom. 6 : 1, 4, 5, 6. Eph. 4 : 22, 23, 24.

Col. 3 : 5, 6, 8, 9, 10. 1 Cor. 5 : 7. 2 Cor. 7 : 10.

89. Vr. Wat is de afsterving des
ouden menschen?
Antw. Het is een hartelijk leedwe-

zen, dat wij God door onze zonden ver-

toornd hebben, en die hoe langer hoe
meer haten en vlieden(«).

(a) Rom. 8 : 13. Joel 2 : 13. Hos. 6 : 1.

90. Vr. Wat is de opstanding des
nieuwen menschen?
Antw. Het is eene hartelijke vreugde

in God door Christus(«), en lust en liefde

om naar den wille Gods in alle goede
werken te levend).

(a) Rom. 5: 1 en 14:17. Jes. 57:15. (b) Rom.
6: 10, 11. Gal. 2: 20.

91. Vr. Maar wat zijn goede werken ?

Antw. Alleen die uit waar geloofte),

naar de Wet Gods( fc
), alleen Hem ter

eere geschieden (c), en niet die op ons
goeddunken of op menschen-inzettingen
gegrond zijnW.

(a) Rom. 14: 23. (6) Lev. 18: 4. 1 Sam. 15: 22.

Eph. 2: 10. (c) 1 Cor. 10: 31. (rf) Ezech. 20 : 18,

19. Jes. 29 : 13. Matth. 15 : 7, 8, 9.

Van de Wet.

XXXIV. Zondag.

92. Vr. Hoe luidt de Wet des Heeren ?

Antw. God sprak alle deze woorden,
Exod. 20: 1-17, Deut, 5: 6-21:
Ik ben de HEERE uw God, die u uit

Egypteland, uit den diensthuize, uitge-

leid heb.

Het eerste gebod.

Gij zult geene andere goden voor mijn
aangezichte hebben.

Het tweede gebod.

Gij zult u geen gesneden beeld, noch

eenige gelijkenisse maken, van hetgene

dat boven in dm hemel is, noch van het-

gene dat wuler op ds aarde is, noch van
hetgene dat in de wateren onder de aar-

de is. Gij zult u voor die niet buigen,

noch hen dienen. Want Ik, de HEERE
uic God, ben een ijverig God, die de mis-

daad der vaderen bezoeke aan de kinde,-

ren, aan het derde, en aan het vierde

lid dergenen, die Mij haten ; en doe barm-
hartigheid aan duizenden dergenen, die

Mij liefhebben en mijne geboden onder-

houden.

Het derde gebod.

Gij zult den name des HEERENuws
Gods niet ijdellijk gebruiken; want de

HEERE zal niet onschuldig houden, die

zijnen name ijdellijk gebruikt.

Het vierde gebod.

Gedenk des Sabbathdags, dat gij dien

heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en
al uw werk doen ; maar de zevende dag
is de Sabbath des HEEREN uws Gods.
Dan zult gij geen werk doen, gij, noch
uw zoon, noch uwe dochter, noch uw
dienstknecht, noch uwe dienstmaagd, noch
uw vee, noch uw vreemdeling, die in uwe
poorten is. Want in zes dagen heeft de

HEERE den hemel en de aarde gemaakt,
de zee en alles wat daarin is, en Hij
rustte ten zevenden dage. Daarom zegen-

de de HEERE den Sabbathdag, en hei-

ligde denzelven.

Het vijfde gebod.

Eer uwen vader en uwe moeder, opdat
uwe dagen verlengd worden in het land,

dat u de HEERE uw God geeft.

Het zesde gebod.

Gij zult niet doodslaan.

Het zevende gebod.

Gij zult niet echtbreken.

Het achtste gebod.

Gij zult niet stelen.

Het negende gebod.

Gij zult geene valsche getuigenis spre-

ken tegen uwen naaste.

Het tiende gebod.

Gij zult ïriet begeeren uws naasten huis

;
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gij zult niet begeeren uws naasten vrou-

we' noch zijnen dienstknecht, noch zijne

dienstmaagd, noch zijnen os, noch zijnen

ezel, noch iets, dat mes naasten is.

93. Vr. Hoe worden deze tien .gebo-

den gedeeld?
Antw. In twee tafelen(«); waarvan

de eerste leert, hoe wy ons jegens God
zullen houden ; de andere, wat wij on-

zen naaste schuldig zijn(&).

(a) Deut. 4 : 13. Ex. 34 : 28. Deut. 10 : 3, 4.

(b) Matth. 22 : 37—40.

94. Vr. Wat gebiedt God in het eer-

ste gebod?
Antw. Dat ik, zoo lief als mij mijner

ziele zaligheid is, alle afgoderij», too-

verij, waarzegging, superstitie of bij-

geloofd), aanroeping van de heiligen

of van andere schepselen(c), mtjde en
vliede, en den eenigen waren God recht
leere kennend), Hem alleen vertrou-

wen), in alle ootmoedigheid^) en lijd-

zaamheid mij Hem alleen onderwerpeto),
van Hem alleen alles goedsW verwach-
te, Hem van ganscher harte liefhebbed),

vreezet) en eere(J), alzoo, dat ik eer van
alle schepselen afga en die varen late,

dan dat ik in het allerminste tegen
zijnen wil doe(^).

(a) 1 Joh. 5 : 21. 1 Cor. 6 : 10 en 10 : 7, 14.

<6) Lev. 19 : 31. Deut. 18 : 9, 10. (c) Matth. 4

:

10. Openb. 19 : 10 en 22: 8, 9. (d) Joh. 17: 3.

ie) Jer. 17 : 5, 7. (ƒ) 1 Petr. 5 : 5. (g) Hebr.
10 : 36. Col. 1 : 11. Rom. 5 : 3, 4. 1 Cor. 10: 10.

Philipp. 2 : 14. (h) Ps. 104 : 27. Jes. 45 : 7. Jac.
1 : 17. (i) Deut. 6 : 5. Matth. 22 : 37. (k) Deut.
6 : 2. Ps. 111 : 10. Spr. 1:7 en 9 : 10. Matth.
10 : 28. (I) Matth. 4 : 10. Deut. 10 : 20. (m) Matth.
5 : 29 en 10 : 37. Hand. 5 : 29.

95. Vr. Wat is afgoderij?
Antw. Afgoderij is, in de plaats des

eenigen waren Gods, die zich in zijn

Woord geopenbaard heeft, of benevens
Hem, iets anders verzinnen *) of heb-
ben, waarop de mensen zijn vertrou-
wen zet(«).

(a) Eph. 5 : 5. 1 Kron. 16 : 26. Philipp. 3 :

19. Gal. 4 : S. Eph. 2 : 12. 1 Joh. 2: 23. 2 Joh.
vs. 9. Joh. 5 : 23

XXXV. Zondag.

96. Vr. Wat eischt God in het twee-
de gebod?

1) De oude tekst gebruikt hier het woord ver-

sieren (Duitsch: dichten, Lat.: fingere); dat ech-
ter thans in den zin van uitdenken of verz'mnen
niet meer gebruikelijk is.

Antw. Dat wij God in geenerlei wijze
afbeeldend), en op geene andere wyze
vereeren, dan Hij in zijn Woord bevo-
len heeft(ö).

(a) Jes. 40: 18, 19, 25. Deut. 4: 15, 16. Rom.
1 : 23. Hand. 17 : 29. (ft) 1 Sam. 15 : 23.

Deut 12 : 30. Matth. 15 : 9.

97. Vr. Mag men dan ganschelijk
geene beelden maken?
Antw. God kan noch mag in geener-

lei wyze afgebeeld worden(a). Maar.de
schepselen, al is het dat zij mogen })
afgebeeld worden, zoo verbiedt toch
God, hunne beeltenis te maken en>te
hebben, om die te vereeren, of God
daardoor te dienend).

(a) Jes. 40: 25. (fc^Ex. 34: 17 en 23 : 24 en
34: 13. Num. 33 : 52.

98. Vr. Maar zoude men de beelden
in de kerken als boeken der leeken
niet mogen dulden 2)-? —
Antw. Neen; want wy moeten^niet

wijzer zijn dan God,dewerke zijne^Chris-

tenen niet door stomme beelden(«)^maar
door de levende . verkondiging^ zijns

Woords wil' onderwezen- hebbend).
(a) Jer. 10: 8. Hab. 2 : 18, 19. (6) Rom. 10:

14, 15, 17. 2 Petr. 1 : 19. 2 Tini. 3 : 16, 17.

XXXVI. Zondag.

99. Vr. Wat wil het derde gebod?
Antw. Dat wij niet alleen met vloe-

kend) of met valschen eede(&),- maar
ook met onnoodig zweren(c), den naam
Gods niet lasteren noch misbruiken,
noch ons met ons stilzwijgen en. toe-

zien zulke schrikkelijke zondeindeel-
achtig makenW; en in het kort,> dat
wij den heiligen Name Gods anders
niet dan met vreeze en eerbied gebrui-
kend), opdat Hij van ons recht bele-

den(/") 3
), aangeroepen^), en in alle onze

woorden en werken geprezen wordeW.
(a) Lev. 24 : 15, 16. (6) Lev. 19 : 12. (c) Matth.

5: 37. Jac. 5: 12. (d) Lev. 5: 1. Spr. 29: 24.

(e) Jer. 4 : 2. Jes. 45 : 23. (ƒ) Matth. 10 : 32.

Rom. 10: 9, 10. (g) Ps. 50: 35. 1 Tim. 2: 8.

(h) Col. 3 : 17. Rom. 2 : 24. 1 Tim. 6 : 1.

1) Bijna alle Nederduitsche uitgaven hebben
hier: kunnen. Toch is hier mogen bedoeld, inden
zin, dien dit woord ook thans nog heeft (Duitsch :

mogen, Lat.: Heet).

2) De oude tekst heeft hier: lijden (Duitsch:
dulden, Lat.: tolerari); in den zin, die thans het
best door het woord dulden wordt uitgedrukt.

3) Ook hier, evenals in Antw. 32, moest be-

kennen door belijden vervangen worden.
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100. Vr. Is het dan zoo groote zonde,
Gods naam met zweren en vloeken te

lasteren, dat God zich ook over diege-

nen vertoornt, die, zooveel als hun mo-
gelijk is, het vloeken en zweren niet

helpen* weren en ver-bieden?

Antw. Ja gewisseliik(a); want er is

geen grooter zonde, noch die God meer
vertoornt, dan-de lastering zijns Naams;
waarom Hij die ook met den dood te

straffen bevolen heeft(&).

(a) Spr. 29 : 24. Lev. 5: 1. (b) Lev. 24: 16.

XXXVII. Zondag.

101. Vr. Maar mag men ookGodza-
liglyk bij den Name Gods eenen eed
zweren ?

Antw. Ja, als het de Overheid van
hare onderdanen, of anderszins ook de
nood vordert, om trouw en waarheid
daardoor te bevestigen, en dat tot Gods
eere en des naasten heil 1

); want zulk
eedzweren is in Gods Woord gegrond(«),

en daarom ook van de heiligen in het
Oude en Nieuwe Testament recht ge-

bruikt geweeste).

(a) Deut. 6 : 13 en 10 : 20. Jes. 48 : 1. Hebr.
6 : 16.

,
(h) Gen. 21 : 24 en 31 : 53. Jos. 9 : 15.

l*Sam. 24 : 23. 2 Sarn. 3 : 35. 1 Kon. 1 : 29.

Kom. 1 : 9 en 9 : 1. 2 Cor. 1 : 23.

102. Vr. Mag men ook bij de heili-

gen, of bij eenige andere schepselen,
eenen eed zweren?
Antw. Neen ; want eenen rechten eed

zweren is God aanroepen, dat Hij, als

die alleen het harte kent, der waarheid
getuigenis wille geven, en mij straffe,

indien, ik valschelijk zweer(«); welke
eer aan geen schepsel toebehoort(&).

(a) 2 Cor. 1 : 23. Rom. 9 : 1. (b) Mattb. 5

:

34, 35, 36. Jac. 5 : 12.

XXXVIII. Zondag.

103. Vr. Wat gebiedt God in het vier-

de gebod?
Antw. Eerstelijk, dat de kerkedienst,

of het predikambt, en de scholen onder-
houden worden(a), en dat ik, inzonder-
heid op den Sabbath, dat is, op den

1) De oude tekst beeft hier : zaligheid (Duitscb

:

heil, Lat.: saUt»)\ niet in don zin, waarin dat
woord thans gebruikelijk is, maar in de betee-
kenis van heil; en daarom moest bet, ter voor-
koming van misverstand, door dit woord ver-
Vangen worden.

rustdag, tot de gemeente Gods naarstig-
lyk komeW, om Gods Woord te hoo-
ren<0, de Sacramenten te gebruikend).
God den Heere openlijk aan te roepen(«),
en den armen Christelijke handreiking
te doén(/>, ten andere, dat ik alle de
dagen mijns levens van mijne booze
werken ruste *), den Heere door zij-

nen Geest in mij werken late, en al-

zoo den eeuwigen Sabbath in dit leven
aanvangete).

(a) Tit. 1:5. 2 Tim. 3: 14. 1 Cor. 9: 13, 14.
2 Tim. 2: 2 en 3 : 15. (b) Ps. 40 : 10, 1 L en 68 : 27.
Hand. 2 : 42. (r) 1 Tim. 4 : 13. 1 Cor. 14 : 29. (d) 1
Cor. 11 : 33. (e) 1 Tim. 2 : 1. 1 Cor. 14 : 16. (ƒ) 1
Cor. 16: 2. (g) Jes. 66: 23.

XXXIX. Zondag.

104. Vr. Wat wil God in het vijfde

gebod ?

Antw. Dat ik mijnen vader en mijne
moeder, en allen die over mij gesteld
zijn, alle eere, liefde en trouwe bewijze,
en mij hunner goede leere en straffe

met behoorlijke gehoorzaamheid onder-
werpen), en ook met hunne zwakheid
en gebreken geduld hebbeO), aangezien
het Gode belieft, ons door hunne hand
te regeeren(c).

(a) Eph. 6 : 1, 2, 5. Col. 3 : 18. 20, 22.
Eph. 5 : 22. Spr. 1 : 8 en 4 : 1 en 15 : 20 en 20 :

20. Ex. 21 : 17. Rom. 13 : 1. (b) Spr. 23" 22. Gen.
9: 24. 1 Petr. 2 : 18. (c) Eph. 6 : 4, 9. Col. 3 : 20.

Rom. 13 : 2, 3. Mattb. 22 : 21.

XL. Zondag.

105. Vr. Wat eischt God in het zesde
gebod ?

Antw. Dat ik mijnen naaste noch
met gedachten, noch met woorden of
eenig gebaar 2

), veel minder met de daad r

door mijzelven of door anderen onteere r

hate, kwetse of doode(a); maar dat ik

alle wraakgierigheid afleggeW; ook mij-

zelven niet kwetse of moedwilliglijk in

eenig gevaar begeve(c); waarom ook de
Overheid het zwaard draagt om den
doodslag te weren(tf).

1) De oude tekst beeft hier het woord vieren

(Duitscb: feiern, Lat.: racarc); in den zin van:
ophouden met arbeid, rust nemen; maar thans
in dien zin niet meer gebruikelijk, en daarom
door de [uitdrukking rusten vervangen.

2) De oude tekst heeft hier liet woord gelaat
(Duitscb: geberden, Lat.: gestibm)] dat echter
thans in den zin van gebaar niet meer gebrui-
kelijk is.
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(a) Matth. 5 : 21, 22 en 26: 52. Gen. 9: 6. (&) Eph.
4: 26. Rom. 12: 19. Matth. 5 : 25 en 18 : 35.

(c) Rom. 13 : 14. Col. 2 : 23. Matth. 4: 7. (d) Gen.
-9: 6. Ex. 21: 14. Matth. 26 : 52. Rom. 13: 4.

106. Vr, Maar dit gebod schijnt alleen

van het doodslaan te spreken?
Antw. God, verbiedende den dood

slag, leert ons, dat Hij den wortel des

doodslags, als nrj<ï«), haat(&), toorn(c) en
wraakgierigheid, haat en zulks alles

voor eenen doodslag houdtW.
(a) Spr. 14: 30. Rom. 1: 29. (6) 1 Joh. 2: 11.

<c) Jac. 1:20. Gal. 5: 19, 20, 21. (d) 1 Joh. 3 : 15.

107. Vr. Maar is het genoeg, dat wij

onzen naaste, zooals tevoren gezegd is,

niet doeden ?

Antw. Neen; want God, verbiedende
den nijd, haat en toorn, gebiedt, dat
wij onzen naaste liefhebben als ons-
zelven(a), en jegens hem geduld, vrede,
zachtmoedigheid, barmhartigheid en
alle vriendelijkheid bewijzend) , zijne

j

schade, zooveel als ons mogelijk is, af-

jkeeren(c), en ook onzen vijanden goed
1 doen(d).

I

(a) Matth. 22 : 39 en 7 : 12. Rom. 12 : 10. (b) Eph.
4:2. Gal. 6: I, 2. Matth. 5: 5. Rom. 12 : 18. Luc.

! € : 36. Matth. 5 : 7. 1 Petr. 3 : 8. Col. 3 : 12. (c) Ex.
' 23 : 5. (d) Matth. 5 : 44, 45. Rom. 12 : 20.

XLI. Zondag.

108. Vr. Wat leert ons het zevende
gebod?
Antw. Dat alle onkuischheid van

God vervloekt is(«), en dat wij daarom,
haar van harte vijand zijnde(&), kuisen
en ingetogen *) leven moetenO), hetzij
in den heiligen huwelijken staat of
daarbuiten(d).

(a) Lev. 18 : 28. (6) Jud. vs. 23. (c) 1 Thess.
4: 3, 4, 5. (d) Hebr. 13 : 4. 1 Cor. 7 : 7.

109. Vr. Verbiedt God in dit gebod
niet meer dan echtbreken en diergelyke
schandelijkheden?
Antw. Dewijl ons lichaam en ziele

tempelen des Heiligen Geestes zijn, zoo
wil Hij, dat wij ze beide zuiver en hei-

lig bewaren; daarom verbiedt Hij alle

onkuische daden, gebaren, woordend).

1) De oude tekst heeft hier het woord tuch-
telijk (Duitsch : züchtig, Lat. de twee woorden:
temperanter en modeste) ; dat het tegendeel bedoelt
van: tuchteloos of ongeregeld; maar dat thans
verouderd is, en daarom vervangen door het
nu gebruikelijke: ingetogen.

gedachten, lustend), en wat den mensen
daartoe trekken kante).

(a) Eph. 5 : 3, 4. 1 Cor. 6 : 18, 19. (b) Matth.
5 : 27, 28. (c) Eph. 5 : 18. 1 Cor. 15 : 33.

XLII. Zondag.

110. Vr. Wat verbiedt' God in het
achtste gebod?
Antw. God verbiedt niet alleen dat

stelend) en rooven(&), hetwelk de Over-
heid straft; maar Hij noemt ook die-

verij alle booze stukken en aanslagen,
waarmede wij onzes naasten goed den-
ken aan ons te brengend), hetzij met
geweld, of schijn des rechts, als met
valsch !) gewicht , el, maat, waarW,
munt, woekert), of door eenig middel,
van God verboden; daarenboven ook
alle gierigheid(/), alle misbruik en ver-

kwisting zijner gaventa).

(a) 1 Cor. 6 : 10. (6) 1 Cor. 5 : 10. Jes. 33 : 1.

(c) Luc. 3 : 14. 1 Thess. 4 : 6. (d) Spr. 11 : 1 en
16: 11. Ezech. 45: 9, 10. Deut. 25: 13. (e) Ps.
15 : 5. Luc. 6 : 35. (f) 1 Cor. 6 : 10. (g) Spr.
23 : 20, 21 en 21 : 20.

111. Vr. Maar wat gebiedt u Godin
dit gebod?
Antw. Dat ik myns naasten nut, waar

ik kan en mag, bevordere; met hem
alzoo handele, als ik wilde, dat men
met mij handelde(a ) ; daarenboven ook,

dat ik trouwelijk arbeide, opdat ik den
nooddruftige helpen mogeW.

(a) Matth. 7 : 12. (6) Eph. 4 : 28.

XLIII. Zondag.

112. Vr. Wat wil het negende gebod ?

Antw. Dat ik tegen niemand valsche-

getuigenis geve(«), niemand zijne woor-
den verdraaien), geen achterklapper of

lasteraar zij(c), niemand lichtelijk en
onverhoord oordeele of helpe veroor-

deelenW 2
) ; maar allerlei liegen en be-

driegen, als eigene werken des dui-

velse), vermijde, tenzij dat ik den zwa-

1) De oude tekst heeft hier het woord onrech t

(Duitsch: unrecht, Lat.de vijf woorden: iniquus,

iniustus, inaequalis, fucosus en fallax); dat ech-
ter als bijvoegelijk naamwoord thans verouderd
is, en daarom vervangen door het nu gebrui-
kelijke: valsch.

2) De oude tekst heeft hier : verdoemen (Duitsch

:

verdammen, Lat.: condemnare) ; niet in den zin,

waarin dat woord thans gebruikelijk is, maar
in de beteekenis van veroordeelen ; en daarom
moest het, ter voorkoming van misverstand,
door dit woord vervangen worden.
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ren toorn Gods op mij laden wil(0;

insgelijks, dat ik in het gericht en alle

andere handelingen de waarheid lief-

nebbe, oprechtelijk spreke en belij-

de(?) J
) ; ook mijns naasten eer en goed-

gerucht naar mijn vermogen voorsta en
bevorderen).

(a) Spr. 19 : 5, 9 en 21 : 28. (b) Ps. 15: 3 evu
50: 19, 20. (c) Rom. 1: 30. (d) Matth. 7:1.
Luc. 6 : 37. (e) Joh. 8 : 44. (ƒ) Spr. 12 : 22 en
13 : 5. (g) 1 Cor. 13 : 6. Eph. 4 : 25. (h) 1

Petr. 4 : 8.

XLIV. Zondag.

113. Vr. Wat eischt van ons het tien-

de gebod?
Antw. Dat ook de minste lust of ge-

dachte tegen eenig gebod Gods in ons
hart nimmermeer kome, maar dat wij

ten allen tijde van ganscher harte aller

zonden vijand zijn en lust tot alle ge-

rechtigheid hebbend).
(a) Rom. 7 : 7.

114. Vr. Maar kunnen degenen, die

tot God bekeerd zijn, deze geboden vol-

komenlijk houden?
Antw. Neen zij; maar ook de aller-

heiligsten, zoolang als zij in dit leven
zijn, hebben maar een klein beginsel
dezer gehoorzaamheide); doch alzoo,

dat zü met een ernstig voornemen niet

alleen naar sommige, maar naar alle

de geboden Gods beginnen te levend).

(a) 1 Joh, 1 : 8. Rom. 7 : 14. 15. Pred. 7 : 20.

1 Cor. 13 : 9. (&) Rom. 7 : 22. Ps. 1 : 2.

115. Vr. Waarom laat ons dan God
alzoo scherpelijk de tien geboden pre-

diken, zoo ze toch niemand in dit leven
houden kan?
Antw. Eerstelijk, opdat wij ons leven

lang onzen zondigen aard hoe langer
hoe meer leeren kennen(«), en des te

begeeriger zijn, om de vergeving der
zonden en de gerechtigheid in Christus
te zoekend). Daarna, opdat wij zonder
ophouden 2

) ons benaarstigen, en God
bidden om de genade des Heiligen Gees-
tes, opdat wij hoe langer hoe meer naar
het evenbeeld Gods vernieuwd worden.

1) Ook hier, evenals in Antw. 99, moest be-

kennen door belijden vervangen worden.

2) De oude tekst heeft hier : zonder onderlaten
(Duitsch: one unterlass, Lat.: perpetuo, en in
Antw. 116: wntinenlcr); meteen woord, dat thans
verouderd is, en waarvan de zin nu wordt uit-

gedrukt door het woord ophouden, dat in Antw.
118 daarvoor reeds van ouds gebruikt is.

totdat wij tot deze voorgestelde volko-
menheid na dit leven geraken(c).

(o) Rom. 3: 20. 1 Joh. 1: 9. Ps. 32: 5.

(b) Matth. 5 : 6. Rom. 7 : 24, 25. (c) 1 Cor. 9 r

24. Philipp. 3: 12, 13, 14.

Van het Gebed.

XLV. Zondag.

116. Vr. Waarom is het gebed den
Christenen van noode?
Antw. Daarom dat het het voornaam-

ste stuk der dankbaarheid is, welke
God van ons vordert(«), en dat God zijne

genade en den Heiligen Geest alleen

aan diegenen geven wil, die Hem met
hartelijke zuchten zonder ophouden
daarom bidden en daarvoor dankenO).

(a) Ps. 50 : 14. (&) Matth. 7 : 7. Luc. 11 : 9, 13.

1 Thess. 5: 17.

117. Vr. Wat behoort tot zulk een
gebed, dat Gode aangenaam is en van
Hem verhoord wordt?
Antw. Eerstelyk, dat wij alleen den

eenigen waren God, die zich in zyn
Woord ons geopenbaard heeft(«), om
al hetgene dat Hy ons geboden heeft

te biddend), van harte aanroepend
Ten andere, dat wij onzen nood en el-

lendigheid recht en grondig kennend),
opdat wij ons voor het aangezicht zij-

ner majesteit verootmoedigen*». Ten
derde, dat wij dezen vasten grond heb-

bend), dat Hij ons gebed, niettegen-

staande wij zulks onwaardig zijn, om
des Heeren Christus' wille zekerlijk wil
verhoorento), gelijk Hij ons in zijn

Woord beloofd heeftW.
(o) Openb. 19: 10. Joh. 4: 22,23, 24. (b) Rom.

8: 26. 1 Joh. 5 : 14. Jac. 1 : 5. (c) Joh. 4 : 24. Ps. 145:

18. (d) 2 Kron. 20: 12. (e) Ps. 2 : 11 en 34 : 19.

Jes. 66: 2. {f) Rom. 10 : 14. Jac. 1 : 6. (</) Joh. 14 :

13 en 16 : 23. Dan. 9 : 18. (h) Matth. 7 : 8. Ps. 27 : 8.

118. Vr. Wat heeft ons God bevolen
van Hem te bidden?
Antw. Alle geestelijke en lichame-

lijke nooddruft(a), welke de Heere Chris-

tus begrepen heeft in het gebed, dat

Hu' ons zelf geleerd heeft.

(a) Jac. 1: 17. Matth. 6: 33.

119. Vr. Hoe luidt dat gebed?
Antw. {a)Onze Vader, die in de hemelen

zijt;

1. Uw naam worde geheiligd.

2. Uw koninkrijk kome.

3. Uw wil geschiede, gelijk in den he-

mel, alzoo ook op de aarde.
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4. Geef ons lieden ons dagelijkscli brood.

o. En vergeef ons onze schulden, gelijk

ook wij vergeven onzen schuldenaren.
6.- En leid ons niet in verzoeking, maar

verlos ons van den booze.

Want uw is het koninkrijk, en de kracht,

en de heerlijkheid in der eeuwigheid.

Amen.
(o) Matth. 6 : 9—13. Luc. 11 : 2, 3, 4.

XLVL Zondag.

120. Vr. Waarom heeft ons Christus

geboden, God alzoo aan te spreken:
Onze Vader?
Antw. Opdat Hij van stonde aan, in

het begin onzes gebeds, in ons de kin-

derlijke vreezeen toevoorzicht *) tot God
verwekke, welke beide de grond onzes
gebeds zijn, namelijk, dat God onze
Vader door Christus geworden is, en
dat Hij ons veel minder afslaan zal

hetgene dat wij Hem met een recht
geloof bidden, dan onze vaders ons
aardsche dingen ontzeggenO).

(o) Matth. 7 : 9, 10, 11. Luc. 11 : 11, 12, 13.

121. Vr. Waarom wordt hier bijge-

voegd: Die in de hemelen zijt?

Antw. Opdat wij van de hemelsche
majesteit Gods niet aardschelijk den-
kend), en van zijne almachtigheid alle

nooddruft des lichaam s en der ziele

verwachtend).
(a) Jer. 23: 23, 24. Hand. 17 : 24, 25, 27. (ft) Rom-

10: 12.

XLVII. Zondag.

122. Vr. Welke is de eerste bede?
Antw. Uw naam worde geheiligd. Dat

is: Geef ons eerstelijk, dat wij U recht
kennen(a), en U in alle uwe werken,
in welke uwe almachtigheid, wijsheid,

goedheid, gerechtigheid, barmhartigheid
en waarheid klaarlijk schijnt, heiligen,

roemen en prijzenW; daarna ook dat
wij al ons leven, gedachten, woorden
en werken, alzoo schikken en richten,

dat uw naam om onzentwille niet ge-

gelasterd , maar geëerd en geprezen
worde(c).

(a) Joh. 17: 3. Jer. 9: 24 en 31: 33,34. Matth.
16: 17. Jac. 1: 5. Ps. 119: 105. (b) Ps. 119: 137.
Luc. 1 : 46, 47, 68, 69. Rom. 11 : 33. (c) Ps. 71 : 8
en 115: 1.

1) Zie over dit woord de noot bij Antw. 28.

XLVIII. Zondag.

123. Vr. Welke is de tweede bede?
Antw. Uw koninkrijk kome. Dat is:

Regeer ons alzoo door uw Woord en
uwen Geest, dat wij ons hoe langer
hoe meer aan U onderwerpen(a); be-

waar en vermeerder uwe kerk(&); ver-

stoor de werken des duivels en alle

heerschappij T
), welke zich tegen U ver-

heft, mitsgaders alle booze raadslagen,
die tegen uw heilig Woord bedacht wor-
dend); totdat de volkomenheid uws
Rijks kornet), waarin Gij alles zult zijn

in allen(<0.

(a) Ps. 143 : 10 en 119 : 5. Matth. 6 : 33. (6) Ps.

51: 20 en 122 : 6. (c) 1 Joh. 3: 8. Rom. 16:20.

(d) Openb. 22 : 20. Rom. 8 : 22, 23. (e) 1 Cor.

15: 28.

XLIX. Zondag.

124. Vr. Welke is de derde bede?
Antw. Tjw wil geschiede, gelijkm den

hemel, alzoo ook op de aarde. Dat is : Geef,
dat wij en alle menschen onzen eigen
wil verzakend), en uwen wil, die alleen

goed is, zonder eenig tegenspreken ge-

hoorzaam zijnW; opdat alzoo een iege-

lijk zijn ambt en beroep zoo gewillig-

lijk en getrouwelijk moge bedienen en
uitvoerend), als de engelen in den he-

mel doenW.
(a) Matth. 16: 24. Tit. 2: 11, 12. (b) Luc. 22:

42. Eph. 5 : 10. Rom. 12 : 2. (c) 1 Cor. 7 : 24.

(d) Ps. 103: 20, 21.

L. Zondag.

125. Vr. Welke is de vierde bede?
Antw. Geef ons heden ons dagelijksch

brood. Dat is: Wil ons met alle nood-
druft des lichaams verzorgend), opdat
wij daardoor erkennen, dat Gij de eeni-

ge oorsprong alles goeds zijt(&), en dat

noch onze zorg en arbeid, noch uwe
gaven, zonder uwen zegen ons gedijend),

en dat wij derhalve ons vertrouwen
van alle schepselen aftrekken en op U
alleen stellend).

(a) Ps. 145 : 15 en 104 : 27. Matth. 6 : 26.

(b) Jac. 1: 17. Hand. 14: 17 en 17: 27. (c)l
Cor. 15: 58. Deut. 8: 3. Ps. 37 : 16 en 127: 1,2.

(d) Ps. 55 : 23 en 62 : 11 en 146 : 3. Jer. 17 : 5, 7.

1) Ook hier, evenals in Antw. 1 en 34, moest
geweld door heerschappij vervangen worden.
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LI. Zondag.

126. Vr. Welke is de vijfde bede?
Antw. Vergeef ons onze schulden, ge-

lijk ook wij vergeven onzen schuldenaren.

Dat is: Wil ons, armen zondaren, alle

onze misdaden, en ook de boosheid,

die ons altijd aanhangt, omdesbloeds
van Christus wille niet toerekenend),

gelijk wij ook dit getuigenis uwer ge-

nade in ons bevinden, dat ons gansche
voornemen is, onzen naaste van harte

te vergeven!6).

(a) Ps. 51 : 3 en 143 : 2. 1 Joh. 2 : 1. Roni.

8 : 1. (6) Matth. 6: 14.

LIL Zondag.

127. Vr. Welke is de zesde bede?
Antw. Leid ons niet in verzoeking,

maar verlos ons van den booze. Dat is:

Dewijl wij van onszelven alzoo zwak
zijn, dat wij niet een oogenblik zouden
kunnen bestaan(«), en daartoe onze
doodvijanden, de duivelt), de wereld(c)

en ons eigen vleeschfa), niet ophouden
ons aan te vechten; zoo wil ons toch

staande houden en sterken door de

kracht uws Heiligen Geestes, opdat wij

in dezen geestelijken strijd niet onder-

liggend), maar altijd sterken weder-
stand doen, totdat wij eindelijk ten

eenenmale de overhand behoudend).

(a) Joh. 15 : 5. Ps. 103 : 14. (b) 1 Petr. 5 : 8.

Eph. 6: 12. (c) Joh. 15: 19. (<i) Rom. 7: 23.

Gal. 5 : 17. (e) Matth. 26 : 41. Mare. 13 : 33.

(ƒ ) 1 Thess. 3 : 13 en 5 : 23.

128. Vr. Hoe besluit gij uw gebed?
Antw. Want uw is het koninkrijk, en

de kracht, en de heerlijkheid in der eeu-

wigheid. Dat is: Zulks alles bidden wij

van U, daarom, dat Gij, als onze Koning
en aller dingen machtig, ons alles goeds
te geven den wil en het vermogen
hebt(«), en dat alles, opdat daardoor,
niet wij, maar uw heilige naam eeuwig-
lijk geprezen worde(^).

(a) Rom. 10: 12. 2 Petr. 2: 9. (b) Joh. 14:
13. Jer. 33 : 8, 9. Ps. 115 : 1.

129. Vr. Wat beduidt het woordeken

:

Amen?
Antw. Amen wil zeggen: Het zal

waar en zeker zijn. Want mijn gebed
is veel zekerder van God verhoord, dan
ik in mijn harte gevoel, dat ik zulks

van Hem begeer(«).

(a) 2 Cor. 1 : 20. 2 Tim. 2 : 13.



De Dordtsche Leerregels
OP

OORDEEL VAN DE NATIONALE SYNODE DER
GEREFORMEERDE KERKEN VAN DE

VEREENIGDE NEDERLANDEN,
GEHOUDEN BINNEN DORDRECHT IN DEN JARE 1618 EN 1619

OVER

DE BEKENDE VIJF HOOFDSTUKKEN DER LEER, WAAR-
OVER IN DE GEREFORMEERDE KERKEN DEZER

VEREENIGDE NEDERLANDEN VERSCHIL
IS GEVALLEN,

Het bovenstaande opschrift is grootendeels
ontleend aan den titel der officieele uitgave van
het jaar 1619; slechts met uitzondering van de
benaming „Dordtsche Leerregels", die er hier
is bijgevoegd, daar zij na dien tijd de meest
gebruikelijke naam is geworden, om het kerke-
lijk oordeel over de Vijf artikelen der Remon-
stranten in het kort mede aan te duiden.
In de genoemde uitgave liet de Dordtsche

Synode op dien titel eene Voorrede volgen, van
geschiedkundigen inhoud, en desgelijks, na de
Hoofdstukken zelve, een Besluit, van verma-
nenden inhoud; terwijl zij daarin bovendien
nog liet afdrukken: achter ieder Hoofdstuk de
onderteekeningen van alle de leden der Synode,
en aan het einde hare Sententie over de Re-
monstranten, en de Approbatie van haar Oor-
deel en van hare Sententie door de Staten-
Generaal. Alle die toevoegselen zijn hier weg-
gelaten; om dezelfde reden, als waarom dit bij

de Belijdenis ook gedaan is met den Zendbrief
aan Koning Filips en met de Vermaning aan
de Overheden van de Nederlanden, welke twee
stukken oorspronkelijk, het eene vóór, het an-
dere na de Belijdenis, geplaatst waren. Ook al

zijn dergelijke stukken in allerlei opzicht zeer
belangrijk, zij hebben toch slechts de beteekenis

van historische gedenkstukken ; ook al kunnen
zij de Formulieren toelichten en helpen gebrui-
ken, zelve zijn zij daarvan toch geen wezenlijk
bestanddeel; en al zijn zij ook oorspronkelijk
daarbij uitgegeven, zij zijn toen of later toch
nooit beschouwd als mede behoorende tot het-
geen onderteekend moest worden. Eene uitgave
van de Formulieren van Eenigheid, gelijk zij

voor de Gereformeerde Kerken in Nederland
gelden, moest zich dus bepalen tot die Formu-
lieren zelve.

Voor het overige zijn de Dordtsche Leerre-
gels hier afgedrukt naar den authentieken
tekst, gelijk die door de Dordtsche Synode in
1619 is vastgesteld en uitgegeven; ook wat
de cursiveering betreft van de aanhalingen,
die in deze Artikelen voorkomen, en van eenige
andere woorden. Alleenlijk zijn de aanhalingen
uit de H. Schrift met de Staten-vertaling in
overeenstemming gebracht. En voorts zijn ver-
ouderde uitdrukkingen en schrijfwijzen naar
het tegenwoordig spraakgebruik veranderd;
waarbij de Latijnsche tekst, dien dezelfde Sy-
node vaststelde en die voor de Kerken dus
dezelfde geldigheid heeft als de Nederduitsche,
ook, voor zooveel zulks noodig was of nuttig
zijn kon, geraadpleegd is.
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HET EERSTE HOOFDSTUK DER LEER,

NAMELIJK.

van de Goddelijke Verkiezing en Verwerping.

Het eerste Artikel.

Aangezien alle menschen in Adam
gezondigd hebben, en des vloeks en
eeuwigen doods zijn schuldig geworden,
zoo zoude God niemand ongelijk heb-

ben gedaan, indien Hij het gansche
menschelijk geslacht in de zonde en
vervloeking had willen laten en om de
zonde verdoemen, volgens deze uitspra-

ken des Apostels: De geheele wereld is

voor God verdoemelijk. Zij hebben allen

gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods
(Rom. III: 19, 23). En: De bezoldiging

der zonde is de dood (Rom. VI: 23).

II.

Maar hierin is de liefde Gods ge-

openbaard, dat Hij zijnen eeniggebore-
nen Zoon in de wereld gezonden heeft,

opdat een iegelijk, die in hem gelooft,

niet verderve, maar het eeuwige leven
hebbe (1 Joh. IV: 9; Joh. III: 16).

III.

En opdat de menschen tot het
geloof worden gebracht, zendt God
goedertierenlij k verkondigers van deze
zeer blijde boodschap, tot wie Hrj wil,

en wanneer Hij wil; door wier dienst

de menschen geroepen worden tot be-

keering en het geloof in Christus den
gekruisigde. Want hoe zullen zij in hem
gelooven, van ivelken zij niet gehoord
hebben ? En hoe zullen zij hooren, zonder

du hun predikt? En hoe zullen zij pre-

diken, indien zij niet gezonden worden?
(Rom. X: 14, 15).

IV.

Die dit Evangelie niet gelooven, op
die blijft de toorn Gods. Maar die het
aannemen, en den Zaligmaker Jezus
met een waarachtig en levend geloof

omhelzen, die worden door hem van
den toorn Gods en van het verderf

verlost, en met het eeuwige leven be-

giftigd (Joh. III: 36; Mare. XVI: 16).

V,

De oorzaak of schuld van dat on-

geloof, gelijk ook van alle andere zon-
den, is geenszins in God, maar in den
mensch. Maar het geloof in Jezus
Christus, en de zaligheid door hem, is

eene genadige gave Gods; gelijk ge-

schreven is: Uit genade zijt gij zalig

geworden door het geloof; en dat niet

uit u, het is Gods gave (Eph. II: 8).

Insgelijks : Het is u gegeven, in Christus

te gelooven (Phil. I: 29).

VI.

Dat God sommigen in den tijd met
het geloof begiftigt, sommigen niet

begiftigt, komt voort van zijn eeuwig
besluit. Want alle zijne werken zijn Hem
van eeuwigheid bekend (Hand. XV: 18),

en Hij werkt alle dingen naar den raad
zijns willens (Eph. I: 11). Naar welk
besluit HU de harten der uitverkorenen,

hoewel zij hard zrjn, genadiglijk ver-

murwt en buigt om te gelooven; maar
degenen, die niet zijn verkoren, naar
zijn rechtvaardig oordeel, in hunne
boosheid en hardigheid laat. En hier is

het, dat zich voornamelijk voor ons
ontsluit die diepe, barmhartige en even-

zeer rechtvaardige onderscheiding der

menschen, zijnde in evengelyken staat

des verderfs, of het besluit van Ver-

kiezing en Verwerping, in het Woord
Gods geopenbaard. Hetwelk, even als

het de verkeerde, onreine en onvaste

menschen verdraaien tot hun verderf,

alzoo den heiligen en Godvreezenden
zielen eenen onuitsprekelijken troost

geeft.

VIL

Deze Verkiezing is een onverander-

lijk voornemen Gods, door hetwelk Hij
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vóór de grondlegging der wereld eene
zekere menigte van menschen, niet

beter of waardiger zijnde dan ande-

ren, maar in de gemeene ellende met
anderen liggende, uit het geheele men-
schelijk geslacht, van de eerste recht-

heid l
) door hunne eigene schuld ver-

vallen in de zonde en het verderf, naar
het vrije welbehagen zijns wils, tot de
zaligheid, louter uit genade, uitverkoren

heeft in Christus, denwelken Hij ook
van eeuwigheid tot een Middelaar en
Hoofd van alle uitverkorenen, en tot

een fundament der zaligheid gesteld

heeft. En opdat zij door hem zouden
zalig gemaakt worden, heeft Hij ook
besloten, hen aan hem te geven, en
krachtiglijk tot zijne gemeenschap door
zijn Woord en Geest te roepen en te

trekken, of, met het ware geloof in hem
te begiftigen, te rechtvaardigen, te hei-

ligen, en, in de gemeenschap zijns

Zoons krachtiglijk bewaard zijnde, ten
laatste te verheerlijken, tot bewijzing
van zijne barmhartigheid, en tot prijs

van de rijkdommen zijner heerlijke ge-

nade. Gelijk geschreven is:' God heeft

ons uitverkoren in Christus, vóór de

grondlegging der wereld, opdat wij zou-

den heilig en onberispelijk zijn voor Hem
in de liefde. Die ons tevoren verordineerd

heeft tot aanneming tot kinderen, door Je-

zus Christus, in zichzelven, naar het welbe-

hagen zijns willens; tot prijs der heerlijk-

heid zijner genade, door welke Hij ons
begenadigd heeft in den Geliefde (Ëph I :

4, 5, 6). En elders: Die Hij tevoren ver-

ordineerd heeft, deze heeft Hij ook ge-

roepen; en die Hij geroepen heeft, deze

heeft Hij ook gerechtvaardigd; en die Hij
gerecht i aardigd heeft, deze heeft Hij ook
verheerlijkt (Rom. VIII: 30).

VIII.

De voormelde Verkiezing is niet me-
nigerlei, maar ééne en dezelfde, van
alle degenen die zalig worden, beide
in het oude en nieuwe Testament.
Aangezien de Schrift ons een éénig
welbehagen, voornemen en raad van
den wille Gods voorstelt, waardoor Hij

1) De officieele uitgave heeft hier het woord
cprechtigheid (Lat. ititegritas); maar de daarmede
aangeduide staat wordt thans altijd die der
rechtheid genoemd.

ons van eeuwigheid heeft verkoren,
beide tot de genade en tot de heerlijk-

lij kheid, tot de zaligheid en tot den
weg der zaligheid, denwelken Hij be-

reid heeft, opdat wij daarin wandelen
zouden (Eph. 1 : 4, 5, en II : 10).

IX,

Deze zelfde Verkiezing is geschied,
niet uit het voorgezien geloof en ge-

hoorzaamheid des geloofs, heiligheid,

of eenige andere goede hoedanigheid
of geschiktheid, als eene oorzaak of
voorwaarde, tevoren vereischt in den
mensch, die verkoren zoude worden;
maar tot het geloof en gehoorzaamheid
des geloofs, tot heiligheid, enz. ; en dien-

volgens is de Verkiezing de fontein
van alle zaligmakend goed, waaruit
het geloof, de heiligheid, en andere za-

ligmakende gaven, en eindelijk het eeu-

wige leven zelf, als vruchten vloeien;

naar het getuigenis des Apostels: Hij

heeft ons uitverkoren (niet, omdat wij

waren, maar) opdat wij zouden zijn hei-

lig en onberispelijk voor Hem in de

liefde (Eph. 1 : 4).

X,

De oorzaak van deze genadige Ver-
kiezing is eeniglijk het welbehagen Gods,
niet daarin bestaande, dat Hij eeni-

ge hoedanigheden of werken der men-
schen , uit alle mogelijke voorwaar-
den, tot eene voorwaarde der zaligheid

heeft uitgekozen; maar hierin, dat Hij

eenige bepaalde personen, uit de ge-

meene menigte der zondaren, zich tot

een eigendom heeft aangenomen. Gelijk

geschreven is : Als de kinderen nog niet

geboren waren, noch iets goeds of kwaads
gedaan hadden, enz., werd tot haar (na-

melijk Rebekka) gezegd: De meerdere
zal den mindere dienen; gelijk geschre-

ven is : Jakob heb Ik liefgehad, en Ezau
heb Ik gehaat (Rom. IX : 11, 12, 13).

En : Er geloofden zoovelen als er geor-

dineerd waren tot het eeuwige leven

(Hand. XIII : 48),

XI.

En gelijk God zelf op het hoogste
wijs, onveranderlijk, alwetend en al-

machtig is, alzoo kan de verkiezing,
door Hem gedaan, niet ontdaan en we-
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dergedaan, noch veranderd, noch her-

roepen, noch afgebroken worden, noch
de uitverkorenen verworpen, noch hun
getal verminderd worden.

XII.

Van deze hunne eeuwige en on-

veranderlijke Verkiezing ter zaligheid

worden de uitverkorenen te zijner tijd,

hoewel bij onderscheidene trappen en
met ongelijke mate, verzekerd; niet,

als zij de verborgenheden en diepten
Gods curieuselijk l

) doorzoeken, maal-
ais zij de onfeilbare vruchten der Ver-
kiezing, in het Woord Gods aangewe-
zen (als daar zijn: het waar geloof in

Christus, kinderlijke vreeze Gods, droef-

heid die naar God is over de zonde,
honger en dorst naar de gerechtigheid,
enz.), in zichzelven met eene geeste-
lijke blijdschap en heilige vermaking
waarnemen (2 Cor. XIII : 5).

XIII.

Uit het gevoel en de verzekerd-
heid van deze Verkiezing, nemen de
kinderen Gods dagelijks meerder oor-
zaak om zichzelven voor God te ver-

ootmoedigen, de diepte van zijne barm-
hartigheden te aanbidden, zichzelven te

reinigen, en Hem, die hen eerst zoo
uitnemend heeft liefgehad, wederom
vuriglijk te beminnen. Zóó verre is het
van daar, dat zij door deze leer van de
Verkiezing, en door de overdenking
daarvan, in het onderhouden van Gods
geboden vertragen, of vleeschelijk zor-

geloos zouden worden. Hetwelk door
Gods rechtvaardig oordeel dengenen
pleegt te gebeuren, die, óf zichzelven
van de genade der Verkiezing licht-

vaardiglijk vermetende 2
), óf ijdellijk en

dartellijk daarvan klappende, in de we-
gen der uitverkorenen niet begeeren te

wandelen.

XIV.

Voorts, gelijk deze leer van de God-

1) Curieuselijk beteeken t : met begeerte en zorg,
om iets goed, tot op den grond, te weten te

komen; meest in den ongunstigen zin van:
uu uwsgierig.

2) Zichzelven run de periode vermetende (Lat.:

de graUaprcu wmentt ibeteekent: zichzelven van
nade, zonder grond, iets voorstellende of

inbeeldende, of, zichzelven de genade weder-
rechtelijk toekennende.

delijke Verkiezing, naar Gods wijzen
raad, door de Profeten, Christus zelven
en de Apostelen, zoowel in het oude als
in het nieuwe Testament gepredikt is,

en daarna in de H. Schriften voorge-
steld en nagelaten, alzoo moet zij ook
ten huidigen dage, te zijner tijd en
plaats, in de Kerke Gods (dewelke zij

bij zonderlijk is toegeëigend) voorgesteld
worden, met den geest des onderscheids
en met Godvruchtige l

) eerbiedigheid,,

heiliglijk, zonder nieuwsgierige onder-
zoeking van de wegen des Allerhoog-
sten, ter eere van Gods H. naam en
tot eenen levendigen troost van zijn

volk (Hand. XX : 27 ; Rom. XII : 3 en
Hoofdst.XI: 33, 34; Hebr. VI : 17,18).

XV.

Deze eeuwige en onverdiende ge-

nade van onze Verkiezing wijst en
prijst ons de H. Schrift allermeest daar-

mede aan, dat zij wijders getuigt, dat
niet alle menschen zijn verkoren, maar
sommigen niet verkoren, of in Gods
eeuwige Verkiezing voorbijgegaan, na-

melijk die, welke God naar zijn gansch
vrij, rechtvaardig, onberispelijk en on-

veranderlijk welbehagen besloten heeft
in de gemeene ellende te laten, in de-

welke zij zichzelven door hunne eigene
schuld hebben gestort, en met het za-

ligmakend geloof en de genade der be-

keering niet te begiftigen, maar hen,

in hunne eigene wegen en onder zijn

rechtvaardig oordeel gelaten zijnde, ein-

delijk niet alleen om het ongeloof, maar
ook om alle andere zonden, tot ver-

klaring van zijne gerechtigheid, te ver-

doemen en eeuwiglijk te straften. En dit

is het besluit der Verwerping, hetwelk
God geenszins maakt tot eenen au-

teur 2
) van de zonde (hetwelk godslas-

terlijk is te denken), maar Hem stelt

tot haren verschrikkelijken, onberispe-

lijken en rechtvaardigen Rechter en
Wreker.

1) De officieele uitgave heeft hier het woord
Goddelijk, dat echter thans in den hier bedoel-

den zin niet meer kan gebruikt worden, on
daarom vervangen is door het woord Godvruch-
tig, in overeenstemming met Art. L8 van dit

Hoofdstuk, waar dezelfde Lat. uitdrukking
(religiosé) alzoo is vertaald.

2) Auteur beteekent: werkmeester; werkende
oorzaak; degene, van uien iets afkomstig is, of.

die tot iets aanleiding geeft
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XVI.

Die het levend geloof in Christus,

of het zeker vertrouwen des harten,
den vrede der consciëntie, de be-

trachting van de kinderlijke gehoor-
zaamheid, den roem in God door Chris-

tus, in zich nog niet krachtiglijk ge-

voelen, en nochtans de middelen ge-

bruiken, door welke God beloofd heeft
deze dingen in ons te werken, die moe-
ten niet mismoedig worden, wanneer
zij van de Verwerping hooren gewagen,
noch zichzelven onder de verworpenen
rekenen, maar in het waarnemen dei-

middelen vlijtig voortgaan, naar den
tijd van overvloediger genade vuriglijk

verlangen, en dien met eerbiedigheid en
ootmoedigheid verwachten. Veel min-
der behooren voor deze leer van de
Verwerping verschrikt te worden de-

genen, die ernstiglijk begeeren zich tot

God te bekeeren, Hem alleen te beha-
gen, en van het lichaam des doods
verlost te worden, en nochtans in den
weg der Godzaligheid en des geloofs
zoo ver nog niet kunnen komen, als
zij wel wilden ; aangezien de barmhar-
tige God beloofd heeft, dat Hij de roo-
kende vlaswiek niet zal uitblusschen,
en het gekrookte riet niet zal verbreken.
Maar deze leer is met recht schrikke-
lijk voor degenen, die, God en Christus
den Zaligmaker niet achtende, zichzel-
ven aan de zorgvuldigheden der wereld
on aan de wellusten des vleesches ge-
heel hebben overgegeven, zoo lang zij

zich niet met ernst tot God bekeeren.

XVII.

Nademaal wij van den wille Gods
uit zijn Woord moeten oordeelen, het-
welk getuigt dat de kinderen der ge-

loovigen heilig zijn, niet van nature,
maar uit kracht van het genadeverbond,
in hetwelk zij met hunne ouderen be-
grepen zijn, zoo moeten de Godzalige
ouders niet twijfelen aan de Verkiezing
en zaligheid hunner kinderen, welke
God in hunne kindsheid uit dit leven
wegneemt (Gen. XVII: 7; Hand. II: 39;
1 Cor. VII: 14).

XVIII.

Tegen degenen, die over deze ge-

nade der onverdiende Verkiezing en I

gestrengigheid der rechtvaardige Ver-
werping murmureeren, stellen wij deze
uitspraak des Apostels: O mensch, wie
zijt gij, die tegen God anhvoordt? (Rom.
IX: 20); en deze van onzen Zaligma-
ker: Is het mij niet geoorloofd, te doen
met het mijne, wat ik wil? (Matth.
XX: 15). Wij daarentegen, deze ver-

borgenheden met eene Godvruchtige
eerbiedigheid aanbiddende, roepen uit

met den Apostel : O diepte des rijkdoms
beide der wijsheid en der kennisse Gods

!

Hoe ondoorzoekeüjk zijn zijne oordeelen,

en onnaspeurlijk zijne wegen! Want wie
heeft den zin des Heeren gekend? Ofivie
is zijn raadsman geweest? Of wie heeft

Hem eerst gegeven, en het zal hem we-
dervergolden worden? Want uit Hem,
en door Hem, en tot Hem zijn alle din-

gen. Hem zij de heerlijkheid in der eeu-

wigheid, Amen (Rom. XI: 33— 36).

Verwerping der dwalingen, door welke

de Nederlandsche Kerken eenen tijd

langzyn beroerd geworden.

De rechtzinnige leer van de Verkie-

zing en Verwerping verklaard zijnde,

verwerpt de Synode de dwalingen der-

genen,

I.

Die leeren : Dat de wille Gods van
zalig te maken degenen, die zouden ge-

looven en in het geloof en de gehoor-

zaamheid des geloofs zouden volharden,

het gansche en geheele besluit van de

Verkiezing ter zaligheid is, en dat er

niets anders van dit besluit in het Woord
Gods is geopenbaard. Want deze bedrie-

gen de eenvoudigen, en wederspreken
klaarlijk de H. Schrift, die getuigt, dat

God niet alleen degenen, die gelooven
zullen, wil zalig maken, maar dat Hij

ook eenige bepaalde menschen van eeu-

wigheid heeft uitverkoren, welke Hij

in den tijd, boven anderen, met het
geloof in Christus en met volstandig-

heid zoude begiftigen; gelijk geschre-

ven is: Ik heb uwen naam geopenbaard
den menschen, die Gij mij uit de wereld
gegeven hebt (Joh. XVII: 6). En: Er
geloofden zoovélen als er geordineerd wa-
ren tot het eeuwige leven (Hand. XIII : 48).

En: Hij heeft ons uitverkoren in hem,
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de grondlegging der wereld, opdat
wij zouden heilig zijn, enz. (Eph. I: 4).

II.

Die leeren: Dat de Verkiezing Gods
ten eeuwigen leven velerlei is: de eene

algemeen en onbepaald, de andere bij-

zonder en bepaald; en dat deze ive-

derom óf onvolkomen, herroepelijk, niet-

beslissend en voorwaardelijk is, óf vol-

komen, onherroepelijk, beslissend en vol-

strekt. Insgelijks: Dat er eene andere
Verkiezing is tot het geloof, eene andere
tot de zaligheid, alzoo, dat de Verkiezing

tot het rechtvaardigmakend geloof kan
zijn zonder de beslissende Verkiezing ter

zaligheid. Want dit is een gedichtsel
van 's menschen hersenen, buiten de
Schrift uitgedacht l

), waardoor de leer

van de Verkiezing verdorven, en deze
gulden keten van onze zaligheid ver-

broken wordt: Die Hij tevoren veror-

dineerd heeft, deze heeft Hij ook geroe-

pen ; en die Hij geroepen heeft, deze heeft
Hij ook gerechtvaardigd; en die Hij ge-

rechtvaardigd heeft, deze heeft Hij ook
verheerlijkt (Rom. VIII : 30).

III.

Die leeren : Dat het welbehagen en
voornemen Gods, van hetwelk de Schrift

in de leer van de Verkiezing gewag
maakt, niet daarin bestaat, dat God
eenige bijzondere menschen boven ande-

ren heeft uitverkoren; maar daarin.

dat God uit alle mogelijke voorwaar-
den (onder welke ook zijn de werken der
Wet), of uit de geheele orde van alle

dingen, de uit haren aard onverdienste-

lijke 2
) daad des geloofs en zijne onvol-

maakte gehoorzaamheid tot eene voor-

waarde der zaligheid heeft uitgekozen,

welke Hij voor eene volkomene gehoor-

zaamheid genadiglijk zoude hebben willen

houden, en der belooning des eeuwigen
levens tvaardig achten. Want met deze
schadelijke dwaling wordt het welbe-

1) De officieele uitgave heeft hier het woord
Lat.: excogitatum) ; dat echter in den

zin van verzonnen <>ï uitgedacht thans niet meer
gebruikelijk is.

•i) l)c officieele uitgave heeft bier de uitdruk-
king: 'i' onedele <i<hkI de» geloofs (Lat.: actum

fidei, vn < < ignobitem); waarin echter thans, om
misverstand te voorkomen, het woord onedel

tnoesl vervangen worden door: uit haren aardon-
> nstelijk,

hagen Gods en de verdienste van Chris-
tus krachteloos gemaakt, en de men-
schen door onnutte vragen van de
waarheid der genadige rechtvaardig-
making en van de eenvoudigheid der
Schrift afgetrokken, en deze uitspraak
des Apostels van onwaarheid beschul-
digd: God heeft ons geroepen met eene

heilige roeping ; niet naar onze werkenT

maar naar zijn eigen voornemen en ge-

nade, die ons gegeven is in Christus
Jezus vóór de tijden der eeuwen (2 Tim.
I: 9).

IV.

Die leeren: Dat in de Verkiezing

tot het geloof deze voorwaarde tevoren

vereischt wordt, dat de menscJi het licht

der natuur recht gebruike, vroom zij,

klein, nederig en ten eeuwigen leven ge-

scJiikt, gelijk alsof aan die dingen de

Verkiezing eenigszins hmge. Want dit

smaakt naar het gevoelen van Pelagius,

en strijdt tegen de leer des Apostels,

waar hij schrijft: Wij hebben eertijds

verkeerd in de begeerlijkheden onzes

vleesches, doende den wil des vleesches

en der gedachten, en wij waren van na-

ture kinderen des toorns, gelijk ook de

anderen; maar God, die rijk is in barm-

hartigheid, door zijne groote liefde waar-

mede Hij ons liefgehad heeft, ook toen

wij dood waren door de misdaden, heeft

ons levend gemaakt met Christus (uit

genade zijt gij zalig geworden), en heeft

ons mede opgewekt, en heeft ons mede
gezet in den hemel in Christus Jezus;

opdat Hij zoude betoonen in de toeko-

mende eeuwen den uitnemenden rijkdom

zijner genade, door de goedertierenheid

over ons in Christus Jezus. Want uit

genade zijt gij zalig gewordmi door het

geloof; en dat niet uit u, het is Gods

gave; niet uit de werken, opdat niemand,

roeme (Eph. II: 3-9).

V.

Die leeren: Dat de onvolkomenc en

niet-beslissende Verkiesing van bijzondere

personen ter zaligheid geschied is uit het

voorgezien geloof, bekeering, heiligheid,

Godzaligheid, die óf eerst begonnen, óf

ook eenen tijd lang geduurd hebben,

maar dat de volkomene en beslissend/

Verkiezing geschied is uit devoorgeziene
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volharding tot den einde toe *) in het ge-

loof, bekeering , heiligheid en Godzalig-

heid; en dat dit is de genadige en Evan-
gelische waardigheid, om welker wille

hij, die verkoren wordt, waardiger is dan
hij, die niet verkoren wordt; en dat der-

halve het geloof, de gehoorzaamheid des

geloofs, heiligheid, Godzaligheid en vol-

harding niet zijn vruchten van de on-

veranderlijke Verkiezing ter heerlijkheid,

maar dat het zijn voorwaarden, die te-

voren vereischt, en als volbracht wezende
voorzien zijn in degenen, die ten volle

verkoren zullen worden, en oorzaken,

zonder welke de onveranderlijke Verkie-

zing ter heerlijkheid niet geschiedt. Het-

welk strijdt tegen de geheele Schrift,

die deze en diergelijke uitspraken in

onze ooren en harten telkens inscherpt:

De verkiezing is niet uit de werken, maar
uit den roepende (Rom. IX: 11). Er ge-

loofden zoovelen, als er geordineerd wa-
ren tot het eeuwige leven (Hand, XIII:

48). Hij heeft ons uitverkoren in hem,
opdat ivij zouden heilig zijn (Eph. I: 4).

Gij hebt mij niet uitverkoren, maar ik

heb u uitverkoren (Joh. XY :W). Indien
het door genade is, zoo is het niet meer
uit de werken (Rom. XI: 6). Hierin is

de liefde, niet dat wij God liefgehad

hebben, maar dat Hij ons lief heeft ge-

had, en zijnen Zoon gezonden heeft

(1 Joh. IV: 10).

VI.

Die leeren: Dat niet alle Verkiezing
ter zaligheid onveranderlijk is; maar
dat sommige uitverkorenen, niettegen-

staande eenig besluit Gods, kunnen ver-

loren gaan, en gaan ook eeuwiglijk ver-

loren. Met welke grove dwaling zij God
veranderlijk maken, en den troost dei-

Godzaligen, dien zij scheppen uit de
vastigheid van hunne Verkiezing, om-
stooten, en de Heilige Schrift weder-
spreken, welke leert: Dat de uitverko-

renen niet kunnen verleid worden (Matth.
XXIV: 24); dat Christus degenen, die

hem van den Vader gegeven zijn, niet

verliest (Joh. VI: 39); en dat God, die

1) De officieele uitgave heeft hier: eindelij ke

volharding (Lat.: finalis perseverantia); hetgeen
echter duidelijkheidshalve moest vervangen
worden door de uitdrukking, waarmede in deze
Leerregels het Lat. woord finalis doorgaans ver-
taald is.

Hij tevoren verordineerd, geroepen er-

gerechtvaardigd heeft, deze ook heeft ver-

heerlijkt (Rom. VIII : 80).

VIL

Die leeren: Dat er in dit leven gee-

ne vrucht en geen gevoel is van de on-

veranderlijke Verkiezing ter heerlijk-

heid; ook geene zekerheid, dan die hangt
aan eene veranderlijke en onzekere voor-

waarde. "Want behalve dat het onge-

rijmd is, te stellen eene onzekere zeker-

heid, zoo strijdt dit ook tegen de be-

vinding der heiligen, die uit kracht van
het gevoel van hunne Verkiezing zich

met den Apostel verheugen, en deze

weldaad Gods roemen (Eph. I); die

volgens Christus' vermaning zich met
de discipelen verblijden, dat hunne na-

men in den hemel geschreven zijn (Luc.

X : 20) ; die ook het gevoel van hunne
Verkiezing stellen tegen de vurige pijlen

van de aanvechtingen des duivels,

vragende : Wie zal beschuldiging inbren-

gen tegen de uitverkorenen Gods ? (Rom.
VIII: 33).

VIII.

Die leeren: Dat God van niemand
louter uit kracht van zijnen rechtvaar-

digen wil besloten heeft, hem in den val

van Adam en in den gemeenen stand

der zonde en verdoemenis te laten, of in

de mededeeling van de genade, die tot

het geloof en de bekeering noodig is,

voorbij te gaan. Want dit staat vast:

Hij ontfermt zich, wiens Hij tuil, en

verhardt, wien Hij wil (Rom. IX: 18).

En ook dit: Het is u gegeven de ver-

borgenheden van het koninkrijk der he-

melen te weten, maar dien is het niet

gegeven (Matth.' XIII: 11). Insgelijks: Ik
dank U, Vader, Heere des hemels en der

aarde, dat Gij deze dingen voor de wijzen

en verstandigen verborgen hebt, en hebt

ze den kinderkens geopenbaard. Ja, Vader,

want alzoo is geweest het welbehagen

voor U (Matth. XI: 25, 26).

IX.

Die leeren: Dat de oorzaak, ivaar-

om God tot het eene volk meer dan
tot het andere het Evangelie zendt, niet

is louter en eeniglijk het welbehagen
Gods, maar omdat het eene volk beter en
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waardiger is dan het andere, aan het-

welk het Evangelie niet wordt medege-
deeld. Want dit ontkent Mozes, hetls-

raèlietische volk aldus aansprekende:
Z- . des Heeren mes Gods is de hemel
en de hemel der hemelen, de aarde, en

al wat daarin is. Alleenlijk heeft de

Heere lust gehad aan mee vaderen, om
die lief te hebben; en heeft hun zaad na

hen, ulieden, uit alle volken verkoren,
gelijk het te dezen dage is (Deut. X:14,
15). En Christus: Wee u, Chorazin, wee
u, Beihsaïda; trant zoo in Tyrus en Si-

don de krachten waren geschied, die in

u geschied zijn, zij zouden zich eertijds

in zak en assche bekeerd hebben (Matth.
XI: 21).

->-l?fcr<-

HET TWEEDE HOOFDSTUK DER LEER,

van den dood van Christus, en de verlossing der menschen door dezen.

Het eerste Artikel.

God is niet alleen ten hoogste barm-
hartig, maar ook ten hoogste recht-

vaardig. En zijne gerechtigheid (gelijk

Hij zich in zijn Woord geopenbaard
heeft) vereischt, dat onze zonden, te-

gen zijne oneindige majesteit begaan,
niet alleen met tijdelijke, maar ook met
eeuwige straffen, beide naar ziele en
lichaam, gestraft worden ; welke straffen

wij niet kunnen ontgaan, tenzij aan de
gerechtigheid Gods genoeg geschiede.

II.

Maar alzoo wij zelven niet kun-nen
genoeg doen, en ons van den toorn

Gods bevrijden, zoo heeft God uit on-

eindige barmhartigheid zijnen eenigge-

boren Zoon ons tot eenen borg gege-

ven, die, opdat hij voor ons zoude ge-

noegdoen, voor ons of in onze plaats,

zonde en vervloeking aan het kruis

geworden is.

III.

Deze dood des Zoons Gods is de
eenige en volmaakte offerande en ge-

noegdoening voor de zonden; van on-

eindige kracht en waardigheid, over-

vloediglyk genoegzaam tot verzoening
van de zonden der gansche wereld.

IV.

En deze dood is daarom van zoo
groote kracht en waardigheid, omdat
de persoon, die dien geleden heeft, niet

alleen een waarachtig en volkomen hei-

lig mensen is, maar ook de eenigge-

borene Zone Gods, van éénzelfde eeuwig
en oneindig wezen met den Vader en
den Heiligen Geest, zoodanig als onze

I Zaligmaker wezen moest. Daarenboven,
omdat zijn dood is vergezelschapt ge-

weest met het gevoel van den toorn

Gods en van den vloek, dien wij door
onze zonden verdiend hadden.

V.

Evange-Voorts is de belofte des

lies, dat een iegelijk, die in den gekrui-

sigden Christus gelooft, niet verderve,

maar het eeuwig leven hebbe; welke
belofte allen volkeren en menschen,
tot welke God naar zijn welbehagen
zijn Evangelie zendt, zonder onder-

scheid moet verkondigd en voorgesteld

worden, met bevel van bekeering en

geloof.

VI.

Doch dat velen, door het Evange-

lie geroepen zijnde, zich niet bekee-

ren, noch in Christus gelooven, maar
in ongeloof vergaan, zulks geschiedt

niet door gebrek of ongenoegzaamheid
van de offerande van Christus, aan het

kruis geofferd, maar door hunne eigene

schuld.

VIL

Maar zoovelen als waarachtig! ijk ge-

looven, en door den dood van Chris-
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tus van de zonden en i,ot verderf verlost

en behouden worden, die genieten deze

weidaad alleen uit Gods genade, hun van
eeuwigheid in Christus gegeven, welke
genade Hij niemand schuldig is.

VIII.

Want dit is geweest de gansch
vrije raad, de genadige wil en voorne-

men Gods des Vaders, dat de levend-

makende en zaligmakende kracht van
den dierbaren dood zijns Zoons zich

uitstrekken zoude tot alle uitverkore-

nen, om die alleen met het rechtvaar-

makend geloof te begiftigen, en door
ditzelve onfeilbaar tot de zaligheid te

brengen; dat is, God heeft gewild, dat
Christus door het bloed zijns kruises

(waarmede hij het nieuwe Verbond be-

vestigd heeft), uit alle volkeren, stam-
men, geslachten en tongen, diegenen
alle, en die alleen, krachtiglijk zoude ver-'

lossen, die van eeuwigheid tot de zalig-

heid verkoren, en van den Vader hem
gegeven zijn; hen zoude begiftigen met
het geloof, hetwelk hij hun, gelijk ook
andere zaligmakende gaven des Hei-
ligen Geestes, door zijnen dood heeft
verworven; en hen van alle hunne
zonden, zoowel de aangeborene als de
werkelijke, zoowel na als vóór het ge-

loof begaan, door zijn bloed zoude rei-

nigen, tot den einde toe getrouwelijk
bewaren, en ten laatste zonder eenige
vlek en rimpel heerlijk voor zich
stellen.

IX.

Deze raad, voortkomende uit de
eeuwige liefde Gods tot de uitverkore-
nen, is van den aanbeginne der wereld
tot op dezen tegenwoordigen tijd, de
poorten der helle zich tevergeefs daar-
tegen stellende, krachtiglijk vervuld ge-

weest, en zal ook voortaan vervuld
worden, alzoo dat de uitverkorenen te

zijner tijd tot één vergaderd zullen
worden, en dat er altijd zal zijn eene
Kerke der geloovigen, gefundeerd in
het bloed van Christus, dewelke hem,
haren Zaligmaker, die voor haar, als
een bruidegom voor zijne bruid, aan
het kruis zijn leven overgegeven heeft,

stand vastiglijk beminne, geduriglijk die-

ne, en hier en in alle eeuwigheid prijze.

Verwerping der dwalingen.

De rechte leer verklaard zijnde, ver-

werpt de Synode de dwalingen der-

genen,

I.

Die leeren : Dat God de Vader zijnen

Zoon tot den dood des kruises verordi-

neerd heeft, zonder zekei en en bepaalden
raad van iemand zekerlijk zalig te ma-
ken; alzoo dat de noodzakelijkheid, nut-

tigheid en waardigheid van de verwer-

ving des doods van Christus ivel zouden
hebben kunnen bestaan, en in alle deelen

volmaakt, volkomen en in haar geheel

blijven, zelfs al ware het dat de ver-

worvene verlossing niet één eenig mensch
immermeer metterdaad ivare toegeëigend

geweest. Want deze leer strekt tot ver-

smading van de wijsheid des Vaders
en van de verdienste van Jezus Chris-

tus, en strijdt tegen de Schrift. Want
zoo zegt onze Zaligmaker : Ik stel mijn
leven voor de schapen, en ik ken ze (Joh.

X: 15, 27). En de Profeet Jesaia van
den Zaligmaker: Als zijne ziel zich tot

een schuldoffer gesteld zal hebben, zoo

zal hij zaad zien; hij zal de dagen ver-

lengen; en het welbehagen des Heeren
zal door zijne hand gelukkiglijk voort-

gaan (Jes. LUI: 10. Eindelijk, zijstoot

om het artikel des geloofs, waarmede
wij gelooven: de algemeene Christelijke

Kerk.

II.

Die leeren : Dat dit het doel l
) van

den dood van Christus niet geweest is,

dat hij metterdaad het nieuwe Verbond
der genade door zijn bloed zoude beves-

tigen; maar alleen dat hij den Vader
een bloot recht zoude vemverven, om, met
de menschen ivederom zoodanig verbond

als het Hem believen zoude, hetzij der

genade of der werken, te kunnen op-

richten. Want zulks strijdt tegen de
Schrift, dewelke leert, dat Christus ge-

worden is Borg en Middelaar eens be-

1) De officieele uitgave heeft hier: einde (Lat.

finis), in den zin van doel; en daarom is, ter

voorkoming van misverstand, dit woord daar-
voor in de plaats gesteld.
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teren, dat is, des nieuwen verbonds, en
dat een testament in de dooden eerst

vast is (Hebr. VII: 22, en IX: 15, 17).

III.

Die leeren: Dat Christus door zij-

ne genoegdoening voor niemand zeker-

lijk de zaligheid zelve, en het geloof,

waardoor deze genoegdoening van Chris-

tus tot zaligheid krachtiglijk toegeëigend

wordt, verdiend heeft; maar alleen voor

den Vader verworven heeft de macht of
den volkomenen wil, om opnieuw met de

menschen te handden, en nieuwe voor-

waarden, zulke als Hij zoude w Uien, voor
te schrijven, van dewelke de volbrenging

aan den vrijen wil des menschen hangen
zoude; en dat het derhalve hadde kunnen
geschieden, dat óf niemand, óf alle men-
schen, die zouden vervullen. Want deze
gevoelen al te verachtelijk van den dood
van Christus, erkennen geenszins de
voornaamste vrucht of weldaad door
dezen verkregen, en brengen wederom
uit de hel te voorschijn de Pelagiaan-
sche doling.

IV.

Die leeren : Lat het nieuwe Ver-

bond der genade, dat God de Vader,
door tusschenkomen van den dood van
Christus, met de menschen gemaakt heeft,

niet daarin bestaat, dat wij door het

geloof, voor zooveel het de verdienste van
Christus aanneemt, voor God gerecht-

vaardige en zalig gemaakt ivorden;
maar daarin, dat God, afgeschaft heb-

bende het afeischen van de volmaakte
gehoorzaamheid der Wet, het geloof zelf
en de gehoorzaamheid des geloofs, al-

hoewel onvolmaakt, voor de volmaakte
gehoorzaamheid der Wet rekent, en der
belooning des eeuivigen levens uit genade
e-aardig acht. Want deze wederspreken
de Schrift: Zij worden om niet gerecht-

vaardigd, uit zijne genade, door de ver-

"/, die in Christus Jezus is; tveiken

God voorgesteld heeft tot eene verzoening
door het geloof in zijn bloed (Rom. III:

24, 25); en brengen met den godde-
n Socinus voort eene nieuwe en

vreemde rechtvaardigmaking des men-
echen voor God, tegen de! eendrach-
tige overeenstemming van de gansene
Kerk.

V,

Die leeren : Dat alle menschen in

den staat der verzoening en de genade
des verbonds zijn aangenomen; zoodat
niemand om de erfzonde der verdoemenis
schuldig is of verdoemd zal worden,
maar alle menscJien van de schuld dezer

zonde vrij zijn. Want dit gevoelen strijdt

tegen de Schrift, welke zegt, dat wij

van nature kinderen des toorns zijn

(Eph. II: 3).

VI.

Die het onderscheid tusschen verwer-

ving l
) en toeëigening daartoe gebrui-

ken, opdat zij den onvoorzichtigen en

onervarenen dit gevoelen zouden kun-

nen inplanten, dat God, zooveel Hem aan-

gaat, allen menschen die weldaden, die

door den dood van Christus verkregen

worden, gelijkelijk heeft willen mededee-

len; maar dat sommigen de vergeving

der zonden en het eeuwige leven deel-

achtig ivorden, anderen niet, dat zulk

onderscheid hangt aan hunnen vrijen

wil, dewelke zichzelven voegt bij de ge-

nade, die zonder onderscheid aangeboden

wordt, en dat het niet hangt aan die

bijzondere gave der barmhartigheid . die

krachtiglijk in hen werkt, opdat zij

zichzelven die genade boven anderen

zouden toeëigenen. Want deze, zich

houdende alsof zij dit onderscheid in

eene gezonde meening voorstelden,

trachten den volke het verderfelijk

venijn van de Pelagiaansche dwalingen

in te geven.

VIL

Die leeren: Dat Christus voor die-

genen, die God ten hoogste liefheeft

en ten eeuwigen leven heeft verkoren
t

niet heeft kunnen noch moeten sterven,

en ook niet gestorven is, naardien de-

zulken den dood van Christus niet van

noode hebben. Want zij wederspreken

den Apostel, die zegt: Christus heeft

mij liefgehad, 'en heeft zichzelven voor

mij overgegeven (Gal. II: 20). Insgelijks:

Wie zal beschuldiging inbrengen tegen

de uitverkorenen Gods? God is het, die

1) De oflicieele uitgave heeft hier -.verwerp ing;

blijkbaar oene drukfout voor : verwerving (Lat.

impetratio).
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rechtvaardig maakt. Wie is het, die

verdoemt? Christus is het, die gestorven

is (Rom. VIII: 33, 34-), namelijk, voor
hen; en den Zaligmaker, die zegt: Ik

stel mijn leven voor de schapen (Joh. X :

15) ; en : Dit is mijn gebod, dat gij mal-
kanderen liefhébt, gelijker-wijs ik u lief-

gehad heb. Niemand heeft meerdere
liefde dan deze, dat iemand zijn leven

zette voor zijne vrienden (Joh. XV : 12, 13).

->%$&<-

HET DERDE EN VIERDE HOOFDSTUK DER LEER,

van des menschen verdorvenheid en "bekeering tot Ood, en de manier van deze.

Het eerste Artikel.

De mensch is van den beginne naar
het beeld Gods geschapen, versierd in

zijn verstand met ware en zalige kennis
van zijnen Schepper en van andere
geestelijke dingen; in zijnen wil en zijn

hart met gerechtigheid ; in alle zijne ge-

negenheden met zuiverheid ; en is over-

zulks geheel heilig geweest. Maar door
het ingeven des duivels en zijnen vrijen

wil van God afwijkende, heeft hij zich-

zelven van deze uitnemende gaven be-

roofd, en heeft daarentegen in de plaats
van die over zich gehaald blindheid,

schrikkelijke duisternis, ijdelheid en ver-

keerdheid des oordeels in zijn verstand

;

boosheid, wederspannigheid en hardig-
heid in zijnen wil en zijn hart; mits-
gaders ook onzuiverheid in alle zijne

genegenheden.

II.

Zoodanig als nu de mensch geweest
is na den val, zoodanige kinderen
heeft hij ook voortgebracht, namelijk hij,

verdorven zijnde, verdorvene; alzoo dat
de verdorvenheid, naar Gods rechtvaar-
dig oordeel, van Adam op alle zijne na-
komelingen (uitgenomen alleen Chris-
tus) gekomen is, niet door navolging,
gelijk eertijds de Pelagianen gedreven
hebben, maar door voortplanting der
verdorvene natuur.

III.

Overzulks zoo worden alle men-
schen in zonden ontvangen, en als kin-
deren des toorns geboren, onbekwaam
tot eenig zaligmakend goed, geneigd tot
kwaad, dood in zonden en slaven dei-

zonde l
). En willen noch kunnen tot

God niet wederkeeren, noch hunne ver-

dorvene natuur verbeteren, noch zich-

zelven tot de verbetering daarvan schik-

ken, zonder de genade des wederbaren-
den H. Geestes.

IV.

Wel is waar, dat na den val in

den mensch eenig licht der natuur nog
overgebleven is, waardoor hij behoudt
eenige kennis van God, van de natuur-
lijke dingen, van het onderscheid tus-

schen hetgeen betamelijk en onbetame-
lijk 2

) is, en ook betoont eenige betrach-
ting tot de deugd en tot uiterlijke tucht.

Maar zóó var is het van daar, dat de
mensch door dit licht der natuur zoude
kunnen komen tot de zaligmakende
kennisse Gods, en zich tot Hembekeeren,
dat hij ook in natuurlijke en burgerlijke

zaken dit licht niet recht gebruikt; ja

veel meer ditzelve, hoedanig het ook zij,

op onderscheidene wijze geheel bezoe-

delt en in ongerechtigheid ten onder
houdt; en dewijl hij dit doet, zoo wordt
hem alle verontschuldiging 3

) voor God
benomen.

1) In de officieele uitgave staat hier: der

zonden. Niet als meervoud, maar als de oude
verbuigingsvorm in het enkelvoud ; zooals met
volkomen zekerheid blijkt uit den Lat. tekst
(peccati servi).

2) De officieele uitgave heeft hier: eerlijk en
oneerlijk (Lat. honesta et turpia) ; in welke uit-

drukking echter het woord eerlijk niet gebruikt
wordt in den thans geldenden zin van betrouw-
baar, of, zonder bedrog, maar de beteekenis heeft
van eerzaam, eerbaar, betamelijk.

3) De officieele uitgave heeft hier: onschuld
(Lat. inexcusabilis redditur); in den zin van
verontschuldiging, en daarom, ter voorkoming
van misverstand, door dit woord vervangen.
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Gelijk het met het licht der natuur
toegaat, zoo gaat het ook in dezen toe

met de wet der Tien geboden, van God
door Mozes den Joden in het bijzonder

gegeven. Want nademaal deze de groot-

heid der zonde wel ontdekt en den
mensch meer en meer van zijne schuld
overtuigt, doch het herstellingsmiddel
daartegen niet aanwijst, noch eenige
krachten toebrengt om uit deze ellendig-

heid te kunnen geraken, en omdat zij

alzoo, door het vleesch krachteloos !
)

geworden zijnde, den overtreder onder
den vloek blijven laat, zoo kan de mensch
daardoor de zaligmakende genade niet

verkrijgen.

VI.

Hetgene dan noch het licht der na-

tuur, noch de Wet doen kan, dat doet
God door de kracht des H. Geestes, en
door het woord of de bediening der ver-

zoening, welke is het Evangelie van den
Messias, waardoor het God behaagd heeft
de geloovige menschen, zoo wel in het
oude als in het nieuwe Testament, zalig

te maken.

VIL

Deze verborgenheid van zijnen wil
heeft God in het oude Testament
aan weinigen ontdekt, doch in het nieu-

we Testament (het onderscheid der vol-

keren nu weggenomen zijnde) heeft Hij

haar aan meer menschen geopenbaard.
Van welke onderscheidene toebedeeling

de oorzaak niet moet gesteld worden in

de waardigheid van het ééne volk boven
het andere, of in he*t beter gebruik van
het licht der natuur, maar in het gansch
vrije welbehagen en de onverdiende
liefde Gods; waarom ook diegenen, wien
buiten, ja tegen alle verdiensten zoo
groot eene genade geschiedt, haar met
een nederig en dankbaar hart moeten
erkennen, maar in de anderen, wien deze
genade niet geschiedt, moeten zij, met
den Apostel, de gestrengigheid en recht-

vaardigheid van Gods oordeelen aanbid-

1 !>-• officieele uitgave heeft hier het woord
krank Lat. infirmatus), volgens oude vertalingen
van d"ii Bijbeltekst, waaraan deze uitdrukking
ontleend is (Rom. VIII: 8). Thans echter heeft

de Maten-vertalir.K daar het woord krachteloos.

den, en die geenszins curieuselijk l
) on-

derzoeken.

VIII.

Doch zoo velen als er door het
Evangelie geroepen worden, die worden
ernstiglijk geroepen. Want God betoont
ernstiglijk en waarachtiglijk in zijn

AVoord, wat Hem aangenaam is; name-
lijk, dat de geroepenen tot Hem komen.
Hij belooft ook met ernst allen, die tot

Hem komen, en gelooven, de rust dei-

zielen en het eeuwige leven.

IX.

Dat er velen, door de bediening
des Evangelies geroepen zijnde, niet

komen en niet bekeerd worden, daar-

van is de schuld niet in het Evangelie,

noch in Christus, door het Evangelie
aangeboden zijnde, noch in God, die

door het Evangelie roept, en zelfs ook
dien Hij roept onderscheidene gaven
mededeelt; maar in degenen, die ge-

roepen worden; van dewelken som-
migen, zorgeloos zijnde, het woord des

levens niet aannemen; anderen nemen
het wel aan, maar niet in het binnenste
huns harten, en daarom is het, dat zij,

na eene kortstondige 2
) blijdschap van

het tijdelijk geloof, wederom terug-

wijken; anderen verstikken het zaad
des woords door de doornen der zorg-

vuldigheden en wellusten der wereld,

en brengen geene vruchten voort;

hetwelk onze Zaligmaker leert in de
gelijkenis van het zaad (Matth. XIII).

X.

Maar dat anderen, door de bedie-

ning des Evangelies geroepen zijnde,

komen, en bekeerd worden, dat moet
men den mensch niet toeschrijven, alsof

hij zichzelven door zijnen vrijen wil

zoude onderscheiden van anderen, die

met even groote of genoegzame genade
tot het geloof en de bekeering voorzien

zijn (hetwelk de hoovaardige ketterij

van Pelagius stelt); maar men moet
het Gode toeschrijven, die, gelijk Hij

1) Zie over dit woord de noot hij Hoofdst. I,

Art. 12.

2) l>e officieele uitgave heeft hier het woord
verdwynend (Lat. evanidui), in den zin van kort-

stondig, en daarom, duidelijkhcidshalve, door
dit woord vervangen.
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de zijnen van eeuwigheid uitverkoren

heeft in Christus, alzoo ook diezelfden

in den tijd krachtiglijk roept, met het

geloof en de bekeering begiftigt, en uit

de macht der duisternis verlost zijnde

tot het rijk zijns Zoons overbrengt, op-

dat zij zouden verkondigen de deugden
Desgenen, die hen uit de duisternis ge-

roepen heeft tot zijn wonderbaar licht,

en opdat zij niet in zichzelven, maar
in den Heere zouden roemen, gelijk

de Apostolische schriften telkens ge-

tuigen.

XI.

Voorts wanneer God dit zijn wel-

behagen in de uitverkorenen uitvoert,

en de ware bekeering in hen werkt,
zoo is het dat Hij niet alleen het
Evangelie hun uiterlijk doet predi-

ken, en hun verstand krachtiglijk dooi-

den Heiligen Geest verlicht, opdat zij

recht zouden verstaan en onderscheiden
die dingen, die des Geestes Gods zijn;

maar Hij dringt ook in tot de binnenste
deelen des menschen met de krach-
tige werking deszelfden wederbarenden
Geestes; Hij opent het hart, dat ge-

sloten is; Hij vermurwt dat hard is;

Hij besnijdt dat onbesneden is. In den
wil stort Hij nieuwe hoedanigheden,
en maakt dat die wil, die dood was,
levend wordt; die boos was, goed wordt;
die niet wilde, nu metterdaad wil; die

wederspannig was, gehoorzaam wordt;
Hij beweegt en sterkt dien wil alzoo,

dat hij als een goede boom vruchten
van goede werken kan voortbrengen.

XII.

En dit is die wedergeboorte, die ver-

nieuwing, nieuwe schepping, opwek-
king van de dooden, en levendmaking,
waarvan zoo heerlijk in de Schrift ge-

sproken wordt, dewelke God zonder ons
in ons werkt. En deze wordt in ons
niet teweeggebracht door mi'ddel van
de uiterlijke prediking alleen, noch door
aanrading, of zulke manier van wer-
king, dat, wanneer nu God zijn werk
volbracht heeft, het alsdan nog in de
macht des menschen zoude staan we-
dergeboren te worden, of niet we-
dergeboren te worden, bekeerd te wor-
den, of niet bekeerd te worden. Maar

het is eene gansch bovennatuurlijke,
eene zeer krachtige, en tegelijk zeer
zoete, wonderbare, verborgene, en on-

uitsprekelijke werking, dewelke, naar
het getuigenis der Schrift (die van den
auteur van deze werking is ingegeven),
in hare kracht niet minder noch ge-

ringer is dan de schepping of de op-

wekking der dooden; alzoo dat alle

diegenen, in wier harten God op deze
wonderbaarlijke wijze werkt, zekerlijk,

onfeilbaar en krachtiglijk wedergebo-
ren worden en daadwerkelijk :

) geloo-

ven. En alsdan wordt de wil, zijnde

nu vernieuwd, niet alleen van God ge-

dreven en bewogen, maar, van God be-

wogen zijnde, werkt hij ook zelf 2
).

Waarom ook terecht gezegd wordt, dat
de mensen, door de genade die hij ont-

vangen heeft, gelooft en zich bekeert.

XIII.

De wijze van deze werking kun-
nen de geloovigen in dit leven niet

volkomenlijk begrijpen; ondertusschen
stellen zij zich daarin gerust, dat zij

weten en gevoelen, dat zij door deze
genade Gods met het hart gelooven,
en hunnen Zaligmaker liefhebben.

XIV.

Zoo is dan het geloof eene gave
Gods; niet omdat het aan den vrijen

wil des menschen van God wordt aan-
geboden, maar omdat het den mensch
metterdaad 3

) wordt medegedeeld, in-

gegeven, en ingestort; ook niet daarom,
dat God alleenlijk de macht om te ge-

looven zoude geven, en daarna de toe-

stemming of het daadwerkelijk geloo-

1) De officieele uitgave heeft hier, en iets

verder in Art. 14 : dadelijk gelooven (Lat. actu
credere), in den zin van daadwerkelijk gelooven,

en daarom, ter voorkoming van misverstand,
alzoo gewijzigd.

2) De officieele uitgave heeft hier : werkt zij

ook zelve (Lat. agit et ipsa, nl. voluntas); zoodat
het woord wil, ofschoon het ook in deze Leer-
regels altijd als mannelijk gebruikt wordt, toch
door een vrouwelijk voornaamwoord wordt aan-
geduid. Om taalkundige redenen moest dit hier,

en evenzoo in Art. 11 en 16 van dit Hoofdst., in
Art. 3 van de daarop volgende Verwerping der
dwalingen, en in Art. 2 van de Verwerping der
dwalingen bij Hoofdst. V, gewijzigd worden.

3) De officieele uitgave heeft hier: dadelijk

(Lat. reipsa), in den zin van metterdaad, en daar-
om, ter voorkoming van misverstand, door dit

woord vervangen.
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ven van den vrijen wil des menschen
verwachten; maar omdat Hij, die daar
werkt het willen en het werken *), ja

alles werkt in allen, in den mensen te-

weegbrengt beide, den wil om te ge-

looven, en het geloof 2
) zelf.

XV.

Deze genade is God aan niemand
schuldig; want wat zoude Hij schul-

dig zijn dengenen, die Hem niets eerst

geven kan, opdat het hem vergol-

den worde? Ja, wat zoude God dien
schuldig zijn, die van zichzelven niet

anders heeft dan zonde en leugen? Die-

gene dan, die deze genade ontvangt,
die is Gode alleen daarvoor eeuwige
dankbaarheid schuldig, en dankt Hem
ook daarvoor; diegene, die deze genade
niet ontvangt, die acht ook deze geeste-

lijke dingen gansch niet, en behaagt zich-

zelven in het zijne; of, zorgeloos zijnde,

roemt hij ijdellijk dat hij heeft hetgene
hij niet heeft, Voorts, van diegenen,
die hun geloof uiterlijk belijden en hun
leven beteren, moet men naar het voor-

beeld der Apostelen het beste oordee-

len en spreken; want het binnenste
des harten is ons onbekend. En wat aan-
gaat anderen, die nog niet geroepen
zijn, voor dezulken moet men God
bidden, die de dingen die niet zijn

roept alsof zij waren; en wij. moeten
ons geenszins tegenover deze ver-

hoovaardigen, alsof wij onszelven uit-

gezonderd hadden.

XVI.

Doch gelijk de mensch door den
val niet heeft opgehouden een mensch
te zijn, begaafd met verstand en wil,

en gelijk de zonde, die het gansche
menschelijk geslacht heeft doordrongen,
de natuur des menschen niet heeft

.-''nomen, maar verdorven en geeste-

lijker wijze gedood; alzoo werkt ook
deze Goddelijke genade der wederge-
boorte in de menschen niet als in stok-

ken en blokken, en vernietigt den wil

en zijne eigenschappen niet, en dwingt

1) De officieele uitgave beeft hier volbrengen,

volgens oude vertalingen van den Bijbeltekst,
waaraan deze uitdrukking ontleend is (Philipp.
II: 18). Thans echter heeft de Staten-vertaling
daar het woord werken.

2 De Lat. tekst heeft hier: het gelooven zelf

(iptum crederé).

dien l
) niet met geweld zijns ondanks,

maar maakt hem geestelijk levend,
heelt hem, verbetert hem, en buigt
hem tegelijk liefelijk en krachtiglijk;

alzoo dat, waar de wederspannigheid
en tegenstand des vleesches tevoren
ten eenemale de overhand had, daar
nu eene gewillige en oprechte gehoor-
zaamheid des Geestes de overhand
begint te krijgen; waarin de waarach-
tige en geestelijke wederoprichting en
vrijheid van onzen wil gelegen is. En
ten ware dat die wonderbaarlijke
Werkmeester alles goeds in dezer voege
met ons handelde, de mensch zoude
ganschelijk geene hope hebben van uit

den val te kunnen opstaan door zijnen

vrijen wil, waardoor hij zichzelven,

toen hij nog stond, in het verderf heeft

gestort.

XVII.

Gelijk ook die almachtige werking
Gods, waardoor Hij dit ons natuur-

lijk leven voortbrengt en onderhoudt,
niet uitsluit, maar vereischt, het ge-

bruik der middelen, door welke God
naar zijne oneindige wijsheid en goed-

heid deze zijne kracht heeft willen

uitoefenen 2
)

; alzoo is het ook, dat de
voormelde bovennatuurlijke werking
Gods, waardoor Hij ons wederbaart,
geenszins uitsluit noch omstoot het

gebruik des Evangelies, hetwelk de

wijze God tot een zaad der wederge-
boorte en spijze der ziele 3

) verordineerd

heeft. Daarom dan, gelijk de Apostelen
en de Leeraars, die hen zijn gevolgd.

1) De officieele uitgave heeft hier: dwingt ze

niet met geweld tegen huren dank, maar maakt Mt

geestelijk levend, heelt ze, verbetert ze, en buigt zt

(Lat. nee voluntatem .... inoitam violenter cogit,

scd spiritualiter vivificat, sanat, eorrigit

flectit); in welke uitdrukking echter de voor-

naamwoorden niet, zooals in alle latere uitgaven
gesteld wordt, bedoeld zijn als meervoud, zoodat

daarbij aan de menschen zou te denken zijn,

maar als vrouwelijk enkelvoud, terugslaande

op het woord wil, en dus thans dienovereen-
komstig te veranderen. Zie de noot bij Art.

12 van ditzelfde Hoofdstuk.

2) De officieele uitgave heeft hier het woord
uitstrekken (Lat. cxercere); thans in den zin van
uitoefenen, of, doen uitgaan, nietmeergebruikelijk.

3) In de officieele uitgave staat hier :
der

zielen. Niet als meervoud, maar als de oude
verbuigingsvorm in het enkelvoud; zooals met
volkomen zekerheid blijkt uit den Lat. tekst

(cibum animae).
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van deze genade Gods het volk God-
zaliglijk hebben onderricht, Hem ter

eere, en tot nederdrukking van allen

hoogmoed des menschen, en onder-

tusschen nochtans niet hebben nage-

laten, hen door heilige vermaningen des

Evangelies te houden onder de oefening
des Woords, der Sacramenten en kerke-

lijke tucht; alzoo moet het ook nu
verre van daar zijn, dat Regenen, die

anderen in de gemeente leeren, of die

geleerd worden, zich zouden vermeten
God te verzoeken door het scheiden
dier dingen, die God naar zijn welbe-
hagen heeft gewild dat te zamen ge-

voegd zouden blijven. Want door de
vermaningen wordt de genade mede-
gedeeld; en hoe vaardiger wij ons ambt
doen, des te heerlijker vertoont zich

ook de weldaad Gods, die in ons werkt,
en zijn werk gaat dan allerbest voort.

Welken God alleen toekomt, zoo van-
wege de middelen, als vanwege de
zaligmakende vrucht en kracht daarvan,
alle heerlijkheid in der eeuwigheid.
Amen.

Verwerping der dwalingen.

De rechtzinnige leer verklaard zijnde,

verwerpt de Synode de dwalingen der-

genen,

I.

Die leeren: Dat men eigenlijk niet

zeggen kan *), dat de erfzonde in zichzelve

genoegzaam is om het ganschemenschelijk
geslacht te verdoemen, ofom tijdelijke en

eeuwige straffen te verdienen. Want deze
wederspreken den Apostel, die daar
zegt : Door éénen mensch is de zonde in

de ivereld ingekomen, en door de zonde
de dood; en alzoo is de dood tot alle

menschen doorgegaan, in welken allen

gezondigd hebben (Rom. V; 12). En: De
schuld is uit ééne misdaad tot verdoemenis
(Hoofdst. V: 16). En : De bezoldiging der
zonde is de dood (Rom. VI: 23).

II.

Die leeren: Dat de geestelijke gaven,

of de goede hoedanigheden en deugden,

1) Het woord mogen, dat hier in de officieele
uitgave gebruikt wordt (Lat. posse), moest, om
misverstand te voorkomen, door het daarvoor
thans gebruikelijke kunnen vervangen worden.

als daar zijn: goedheid, heiligheid, recht-

vaardigheid, in den wil des menschen,
toen hij eerst geschapen werd, niet konden
zijn, en dat zij dienvolgens in den cal

daarvan niet hebben kunnen gescheiden
worden. Want zulks strijdt tegen de
beschryving van het evenbeeld Gods,
welke de Apostel stelt Eph. IV: 24;
alwaar hij getuigt, dat het bestaat in

rechtvaardigheid l
) en heiligheid, welke

beide ongetwijfeld in den wil hare
plaats hebben.

III.

Die leeren: Dat in den geestelijken

dood de geestelijke gaven niet van des

menschen wil zijn gescheiden, nademaal
de wil in zichzelven nooit is verdorven
geiceest, maar alleenlijk door de duister-

nis des verstands en de ongeregeldheid
der geneigdheden verhinderd ; en dat, deze

verhinderingen weggenomen zijnde, als-

dan de wil zijne 2
) vrije aangebarene

kracht zoude in het werk kunnen stellen,

dat is, allerlei goed, hetwelk hem voor-

komt, uit zichzelven zoude kunnen willen

en verkiezen, of niet willen en niet ver-

kiezen. Dit is eene nieuwigheid en
dwaling, en strekt daartoe, dat zij de
krachten van den vrijen wil verheft;
tegen de uitspraak des Profeten : Arg-
listig is het hart, meer dan eenig ding,

ja doodelijk is het (Jer. XVII : 9) ; en des
Apostels: Onder dewelke (kinderen der
ongehoorzaamheid) ook wij allen eertijds

verkeerd hebben in de begeerlijkheden

onzes vleesches, doende den wil des

vleesches en der gedachten (Eph. II: 3).

IV.

Die leeren: Dat de onwedergeboren
mensch niet eigenlijk noch geheellijk dood
is in de zonde, of ontbloot van alle krach-

ten tot het geestelijk goed; maar dat hij

nog kan hongeren en dorsten naar de
gerechtigheid en het leven, en offeren

eene offerande eens verslagenen en ge-

1) De officieele uitgave heeft hier : gerechtig-

heid, volgens oude vertalingen van den Bijbel-

tekst, die hier aangehaald wordt. Thans echter
heeft de Staten-vertaling daar het woord recht-

vaardigheid.

2) De officieele uitgave heeft hier, en in de
volgende regels, alle voornaamwoorden, die op
wil terugslaan, in het vrouwelijke geslacht.
Zie de noot bij Artt. 12 en 16 van dit Hoofd-
stuk.
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brokenen geestes, die Gode aangenaam
is. Want deze dingen strijden tegen de
klare getuigenissen der Schrift: Gij

waart dood door de misdaden en de zon-

den (Eph. II : 1, 5) ; en : Al het gedichtsel

der gedachten des harten is ten allen

dage alleenlijk boos (Gen. VI : 5, en
VIII : 21). Daarenboven, hongeren en
dorsten naar de verlossing uit de el-

lende, en naar het leven, en Gode eene
offerande eens gebrokenen geestes op-

offeren, geldt *) eigenlijk van de we-
dergeborenen, en van degenen die zalig

genoemd worden (Ps. LI : 10, en Matth.
V: 6).

V.

Die leeren: Dat de verdorvene en

natuurlijke mensch de gemeene genade
(waardoor zij verstaan het licht der na-

tuur), of de gaven, hem na den val nog
overgelaten, zoo wel gebruiken kan, dat

hij door dat goed gebruik eene meerdere,

namelijk, de Evangelische of zaligma-

kende genade en de zaligheid zelve allengs-

kens en bij trappen zoude kunnen beko-

men. En dat in dezer voege God zich

van zijne zijde betoont gereed te zijn, om
Christus aan alle menschen te openbaren,

naardien Hij de middelen, die tot de be-

keering noodig zijn, genoegzaam en

krachtiglijk aan allen toedient. Want
benevens de ervaring van alle tijden

betuigt ook de Schrift, dat zulks on-

waarachtig is: Hij maakt Jakob zijne

woorden bekend, Israël zijne inzettingen

en zijne rechten. Alzoo heeft Hij geenen

volke gedaan; en zijne rechten, die ken-

nen zij niet (Ps. CXLVII : 19, 20). God
heeft in de verledene tijden cdle de heide-

nen laten wandelen in hunne wegen
(Hand. XIV: 16). En: Zij (te weten
Paulus met de zijnen) werden van den
Heiligen Geest verhinderd het woord in

Azië te spreken; en aan Mysië gekomen
zjade, poogden zij naar Bithynië te rei-

zen; en de Geest liet het hun niet toe

(Hand. XVI: 6, 7).

VI.

Die leeren: Dat in de ware bekee-

ring des menschen geene nieuwe hoe-

1) De officieele uitgave heeft hier het woord
nen (Lat rcgenitorum est); dat echter in

den zin van eigen zijn aan, behooren >>[}. of, gel-

. thans niet meer gebruikelijk is.

danigheden. krachten of gaven in den
wil door God kunnen ingestort worden,
en dat overzulks het geloof, ivaardoor
wij eerst bekeerd worden, en ieaarvan wij

geloovigen genoemd worden, niet is eene

hoedanigheid of gave, van God ingestort,

maar alleen eene daad des menschen,
en dat het niet anders kan gezegd wor-
den eene gave te zijn, dan ten aanzien
van de macht om daartoe te komen.
Want daarmede wederspreken zij de
H. Schrift, die getuigt, dat God nieuwe
hoedanigheden des geloofs, der gehoor-
zaamheid, en van het gevoel zijner

liefde, in onze harten uitstort: Ik zal

mijne wet in hun binnenste geven, en zal

die in hun hart schrijven (Jer. XXXI :

33). En: Ik zal water gieten op den dor-

stige, en stroomen op het droge; Ik zal

mijnen Geest op uw zaad gieten (Jes.

XLIV: 3). En: De liefde Gods is in

onze harten uitgestort door den Heiligen
Geest, die ons is gegeven (Rom. V : 5).

Zulks strrjdt ook tegen het stand v'astig

gebruik der Kerke Gods, dewelke bij

den Profeet aldus bidt: Bekeer mij , zoo

zal ik bekeerd zijn (Jer. XXXI : 18).

VIL

Die leeren: Dat de genade, waar-
door wij tot God bekeerd worden, niet

anders is dan eene zachte aanrading;

of (gelijk anderen dit verklaren), dat

dit de alleredelste manier van werking
is in de bekeering des menschen, en die

het best overeenkomt met de natuur des

menschen, welke door aanrading ge-

schiedt; en dat er niets is, waarom deze

aanradende genade alleen niet zoude ge-

noegzaam zijn om den natuurlijken

mensch geestelijk te maken; ja dat God
niet anders de toestemming van den wil

voortbrengt, dan door deze wijze van aan-

rading ; en dat de kracht der Goddelijke

werking, waardoor zij de werking des

satans te boven gaat, hierin bestaat, dat

God eeuwige, muur de satan tijdelijke

goederen belooft. Want dit is gansch
Pelagiaansch en in strijd met de ge-

heele H. Schrift; dewelke, behalve d

nog eene andere en veel krachtiger en
Goddelijker manier van werking des

H. Geestes in de bekeering des men-
schen erkent; gelijk bij Ezechifl Ik

zal n " n nii uw hart geven, < n zal

,r, st <ji ven in het binwi
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u; en Ik zal het steenen hart uit uw
vleesch wegnemen, en zal u een vleeschen

hart geven (Ezech. XXXVI: 26).

VUL
Die leeren: Dat God zulke krach-

ten zijner almogendheid in de wederge-

boorte des menschen niet gebruikt, waar-
door Hij diens wil krachtiglijk en on-

feilbaar zoude buigen tot geloof en be-

keering ; maar dat, alle de werkingen
der genade volbracht zijnde, dewelke God
gebruikt om den mensch te bekeeren, de
mensch nochtans Gode en den H. Geest,

wanneer Hij zijne wedergeboorte voor-

heeft en hem wederbaren ivil, alzoo kan
wederstaan, en metterdaad ook dikwijls

wederstaat, dat hij zijns zelfs wederge-
boorte ganschelijk belet; en dathet over-

zulks in zijne eigene macht blijft, weder-

geboren te worden of niet" Want dit

is anders niet, dan al de kracht van
de genade Gods in onze bekeering weg-
nemen, en de werking des almachtigen
Gods aan den wil des menschen onder-
werpen; en dat tegen de Apostelen, die

leeren : Dat wij gelooven naar de werking
der sterkte zijner macht (Eph. 1 : 19).

En: Dat God het welbehagen zijner goe-

digheid, en het werk des geloofs, in ons
vervult met kracht (2 Thess. 1 : 11). En:
Dat zijne Goddelijke kracht ons alles wat
tot het leven en de Godzaligheid behoort

geschonken heeft (2 Petr. 1:3).

IX.

Die leeren : Dat de genade en de vrije

wil gedeeltelijke oorzaken zijn, die bei-

de te zamen het begin van de bekeering

werken, en dat de genade in orde van
werking niet gaat vóór de werking van
den ivil; dat is, dat God niet eer den wil
des menschen krachtiglijk helpt tot de

bekeering, dan wanneer de wil des men-
schen zichzelven beweegt en daartoe be-

paalt. Want de Oude Kerk heeft deze
leer al overlang in de Pelagianen ver-

oordeeld, uit de woorden des Apostels

:

Zoo is het dam niet desgemn die wil, noch
desgenen die loopt, maar des ontfermen-
den Gods (Rom. IX : 16). Insgelijks

:

Wie onderscheidt u? En wat hebt gij,

dat gij niet hebt ontvangen ? (1 Cor. IV :

7). En: Het is God, die in u werkt beide

het willen en het werken, naar zijn wel-

behagen (Philipp. II : 13).

HET VIJFDE HOOFDSTUK DER LEER.

van de Volharding der heiligen.

Het eerste Artikel.

Die God naar zijn voornemen tot de
gemeenschap van zijnen Zoon, onzen
Heere Jezus Christus, roept, en door
den H. Geest wederbaart, die verlost
Hij wel van de heerschappij en slavernij

der zonde, doch Hij verlost hen in dit

leven niet ganschelijk van het vleesch
en het lichaam der zonde.

II.

Hieruit spruiten de dagelijksche zon-
den der zwakheid, en ook aan de al-

lerbeste werken der heiligen kleven
gebreken. Hetwelk hun gestadig oor-

zaak geeft f-^ ?ich voor God te ver-

ootmoedigen, hunne toevlucht tot den
gekruisigden Christus te nemen, het
vleesch hoe langer hoe meer door den
Geest des gebeds en heilige oefeningen
der Godvruchtigheid te dooden, en naar
het eindperk der volmaaktheid te zuch-
ten, totdat zij, van dit lichaam des
doods ontbonden zijnde, met het Lam
Gods in de hemelen zullen regeeren.

UI.

Ter oorzake van deze overblijfse-

len der inwonende zonde, en ook van-
wege de aanvechtingen der wereld en
des satans, zouden de bekeerden in die

genade niet kunnen volstandig blijven,

zoo zij aan hunne eigene krachten
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overgelaten werden. Maar God is ge-

trouw, die hen in de genade, hun een-

maal gegeven, barmhartiglijk beves-

tigt, en ten einde toe krachtiglijk be-

waart.

IV.

En hoewel die macht Gods, waar-
door Hij de ware geioovigen in de
genade bevestigt en bewaart, meerder
is, dan dat zij van het vleesch zoude
kunnen overwonnen worden, zoo wor-
den nochtans de bekeerden niet altijd

alzoo van God geleid en bewogen, dat
zij in sommige bijzondere daden door
hunne eigene schuld van de leiding dei-

genade niet zouden kunnen afwijken,
en van de begeerlijkheden des vleesches
verleid worden, en die volgen. Daarom
moeten zij gestadiglijk waken en bidden,
dat zij niet in verzoekingen geleid

worden. En zoo zij dit niet doen, zoo
kunnen zij niet alleen door het vleesch,

de wereld en den satan tot zware en
ook gruwelijke zonden vervoerd worden,
maar worden zij ook inderdaad, door
Gods rechtvaardige toelating, daartoe
somwijlen vervoerd; gelijk het droevige
vallen *) van David, Petrus, en andere
heiligen, dat ons in de Schrift beschre-

ven is, bewijst.

V.

Met zoodanige grove zonden ver-

toornen zij God zeer, vervallen in

schuld des doods, bedroeven den H.
Geest, verbreken voor eenen tijd de
oefening des geloofs, verwonden zwaar-
lijk hunne conscientie, en verliezen
somwijlen, voor eenen tijd, het gevoel
der genade; totdat hun, wanneer zij

door ernstige boetvaardigheid op den
weg wederkeeren, het vaderlijk aan-
schijn Gods opnieuw verschijnt.

VI.

Want God, die rijk is in barmhar-
tigheid, neemt, naar het onverander-
lijk voornemen der verkiezing, den H.
Geest van de zijnen, ook zelfs in hun

\j De oMicieele uitgave beeft hier: dedroevige
vallen (Lat. tristes lapsus); welke uitdrukking
echter eenigszins moest gewijzigd worden, daar
het woord val, in den hier bedoelden zin, thans
niet in het meervoud kan gebruikt worden.

droevig vallen, niet geheel weg, en laat
hen zóó verre niet vervallen, dat zij

van de genade der aanneming en van
den staat der rechtvaardigmaking uit-

vallen, of dat zij zondigen ter dood,
of tegen den H. Geest, en, van Hem
geheel verlaten zijnde, zichzelven in

het eeuwige verderf storten.

VIL

Want, eerstelijk, in zulk vallen be-

waart Hij nog in hen dit zijn on-

verderfelijk zaad, waaruit zij weder-
geboren zijn, opdat het niet verga, noch
uitgeworpen worde. Ten andere, ver-

nieuwt Hij hen zekerlijk en krachtiglijk

door zijn Woord en Geest tot bekeering;
opdat zij over de bedrevene zonden
van harte, en naar God, bedroefd zijn;

vergeving in het bloed des Middelaars,
door het geloof, met een verbroken
hart, begeeren, en verkrijgen; de genade
van God, die nu met hen verzoend is,

wederom gevoelen; zijne ontfermingen
en trouw aanbidden; en voortaan hunne
zaligheid met vreezen en beven des te

naarstiger werken.

VIII.

Alzoo verkrijgen zij dan dit, niet

door hunne verdiensten of krachten,
maar uit de genadige barmhartigheid
Gods, dat zij noch ganschelrjk van het
geloof en de genade uitvallen, noch
tot den einde toe in den val blijven

of verloren gaan. Hetwelk, zooveel hen
aangaat, niet alleen lichtelijk zoude
kunnen geschieden, maar ook ongetwij-

feld geschieden zoude. Doch ten aanzien
van God, kan het ganschelrjk niet

geschieden ; dewijl noch zijn raad ver-

anderd, noch zijne belofte gebroken,
noch de roeping naar zijn voornemen
herroepen, noch de verdienste, voor-

bidding en bewaring van Christus
krachteloos gemaakt, noch de verzege-

ling des H. Geestes verijdeld of ver-

nietigd kan worden.

IX.

Van deze bewaring der uitverko-

renen tot de zaligheid, en van de
Volharding der ware geioovigen in het
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geloof, kunnen de geloovigen zelven !
)

verzekerd zijn, en zij zijn het ook,

naar de mate des geloofs, waarmede
zij zekerlijk gelooven, dat zij zijn en
altijd blijven zullen ware en levende
leden der Kerke, dat zij hebben ver-

geving der zonden, en het eeuwige
leven.

X.

En dienvolgens spruit deze verze-

kerdheid niet uit eenige bijzondere
openbaring, zonder of buiten het Woord
geschied, maar uit het geloof aan de
beloften Gods, die Hij in zijn Woord
zeer overvloedig tot onzen troost ge-

openbaard heeft; uit het getuigenis des
H. G-eestes, die met onzen geest getuigt,

dat wij kinderen en erfgenamen Gods
zijn ; eindelijk, uit de ernstige en heilige

oefening 2
) van eene goede consciëntie

en van goede werken. En zoo de uit-

verkorenen Gods dezen vasten troost in

deze wereld niet hadden, dat zij de
overwinning behouden zullen, mitsga-
ders dit onbedriegelijk pand der eeuwige
heerlijkheid, zoo zouden zij de ellendig-

ste van alle menschen zijn.

XI.

Ondertusschen getuigt de Schrift, dat
de geloovigen in dit"leven tegen on-
derscheidene twijfelingen desvleesches
strijden, en in zware aanvechting gesteld
zijnde, dit volle betrouwen des geloofs
en deze zekerheid der Volharding niet
altijd gevoelen. Maar God, de Vader
aller vertroosting, laat hen boven het-

geen zij vermogen niet verzocht worden,
maar geeft met de verzoeking ook de
uitkomst; en wekt in hen de verzekerd-
heid der Volharding door den H. Geest
wederom op.

XII.

Doch zóó verre is het van daar,
dat deze verzekerdheid der Volharding
de ware geloovigen hoovaardig en

1) De officieele uitgave heeft hier: zelfs de
geloovigen; welke uitdrukking echter bedoelt

:

de geloovigen zelven ; zooals met volkomen zeker-
heid blijkt uit den Lat. tekst (ipsi fideles).

2) De officieele uitgave heeft hier het woord
betrachting (.Lat. studium), dat echter in den
zin van najaging, nastreving, oefening, thans
niet meer gebruikelijk is.

vleeschelijk-zorgeloos zoude maken, ;dat

zij daarentegen een ware wortel is van
nederigheid, kinderlijke vreeze, ware
Godzaligheid, lijdzaamheid in allen

strijd, vurige gebeden, standvastigheid
in het kruis en in de belijdenis der
waarheid, mitsgaders van vaste blijd-

schap in God; en dat de overdenking
van die weldaad hun een prikkel is

tot ernstige en gedurige beoefening *)

van dankbaarheid en goede werken;
gelijk uit de getuigenissen der Schrift

en de voorbeelden der heiligen blijkt.

XIII.

Wanneer ook het vertrouwen der
Volharding wederom levend wordt
in degenen die van den val weder
opgericht worden, zoo brengt dat in

hen niet voort eenige dartelheid of

veronachtzaming der Godzaligheid,

maar eene veel grootere zorg. om de
wegen des Heeren vlijtiglijk waar te

nemen, die van tevoren bereid zijn,

opdat zij, daarin wandelende, de ver-

zekerdheid van hunne Volharding zou-

den mogen behouden, en opdat het

aanschijn des verzoenden Gods (waarvan
de aanschouwing den Godvruchtigen
zoeter is dan het leven, en waarvan
de verberging bitterder is dan de dood),

om het misbruik van zijne vaderlijke

goedertierenheid niet wederom van hen
afgekeerd worde, en zij alzoo in zwaar-

der kwellingen des gemoeds vervallen.

XIV.

Gelijk het God nu beliefd heeft dit

zijn werk der genade door de predi-

king des Evangelies in ons te beginnen,
alzoo bewaart, achtervolgt en volbrengt

Hij het door het hooren, lezen en
overleggen daarvan, mitsgaders door
vermaningen, bedreigingen, beloften en
het gebruik der H. Sacramenten.

XV.

Deze leer van de Volharding dei-

ware geloovigen en heiligen, mitsgaders
van de verzekerdheid dezer Volharding,
welke God, tot zijns naams eere en

1) De officieele uitgave heeft hier het woord
betrachting (Lat. exercitium), in den zin van
beoefening, en daarom, om misverstand te voor-
komen, door dit woord vervangen.



60 DORDTSCHE LEERREGELS.

tot troost der Godvruchtige zielen, in

zijn Woord zeer overvloediglijk ge-

openbaard heeft, en in de harten der
geloovigen indrukt, wordt wel van het
vleesch niet begrepen, en wordt van
den satan gehaat, van de wereld bespot,

van de onervarenen en hypocrieten
misbruikt, en van de dwaalgeesten
bestreden; maar de Bruid van Christus
heeft haar altijd, als eenen schat van
onwaardeerbaren prijs, zeer teederlijk

bemind, en standvastiglijk verdedigd.
En dat zij dit ook voortaan doe, zal

God bezorgen; tegen denwelken geen
raad geldt, noch eenig geweld iets

vermag. Welken eenigen God, Vader,
Zoon en H. Geest, zij eere en heerlijk-

heid in eeuwigheid, Amen.

Verwerping der dwalingen omtrent de leer

van de Volharding der heiligen.

De rechtzinnige leer verklaard zijnde,

verwerpt de Synode de dwalingen der-

genen,

I.

Die leeren: Dat de Volharding der
ware geloovigen niet is eene vrucht der
verkiezing, of eene gave Gods, door den
dood van Christus verworven; maar
eene voorwaarde des nieuwen Verbonds,
die de mensch vóór zijne beslissende

(gelijk zij spreken) verkiezing en recht-

vaardigmaking door zijnen vrijen wil
moet volbrengen. Want de H. Schrift

getuigt, dat zij uit de verkiezing volgt,

en door de kracht des doods, der ver-

rijzenis en der voorbidding van Christus
den uitverkorenen gegeven wordt: De
uitverkorenen hebben het verkregen, en
de anderen zijn verhard geworden (Rom.
XI: 7). Insgelijks : Die ook zijnen eigenen
Zoon niet gespaard heeft, maar heeft

hem voor ons allen overgegeven, hoe zal

Hij ons ook met hem niet alle dingen
schenken? Wie zal beschuldiging in-

brengen tegen de uitverkorenen Gods?
God is het, die rechtvaardig maakt. Wie
is het, die verdoemt ? Christus is het, die

gestorven is; ja, wat meer is, die ook
opgewekt is; die ook ter rechterhand
Gods is ; die ook voor ons bidt. Wie zal

ons scheiden van de liefde van Christus?
(Rom. VIII: 32-35).

II.

Die leeren: Dat God den geloovigen
mensch wel voorziet met genoegzame
krachten om te volharden, en bereid is

die in hem te bewaren, zoo hij zijn ambt h
doet ; doch al is het nu ook dat alle dingen,
die noodig zijn om in het geloof te vol-

harden, en die God gebruiken wil om
het geloof te bewaren, in het werk gesteld

zijn, dat het dan nog altijd hangt aan het

believen van den wil dat deze -) volharde

of niet volharde. Want dit gevoelen be-

vat in zich een openbaar Pelagianisme;
en terwijl het de menschen wil vrij

maken, zoo maakt het hen roovers van
Gods eere; tegen de voortdurende over-

eenstemming der Evangelische leer, die

den mensch alle stofTe van roemen be-

neemt, en den lof dezer weldaad aan
de genade Gods alleen toeschrijft; en
tegen den Apostel, die getuigt: Dat het

God is, die ons ook zal bevestigen tot het

einde toe, om onstraffelijk te zijn in den
dag van onzen Heere Jezus Christus

(1 Cor. 1 : 8).

III.

Die leeren: Dat de ware geloovigen

en loedergeborenen niet alleen van het

rechtvaardigmakend geloof, insgelijks,

van de'genode en zaligheid ganschelijken

tot den einde toe 3
) kunnen uitvallen, maar

ook dikwijls metterdaad van haar uitval-

len en in der eeuwigheid verloren gaan.
Want deze meening maakt de genade,
rechtvaardigmaking, wedergeboorte, en
voortdurende bewaring van Christus
krachteloos; tegen de uitgedrukte woor-
den van den Apostel Paulus: Dat Chris-

tus voor ons gestorven is, als wij yiog zon-

daars waren; veel meer dan, zijnde nu
gerechtvaardigd door zijn bloed, zullen

wij door hem behouden worden van den
toorn (Rom. V : 8, 9). En tegen den
Apostel Johannes: Een iegelijk die uit

1) Het woord ambt (Lat. officium) staat hier

in zijne oude beteekenis van werk dat als roe-

ping is opgelegd, of, plicht.

2) De officieele uitgave heeft hier het voor-
naamwoord, op wil terugslaande, in het vrouwe-
lijk geslacht. Zie -de noot bij Artt. 12 en 16 van
Hoofdst. III en IV, en bij Art. 3 van de daarop
volgende Verwerping der dwalingen.

3) Voor deze vier woorden heeft de officieele

uitgave: eindelijk. Zie de noot bij Art. 5 van de
Verwerping der dwalingen bij Hoofdst. I.
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God geboren is, die doet de zonde niet,

icant Zijn zaad blijft in hem; en hij kan
niet zondigen, want hij is uit God geboren

(1 Joh. lil : 9). En ook tegen de woorden
van Jezus Christus: Ik geef mijnen
schapen het eeuwige leven ; en zij zullen

niet verloren gaan in der eeuwigheid, en

niemand zal ze uit mijne hand rukken.

Mijn Vader, die ze mij gegeven heeft, is

meerder dan allen; en niemand kan ze

rukken uit de hand mijns Vaders (Joh.

X: 28, 29).

IV.

Die leeren: Dat de ware geloovigen

en wedergeborenen kunnen zondigen de

zonde tot den dood, of tegen den H. Geest.

Dewijl dezelfde Apostel Johannes, nadat
hij in het 5e Kap. van zijnen eersten

Zendbrief, vers 16 en 17, van degenen,
die tot den dood zondigen, gesproken
had, en verboden had voor hen te bid-

den, terstond in het 18e vers daarbij

voegt : Wij weten, dat een iegelijk, die uit

God geboren is, niet zondigt (versta : met
zulke zonde) ; maar die uit God geboren
is, bewaart zichzelven, en deboozevathem
niet (1 Joh. V : 18).

V.

Die leeren : Dat men geene zekerheid
van de toekomende Volharding in dit leven

kan hebben zonder bijzondere openbaring.
Want door deze leer wordt de vaste
troost der ware geloovigen in dit leven
weggenomen, en de twijfeling der Paus-
gezinden in de Kerk weder ingevoerd;
terwijl de H. Schrift deze zekeiheid
telkens afleidt, niet uit eene bijzondere
en buitengewone openbaring, maar uit

de eigene merkteekenen der kinderen
Gods, en uit de zeer standvastige be-

loften Gods. Inzonderheid de Apostel
Paulus: Geen schepsel zal ons kunnen
scheiden van de liefde Gods, welke is

in Christus Jezus onzen Heere (Rom.
VIII : 39). En Johannes: Die zijne gebo-
den bewaart, blijft in Hem en Hij in de-

zen; en hieraan kennen ivij, dat Hij in ons
blijft, namelijk uit den Geest, dien Hij ons
gegeven heeft (1 Joh. III : 24).

VI.

Die leeren: Dat de leer van de ver-

zekerdheid der Volharding en !
) der

zaligheid uit luiren eigenen aard en na-
tuur een oorkussen des vleesches is,

en voor de Godvruchtigheid, goede zeden,
gebeden en andere heilige oefeningen
schadelijk; maar dat het daarentegen
prijselijk is daaraan te twijfelen. Want
deze betoonen, dat zij de kracht dei-

Goddelijke genade en de werking des
inwonenden H. Geestes niet kennen.
En zij wederspreken den Apostel Jo-

hannes, die het tegendeel met uitge-

drukte woorden leert in zijnen eersten
Zendbrief: Geliefden, nu zijn wij kinde-

ren Gods, en het is nog niet geopenbaard,
wal wij zijn zullen. Maar wij weten, dat
als hij zal geopenbaard zijn, wij hem zul-

len gelijk ivezen ; want wij zullen hem zien,

gelijk hij is. En een iegelijk, die deze hope
op hem heeft, die reinigt zichzelven, gelijk

hij rein is (1 Joh. III : 2, 3). Daaren-
boven worden deze wederlegd door de
voorbeelden van de heiligen, zoo des
ouden als des nieuwen Testaments,
dewelke, alhoewel zij van hunne vol-

harding en zaligheid zeker waren, noch-
tans in de gebeden en andere oefenin-

gen der Godzaligheid 2
) volhardend zijn

geweest.

VIL

Die leeren: Dat het geloof dergenen,

die maar voor eenen tijd gelooven, van
het rechtvaardigmakend en zaligma-
kend geloof niet verschilt, dan alleen in

de duurzaamheid. Want Christus zelf,

Matth. XIII : 20 en Luc. VIII : 13 en
vervolgens, stelt klaarblijkelijk daar-

benevens nog drieërlei onderscheid tus-

schen degenen, die maar voor eenen
tijd gelooven, en de ware geloovigen,

als hij zegt, dat gene het zaad ontvan-
gen in eene steenachtige aarde, maar
deze in eene goede aarde of goed harte

;

dat gene zonder wortel zijn, maar deze
eenen vasten wortel hebben; datgene
zonder vruchten zijn, maar deze hunne
vrucht, in onderscheidene mate, met
standvastigheid of volstandigheid voort-

brengen.

1) De officieele uitgave heeft het woordje m
niet. Blijkbaar eene drukfout; zooals de Lat.

tekst ook uitwijst.

2) De officieele tekst heeft hier: zaligheid.

Blijkbaar eene drukfout; ook omdat diezelfde
tekst in het Lat. het woord pietas gebruikt.
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VIII.

Die leeren: Dat het niet ongerijmd

is, dat de mensch, zijne eerste weder-

geboorte verloren hebbende., wederom
opnieuw, ja menigmaal wedergeboren
worde. Want deze loochenen door deze

leer (\e onverderfelijkheid van het zaad
Gods. waardoor wij wedergeboren wor-
den. Tegen het getuigenis van den Apos-
tel Petrus: Gij die wedergeboren zijt, niet

uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk

zaad (1 Petr. I: 23).

IX.

Die leeren: Dat Christus nergens ge-

beden heeft, dat de geloovigen in het

geloof onfeilbaarlijk zouden volharden.

Want zij wederspreken Christus zelven,

dewelke zegt: Ik heb voor u gebeden,

Petrus, dat uw geloof niet ophoude (Luc.

XXII : 32). En den Evangelist Johan-
nes, dewelke getuigt, dat Christus niet

alleen voor de Apostelen, maar ook voor
alle degenen, die door hun woord ge-

looven zouden, gebeden heeft: Heilige

Vader, bewaar ze jn uwen naam; en:
Ik bid niet, dat Gij hen uit de wereld
wegneemt, maar dat Gij hen bewaart
van den booze (Joh, XVII: 11, 15, 20).



De Apostolische Geloofsbelijdenis,

AANGEHAALD IN ART. 9 DER BELIJDENIS.

Dejin Art. 9 der Belijdenis bedoelde „ge-

loofssom der Apostelen" is het twaalftal artikelen
des geloofs, dat in alle Kerken reeds vanouds
den naam heeft van „Symbolum Apostolicum"

;

d. w. z. de oudste kerkelijke geloofsbelijdenis,

naar de formuleering, die, voor bijna alle arti-

kelen in de tweede eeuw reeds vaststaande,
daarna nog door enkele bijvoegingen is uit-

gebreid, en toen door de Kerken algemeen is

aangenomen; hetzij formeel (door de Westersche

Kerken, en dus ook door de Kerken der Her-
vorming) of metterdaad (door de Oostersche of
Grieksche Kerken, omdat in de aldaar geldende
„Geloofsbelijdenis van Nicea" de Apostolische
Geloofsbelijdenis bijna geheel is opgenomen).
De tekst van dit stuk is bij alle Kerken geheel
dezelfde; slechts met eene kleine uitzondering
in A rt. 9, waar de bij vele Kerken geldende redac-
tie het woord „Christelijke" (dat eigenlijk in het
woord „Kerk" ook reeds begrepen is) niet heeft.

[1.] Ik geloof in God den Vader, den
Almachtige, Schepper des hemels en
der aarde.

[2.] En in Jezus Christus, zijnen eenig-

geborenen Zoon, onzen Heere; [3.] die

ontvangen is van den Heiligen Geest,

geboren uit de maagd Maria; [4.] die

geleden heeft onder Pontius Pilatus,

is gekruisigd, gestorven en begraven,
nedergedaald ter helle; [5.] ten derden
dage wederom opgestaan van de doo-

den; [6.] opgevaren ten hemel, zittende

ter rechterhand Gods des almachtigen
Vaders; [7.] van waar Hij komen zal

om te oordeelen de levenden en de
dooden.

[8.] Ik geloof in den Heiligen Geest,

[9.] Ik geloof eene heilige, algemeene,
Christelijke Kerk, de gemeenschap der
heiligen; [10.] vergeving der zonden;
[11.] wederopstanding des vleesches;
[12.] en een eeuwig leven.

De Geloofsbelijdenis van Nicea,

AANGEHAALD IN ART. 9 DER RELIJDENIS.

De in Art. 9 der Belijdenis bedoelde „geloofs-

som van Nicea" is het Algemeen Christelijk
Formulier van eenigheid, dat reeds sedert vele

eenwen met den naam van „Symbolum Ni-
caenum" pleegt te worden aangeduid; d. w. z.

de .geloofsbelijdenis, die wei in zich bevat, zelfs

bijna woordelijk, wat het Algemeen Concilie
van Nicea in het jaar 325 als belijdenis heeft
vastgesteld, maar die toch eerst in den loop
dierzelfde eeuw elders is opgesteld, en die van
de Niceensche belijdenis hierin verschilt, dat
de eerste helft een paar uitdrukkingen minder
heeft, en daarentegen de tweede helft vele be-
palingen heeft, die in de belijdenis van Nicea
nog niet voorkomen. Dit Formulier (waarvan

de tekst in de kerkboeken hier te lande reeds
van ouds zeer onvolledig en foutief is) is hier
afgedrukt, niet naar de Grieksche redactie,
die voor de Oostersche of Grieksche Kerken
geldigheid heeft, maar naar de Latijnsche re-

dactie, die in de Westersche Kerken, en du«i

ook in de Kerken der Hervorming, is aange-
nomen. Onder de drie punten, waarop deze ver-
schillen, zijn er twee, die van minder gewicht
zijn; namelijk, dat by de woorden „gelooven,"
„behjden" en „verwachten," de Gr. tekst het
meervoud heeft („wij gelooven" enz.), de Lat.
het enkelvoud („ik geloof," enz.); en dat bij de
belijdenis over de Kerk, de Gr. tekst heeft:
„[ik geloof] in ééne," enz., de Lat.: „fik geloof]
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ééne," enz. (zonder het voorzetsel rin"). Maar
van groote beteekenis is liet derde verschil-

punt, dat zeUX na langdurigen strijd, ten slot-

te veel heeft bïfged ragen tot de blijvende
scheuring tusschen de Westersche en de Oos-

tersche Kerken; hierin bestaande, dat, bij de
bepaling van den uitgang van den Heiligen
Geest, de Gr. tekst heeft: „die van den Vader
uitgaat," de Lat.: „die van den Vader en den
Zoon uitgaat."

Ik geloof in éénen God, den almachti-
gen Vader, Schepper des hemels en der

aarde, aller zienlijke en onzienlijke din-

gen. En in éénen Heere Jezus Christus,

den eeniggeborenen Zone Gods, geboren
uit den Vader vóör alle eeuwen ; God uit

God, licht uit licht, waarachtig God uit

waarachtig God, geboren, niet gemaakt,
van hetzelfde wezen met den Vader,
door welken alle dingen gemaakt zijn.

Die om ons menschen en om onze za-

ligheid is nedergekomen uit den he-

mel, en vleesch geworden is van den
Heiligen Geest uit de maagd Maria, en
een mensch is geworden ; ook voor ons
gekruisigd is onder Pontius Pilatus, ge-

leden heeft, en begraven is; en ten der-

den dage opgestaan is naar de Schrif-

ten, en opgevaren is ten hemel; zit ter

rechterhand des Vaders, en zal weder-
komen met heerlijkheid om te oordee-
len de levenden en de dooden; wiens
rijk geen einde zal hebben. En in den
Heiligen Geest, die Heere is en levend
maakt, die van den Vader en den Zoon
uitgaat, die te zamen met den Vader
en den Zoon aangebeden en verheerlijkt

wordt, die gesproken heeft door de Pro-

feten. En ééne, heilige, algemeene en
Apostolische Kerk. Ik belijd éénen Doop
tot vergeving der zonden, en ik ver-

wacht de opstanding der dooden, en
het leven der toekomende eeuw. Amen.

De Geloofsbelijdenis van Athanasius,

AANGEHAALD IN ART. 9 DER BELIJDENIS.

De in Art. 9 der Belijdenis bedoelde „geloofs-

som van Athanasius" is de geloofsbelijdenis

van de leer der Drieëenheid en van de leer over
Christus, welke de slotsommen samenvat van
den kerkdijken strijd, die tot handhaving van
die leer in de vierde eeuw (en ook nog in de
eerste helft der vijfde eeuw) is moeten gevoerd
worden, en welke daarna, naar het eerste woord
van den oorspronkelijken (Latijnschen) tekst,

het „Symbolum Quicunque," of, naar den kerk-
vader onder wiens leiding die strijd in de
vierde eeuw gevoerd is, het vSymbolum Athana-
6ianum" is genoemd. liet is, althans wat zijn

inhoud betreft, door de Westersche Keiken
metterdaad algemeen aangenomen; en in de
meeste Kerken der Hervorming is het ook for-

meel als oude geloofsbelijdenis overgenomen.
De redactie is bij alle die Kerken dezelfde; al-

leenlijk is er eenig verschil met betrekking tot

de nummering der artikelen. Hier te lande
telt men er gewoonlijk 44, gelijk hier in

den tekst ook is afgedrukt; terwijl men elders,

door bijeenvoeging van de artikelen 19 en 20,

25 en 26, 39 en 40, 41 en 42, slechts tot het ge-

tal van 40 komt.

[1.] Zoo wie wil zalig zijn, dien is

vóór alle ding noodig, dat hij het al-

gemeen geloof houde; [2.] en zoo wie
dit niet geheel en ongeschonden be-

waart, die zal zonder twijfel eeuwiglijk

verderven.

[3.] Hot algemeen geloof nu is dit:

Dat wij den eenigen God in de Drieheid,

en de Drieheid in de Eenheid eeren;

[4.] zonder de personen te vermengen,
of het wezen, de substantie, te deelen.

[5.] Want het is eon andere persoon des
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Vaders, een andere des Zoons, een an-

dere des Heiligen Geestes; [6.] maai-

de Vader, de Zoon en de Heilige Geest

hebben ééne Godheid, gelijke eere, en
gelijke eeuwige heerlijkheid. [7.] Hoe-
danig de Vader is, zoodanig is ook de

Zoon, zoodanig is ook de Heilige Geest.

[8.] De Vader is ongeschapen, de Zoon
is ongeschapen, de Heilige Geest is on-

geschapen; [9.] onmetelijk is de Vader,
onmetelijk is de Zoon, onmetelijk is de

Heilige Geest; [10.] de Vader is eeuwig,
de Zoon is eeuwig, de Heilige Geest is

eeuwig
; [11.] nochtans zijn het niet drie

eeuwige, maar één eeuwige;. [12.] gelijk

ook niet drie ongeschapene, noch drie

onmetelijke, maar één ongeschapene,
en één onmetelijke. [13.] Desgelijks is

de Vader almachtig, de Zoon almach-
tig, de Heilige Geest almachtig; [14.] en
nochtans zijn het niet drie almachtige,
maar één almachtige. [15.] Alzoo ook
is de Vader God, de Zoon God, de Heilige

Geest God
; [16.] en nochtans zijn het niet

drie Goden, maar het is één God
; [17.] al-

zoo is de Vader Heere, de Zoon Heere.de
Heilige Geest Heere; [18.] en nochtans
zijn het niet drie Heeren, maar het is

één Heere; [19.] want gelijk wij dooi-

de Christelijke waarheid gedwongen
worden, eenen iegelijken persoon in het
bijzonder God en Heere te noemen, [20.]

alzoo is ons ook door het algemeen ge-

.loof verboden, drie Goden of Heeren te

belijden. [21.] De Vader is van nie-

mand gemaakt, noch geschapen, noch
gegenereerd; [22.] de Zoon is van den
den Vader alleen, niet gemaakt, noch
geschapen, maar gegenereerd; [23.] de
ïïeilige Geest is van den Vader en den
Zoon, niet gemaakt, noch geschapen,
noch gegenereerd, maar uitgaande. [24.]

Zoo is er dan één Vader, niet drie Va-
ders; één Zoon, niet drie Zonen; één
Heilige Geest, niet drie Heilige Geesten.
[25.] En in deze Drieheid is niets eerst,

noch laatst; niets meest, noch minst;
[26.] maar de gansche drie personen
hebben gelijke eeuwigheid, en zijn mal-
kanderen alleszins gelijk; [27.] zoodat

in alle opzichten, gelijk nu gezegd is,

de Eenheid in de Drieheid, en de Drie-

heid in de Eenheid is te eeren. [28.]

Daarom zoo wie wil zalig zijn, die moet
aldus van de Drievuldigheid gevoelen.

[29.] Maar het is tot de eeuwige za-

ligheid noodig, dat hij ook demensch-
wording van onzen Heere Jezus Chris-

tus trouweiijk geloove. [30.] Zoo is dan
het rechte geloof, dat wij gelooven en
belijden, dat onze Heere Jezus Christus,

Gods Zoon, God is en mensch. [31.] Hij

is God uit de substantie des Vaders,
vóór alle tijden gegenereerd, en mensch
uit de substantie zijner moeder, in den
tijd geboren; [32.] volkomen God, vol-

komen mensch, hebbende eeneverstan-
dige ziele en menschelijk vleesch; [33.]

den Vader gelijk naar de Godheid,
minder dan de Vader naarde mensch-
heid. [34.] En hoewel Hij God is en
mensch, zoo is Hij nochtans niet twee,
maar één Christus; [35.] Hij is één,

niet door verandering van de Godheid
in het vleesch, maar door de aanneming
der menschheid in God; [36.] Hij is

één, niet door de vermenging der sub-

stantie, maar door de eenheid des per-

soons; [37.] want gelijk de verstandige
ziele en het vleesch één mensch zijn,

alzoo is God en de mensch één Christus.

[38.] Dewelke geleden heeft om onzer
zaligheid wille, nedergedaald is ter helle,

ten derden dage wederopgestaan van
de dooden; [39.] opgeklommen ten
hemel, zit ter rechterhand Gods des
almachtigen Vaders; [40.] en zal van
daar komen oordeelen de levenden en
de dooden; [41.] bij wiens komst alle

menschen zullen wederopstaan met
hunne lichamen; [42.] en zullen van
hunne eigene werken rekenschap geven;

[43.] en die goed gedaan hebben, zullen

in het eeuwige leven gaan; maar die

kwaad gedaan hebben, in het eeuwige
vuur.

[44.] Dit is het algemeen geloof; en
zoo wie dit niet trouwelijk en vast

gelooft, die zal niet kunnen zalig zijn.



DE LITURGIE
DER

GEREFORMEERDE KERKEN IN NEDERLAND,
OF

DE FORMULIEREN, BIJ HAAR IN DEN UITERLIJKEN
DIENST GEBRUIKELIJK.

• *&&<

Voor'de Liturgie der Gereformeerde Kerken
in Nederland is, op last en gezag van de Dordt-
«che Synode van 1619, door de Eeviseurs, die

zij voor de eindredactie benoemd heeft, de
authentieke tekst aldus vastgesteld, dat die zou
te vinden zijn in de uitgave, die in 1611 door
de Zeeuwsche Kerken bezorgd was, met inacht-
neming van de kleine wijzigingen, die door
de bedoelde Reviseurs daarin waren aange-
bracht.
Hoe de tekst dan nu vastgesteld was, hebben

deze Reviseurs in 1621 aan de Kerken mede-
gedeeld ; maar tot dat Rapport hebben zij zich

ook bepaald, zonder tevens te zorgen voor eene
officieele uitgave. En toen zijn de drukkers,
die daarna de Liturgie hebben uitgegeven, toch
den tekst blijven volgen, die reeds van de oudste
uitgaven af meest gebruikelijk was; wel met
overneming van de wijzigingen van de Reviseurs,
voor zooveel dit bij dien tekst niet onmogelijk
was; maar niet altijd met de noodige nauw-
keurigheid hierbij te werk gaande ; en voorts
het verschil met den officieelen tekst vaak nog
grooter makende, door een aantal fouten en
willekeurige wijzigingen.
Met het oog op de velerlei verwarring, die

daarvan het gevolg was, heeft de Particuliere
Synode van Zuid-Holland, ruim eene eeuw later,

maatregelen genomen om den officieelen tekst
geheel zuiver te doen uitgeven. Maar de Depu-
taten, die dat in last kregen, hoewel duidelijk
jn het licht stellende wat de eeniglijk authen-
tieke tekst was, hebben toch, met goedvinden
van de Synode zelve, dien tekst niet gevolgd,
maar den ouderen tekst, volgens eene redactie die
reeds voorkomt in een paar uitgaven van hetjaar
1639, eenvoudig herdrukt; als reden hiervoor op-
gevende, dat in die redactie de taal iets minder
verouderd was en de aanhalingen uit de Schrift
ook reeds meest gewijzigd waren naarde pas te-

voren verschenen Staten-vertaling; terwijl zij

voorts, naar het oordeel van die Deputaten, met
den officieelen tekst „in meest al het zakelijke
overeenkwam 7

', welke overeenstemming „in den
zin en de meening" de zaak was, waarop liet, hun-
nes inziens, bij zulk eene uitgave aankwam. Al-
leenlijk gaven zij ten slotte eene Bijlage, waarin
zij vermeldden, ofschoon niet volledig, waarin

de door hen uitgegeven tekst van den officieelen

verschilde.
Door ,die uitgave van het jaar 1737 is toen zeer

bevorderd, dat de bedoelde redactie allengs de ge-
wone geworden is. Toch beantwoordt zij niet aan
hetgeen de Kerken zelve hebben vastgesteld. En
natuurlijk~moet dit laatste blijven gelden, zoo-
lang de Kerken zelve het niet gewijeigd hebben.
Daarom is de hier volgende uitgave dan ook

geheel met dien officieelen tekst in overeenstem-
ming gebracht; slechts met een paar kleine
uitzonderingen, waarvan telkens in de noten
rekenschap gegeven wordt; en voorts met weg-
lating van de Schriftplaatsen, die bij ver het
grootste gedeelte van de Liturgie, ten bewijze
dat zij 'geheel aan de Schrift ontleend is, in
den officieelen tekst, evenals in de meeste uit-

gaven van de 16e eeuw, op den kant waren
aangeteekend; daar toch deze cijfers uit den
aard der zaak tot de Liturgie niet behooren.
De veranderingen, die in deze uitgave zijn aan-
gebracht, hetzij om taalkundige redenen, of
wel om den tekst der Staten-vertaling overal te

gebruiken, zijn eigenlijk geene veranderingen te

noemen, daar zij juist noodig zijn, om den
officieelen tekst geheel denzelfden te laten,

d. w. z. om hem voor onzen tijd nog geheel
hetzelfde te doen zeggen als drie eeuwen ge-

leden. Om het aantal noten niet te zeer te ver-

menigvuldigen, zijn zulke veranderingen daarin
niet aangeteekend; slechts met uitzondering
van enkele plaatsen, vooral in de zoo bekende
Formulieren voor Doop en Avondmaal, waar de
aanteekening noodig of wenschelijk scheen.
Waar de gangbare en algemeen bekende

redactie anders is dan de officieele, is die af-

wijking, voor zoover zij eenige beteekenis heeft,

in de noten opgenomen. Waar echter het ver-

schil hierin bestaat, dat de gangbare redactie

geheele opstellen heeft, die tot den officieelen

tekst niet behooren (sommige Gebeden, het
Kort Begrip, de Ziekentroost, enz.), daar zijn

zulke stukken in den tekst geplaatst, maar dan
tusschen vierkante haakjes. En voorts is in

de noten ook het noodige aangeteekend omtrent
de volgorde der Gebeden en der Dienstformu-
lieren, en omtrent enkele bijzonderheden die

nog op den tekst betrekking hebben.
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CHRISTELIJKE GEBEDEN,

DIE IN DE VERGADERINGEN DER GELOOVIGEN, IN DE HUIZEN
DER CHRISTENEN, EN ELDERS GEBRUIKT WORDEN,

*$***

In de oudste uitgaven van onze Liturgie
«tonden doorgaans eerst de Dienstformulieren,
voor zoover zij toen reeds bestonden (nl. die
voor Kinderdoop, Avondmaal en Huwelijksbe-
vestiging), en daarna volgden dan de Gebeden.
In de uitgave van 1611, die bij de vaststelling
van den ofricieelen tekst ten grondslag gelegd
werd, was die orde behouden, en waren de
overige Formulieren daaraan toegevoegd naar
de tijdsorde waarin zij vervaardigd waren. De
Gebeden stonden daar dus midden tusscben de
Dienstformulieren in; en de Reviseurs, die de
Dordtsche Synode in 1619 benoemd heeft, heb-
ben te dien aanzien in hun Rapport geene op-
merking gemaakt. Toch was zulke plaatsing

zeer zonderling; en daarom was het alleszins
begrijpelijk, dat bijna alle volgende uitgaven die
niet overnamen, maar de Dienstformulieren
bijeenvoegden, en de Gebeden daaraan lieten
voorafgaan. Die vooraanplaatsing der Gebeden
kan ook eigenlijk gezegd worden, door de Ker-
ken zelve te zijn goedgevonden; want in het be-
sluit, dat de Dordtsche Synode met betrekking
tot de Liturgie genomen heeft, en waarin hare
onderscheidene deelen achtereenvolgens worden
opgenoemd, worden allereerst de Gebeden ver-
meld. Met betrekking tot de opeenvolging der
Gebeden zelve, is de officieele volgorde, waar-
van de thans gangbare redactie veelszins af-

wijkt, hier hersteld.

[Bede by den aanvang van de samenkomst
der gemeente.]

Onze hulpe is in den name des HEE-
REN, die hemel en aarde gemaakt heeft.

Amen 1
).

Eene algemeene belijdenis der zonden, en ge-

bed des Zondags vóór de Predikatie,

en op vast- en biddagen 2
).

O eeuwige God en allergenadigste
Vader, wij verootmoedigen onszelven
uit den grond des harten voor uwe
hooge majesteit, tegen welke wij zoo me-
nigmaal en zoo gruwelijk gezondigd heb-
ben, en bekennen, dat (zoo Gij met ons
in het gericht wilt gaan) wij niet anders
dan den eeuwigen dood verdiend hebben.
Want behalve dat wij allen door de

1) Dit korte Votum, aan Ps. CXXIV : 8 ont-
leend, is reeds sedert meer dan 272 eeuw ir.de
meeste uitgaven weggebleven, doordat het in
den tekst van de 16e eeuw nog niet voorkwam.
Toch behoort het (hoewel zonder opschrift), tot
den officieelen tekst ; even goed als de Zegen die
achter het Gebed na de Predikatie in bijna alle
uitgaven van de Liturgie is behouden gebleven.

2) In plaats van dit opschrift, dat de officieele
tekst heeft, is reeds sedert meer dan 2V2

eeuw
in de meeste uitgaven nagedrukt, wat reeds in
de 16e eeuw als opschrift voorkomt: „Gebed des
Zondags vóór de Predikatie."

erfzonde voor U onrein en kinderen
des toorns zijn, ontvangen uit zon-
dig zaad, en in ongerechtigheid gebo-
ren, waardoor allerhande booze lusten,

tegen U en onzen naaste strijdende,

in ons wonen, zoo hebben wij nog bo-

vendien met de daad uwe geboden me-
nigmaal en zonder ophouden overtre-
den, nalatende wat Gij ons geboden hadt,
en doende wat ons klaarlijk verboden
was. Wij hebben allen als schapen ge-

dwaald, en hebben grootelijks tegen U
gezondigd, hetwelk wij bekennen, en
het is ons van harte leed; ja wy be-

lijden, tot onze vernedering en tot prijs

van uwe ontferming te onswaarts, dat
onze zonden het getal van de haren
onzes hoofds te boven gaan, en dat wy
tien duizend talenten schuldig zyn,
waartegen wij niets hebben om te be-

talen; waarom wij ook niet waardig
zijn uwe kinderen genaamd te worden,
noch onze oogen op te slaan ten he-
mel, om onze gebeden voor U uit te

spreken. Nochtans, o Heere God en
barmhartige Vader, wetende dat Gij den
dood des zondaars niet begeert, maar
dat hij zich bekeere en leve, en dat
uwe barmhartigheid oneindig is, die

Gij bewijst aan degenen die zich tot
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U bekeeren; wij roepen U van harte
aan, in het vertrouwen op onzen Mid-
delaar Jezus Christus, die het Lam
Gods is, dat de zonde der wereld weg-
neemt, en bidden U, dat Gij wilt me-
delijden hebben met onze zwakheid,
ons om Christus' wille alle onze zon-

den vergevende. Wasch ons in de zui-

vere fontein zijns bloeds, opdat wij rein

en sneeuwwit worden. Dek onze naakt-
heid met zijne onschuld en gerechtig-

heid, om de eere uws naams. Reinig
ons verstand van alle blindheid, en
onze harten van allen moedwil en hard-
nekkigheid. Open thans den mond uws
dienaars, en vervul dien met uwe wijs-

heid en kennis, opdat hij uw woord
zuiverlijk en vrijmoediglijk verkondige.
Bereid ook ons aller harten, opdat wij

datzelve hooren, verstaan en bewaren
mogen. Schrijf uwe wetten (naar uwe
belofte) in de tafelen onzer harten, en
geef ons lust en kracht daarin te wan-
delen, tot prijs en eere uws naams en
tot stichting uwer gemeente.

Dit alles, o genadige Vader, bidden
en begeeren wij in den naam van Je-

zus Christus, die ons alzoo heeft lee-

ren bidden:
Onze Vader, die in de hemelen zij't

;

Uw naam. worde geheiligd.

Uw koninkrijk komc.
Uw wil geschiede, gelijk in den hemel,

alzoo ook op de aarde.

Geef ons heden ons dagelijksch brood.

En vergeef ons onze schulden, gelijk

ook wij vergeven onzen schuldenaren.
En leid ons niet in verzoeking, maar

verlos ons van den booze.

Want uiv is het koninkrijk, en de
kracht, en de heerlijkheid in der eeuwig-

heid. Amen.

Een gebed voor allen nood der Christenheid,

om gebruikt te werden op den rustdag

na de eerste Predikatie.

Almachtige, barmhartige God, wij be-

kennen bij onszelven, en belijden voor
U, gelijk het de waarheid is, dat w;j

niet waardig zijn onze oogen op te slaan

ten hemel, en ons gebed voor U te bren-

gen, indien Gij aanzien wilt onze ver-

diensten en waardigheid. Want onze
consciOntirii beschuldigen ons, en onze

zonden geven getuigenis tegen ons. Wij
weten ook, dat Gij een rechtvaardig
Rechter zijt, straffende de zonden der-

genen, die uwe geboden overtreden.
Maar, o Heere, naardien Gij ons bevo-
len hebt, U in allen nood aan te roe-

pen, en uit uwe onuitsprekelijke barm-
hartigheid beloofd hebt, onze gebeden
te verhooren, niet vanwege onze ver-

dienste^ die geene zijn, maar om de
verdienste van onzen Heere Jezus Chris-

tus, welken Gij ons tot eenen Midde-
laar en Voorspreker voorgesteld .hebt;,

zoo verzaken wij alle andere hulpe, en
hebben onze toevlucht alleen tot uwe
barmhartigheid.

Eerstelijk l
), o Heere, wij belijden dat

Gij ons zoo vele weldaden bewezen
hebt, dat het ons onmogelijk is die te

bedenken, veel minder uit te spreken;
en inzonderheid dat Gij ons gevoerd
hebt tot het licht uwer waarheid, en
tot de kennis van uw heilig Evangelie.

Daarentegen hebben wij door onze on-

dankbaarheid uwe weldaden vergeten

;

wij zijn van U afgeweken, en hebben
onze eigene begeerlijkheden gevolgd, 17

niet eerende, gelijk wij schuldig waren.
Dies 2

) hebben wij grootelij ks gezondigd.

1) Het begin van deze alinea luidt in de thans
gangbare redactie eenigszins anders dan in den
hierboven afgedrukten otticieelen tekst. In bijna

alle uitgaven van de Liturgie is reeds sedert

meer dan 21
/, eeuw de tekst der 16e eeuw hier

nagedrukt, zoodat de eerste volzin aldus gelezen

wordt:
..Eerstelijk, o Heere, benevens de ontelbare

weldaden, die Gij in het gemeen aan alle men-
schen op aarde bewijst, hebt Gij ons inzonder-

heid zooveel genade bewezen, dat het ons on-
mogelijk is, die te bedenken of uitte spreken:
namelijk, dat Gij ons verlost hebt uit den jam-
merlijken dienst des duivels en aller afgoderij,

waarin wij gevangen lagen, en ons gevoerd
hebt tot het licht uwer waarheid, en tot de
kennis van uw heilig Evangelie. Daarentegen
hebben wij", enz.

2) Van hier af, tot het einde der alinea, ie

de thans gangbare redactie veel uitvoeriger dan
de hierboven afgedrukte ofhcieele tekst. In bijna

alle uitgaven van de Liturgie is reeds sedert

meer dan 2' „ eeuw de tekst der l(ie eeuw hier

nagedrukt, zoodat deze drie volzinnen vervangen
zijn door het volgende:

„Dies hebben wij gruwelijk gezondigd, o

Heere, en U grootelijks vertoornd, coodat wij,

zoo Gij met ons wildet handelen naar dat wij

verdiend hebben, niet anders zouden hebben
te verwachten, dan den eeuwigen dood en
verdoemenis. Ja wij merken ook. o Heere, in

de kastijdingen, die Gij ons dagelijks toeschikt,

dat Gij U terecht over ons vertoornt. Want
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sri zoo Gij met ons in het gericht

wildet treden, wij zouden niet anders
hebben te verwachten dan den eeuwigen
dood en verdoemenis. Maar, o Heere,
aanschouw het aangezichte uws Ge
zalfden, en niet onze zonden, opdat uw
toorn door zijn voorbidden gestild

worde. Bekrachtig in ons de genade
uws Geestes, die dagelijks meer en meer
ons vleesch met alle zijne booze lusten

doode, en ons vernieuwe tot een beter

leven.

En overmits het U behaagt, dat men
bidde voor alle menschen, zoo bidden
wij U, dat Gij uwen zegen wilt geven

aangezien Gij rechtvaardig zijt, zoo straft Gij

niemand zonder oorzaak; en wij zien ook nog
uwe hand opgeheven, om ons nog meer te

straffen. Maar al ware het, dat Gij ons nog
veel harder straftet, dan Gij tot nog toe gedaan
-hebt, ja al vielen alle de plagen over ons,
waarmede Gij de zonden van uw volk Israël
^bezocht hebt; zoo zouden wij nochtans moeten
bekennen, dat Gij ons geen onrecht doen zoudt.
„Maar o Heere, Gij zijt onze God, en wij zijn

maar aarde en stof; Gij zijt onze Schepper, en
wij zijn het werk uwer handen; Gij zijt onze
.Herder, en wij zijn uwe schapen; Gij zijt onze
Verlosser, en wij zijn degenen, die Gij verlost
•hebt; Gij zijt onze Vader, en wij zijn uwe kin-
deren en erfgenamen. Daarom, straf ons toch
niet in uwen toorn, maar kastijd . ons genadig-
lijk. En onderhoud veel meer het werk, dat
Gij in ons door uwe barmhartigheid begonnen
hebt, opdat de gansche wereld wete en bekenne,
dat Gij onze God en Zaligmaker zijt. Uw volk
Israël heeft ü menigmaal vertoornd, en Gij hebt
:ze terecht gestraft; maar zoo dikwijls zij zich
weder tot ü bekeerden, hebt Gij ze altijd in
genade aangenomen. En hoe zwaar ook hunne
zonden en misdaden waren, zoo hebt Gij noch-
tans die plagen, die hun toebereid waren, af-
gewend vanwege het verbond, hetwelk Gij ge-
maakt hebt met uwe dienaren, Abraham, Izak
en Jakob, en hebt alzoo het gebed uws volks
nooit van U verstooten. Nu hebben wij, door
uwe genade, even datzelfde verbond, hetwelk
Gij in de hand van Jezus Christus, onzen Mid-
delaar, tusschen ü en alle geloovigen hebt
opgericht; ja het is nu zooveel heerlijker en
krachtiger, nadat Christus, met zijn heilig lijden
-en sterven, en ingang in zijne heerlijkheid, het
bevestigd en vervuld heeft. Daarom, o Heere,
verzakende onszelven, en alle menschelijke
iinlpe, hebben wij onze toevlucht alleen tot
het zalige genadeverbond, door hetwelk onze
Heere Jezus Christus (tot eene volkomene
offerande zijn lichaam éénmaal aan het kruis
voor ons overgevende) ons met ü in eeuwigheid
verzoend heeft. Daarom, o Heere, aanschouw
het aangezichte uws Gezalfden, en niet onze
.zonden, opdat uw toorn door zijn voorbidden
gestild worde, en dat uw aanschijn over ons
lichte tot onze vreugde en zaligheid.

„Wil ons ook voortaan in uw heilig geleide
«en bescherming aannemen, en ons regeeren met

over de leer van uw heilig Evangelie,
opdat het overal verkondigd en aan-
genomen worde, opdat de gansche we-
reld vervuld worde met uwe zaligma-
kende kennis, opdat de onwetenden
bekeerd, de zwakken gesterkt worden,
en een iegelijk uwen heiligen naam,
niet alleen met woorden, maar ook
met de daad groot make en heilige. Wil
tot dat einde getrouwe Dienaars in

uwen oogst zenden, en die alzoo be-

gaven, dat zij hunnen dienst getrou-

welijk mogen bedienen. Daarentegen
wil uitroeien alle valsche leeraars,

grijpende wolven en huurlingen, die

hunne eigene eere en nuttigheid zoeken,
en niet de eere uws heiligen naams
alleen, noch der arme menschen wel-
vaart en zaligheid.

Wil ook uwe Christelijke gemeenten,
die Gij overal geroepen hebt, genadiglijk

bewaren en regeeren, in eenigheid des
waarachtigen geloofs en Godzaligheid
des levens, opdat uw rijk dagelijks

moge toenemen, en des satans rijk te

schande worde, totdat uw rijk volko-

men worde, als Gij alles zijn zult in

allen.

Wij J
) bidden U ook voor de wereld-

uwen Heiligen Geest, die dagelijks meer en
meer ons vleesch met alle zijne wellusten
doodende, ons vernieuwe tot een beter leven,
en in ons voortbrenge waarachtige vruchten
des geloofs, waardoor uw naam in eeuwigheid
geloofd en geprezen worde, en wij met vurige
begeerte, alle vergankelijke dingen verachtende,
alleen de hemelsche mogen bedenken.
„En overmits het U behaagt", enz.

1) Deze geheele alinea luidt in de thans
gangbare redactie geheel anders dan in den
hierboven afgedrukten officieelen tekst. Deze
heeft hier den tekst der 16e eeuw, voor zooveel
dit mogelijk was, behouden; maar in bijna alle
uitgaven der Liturgie is reeds sedert meer dan
2 1

/, eeuw deze alinea geformuleerd als volgt:
„Inzonderheid bidden wij TT voor de Over-

heden, die het ü beliefd heeft over ons te
stellen: voor de Hoogmogende Heeren Staten
Generaal van deze Vereenigde Nederlanden, en
voor den Raad van State, voor N. onzen ge-
trouwen Gouverneur, voor mijne Heeren de
Staten van dit Land, en de Heeren Gecommit-
teerde Raden, voor mijne Heeren vanden Ho ve
Provinciaal, en voor den achtbaren Magistraat.
Schout, Burgemeesteren, Schepenen en Raad
dezer stad. Verleen hun allen uwe genade en
gaven, een iegelijk in zijn beroep en staat,
waarin hij van U gesteld is, opdat zij het volkj
dat Gij hun toebetrouwd hebt, wijselijk regeeren,
kloekelijk beschermen, uwendienstgetrouwelijk
handhaven, en de justitie aan hunne onder-
danen recht bedienen. Wil voorzitten met uwen
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rijke Regeering: voor alle Koningen,
Vorsten en Heeren 1

). Maar
inzonderheid bidden wij voor degenen
die Gij over ons gesteld hebt: 2

).

Geef dat hunne regeering daartoe ge-

richt zij, dat de Koning aller Koningen
over hen en hunne onderdanen regeeren
moge, en het rijk des duivels, hetwelk
een rijk is van alle schandelijkneden
en ongerechtigheden, door hen, als uwe
dienaars, hoe langer hoe meer verstoord
en te niete gemaakt worde, en dat wij
onder hen een gerust en stil leven leiden
mogen, in alle Godzaligheid en eerbaar-
heid.

Voorts bidden wij U voor alle onze
medebroeders, die onder den Paus of
Turk vervolging lijden. Wil hen met
uwen Heiligen Geest troosten, en ge-

nadiglijk daaruit verlossen ; en laat niet

toe, dat 3
) de gedachtenis uws naams

op aarde uitgeroeid worde, opdat de
vijanden uwer waarheid zich niet be-

roemen tot uwe oneer en lastering.

Maar indien het uw Goddelijke wil is,

dat de gevangene Christenen met hun-
nen dood der waarheid getuigenis ge-

Heiligen Geest in hunne samenkomsten, opdat
zij in alle zaken niet anders, dan hetgene goed
en behoorlijk is, besluiten, en daarna dit ook
gelukkiglijk uitvoeren mogen; ten einde deze
Landen tegen hunne vijanden bewaard, de
kwaaddoeners gestraft, en de vromen voorge-
staan zijnde, uw naam daardoor geëerd, en het
rijk van den Koning der Koningen, Christus
Jezus, bevorderd moge worden, en wij een
gerust en stil leven leiden mogen, in alle God-
zaligheid en eerbaarheid.
„Voorts bidden wij U", enz.

1) In den ofiicieelen tekst volgt hier: „als.

voor den Koning van Groot-Brittannië en alle

andere, dewelke uwe kerke voorstaan, of haar
herberg vergunnen in hunne landen". Eene
voorbede, die thans niet meer aldus zoude
kunnen worden uitgesproken en die daarom
hierboven is weggelaten.

2) In den officieelen tekst volgt hier: „als,

de Hoogmogende Heeren Staten Generaal van
de vereenigde vrije Nederlanden; voor zijne
Excellentie den Prins van Oranje; voor de
Edelmogende Heeren Staten van N. N., en
hunne Gecommitteerde Raden; alsook voorde
Achtbare en wijze Overheid dezer N. ; mitsgaders
voor de Bevelhebbers over het krijgsvolk te
water en te land". Eene voorbede, die thans
natuurlijk op andere wijze te formuleeren is, en
die daarom hierboven niet in den vroegeren
vorm is afgedrukt.

3) In bijna alle uitgaven der Liturgie zijn,

uit den tekst der 16e eeuw, hier eenige woor-
den ingevoegd; nl. „dat uwe Christenheid gan-
Bchelijk verwoest, en de gedachtenis," enz.

ven en uwen naam prijzen, zoo geef
hun troost in hun lijden, dat zij zulks-
van uwe vaderlijke hand opnemen, en r

daarin uwen wil volgende, standvastig
blijven, hetzij in leven of in sterven.
tot uwe eere, tot stichting uwer ge-
meente, en tot hunne zaligheid.

Wij bidden ook voor allen, die Gij kas-
tijdt met armoede, gevangenis, krank-
heid des lichaams, of aanvechting naar
den geest. Troost hen allen, o Heere,.
naar dat Gij weet, dat hun nood het
vereischt. Geef dat hunne kastijding
hun diene tot erkenning hunner zon-
den, en betering huns levens. Wil hun
ook geven volstandige geduldigheid.
verzoet hun lijden, en verlos hen ein-

delijk; opdat zij zich over uwe goed-
heid verblijden, en uwen naam eeu-
wiglijk prijzen. Troost *) ook alle we-
duwen en weezen, gelijk Gij hun Vader
zijt. Wil alle bevruchte vrouwen, en
die in barensnood zijn, eene goede
verlossing geven, en de kranke kraam-
vrouwen oprichten. Wil in alle dege-
nen, die krankzinnig zijn, vermeerde-
ren de goede gaven des verstands, op-

dat zij die aanwenden tot grootmaking
uws naams en stichting huns naas-

ten.

Eindelijk, o Heere, wil ons en de on-

zen, mitsgaders alles wat ons aangaat,,

in uwe bescherming en bewaring ne-

men; voornamelijk 2
) die uitgereisd zijn

te water en te land, in zorgelijke we-
gen, tot bevordering van uwe Kerke of
de welvaart des Lands, of ook om hunne
eigene eerlijke zaken. Zegen ook de
vruchten der aarde, geef het daarvoor
gunstige weder, en vruchtbaren was-
dom ; en geef dat wij in ons beroep naar
uwen wil mogen leven, en de gaven,
die wij van uwen zegen ontvangen, al-

zoo gebruiken, dat zij ons niet verhin-

deren, maar veel meer ons bevorderlijk

zijn tot het eeuwige leven. Sterk ons

1) De voorbeden, die van hier af tot het einde
der alinea in den officieelen tekst gevonden
worden, kwamen in den tekst der 16e eeuw nog
niet voor, en zijn daardoor reeds sedert ruim
27j eeuw in de gangbare redactie weggelaten.

2) De voorbeden, die van hier af tot aan de
woorden : „geef dat wij in ons beroep," in den
officieelen tekst gevonden worden, kwamen in

den tekst der 16e eeuw nog niet voor, en zijn

daardoor reeds sedert ruim 2'/., eeuw in de
gangbare redactie weggelaten.
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ook in alle aanvechtingen, opdat wij

in het geloof strijdende overwinnen
mogen, en hiernamaals met Christus
het eeuwige leven bezitten.

Om alle deze dingen bidden wij U,
gelijkerwijs onze getrouwe Heere en
Zaligmaker Jezus Christus zelf ons ge-

leerd heeft:

Onze Vader die in de hemelen zijt;

Uw naam xoorde geheiligd.

Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, gelijk in den hemel,

alzoo ook op de aarde.

Geef ons heden ons dagelijksch brood.
En vergeef onze schulden, gelijk ook

wij vergeven onzen schuldenaren.
En leid ons niet in verzoeking, maar

verlos ons van den booze.

Want uw is het koninkrijk, en de kracht,
en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.
Wil !) ons sterken in het waarachtig

Christelijk geloof, opdat wij daarin da-

gelijks meer en meer toenemen ; waar-
van wij belijdenis doen met mond en
hart sprekende:

Ik geloof in God den Vader, den Al-
machtige, Schepper des hemels en der
aarde.

En in Jezus Christus, zijnen eenigge-

borenen Zoon, onzen Heere; die ontvangen
is van den Heiligen Geest, geboren uit

de maagd Maria; die geleden heeft on-

der Pontius Pilatus, is gekruisigd, ge-

storven en begraven, nedergedaald ter

helle; ten derden dage wederom opge-
staan van de dooden; opgevaren ten he-

mel, zittende ter rechterhand Gods des
almachtigen Vaders; van waar Hij ko-

men zal om te oordeelen de levenden en
de dooden.

Ik geloof in den Heiligen Geest. Ik
geloof eene heilige, algemeene, Christe-

lijke Kerk, de gemeenschap der heiligen;

vergeving der zonden; wederopstanding
des vleesches; en een eeuwig leven.

<2P^T" Daarna besluit men de samenkomst der
gemeente met den gewonen zegen aldus

:

Verheft 2
) uwe harten tot God, en

ontvangt den zegen des Heeren:

1) Deze bede, met de daarbij behoorende ge-
loofsbelijdenis, die in den officiëelen tekst hier
gevonden wordt, kwam in den tekst der 16e
eeuw nog niet voor, en is daardoor reeds se-

dert ruim 2*/a eeuw in de gangbare redactie
weggelaten.

2) De vijf woorden, waarmede in den officiëe-

De HEERE zegene u, en behoede u;
De HEERE doe zijn aangezichte over

u lichten, en zij u genadig;
De HEERE verheffe zijn aangezicht©

over u, en geve u vrede; Amen l
).

Eene openlijke belijdenis der zonden, en korter
formulier des geheds vóór de

Predikatie 2
).

Hemelsche Vader, eeuwige en barm-
hartige God, wij erkennen en belijden
voor uwe Goddelijke majesteit, dat wij

arme ellendige zondaren zijn, ontvan-
gen en geboren in alle boosheid en
verdorvenheid, geneigd tot alle kwaad,
en onnut tot eenig goed, en dat wij

met ons zondig leven zonder ophou-
den uwe heilige geboden overtreden,
waardoor wij uwen toorn tegen ons
verwekken, en naar uw rechtvaardig
oordeel op ons laden de eeuwige ver-

doemenis. Maar, o Heere, wij hebben
berouw en leedwezen, dat wij U ver-

toornd hebben; wij beschuldigen ons-

zelven en doen aanklacht van onze
misdaden, begeerende dat Gij genadig-
lijk onze ellendigheid wilt aanzien. Wil
U over ons ontfermen, o allergoeder-

tierenste God en A
T
ader, en ons verge-

ven alle onze zonden, om het heilig

Uiden van uwen lieven Zoon Jezus
Christus. Wil ons ook verleenen de
genade uws Heiligen Geestes, die ons
leere onze ongerechtigheid van gan-
scher harte te erkennen, en onszelven
recht te mishagen, opdat de zonde in

ons moge gedood worden, en wij in

een nieuw leven weder opstaan, in

len tekst de zegen wordt ingeleid, en die in

den tekst der 16e eeuw niet voorkwamen, zijn

reeds sedert ruim 2
1

/2 eeuw in de gangbare re-

dactie weggelaten.

1) Wat de offioiëele tekst nog laat volgen:
„Zijt gedachtig der armen," stond reeds in alle

uitgaven van de 16e eeuw, maar is voor ruim
2\'., eeuw allengs weggelaten, daar men in verre
de 'meeste Kerken toen niet meer gewoon was,
bij de deuren van het kerkgebouw de collecten

te doen houden. Om diezelfde reden is het
thans hier ook niet meer op zijne plaats.

2) In de sedert ruim 2
1

„ eeuw gangbare re-

dactie is dit gebed gemaakt tot „een kort Gebed
vóór de Predikatie in de week." Zeker ten on-
rechte; en ook niet volgens den tekst der 16e
eeuw, waar het opschrift was: „Eene openlijke
belijdenis der zonden, en Gebed vóór de Predi-
katie."
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hetwelk wij waarachtige vruchten dei-

heiligheid en gerechtighejjjr voortbren-
gen, die U door Jezus Christus kunnen
aangenaam zijn. Wil ons ook uw heilig

Woord naar uwen Goddelijken wil te

verstaan geven, opdat wij daaruit leeren

al ons vertrouwen op U alleen te

stellen, en van alle schepselen af te

trekken. Dat ook onze oude mensen
met alle zijne begeerten van dag tot-

dag meer en meer gekruisigd worde.
en dat wij ons U opofferen tot een
levend dankoffer, ter eere van uwen
heiligen naam, en tot stichting van
onzen naaste.

Wil r
) ook genadiglijk bekeeren allen

die nog van uwe waarheid afdwalen.
opdat wij U altezamen eendrachtiglijk

dienen in heiligheid en gerechtigheid
alle de dagen onzes levens.

Dit begeeren wij van U door onzen
Heere Jezus Christus, die ons heeft
geleerd en bevolen alzoo te bidden:

Onze Vader, die in de hemelen zijt;

Uw naam worde geheiligd.

Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, gelijk in den hemel,

alzoo ook op de aarde.

Geef ons heden ons dagelijksch brood.

En vergeef ons onze schulden, gelijk

ook wij vergeven onzen schuldenaren.
En leid ons niet in verzoeking, maar

s ons van den booze.

Want uw is het koninkrijk, en de

kracht, en de heerlijkheid in der eeuwig-

heid. Amen.

Een kort formulier des geheds na

de Predikatie -

.

Heere, almachtige God, laat uw
heilige naam om onzer zonden wille

niet gelasterd worden ; want wij hebben
op menigerlei wijze tegen U gezondigd,
doordat wij uw heilig Woord niet ge-

hoorzaam zijn, zooals het betaamt, en

1 Deze alinea van den officieelen tekst,

die in de 16e eeuw daarin nog niet voorkwam,
is dientengevolge in de sedert ruim 2'

2 eeuw
gangbare redactie weggelaten.

2) In 'Ie sedert ruim 2'/« eeuw gangbare
redactie ifl dit gebed gemaakt tot „een kort
gebed na de Predikatie in de weeV'. Zeker ten
onrechte; en ook niet volgens den tekst der

iw. waarmede de officieele geheel over-
eenstemt.

met onwetendheid, ondankbaarheid, en
murmureeren uwen toorn dagelijks

tegen ons verwekken; waarom Gij ons
ook te recht straft. Maar. o Heere,
wees gedachtig uwer groote barmhar-
tigheid, en ontferm u onzer. Geef ons
kennis en leedwezen onzer zonden, en
betering onzes levens. Sterk de Dienaars
uwer Kerke, opdat zij getrouwelijk en
standvastigiijk uw heilig Woord mogen
verkondigen; en de Overheid uws volks,

opdat zij het wereldlijke zwaard met
gerechtigheid en billijkheid mogen voe-

ren. Inzonderheid *) bidden wij ü voor
N. Bewaar ons ook tegen alle valsch-

heid en ontrouw, verstoor alle booze
en listige raadslagen, die tegen uw
Wooid en Kerke bedacht worden. O
Heere. onttrek ons niet uwen Geest en
uw Woord, maar geef ons vermeerde-
ring des geloofs, en in alle kruis en
tegenspoed, lfjdzaamheid en volstandig-

heid. Kom uwe Kerke te hulpe, verlos

haar van allen overlast, bespotting en
tirannie. Sterk ook alle zwakke en
bedroefde harten. En zend ons uwen
vrede door Jezus Christus, onzen Heere,

die ons deze zekere belofte gegeven
heeft, zeggende: Voorwaar, voorwaar ik

zeg u, al ivat gij den Vader zult bidden

in mijnen naam, dat zal Hij u geven;

en heeft ons bevolen alzoo te bidden:

Onze Vader, die in de hemelen zijt;

Uw naam worde geheiligd.

Uw koninkrijk kome.

Uw teil geschiede, gelijk in den hemel,

alzoo ook op de aarde.

Geef ons heden ons dagelijksch brood.

En vergeef ons onze schidden, gelijk

ook wij vergeven onzen schuldenaren.

En leid ons niet in verzoeking, maar
verlos ons van den booze.

Want uw is het koninkrijk, en de

kracht, en de heerlijkheid in der eeuwig-

heid. Amen.

Een gebed vóór de leer van
den Catechismus 2).

O hemelsche Vader, uw Woord is

1) De bijzondere voorbede, die de omcieele

tekst in deze vijf woorden aangeeft, en die

in den tekst der 16e eeuw nog niet voorkwam.
La dientengevolge in de sedert ruim 2'/. eeuw
gangbare redactie weggelaten.

2) In dit gebed is de gangbare redactie sedert
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volkomen en bekeert de ziele, een
waarachtig getuigenis, den ongeleerden
wijsheid gevende, en der blinden oogen
verlichtende, een krachtig middel ter

zaligheid voor allen die het gelooven.

Maar overmits wij van nature blind en
onbekwaam zijn tot eenig goed, en dat
Gij ook niemand wilt aanzien, dan die

ootmoedig en verslagen zijn van hart,

vreezende voor uw Woord ; zoo bidden
wij U, dat Gij ons duister verstand
wilt verlichten met uwen Heiligen Geest,

en ons geven een zachtmoedig hart,

van hetwelk alle opgeblazenheid en
vleeschelijke wijsheid, die vijandschap
tegen U is, geweerd zij ; opdat wij, uw
Woord hoorende, het recht verstaan
mogen, en ons leven daarnaar inrich-

ten. Wil ook genadiglijk bekeeren allen

die nog van uwe waarheid afdwalen,
opdat wij U altezamen eendrachtiglijk

dienen in waarachtige heiligheid en
gerechtigheid alle de dagen onzes levens.

Dit begeeren wij, alleen om Christus'

wille, die ons in zijnen naam heeft

leeren bidden, en ook heeft beloofd te

vethooien

:

Onze Vader, die in de hemelen zijt

;

Uw naam worde geheiligd.

Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, gelijk in den hemel,

alzoo ook op de aarde.

Geef ons heden ons dagelijksch brood.

Én vergeef ons onze schulden, gelijk

ook ivij vergeven onzen schuldenaren.
En leid ons niet in verzoeking, maar

vertos ons van den booze.

Want uw is het koninkrijk, en de

kracht, en de heerlijkheid in der eeuivig-

heid. Amen.

Een gebed na de leer van den Catechismus

O genadige, barmhartige God en Va-
der, wij danken U, dat *) het U be-

ruim 2*/a eeuw, doordat de tekst der 16e eeuw
werd nagedrukt, op een paar plaatsen een weinig
anders en korter dan de officieele redactie;
maar zonder dat het verschil eenige beteekenis
heeft.

1) In plaats van de volgende 17 ' woorden
heeft de sedert ruim 2 1

/2 eeuw gangbare redac-
tie, in navolging van den tekst der 16e eeuw:
„dat Gij niet alleen ons in uw verbond geno-
men hebt, maar ook onze kleine kinderen."
En desgelijks is in die redactie aan het einde
van dit gebed het Onze Vader weggelaten.

liefd heeft, een verbond der genade op
te richten met de geloovigen en hun
zaad, hetwelk Gij niet alleen verzegeld
hebt door den H. Doop, maar nog da-

gelijks bewijst, als Gij uwen lof vol-

maakt uit den mond hunner kinderen,
om alzoo de wijzen dezer wereld te be-

schamen. Wij bidden U, vermeerder in

hen uwe genade, dat zij in Christus,

uwen Zoon, altijd toenemen en wassen,
totdat zij zijnen volkomenen manne-
lijken ouderdom in alle wijsheid en ge-

rechtigheid verkrijgen. Geef ons ook
uwe genade, dat wij hen in uwe ken-
nis en vreeze, gelijk Gij ons bevolen
hebt, onderwijzen, opdat door hunne
Godzaligheid het rijk des satans ver-

stoord worde, en het rijk van Jezus
Christus in deze en andere gemeenten
versterkt worde, ter eere van uwen
heiligen naam, en tot hunne eeuwige
zaligheid, door Jezus Christus, uwen
Zoon en onzen Heere, die ons aldus
heeft leeren bidden:

Onze Vader, die in de hemelen zijt;

Uw naam worde geheiligd.

Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, gelijk in den he-

mel, alzoo ook op de aarde.

Geef ons heden ons dagelijksch brood.

En vergeef ons onze schulden, gelijk

ook wij vergeven onzen schiddenaren.
En leid ons niet in verzoeking, maar

verlos ons van den booze.

Want uw is het koninkrijk, en de
kracht, en de heerlijkheid in der eeuwig-
heid. Amen.

Gebed vóór het eten.

[Ps. CXLV : 15, 16] i).

Aller oogen icachten op U ; en Gij

geeft hun hunne spijze te zijner tijd.

Gij- doet uwe hand open, en verzadigt
al wat er leeft, naar uw welbehagen.

Heere, almachtige God, Gij die alles

geschapen hebt, en nog door uwe God-
delijke kracht onderhoudt, en het volk
Israël in de woestijn gespijzigd hebt;
wil uwen zegen uitstrekken over ons,

1) In de 16e eeuw stond als tekstopgave:
„Ps. CIV en CXLV". In de officieele redactie
wordt geen cijfer genoemd; en daarom is dit

hier tusschen vierkante haakjes geplaatst.

8*
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uwe arme dienaars, en ons heiligen

deze gaven, die wij van uwe milde
hand ontvangen, opdat wij die ma-
tiglij k en heiliglijk naar uwen goe-

den wil gebruiken, en daardoor be-

kennen, dat Gij onze Vader, en een
oorsprong alles goeds zijt. Geef ook,

dat wij altijd, en vóór alle dingen, zoe-

ken het geestelijke brood uws Woords,
met hetwelk onze zielen gespijzigd

worden ten eeuwigen leven, hetwelk
Gij ons bereid hebt door het heilig

bloed van uwen lieven Zoon, onzen
Heere Jezus Christus. Amen.

Onze Vader, die in de hemelen zijt

;

Uw naam ivorde geheiligd.

Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, gelijk in den he-

mel, alzoo ook op de aarde.

Geef ons heden ons dagelijksch brood.

En vergeef ons onze schulden, gelijk

ook wij vergeven onzen schuldenaren.

En leid ons niet in verzoeking, maar
verlos ons van den booze.

Want uw is het koninkrijk, en de

kracht, en de heerlijkheid in der eeuwig-

heid. Amen.

Alzoo vermaant ons onze Heere Je-

zus Christus, Luc. XXI : 34, 35 :

Wacht uzelven, dat uwe harten niet te

eeniger tijd bbzwaard worden met bras-

serij, en dronkenschap, en zorgvuldighe-

den dezes levens, en dat u die dag niet

onvoorziens overkome.
Want gelijk een strik zal hij komen

over alle degenen, die op den ganschen
aardbodem gezeten zijn.

Gebed na het eten.

Alzoo spreekt de Heere in het vijfde

Boek van Mozes, Deut. VIII: 10, 11:

Als gij dan zult gegeten hebben, en ver-

zadigd zijn, 'zoo zult gij den HEERE
uwen God loven over dat goede land, dat

JJij u zal hebben gegeven.

Wacht u, dat gij den HEERE uwen
God niet vergeet; dat gij niet zoudt hou-

den zijne geboden, en zijne rechten, en

zijne inzettingen, die ik u heden gebiede.

Heere God, hemelsche Vader, wij dan-

ken U voor alle uwe weldaden, die wij

zonder ophouden van uwe milde hand

ontvangen; dat het uw Goddelijke wil is

ons te onderhouden in dit tijdelijke leven,

en ons te verzorgen met al onze nood-
druft; maar inzonderheid, dat Gij ons
wedergeboren hebt tot de hoop van een
beter leven, hetwelk Gij ons geopen-
baard hebt door uw heilig Evangelie.
Wij bidden U, barmhartige God en Va-
der, dat Gij niet toelaat, dat onze har-

ten hier in deze aardsche en vergan-
kelijke dingen zouden geworteld zijn;

maar dat wij altijd mogen opwaarts
zien ten hemel, verwachtende onzen
Zaligmaker Jezus Christus, totdat Hij

op de wolken verschijnen zal tot onze
verlossing.

Onze Vader, die in de hemelen zijt;

Uw naam worde geheiligd.

Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, gelijk in den hemel,

alzoo ook op de aarde.

Geef ons heden ons dagelijksch brood.

En vergeef ons onze schulden, gelijk

ook wij vergeven onzen schuldenaren.

En leid ons niet in verzoeking, maar
verlos ons van den booze.

Want uw is het koninkrijk, en de

kracht, en de heerlijkheid in der eeuwig-

heid. Amen.

[Ps. CVI: 1.]

Looft l
) den HEERE, want Hij is

goed, want zijne goedertierenheid is in

der eeuwigheid. Amen.

Gebed veer kranke en aangevochten
menschen.

Nadat 2) men den kranke vermaand
heeft, van wien de krankheden en aller-

hande ellendigheden komen, namelijk

van God; en dat hare eerste oorzaak
is de zonde, die door Christus weder-
om weggenomen wordt voor degenen
die in Hem gelooven, en dat hem daar-

om alles ten beste moet dienen; zoo

moet men ook voor hem bidden, naar
de leering van Jacobus.

1) Deze ijbij voeging, die in de officieele redac-

tie, zonder opgave van de Schriftplaats, ge-

vonden wordt, kwam in de redactie der 16e

eeuw nog niet voor, en is dientengevolge sedert

ruim 272
eeuw in bijna alle uitgaven weggelaten.

2) De "Liturgische aanwijzing van deze alinea,

welke de officieele tekst uit de redactie der

16e eeuw behouden heeft, is sedert ruim 2'/
;

eeuw in bijna alle uitgaven weggelaten.
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Eeuwige, barmhartige God en Vader,
die de eeuwige zaligheid zijt der leven-

den, en het eeuwig leven der sterven-

den; naardien Gij dood en leven alleen

in uwe hand hebt, en zonder ophouden
alzoo voor ons zorgt, dat noch gezond-
heid, noch krankheid, noch eenig goed
of kwaad, ons kan overkomen, ja geen
haar van ons hoofd vallen, zonder
uwen wil, en dat Gij ook voor uwe
geloovigen alle dingen ten hunnen
beste keert; wij bidden U, verleen ons
de genade uws Heiligen Geestes, dat
Hij ons leere onze ellendigheid recht te

erkennen, en geduldig uwe kastijdingen
te verdragen, die wij tienduizendmaal
grooter verdiend hebben. Wij weten,
dat zij ons niet zijn teekenen van uwen
toorn, maar van uwe vaderlijke liefde

jegens ons, opdat wij met de wereld
niet veroordeeld worden. Vermeerder,
o Heeie, ons geloof, door uwen H. Geest,
opdat wij Christus hoe langer hoe meer
ingelijfd worden, als lidmaten hun
.geestelijk Hoofd, wien Gij ons in

lijden en heerlijkheid gelijk maken
wilt. Verlicht het kruis, naar hetgeen
onze zwakheid verdragen kan. Wij
onderwerpen ons ganschelijk aan uwen
wil, hetzij dat Gij onze zielen langer
in dezen tabernakel wilt laten, of tot

U in het eeuwige leven nemen; over-
mits wij Christus' eigen zijn, en daarom
niet kunnen vergaan. Wij willen gaarne
dit zwakke vleesch verlaten in hope
der zalige opstanding, waar ons datzelve
veel heerlijker zal wedergegeven wor-
den. Geef ons te gevoelen den zaligen
troost van de vergeving der zonden,
«en van de rechtvaardigmaking van
Christus, opdat wij met dat schild alle

satans aanvechtingen overwinnen. Laat
.zijn onschuldig bloed de vlek en on-
xeinigheid onzer zonden uitwisschen,
en zijne gerechtigheid onze ongerech-
tigheid verantwoorden voor uw laatste
oordeel. Wapen ons met geloof en hoop,
opdat wij niet te schande worden door
eenigen schrik des doods; en als onze
lichamelijke oogen duister worden, dat
alsdan de oogen des geestes op U zien.

En als Gij ons het gebruik der tong
benomen zult hebben, dat alsdan het
hart niet ophoude U aan te roepen. O
Heere, wij bevelen onze zielen in uwe
handen; wil ons in onzen laatsten nood

niet verlaten, en dat om Jezus' Christus'

wille alleen, die ons alzoo heeft leeren
bidden

:

Onze Vader, die in de hemelen zijt;

Uw naam worde geheiligd.

Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, gelijk in den hemel,

alzoo ook op de aarde.

Geef ons heden ons dagelijksch brood.

En vergeef ons onze schulden, gelijk

ook wij vergeven onzen schuldenaren.

En leid ons niet in verzoeking, maar
verlos ons van den booze.

Want uw is het koninkrijk, en de
kracht, en de heerlijkheid in der eeuwig-

heid. Amen.

[Of aldus :]
i)

[O almachtige, eeuwige en rechtvaar-

dige God, en barmhartige Vader, Gij

die een Heere des doods en des levens
zijt, zonder wiens wil niets geschiedt,

noch in den hemel, noch op de aarde;
hoewel wij niet waardig zijn uwen
naam aan te roepen, noch te hopen
dat Gij ons zult verhooren, als wij aan-

zien, hoe wij tot nog toe onzen tijd

doorgebracht hebben; wij bidden U,
dat Gij naar uwe barmhartigheid ons
wilt aanzien in het aangezicht van
Jezus Christus, die al onze zwakheid
op zich. genomen heeft. Wij bekennen,
dat or niets in ons is, dan genegenheid
tot het booze, en onbekwaamheid tot

eenig goed; waarom wij ook deze straf,

ja nog veel meerder verdiend hebben.
Maar, Heere, Gij weet, dat wij uw volk,

en Gij onze God zijt; wij hebben tot

niemand toevlucht, dan alleen tot uwe
barmhartigheid, die Gij nooit iemand
geweigerd hebt, die zich tot U bekeerd
heeft. Dies bidden wij, dat Gij ons onze
zonden niet wilt toerekenen, ma»r
reken ons toe de wijsheid, gerechtig-

heid en heiligheid van Jezus Christus,

1) Dit tweede gebed voor kranken behoort
niet tot den officieele:i tekst der Liturgie. Toch
is het reeds te vinden in de oudste uitgaven
van de 16e eeuw, en is het daarna, tot nu toe,

in bijna alle uitgaven overgenomen; zelfs niet
eens als tweede fgebed, maar altijd als het
eerste. Daarom is het hier ook opgenomen;
maar dan tusschen vierkante haakjes, ter aan-
wijzing, dat het niet voorkomt in den tekst, dien
de Kerken als officieel hebben aangenomen.
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opdat wij in Hem voor U bestaan mo-
gen. Verlos ons om zijnentwille uit dit

lijden, opdat de boozen niet denken,
dat Gij ons verlaten hebt. En zoo het
U belieft, ons langer alzoo te oefenen,
zoo geef ons geduld en sterkte, zulks
alles naar uwen wil te dragen, en laat
het ons alles naar uwe wijsheid ten
beste komen. Kastijd ons liever hier,
dan dat wij hierna met de wereld zou-
den moeten verloren gaan. Geef ons,
dat wij dezer wereld, en al wat aardsch
is, mogen afsterven, opdat wij dagelijks
naar het evenbeeld van Jezus Christus
meer en meer vernieuwd worden. Laat
ons door geen ding van uwe liefde
gescheiden worden; maar trek ons
dagelijks meer en meer tot U, opdat
wij het einddoel onzer roeping met
vreugde aanvaarden mogen, hetwelk
is met Christus te sterven, te ver-
rijzen, en in eeuwigheid te leven. Wij
gelooven ook, dat Gij ons verhooren
zult door Jezus Christus, die ons aldus
heeft leeren bidden:

Onze Vader, die in de hemelen zijt;

Uw naam worde geheiligd.

Uio koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, gelijk in den hemel,

alzoo ook op de aarde.

Geef ons heden ons dagelijksch brood.
En vergeef ons onze schulden, gelijk

ook wij vergeven onzen schuldenaren.
En leid ons niet in verzoeking, maar

verlos ons van den booze.

Want uw is het koninkrijk, en de
kracht, en de heerlijkheid in der eeuwig-
heid. Amen.

Sterk ons ook in het rechte geloof,
hetwelk wij van harte en met den
mond belijden:

Ik geloof in God den Vader, den Al-
machtige, Schepper des hemels en der
aarde.

En in Jezus Christus, zijnen eenig-

geborenen Zoon, onzen Heere; die ontvan-
gt n is van den Heiligen Geest, geboren
uit de maagd Maria; die geleden heeft

onder Pontim Pilatus, is gekruisigd,
rven en begraven, nedergedaald ter

helle; ten derden dage wederom opge-

staan van de dooden; opgevaren ten he-

mel, zittende ter rechterhand Gods des

al/machtigen Vader's; van waar Hij ko-

men zal om te oordeelen de levenden en

de dooden.

Ik geloof in den Heiligen Geest. Ik
geloof tene heilige, algemeene, Christelijke

Kerkf de gemeenscha}) der heiligen; ver-
gering der zonden ; "wederopstanding des
vleesches; en een eeinvig leven.]

Het Morgengebed.

O barmhartige Vader, wy danken
U, dat Gij dezen nacht zoo getrouwe-
lijk voor ons gewaakt hebt, en bidden
U, dat Gy ons wilt sterken met uwen
Heiligen Geest, die ons voortaan ge-
leide; dat wij dezen dag (mitsgaders
alle de dagen onzes levens) mogen be-

steden tot alle gerechtigheid en hei-

ligheid; en wat wij in handen nemen,
dat onze oogen altijd zien, om uwe eere

te verbreiden, alzoo, dat wij al den
voorspoed onzes voornemens van. uwe
milde hand alleen verwachten. En op-

dat wy zulke genade van U verkrijgen,,

wil ons (naar uwe belofte) vergeven
alle onze zonden, om het heilig lyden
en bloedvergieten van onzen Heere Je-

zus Christus; want zij zijn ons van
harte leed. Verlicht ook onze harten,

opdat wij, alle werken der duisternis

afgelegd nebbende, als kinderen des
lichts in een nieuw leven mogen wan-
delen in alle Godzaligheid. Geef ook
uwen zegen tot de verkondiging van
uw Goddelijk Woord. Verstoor alle

werken des duivels. Sterk alle getrou-

we :
) Kerkedienaars en Overheden uws

volks. Troost alle vervolgde en be-

nauwde harten, door Jezus Christus,

uwen lieven Zoon, die ons beloofd heeft
r

dat Gij ons alles, wat wij U in zijnen

naam bidden, zekerlijk geven zult, en
daarom ons alzoo heeft bevolen te

bidden

:

Onze Vader, die in de hemelen zijt

;

Uw naam ivorde geheiligd.

hw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, gelijk in den hemel,

alzoo ook op de aarde.

Geef ons heden ons dagelijksch brood.

En vergeef ons onze schulden. gelijk

ook wij vergeren onzen schuldenaren.

I Het woord „getrouwe"' is door de Reviseurs,
die de Dordtsche Synode benoemd heeft, uit-

drukkelijk aan den tekst toegevoegd. Maar de
latere uitgevers hebben dit blijkbaar over het
hoofd gezien, en daardoor is dit» b^ voeging in

de gatogbare redactie weer verdwenen
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En leid ons niet in verzoeking, maar
verlos ons van den booze.

Want uw is het koninkrijk, en de

kracht, en de heerlijkheid in der eeuwig-

heid. Amen.
Verleen *) ons ook uwe genade, dat

wy naar uwen wil mogen leven, wel-

ken Gij ons in uwe Wet geopenbaard
foebt, en in deze Tien geboden begrepen

:

Ik ben de HEERE uw God, die u uit

Egypteland, uit den diensthuize, uitge-

leid heb.

Het eerste gebod.

Gij zult geene andere goden voor mijn
•aangezichte hebben.

Het tweede gebod.

Gij zult u geen gesneden beeld, noch
eenige gelijkenisse maken, van hetgene

dat boven in den hemel is, noch van het-

gene dat onder op de aarde is, noch van
hetgene dat in de ivateren onder de aarde
is. Gij zult u voor die niet buigen noch
hen dienen. Want Ik, de HEERE uw
God, ben een ijverig God, die de misdaad
der vaderen bezoeke aan de kinderen,

<ian hei derde, en aan het vierde lid der-

genen, die Mij haten; en doe barmhar-
tigheid aan duizenden dergenen, die Mij
liefhebben en mijne geboden onderhouden.

Het derde gebod.

Gij zult den name des HEERENuws
Gods niet ijdellijk gebruiken; want de
HEERE zal niet onschuldig houden, die

zijneyi name ijdellijk gebruikt.

Het vierde gebod.

Gedenk des Sabbathdags, dat gij dien
heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en
•al uw werk doen; maar de zevendedag
is de Sabbath des HEEREN uws Gods.
Ban zult gij geen werk doen, gij, noch
uw zoon, noch uwe dochter, noch uw
dienstknecht, noch uwe dienstmaagd, noch
uw vee, noch uw vreemdeling, die in uwe
jpoorten is. Want in zes dagen heeft de
HEERE den hemel en de aarde gemaakt,
de zee en alles wat daarin is, en Hij
rustte ten zevenden dage. Daarom zegende
de HEERE den Sabbathdag, en heiligde

denzelven.

Het vijfde gebod.

Eer uwen vader en uwe moeder, opdat
uwe dagen verlengd worden in het land

t

dat u de HEERE uw God geeft.

Het zesde gebod.

Gij zult niet doodslaan.

Het zevende gebod.

Gij zult niet echtbreken.

Het achtste gebod.

Gij zult niet stelen.

Het negende gebod.

Gij zult geene valsche getuigenis spre-

ken tegen uwen naaste.

Het tiende gebod.

Gij zult niet begeeren uws naasten huis

;

gij zult niet begeeren uws naasten vrouwe,
noch zijnen dienstknecht, noch zijne dienst-

maagd, noch zijnen os, noch zijnen ezel,

noch iets, dat uws naasten is.

1) Deze bede, met de daarbij behoorende Tien
geboden, die uit de redactie der 16e eeuw in
den officieelen tekst hier behouden werd, is

xeeds sedert ruim 2 1
/, eeuw in de gangbare

redactie weggelaten.

Eet Avondgebed.

O barmhartige God, eeuwig licht,

schijnende in de duisternis, Gij die den
nacht der zonden en alle blindheid des
harten verdrijft; naardien Gij den nacht
verordend hebt om te rusten, gelijk den
dag om te arbeiden; zoo bidden wij

U, geef dat onze lichamen in vrede en
stilheid rusten, opdat zij daarna be-

kwaam mogen zijn den arbeid, dien
zij dragen moeten, door te staan. Ma-
tig onzen slaap, dat die niet onorde-
lijk zij, opdat wij aan lichaam en ziele

onbevlekt mogen blijven, ja dat onze
slaap zelfs geschiede tot uwe eere. Ver-
licht de oogen van ons verstand, op-

dat wij in den dood niet ontslapen,

maar altijd verwachten onze verlossing

uit deze ellendigheid. Bescherm ons
ook tegen alle aanvechting des duivels,

ons in uw heilig geleide nemende. En
naardien wij dezen dag niet doorge-

bracht hebben, zonder tegen U groote-

lijks gezondigd te hebben, zoo bidden
wij U, wil onze zonden bedekken door
uwe barmhartigheid, gelijk Gij alle din-

gen op aarde met de duisternis des
nachts bedekt, opdat wij daarom van
uw aanschyn niet verstooten wor-
den. Geef ook rust en troost aan al-

le kranken, bedroefden, enaangevoch-
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tene harten, door onzen Heere Je-

zus Christus, die ons alzoo heeft leeren

bidden

:

Onze Vader, die in de hemelen zijt;

Uw naam worde geheiligd.

Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, gelijk in den hemel,

alzoo ook op de aarde.

Geef ons heden ons dagelijksch brood.

En vergeef ons onze schulden, gelijk

ook wij vergeven onzen schuldenarm.
En leid ons niet in verzoeking, maar

verlos ons van den booze.

Want uw is het koninkrijk, en de

kracht, en de heerlijkheid in der eeuwig-

heid. Amen.

Gebed vóór de handeling der kerkelijke

bijeenkomsten J
).

Hemelsche Vader, eeuwige en barm-
hartige God, het heeft U beliefd, naar
uwe oneindige wijsheid en goedertie-

renheid , U uit alle menschen van
den gansenen aardbodem eene gemeen-
te, door de verkondiging van het hei-

lig Evangelie te verzamelen, en die te

regeeren door den dienst der menschen.
Gij hebt ons ook tot zoodanig ambt ge-

nadiglijk geroepen, en bevolen goede
acht te hebben op de kudde 2

), die

Christus met zijn dierbaar bloed ver-

worven heeft. Dewijl wij dan nu hier

in uwen heiligen naam verzameld zijn.

om, naar het voorbeeld der Apostolische
Kerken, van die dingen, die ons vóór-

komen zullen, aangaande den welstand
en de stichting uwer Kerken, volgens
ons ambt, te handelen; waartoe wij

onszelven belijden onnut en onbe-

kwaam te wezen, als die van nature
niet vermogen iets goeds uit onszel-

1) In de sedert ruim 2
1

/, eeuw gangbare re-

dactie is dit gebed, dat in de redactie der 16e
eeuw nog niet voorkwam, ten onrechte beti-

teld als „gebed vóór de handeling des kerkeraadê."

Hiervoor is het zeker ook gemaakt (mits dan
bij de woorden: „aangaande den welstand en de
stichting uwer Kerken," het meervoud: „Ker-
ken" door het enkelvoud vervangen worde),
maar toch niet uitsluitend. Het is voor alle

„kerkelijke bijeenkomsten, " evenzeer voor das-
sen en Synoden, als voor Kerkeraden.

2) In de sedert ruim 21
/» eeuw gangbare re-

dactie wordt hier gelezen: „goede acht te heb-
ben op omeelvtn en pp de kudde;" welke bijvoe-

ging echter in den officieelen tekst niet gevon-
den wordt.

ven te denken, veel min in het werk
te stellen ; zoo bidden wij U, o getrouwe
God en Vader, dat Gij, naar uwe be-

lofte, wezen wilt in het midden van
onze tegenwoordige vergadering met
uwen Heiligen Geest, die ons in alle

waarheid leide. Neem ook van ons weg-
alle misverstand en verkeerde bewe-
gingen des vleesches, en geef dat uw
heilig Woord de eenige regel en richt-

snoer zij van alle onze raadslagen, op-

dat die mogen strekken tot eere uw&
naams, tot stichting uwer gemeente,,
en tot ontlasting van onze eigene con-

scièntién, door Christus Jezus uwen
Zoon, die met U en den Heiligen Geest,

de eenige en waarachtige God, eeuwig-
lijk zijt te loven en te prijzen Amen.

Gebed na de handeling der kerkelijke

bijeenkomsten i).

Heere God, hemelsche Vader, wij

danken ü van harte, dat het U behaagt,

hier in deze landen U eene Kerk te

verzamelen, en daartoe onzen dienst

te gebruiken, ons de genade gevende,,

dat wij vrij en onverhinderd uw heilig

Evangelie prediken, en alle Godzalige
oefeningen gebruiken mogen; daarbe-

nevens, dat Gij nu met uwen Heiligen

Geest in het midden van deze onze
vergadering geweest zijt, onze raad-

slagen naar uwen wil besturende, en.

onze harten in onderlingen vrede en.

eendrachtigheid verbindende. Wij bid-

den U, o getrouwe God en Vader, wil

toch onzen voorgenomen arbeid gena-

diglijk zegenen, en uw aangevangen
werk krachüglijk volvoeren; U altijd

een rechte kerk verzamelende, en die

bij de zuivere leer en het recht ge-

bruik der H. Sacramenten, en de naar-

stige oefening der tucht bewarende,

Doe daarentegen te niete alle booze

en listige raadslagen, die tegen uw
Woord en Kerk bedacht worden. Sterk

ook alle Kerkedienaren, opdat zij ge-

trouwelijk en standvastiglijk uw heilig

Woord mogen verkondigen; en de Over-

heid uws volks, opdat zij het wereld-

lijke zwaard met gerechtigheid en bil-

lijkheid moge voeren. Inzonderheid

1) Ook voor dit opschrift geldt dt noot. bi)

het opschrift van het vorige gebed.
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bidden wij U voor J
). Geef

dat hunne gansene regeering daarheen
gericht zrj, dat de Koning aller Konin-
gen over hen en hunne onderdanen
regeeren moge, en het rijk des duivels

(hetwelk een rijk is van alle schande-
lijkheden en ongerechtigheden) door
hen, als uwe dienaars, hoe langer hoe
meer verstoord en te niete gemaakt
worde, en dat wij onder hen een gerust

en stil leven leiden mogen, in alle

Godzaligheid en eerbaarheid. Verhoor
ons, o God en Vader, door Jezus Chris-

tus uwen lieven Zoon, die met U en
den Heiligen Geest, de eenige en waar-
achtige God, eeuwiglijk zijt te loven
en te prijzen. Amen.

[Een gebed vóór de vergadering der

Diakenen 2).]

[Barmhartige God en Vader, Gij die

niet alleen ons gezegd hebt, dat wij

altijd armen bij ons hebben zullen,

maar ook hebt bevolen hen bij te staan,

en tot dat einde in uwe gemeente in-

1) In den officieelen tekst staat hier: „voor
zijne Excellentie en de Heeren Staten en Raden
dezer vereenigde Landen, mitsgaders den Acht-
baren Magistraat dezer stad". Eene voorbede,
die thans natuurlijk op andere wijze te formu-
leeren is; en dan onderscheidenlijk, naargelang
het karakter was van de vergadering die voor-
afging; d. w. z. in de Classe of Synode voor
de gemeenschappelijke Overheid, en in den
Kerkeraad voor den Magistraat der plaats.

2) Dit gebed vóór de vergadering der Diake-
nen behoort niet tot den officieelen tekst der
Liturgie. Toch is het, reeds kort na de vast-
stelling van dien tekst, door een uitgever daarin
opgenomen, en nu sedert ruim 21

/2 eeuw in
verre de meeste uitgaven overgenomen. Daarom
is het hier ook afgedrukt; maar dan tusschen
vierkante haakjes, ter aanwijzing, dat het niet
voorkomt in den tekst, dien de Kerken als

officieel hebben aangenomen.

gesteld hebt den dienst der Diakenen,
door welke zij geholpen zouden kunnen
worden; nademaal wij, die in deze ge-

meente tot het ambt van Diakenen
geroepen zijn, alhier thans in uwen
naam zijn vergaderd, om van onze
bediening met malkanderen te spreken;
zoo bidden wij U ootmoediglijk, om
Jezus' Christus' wille, dat Gij bij ons
wilt wezen met den Geest der onder-
scheiding, ten einde wij goed onder-
scheid mogen maken tusschen de rechte
armen en de onrechte ; en dat wij, met
alle blijmoedigheid en getrouwigheid,
de aalmoezen, die door ons verzameld
zijn, aan een iegelijk uitdeelen naar
eisch van zijnen nood, niet ongetroost
latende de behoeftige ledematen van
uwen lieven Zoon, ook niet gevende
dengenen, die het niet nood-ig hebben.
Ontsteek de harten der menschenmet
eene vurige liefde tot de armen, opdat
zij milde handreiking doen van hunne
tijdelijke goederen, waarover Gij hen
tot rentmeesters hebt gesteld; en dat
wij, de middelen in handen hebbende
om de behoeftigen te heipen, ons ambt
getrouwelijk, zonder verdriet, en met
onbekrompen hart mogen bedienen.
Verleen ons mede de gaven, om niet

alleen met de uiterlijke gifte, maar ook
met uw heilig Woord, de ellendigen
te vertroosten. En aangezien de mensch
niet alleen van brood leeft, maar van
alle woord dat uit uwen mond komt,
zoo wil ook uwen zegen uitstrekken
over onze uitdeeling, en het brood der
armen vermenigvuldigen, opdat zij en
wij oorzaak mogen hebben, om U te

loven en te danken; verwachtende de
zalige komst van uwen lieven Zoon
Jezus Christus, die om onzentwille arm
geworden is, om ons rijk te maken in

der eeuwigheid. Amen.]
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DE FORMULIEREN
VOOR DE BEDIENING DER SACRAMENTEN, DE OEFENING DER

KERKELIJKE TUCHT, DE BEVESTIGING DER KERKE-

DIENAREN, OUDERLINGEN EN DIAKENEN, EN
DE INZEGENING DES HUWELIJKS.

~sm- i as»

In den officieelen tekst heeft dit gedeelte der
Liturgie geen algemeen opschrift; en ook is

de voor dien tekst aangegevene opeenvolging
der Formulieren eene andere, nl.: Avondmaal,
Ban en Wederopneming, Doop, Huwelijk, en
Bevestiging. Deze volgorde echter is in geene
enkele uitgave overgenomen. De gewone orde
is ook zeker meer in overstemming met den

aard der onderscheidene Formulieren. En zij

kan bovendien gezegd worden, evenzeer een of-

ficieel karakter te hebben, daar zij gevolgd is

door de Dordtsche Synode zelve, toen dize in
1619 haar besluit omtrent de Liturgie formu-
leerde. Aan datzelfde besluit is ook het boven-
staande opschrift, in vele uitgaven voorko-
mende, woordelijk ontleend.

Formulier om den Heiligen Doop aan de kin-

deren te bedienen 1).

De hoofdsom van de leer des Heili-

gen Doops is in deze drie stukken be-

grepen :

1) Het opschrift van dit Formulier was oor-

spronkelijk in alle uitgaven alleenlijk : „Forme
[d. i. Formulier] om den heiligen Doop uit te

richten [d. i. te bedienen]." Dit bleef zoo, na-

dat de Dordtsche Synode van het jaar 1574 het

oude en vrij uitvoerige Formulier zóó had om-
gewerkt, dat het de veel kortere redactie kreeg,

die bijna onveranderd ook thans nog geldt. Het
stond ook nog in de uitgave van 1611, die bij

de herziening van de Liturgie, waartoe de Dordt-
sche Synode in 1619 besloot, werd ten grond-

slag gelegd. En de Reviseurs, die zij toen be-

noemd heeft, hebben in dit opschrift formeel
niets veranderd. In hun Rapport echter noem-
den zij het Formulier dat „van den Doop der
kinderen"; blijkbaar om het te onderscheiden
van dat voor den Doop der volwassenen. En
daarna is, zonder twijfel om diezelfde reden,

door sommige uitgevers aan het opschrift toe-

gevoegd: „aan de kleine kinderen der geloovi-

gen" ; welke bijvoeging, wel niet aanstonds, maar
dan toch na eenige jaren, in alle uitgaven is

overgenomen. Intusschen, wanneer men zich

houden wil aan den naam, die door of van-
wege de Kerken zelve formeel gekozen is, dan
kan in dit opschrift nog wel gesproken worden
van „de kinderen", maar is er niet in op te

nemen, aan welke kinderen de Doop mag en
moet bediend worden. Bij het Formulier voor
den Doop der volwassenen wordt, ten aanzien
van de volwassenen die te doopen zijn, d<- na-

den- bepaling in het opscbrift ook nooit ver-

meld.

Eerstelijk, dat wij met onze kinde-

ren in zonden ontvangen en geboren,

en daarom kinderen des toorns zijn,

zoodat wij in het rijk Gods niet kun-
nen J

) komen, tenzij wij vannieuws ge-

boren worden. Dit leert ons de onder-

gang 2
) en besprenging met het water,

waardoor ons de onreinigheid onzer
zielen wordt aangewezen; opdat wij

vermaand worden, een mishagen aan
onszelven te hebben, ons voor God te

verootmoedigen, en onze reinigmaking
en zaligheid buiten onszelven te zoeken.

Ten tweede, betuigt en verzegelt ons
de Heilige Doop de afwassching der

zonden door Jezus Christus. Daarom
worden wij gedoopt in den naam Gods 3

),

des Vaders, en des Zoons, en des Hei-

ligen Geestes. Want als wij gedoopt
worden in den naam des Vaders, zoo
betuigt en verzegelt ons God de Vader,

dat Hij met ons een eeuwig verbond

1) De ofhcieele tekst heeft hier het woord
mogen, dat echter thans in den zin van kannen

niet meer kan .gebruikt worden.

2) Het woord ondergang, dat in den zin van
onderdompeling anders niet gebruikelijk is, kan
in dit verband wel niet tot misverstand aan-

leiding geven, en is daarom hier behouden.

3) Het woord Gods, dat uit de oudste redactie

van het Doopformulier in den officieelen tekst

weder opgenomen werd, is reeds sedert ruim
2'/, eeuw in de gangbare redactie weder weg-
gelaten.
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der genade opricht, ons tot zijne kin-

deren en erfgenamen aanneemt, en
daarom van alle goed ons verzorgen, en
alle kwaad van ons weren, of ten on-

zen beste keeren wil. En als wij in den
naam des Zoons gedoopt worden, zoo
verzegelt ons de Zoon, dat Hij ons
wascht in zijn bloed van alle onze zon-

den, ons in de gemeenschap zijns doods
en zijner wederopstanding inlijvende,

alzoo dat wij van onze zonden l
) be-

vrijd, en rechtvaardig voor God gere-

kend worden. Desgelijks als wij ge-

doopt worden in den naam des Heiligen

Oeestes, zoo verzekert ons de Heilige

Geest door dit Heilig Sacrament, dat Hij

in 2
) ons wonen, en ons tot lidmaten

van Christus heiligen wil, onstoeëige-
nende hetgene wij in Christus hebben,
namelijk, de afwassching onzer zonden,
en de dagelijksche vernieuwing onzes
levens, totdat wij eindelijk onder de
gemeente der uitverkorenen in het eeu-

wige leven onbevlekt zullen gesteld

worden.
Ten derde, overmits in alle verbon-

den twee deelen 3
) begrepen zijn, zoo

worden wij ook weder van God door
den Doop vermaand en verplicht tot

eene nieuwe gehoorzaamheid, namelijk,
dat wij dezen eenigen God, Vader, Zoon
<m Heiligen Geest, aanhangen, betrou-

wen en liefhebben van ganscher harte,

van ganscher ziele, van gansenen ge-

moede en met alle krachten, de wereld
verlaten, onze oude natuur dooden, en
in een Godzalig 4

) leven wandelen. En
als wij somtijds uit zwakheid in zon.

1) In de sedert ruim 2'/
2 eeuw gangbare re-

dactie is hier het woord a/feaan denofficieelen
tekst nog toegevoegd (van alle onze zonden).

2) Het voorzetsel in, dat uit de redactie der
16e eeuw in den orhcieelen tekst behouden bleef,

is in de sedert ruim 2 1

2 eeuw gangbare re-

dactie vervangen door het voorzetsel bij. Mis-
schien bij vergissing; en in ieder geval geheel
ten onrechte.

3) Het in dit verband minder gebruikelijke
woord deelen is hier op te vatten in denzin van
partijen; zooals o. a. blijkt uit de oudste re-

dactie van dezen volzin, die aldus luidde: Maar
naardien dat in alle verbonden twee deelen
zich met malkanderen verbinden, zoo beloven
wij ook Gode", enz.

4) In de sedert, ruim 272 eeuw gangbare re-

dactie is hier uit de formuieering der Dordtsche
Synode van 1574 het woord nieuw (in een nieuw
Godzalig leven), dat in den orhcieelen tekst was
weggelaten, weder bijgevoegd.

den vallen, zoo moeten wij aan Gods
genade niet vertwijfelen, noch in de
zonden blijven liggen, overmits de Doop
een zegel en ontwijfelbaar getuigenis
is, dat wij een eeuwig verbond l

) met
God hebben.
En hoewel onze kinderen 2

) deze din-

gen niet verstaan, zoo mag men ze

nochtans daarom van den Doop niet

uitsluiten, aangezien zij ook zonder hun
weten der verdoemenis in Adam deel-

achtig zijn, en alzoo ook weder in Chris-

tus tot genade aangenomen worden;
gelijk God spreekt tot Abraham, den
vader aller geloovigen, en overzulks
mede tot ons en onze kinderen, zeg-

gende [Gen. XVII: 7] 3
) : Ik zal mijn

verbond oprichten tusschen Mij en tusschen

u, en tusschen uwen zade na u in hunne
geslachten, tot een eeuwig verbond, omu
te zijn tot eenen God, en uwen zade na u.

Dit betuigt ook Petrus, Hand. II : 39,

met deze woorden: Want u komt de

belofte toe, en uwen kinderen,, en allen

die daar verre zijn, zoo velen als er de

Heere onze God toe roepen zal. Daarom
heeft God voormaals bevolen hen te be-

snijden, hetwelk een zegel des verbonds
en der gerechtigheid des geloofs was;
gelijk ook Christus hen omhelsd, de
handen opgelegd en gezegend heeft;

Mare. X: 16. Dewijl dan nu de Doop in de
plaats der Besnijdenis gekomen is, zoo
zal men de kinderen 4

), als erfgenamen
van het rijk Gods en van zijn verbond,
doopen. En de ouders zullen gehouden
zijn hunne kinderen, in het opwassen,
hiervan breeder te onderwijzen.

1) In de sedert ruim 2 1

/, eeuw gangbare re-

dactie is hier aan het woord verbond nog toe-
gevoegd: der genade.

2) In de sedert ruim 2
1

/, eeuw gangbare redactie
staat hier: onze jonge kinderen; in overeenstem-
ming met de oudste redactie (onze kinderkens).

Maar in den orhcieelen tekst is uit de verkorte
redactie van het jaar 1574 de uitdrukking: onze
kinderen, behouden.

3) In de officieele redactie wordt bij de hier
gebruikte Schriftuurplaats de tekst niet aan-
gewezen. Trouwens, ook waar ineen Formulier
zulke aanwijzing wel geschiedt, is toch niet de
bedoeling, dat men, met het aangehaalde
Schriftwoord, de plaats waar het te vinden is

mede voorleze.

4) In de sedert ruim 2 1

/, eeuw gangbare redactie
staat hier: de jonge kinderen., Zi\e de noot bij

den aanvang van deze alinea, welke ook hier
geheel van toepassing is.
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Opdat wij dan deze heilige ordening
Gods. tot zijne eere, tot onzen troost,

en tot stichting der gemeente uitrich-

ten mogen, zoo laat ons zijnen heiligen

naam aldus aanroepen:

O almachtige, eeuwige God ; Gij die

naar uw streng oordeel de ongeloovige
en onboetvaardige wereld met den zond-
vloed gestraft hebt, en den geloovigen
Xoach zijne acht zielen uituwegroote
barmhartigheid behouden en bewaard;
Gij die den verstokten Pharaö met al

zijn volk in de Roode Zee verdronken
hebt. en uw volk Israël droogvoets
daardoor geleid, door hetwelk de Doop
beduid werd; wij bidden U, bij uwe
grondelooze barmhartigheid, dat Gij dit

uw kind *) genadiglijk wilt aanzien, en
door uwen Heiligen Geest uwen Zoon
Jezus Christus inlijven; opdat het met
Hem in zijnen dood begraven worde,
en metHem moge opstaan in een nieuw
leven ; opdat het zijn kruis, Hem dage-
lijks navolgende, vroolijk dragen moge,
Hem aanhangende met waarachtig
geloof, vaste hope en vurige liefde;

opdat het dit leven (hetwelk toch niet

anders is dan een gestadige dood) om
uwentwille getroost, verlate, en ten
laatsten dage voor den rechterstoel van
Christus, uwen Zoon, zonder verschrik-

ken moge verschijnen, door Hem, onzen
Heere Jezus Christus, uwen Zoon, die

met U en den Heiligen Geest, één eenig
God, leeft en regeert in eeuwigheid.
Amen.

3ËTO» Vermaning aan de Ouders, en die mede
ten Doop komen.

Geliefden in den Heere Christus, gij

hebt gehoord, dat de Doop eene orde-

ning Gods is, om ons en onzen zade

1) In den officieelen tekst staat hier op den
kant aangeteekend : of deze kinderen; ter herin-

nering, dat hier, en in het verdere van dit ge-

bed, soms het enkelvoud in het meervoud te

veranderen is. Daar alleenlijk dit de bedoeling
is, heeft in deze kantteekening het ontbreken
van het voornaamwoord uwc (dat er in de uit-

gaven van de 10e eeuw doorgaans bijstond)
natuurlijk geene beteekenis; en is er allerminst
uit af te leiden, dat dit voornaamwoord, als er
meerdere kinderen zijn, zou zijn weg te laten.

In de sedert ruim 2'/... eeuw gangbare redactie

is het meervoud in den tekst opgenomen; en
daarbij is het voornaamwoord uw geheel weg-
gevallen.

zijn verbond te verzegelen; daarom
moeten wij hem tot dat einde, en niet
uit gewoonte of bijgeloovigheid gebrui-
ken. Opdat het dan openbaar worde,
dat gij alzoo gezind zijt, zult gij van
uwentwege hierop ongeveinsdelrjk ant-
woorden :

Eerstelijk, hoewel onze kinderen in
zonden ontvangen en geboren zijn, en
daarom aan allerhande ellendigheid, ja
aan de verdoemenis zelve onderworpen,
of gij niet bekent, dat zij in Christus
geheiligd zijn, en daarom als lidmaten
zijner gemeente behooren gedoopt te
wezen ?

Ten andere, of gij de leer, die in het
Oude en Nieuwe Testament, en in de
Artikelen des Christelrjken geloofs be-

grepen is, en in de Christelijke Kerk
alhier geleerd wordt l

), niet bekent, de
waarachtige en volkomene leer der
zaligheid te wezen?
Ten derde 2

), of gij niet belooft en u

1) In de plaats van deze 8 woorden heeft de
uitgave van 1611: ,,en dienvolgende in de
Christelijke Kerk geleerd wordt"; en de Revi-
seurs, die de Dordtsche Synode in 1619 benoemd
heeft, hebben in het gansche Doopformulier
slechts deze verandering aangebracht, dat zij

aan het einde het woord „Dienaar" door „Kerke-
dienaar" vervangen hebben. Toch is de gewij-

zigde uitdrukking, die uit de gewone redactie

in den 'bovenstaanden tekst is opgenomen,
zonder twijfel officieel, daar zij zeker is goed-
gekeurd door de Dordtsche Synode zelve, ook
al is in hare acten en bescheiden te dien aanzien
niets opgeteekend. Immers, de genoemde Re-
viseurs zeggen in hun Rapport uitdrukkelijk,

dat men op de door hen aangewezen plaats

„zal stellen het Formulier van den Doop der
kinderen, gelijk het in de Nationale Synode her-

steld is." Deze Synode heeft dus in dat Formu-
lier, gelijk het in 1611 geredigeerd was, iets

veranderd, hierbij tot eene vroegere redactie

terugkeerende. En nu is dit juist het geval met
de aangehaalde woorden uit d^ tweede Doop-
vraag, die in de oorspronkelijke redactie der

16e eeuw aldus luidden: „deze leer. die hier

geleerd wordt." Dat de bedoelde „herstelling"

hierop zien moet. wordt ook bevestigd door de
omstandigheid, dat in den Arminiaanschen
strijd die oude redactie van de tweede Doop-
vraag door de Gereformeerden weder op den
voorgrond gesteld was. En tenjovervloede wordt
door Trigland. die zelf lid was van de Dordtsche
Synode, uitdrukkelijk verklaard, dat in deze

Doopvraag de invoeging van het woordje hier

of in deze Kerk, waartoe de AmsterdamBche
predikanten reeds in 1613 eenparig besloten,

daarna goed gevonden is in de Nationa
node te Dordrecht, Anno 1619".

2) In de uitgave van 1611 luidt deze vraag:

„Ten derde vraag ik u, gij Vader van dit kind
inet de kantteekening: „Of, Vaders van deze
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voorneemt *), dit kind, als het tot zijn !

verstand zal gekomen zijn, waarvan gij

vader of getuige zijt 2
) {of: deze kinde-

ren, als zij tot hun verstand zullen

gekomen zijn, een iegelijk het zijne,

waarvan hij vader of getuige is), in 'de

voorzeide leer naar uw vermogen te

onderwijzen, of te doen en te helpen
onderwijzen ?

Antwoord: Ja 3
).

kinderen"], of gij niet belooft en voor u neemt,
hetzelve, als het tot zijn verstand komt, in de
voorzeide leer naar uw vermogen te onderwij-
zen". En op de woorden: „Antwoord: Ja", volgt

dan nog: „Daarna spreekt de Dienaar aldus:
Voorts gelijkerwijs een ieder Christen vanwege
de liefde schuldig is zijnen naaste, zoo jong
als oud, tot de Godzaligheid te vermanen ; alzoo
wil ik u voornamelijk, die als getuigen staat

over den Doop van dit kind (of, deze kinderen),
gebeden en vermaand hebben, dat gij hetzelve
in het opwassen wilt helpen stieren in de wegen
des Heeren, opdat het zijnen Doop recht mag
beleven".

In de oorspronkelijke redactie kwam deze
vermaning niet voor, en werd de vraag zelve
gedaan, niet alleen aan de ouders, maar ook
aan de getuigen; dus zonder de woorden: „gij

Vader van dit kind". Maar dit was veranderd,
reeds door de Dordtsche Synode van 1574, die

de oude Doopvragen bestendigde met deze
wijziging: „behalve dat de Kerkedienaars de
ouders verbinden, en de bijstaande getuigen
vermanen zullen."

In den sedeit ruim 2 l

j2
eeuw gangbaren tekst

is men in dit opzicht tot de oorspronkelijke
redactie teruggekeerd; zelfs met invoeging van
de woorden: „waarvan gij vader of getuige
zijt"; en met bijvoeging van de woorden: „of
te doen en te helpen onderwijzen."
Dat deze verandering, die soms wel is toe-

geschreven aan de door de Dordtsche Synode
in 1619 benoemde Reviseurs, toch door hen
niet gemaakt is, blijkt uit hun Rapport. Maar
het kan wel zijn, en het is zelfs waarschijnlijk,
dat zij, evenals de verandering in de tweede
Doopvraag, van de Synode zelve afkomstig is,

en dat zij dus ook behoort tot de, in de vorige
noot vermelde, „herstelling", d. i. terugkeering
tot de oude redactie, welke deze Synode, vol-
gens het genoemde Rapport, in het Doopfor-
mulier heeft aangebracht. Denkelijk is de sedert
lang gangbare en hierboven afgedrukte redactie
dus inderdaad de officieele. En in ieder geval
kan hier het tegendeel niet worden aangenomen.

1) De officieele tekst heeft hier: voorn neemt,
hetgeen in de taal der 16e eeuw hetzelfde was
als : u voorneemt, of, bij uzelven besluit; maar thans
in dien zin niet meer kan gezegd worden.

2) Bij deze uitdrukking staat geene kant-
teekening. Niet, alsof zij altijd letterlijk aldus
zou te gebruiken zijn. Maar omdat het wel
vanzelf spreekt dat zij te wijzigen is naar gelang
van omstandigheden (b.v. wanneer bij eene
Doopsbediening geene getuigen gebruikt wor-
den, of wanneer de vader overleden of afwezig
is, enz.).

3) De officieele tekst heeft achter elke der

Daarna bij het doopen spreekt de
Kerkedienaar aldus :

N. Ik doop u in den naam des Vaders,

en des Zoons, en des Heiligen Geestes.

Dankzegging.

Almachtige, barmhartige God en Va-

der, wij danken en loven U, dat Gij

ons en onzen kinderen, door het bloed

van uwen lieven Zoon Jezus Christus,

alle onze zonden vergeven, en ons door

uwen Heiligen Geest tot lidmaten van
uwen eeniggeborenen Zoon, en alzoo

tot uwe kinderen aangenomen hebt, en
ons dit met den Heiligen Doop bezegelt

en bekrachtigt. Wij bidden U ook, door

Hem, uwen lieven Zoon, dat Gij dit

kind x
) met uwen Heiligen Geest altijd

wilt regeeren, opdat het Christelijk en
Godzaliglijk opgevoed worde, en in den
Heere Jezus Christus wasse en toeneme,
opdat het uwe vaderlijke goedheid en
barmhartigheid, die Gij hem en ons
allen bewezen hebt, moge bekennen,
en in alle gerechtigheid, onder onzen
eenigen Leeraar, Koning en Hooge-
priester, Jezus Christus, leve, en vro-

melijk tegen de zonde, den duivel en
zijn gansche rijk strijden en overwin-

nen moge, om U, en uwen Zoon Je-

zus Christus, mitsgaders den Heiligen

Geest, den eenigen en waarachtigen
God, eeuwiglijk te loven en te prijzen.

Amen-

drie vragen: Antwoord: Ja. De redactie der 16e

eeuw had dit enkel aan het slot der vragen;
en de sedert ruim 27a gangbare tekst is hierin

tot de oude redactie teruggekeerd. Ook in den
bovenstaanden tekst is deze behouden, daar het
uit den aard der zaak onverschillig is, of de
drie vragen tegelijk, of wel één voor één, be-

antwoord worden, en er dus geene genoegzame
reden is, om een gebruik, waaraan de gemeente
sedert lang gewoon is, te willen veranderen.

1) In den officieelen tekst staat hier op den
kant aangeteekend: of deze kinderen; ter aanwij-
zing dat hier, en in het verdere van ditgebed,
soms het enkelvoud in het meervoud te ver-
anderen is.

Voorts komt de officieele tekst hier geheel
overeen met de oude redactie der 16e eeuw.
Maar m de sedert ruim 2'/., eeuw gangbare
redactie is het woord gedoopte hier ingevoegd
(deze gedoopte kinderen).
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Formulier :
i
om den Heiligen Doop aan de

volwassenen 2) te bedienen.

Als degenen, die in hunne jonkheid
' hetzij door nalatigheid of door dwaling
hunner ouders) niet gedoopt zijn, tot

de jaren huns verstands gekomen zijnde,

begeeren den Christelijken Doop te

ontvangen, zoo zal men ze eerst wèl
onderwijzen in de gronden der Christe-
lijke religie. En als zij daarvan (hetzij

in den Kerkeraad, of voor zijne daartoe
gedeputeerden, of openlijk, naardat in
elke Kerk geoordeeld wordt het stichte-

lijkst te zijn) eene goede belijdenis heb-
ben gedaan, zal men ze tot den Heiligen
Doop toelaten, en in het bedienen daar-
van dit navolgende formulier gebruiken.

De hoofdsom van de leer des Heiligen

1) Van het Formulier voor den Doop der
volwassenen is de eindredactie vastgesteld, niet
door de Reviseurs, die de Dordtsche Synode in
161$ voor de Liturgie benoemd heeft, maar
door deze Synode zelve; en wel zóó, dat in het
sedert 1611 bij de Zeeuwsche Kerken aange-
nomen Formulier de vierde alinea en de vragen
door eene nieuwe redactie vervangen werden.
Daarna echter hebben alle drukkers van de
Liturgie, door een zonderling misverstand van
hetgeen de Synode besloten had, uitsluitend
die nieuwe redactie van een deel des Formuliers
in hunne uitgaven opgenomen; waarbij het
begin van dat stuk {„En hoewel de kinderen
der Christenen, niettegenstaande zij deze dingen
niet verstaan";, dat alsdan natuurlijk geen zin
had, door sommigen eenvoudig gewijzigd werd.
En ofschoon in de volgende twee eeuwen vele
Classen en Particuliere Synoden telkens op dien
misstand de aandacht gevestigd hebben, bleef
de alzoo verminkte tekst in alle uitgaven on-
veranderd. In den bovenstaanden tekst is nu
het geheele Formulier afgedrukt; ook de uit-

eenzetting van de hoofdsom van de leer des
Heiligen Doops (op wier voorstelling de leeftijd

van den Doopeling natuurlijk geenerlei invloed
kan hebben), de Gebeden, enz. Voor de laatst
bedoelde stukken geeft de uitgave van 1611 de
officieele redactie; en voor de in 1619 opnieuw
geredigeerde stukken is die te vinden in de
acta (postacta) der Dordtsche Synode. Hierbij
is echter in het oog te houden, dat van die
postacta alleen de Latijnsche tekst officieel is;

terwijl de gebruikelijke Hollandsche vertaling,
die niet door de gezamenlijke Kerken, maar
alleenlijk door de Zuid-Hollandsche Synode in
1609 bezorgd is, hier en daar niet onverbeterlijk
is. Waar dit in het oog valt, is daarom voor
den bovenstaanden tekst ook gebruikgemaakt
van «ene particuliere vertaling uit denzelfden
tij<l, die nauwkeuriger is; opdat de officieele

tekst zoo goed mogelijk zou gegeven worden.
2) In de sedert ruim 2*/i eeuw gangbare re-

dactie wordt hier, en ook in hetjFormulier
zelf, het woord bejaarden gebruikt. De officieele

tekst heeft echter het woord volwauenen. Ook
is men thans niet meer gewoon, een kind. dat
tot zijne jaren gekomen is (naarden kerkelijken
regel van vroeger, reeds met het 16e levens-
jaar), „een bejaarde" te noemen.

Doops is in deze drie stukken begrepen

:

Eerstelijk, dat wij met onze kinderen
in zonden ontvangen en geboren, en
daarom kinderen des toorns zijn, zoo-

dat wij in het rijk Gods niet kunnen
komen, tenzij wrj van nieuws gebo-
ren worden. Dit leert ons de onder-
gang en besprenging met liet water,
waardoor ons de onreinigheid onzer
zielen wordt aangewezen ; opdat wy
vermaand worden, een mishagen aan
onszelven te hebben, ons voor God te

verootmoedigen, en onze reinigmaking
en zaligheid buiten onszelven te zoeken.
Ten tweede, betuigt en verzegelt ons

de Heilige Doop de afwassching dei-

zonden door Jezus Christus. Daarom
worden wij gedoopt in den naam Gods,
des Vaders, en des Zoons, en des Hei-

ligen Geestes. Want als wij gedoopt
worden in den naam des Vaders, zoo
betuigt en verzegelt ons God de Vader,
dat Hij met ons een eeuwig verbond
der genade opricht, ons tot zrjne kin-

deren en erfgenamen aanneemt, en
daarom van alle goed ons verzorgen,

en alle kwaad van ons weren, of ten
onzen beste keeren wil. En als wij in

den naam des Zoons gedoopt worden,
zoo verzegelt ons de Zoon, dat Hij ons
wascht in zijn bloed van alle onze
zonden, ons in de gemeenschap zijns

doods en zrjner wederopstanding inlij-

vende, alzoo dat wrj van onze zon-

den bevrijd, en rechtvaardig voor God
gerekend worden. Desgelijks als wrj

gedoopt worden in den naam des Hei-

ligen Geestes, zoo verzekert ons de
Heilige Geest door dit Heilig Sacrament,
dat Hij in ons wonen, en ons tot lid-

maten van Christus heiligen wil, ons
toeëigenende hetgene wij in Christus

hebben, namelijk, de afwassching onzer
zonden, en de dagelijksche vernieuwing
onzes levens, totdat wij eindelijk onder
de gemeente der uitverkorenen in het

eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld

worden.
Ten derde, overmits in alle verbonden

twee deelen begrepen zijn, zoo worden
wrj ook weder van God door den Doop
vermaand en verplicht tot eene nieuwe
gehoorzaamheid, namelijk, dat wij dezen
eenigen God, Vader, Zoon en Heiligen

Geest, aanhangen, betrouwen en lief-

hebben van ganseher harte, van gan-
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scher ziele, van ganschen gemoede en
met alle krachten, de wereld verlaten,

onze oude natuur dooden, en in een
nieuw *) Godzalig leven wandelen. En
als wij somtijds uit zwakheid in zonden
vallen, zoo moeten wij aan Gods genade
niet vertwijfelen, noch in de zonden
blijven liggen, overmits de Doop een
zegel en ontwijfelbaar getuigenis is, dat

wij een eeuwig verbond met God hebben.
En hoewel de kinderen der Christe-

nen, niettegenstaande zij deze dingen
niet verstaan, uit kracht des Verbonds
moeten gedoopt worden, zoo is het noch-
tans niet geoorloofd de volwassenen 2

)

te doopen, tenzij die tevoren, hunne
zonden gevoelende, belijdenis doen van
hunne boetvaardigheid en van hun ge-

loof in Christus. Want om deze oorzaak
heeft niet alleen Johannes de Dooper,
predikende naar het gebod Gods den
Doop der bekeering 3

), tot vergeving dei-

zonden, diegenen, die hunne zonden be-

leden, gedoopt (Mare. 1 : 4, 5, en Luc.
III : 3), maar heeft ook onze Heere Jezus
Christus zijnen Apostelen bevolen, alle

volkeren te onderwijzen en hen te doo-
pen in den naam des Vaders, en des
Zoons, en des Heiligeo Geestes(Matth.
XXVIII : 19), deze belofte daarbij voegen-
de, dat die geloofd zal hebben, en ge-

doopt zal zijn, zal zalig worden (Mare.
XVI : 16) ;

gelijk ook de Apostelen (zooals
blijkt uit de Handelingen der Apostelen
Kap. II : 38, en VIII : 36, 37, en X : 47,

48, en XVI: 14, 15, 31, 32, 33), volgens
dezen regel, geene andere volwassenen
gedoopt hebben, dan die belijdenis de-

den van hun boetvaardigheid en geloof.

Daarom is het ook heden ten dage niet
geoorloofd eenig'e andere volwassenen
te doopen, dan die de verborgenheden

1) De officieele tekst, die in het Formulier
voor den kinderdoop te dezer plaatse het woord
nieuw wegliet, heeft het in dit Formulier hier
behouden.

2) In den grondtekst staat hier eigenlijk niet
de volwassenen (hetgeen in het Lat. adulti zijn
zou), maar : de meer opgewassenen, de ouderen,
de grooteren (Lat. adultiores).

3) In den grondtekst staat hier hetzelfde
woord (poenitentia), dat in deze zelfde alinea,
een weinig vroeger en een weinig later, terecht
door boetvaardigheid (in de uitgaven der 3 7e en
18e eeuw doorgaans boete) vertaald is. Te dezer
plaatse echter moet (op voorgang van sommige
uitgaven der 17e eeuw) het woord bekeering ge-
bruikt worden, daar dit ook geschiedt in het
hier aangehaalde Schriftwoord.

des Heiligen Doops uit de prediking
van het Heilig Evangelie geleerd heb-

ben en verstaan, en daarvan, mitsga-
ders van hun geloof, door belijdenis

des monds weten rekenschap te geven.

Opdat wij dan deze heilige ordening
Gods, tot zijne eere, tot onzen troost, en
tot stichting der gemeente uitrichten

mogen, zoo laat ons zijnen heiligen

naam aldus aanroepen:

O almachtige, eeuwige God; Gij die

naar uw streng oordeel de ongeloovige
en onboetvaardige wereld met den zond-
vloed gestraft hebt, en den geloovigen

Noach zijne acht zielen uit uwe groote

barmhartigheid behouden en bewaard;
Gij die den verstokten Pharaö met al

zijn volk in de Roode Zee verdronken
hebt, en uw volk Israël droogvoets daar-

door geleid, door hetwelk de Doop be-

duid werd ; wij bidden U, bij uwe gron-

delooze barmhartigheid, dat Gij dezen
persoon *) genadiglijk wilt aanzien, en
door uwen Heiligen Geest uwen Zoon
Jezus Christus inlijven; opdat hij met
Hem in zijnen dood begraven worde,
en met Hem moge opstaan in een
nieuw leven; opdat hij zrjn kruis, Hem
dagelijks navolgende, vroolijk dragen
moge, hem aanhangende met waar-
achtig geloof, vaste hope en vurige

liefde; opdat hrj dit leven (hetwelk toch

niet anders is dan een gestadige dood)

om uwentwille getroost, verlate, en ten

laatsten dage voor den rechterstoel van
Christus, uwen Zoon, zonder verschrik-

ken moge verschijnen, door Hem, on-

zen Heere Jezus Christus, uwen Zoon,

die met U en den Heiligen Geest, één
eenig God, leeft en regeert in eeuwig-
heid. Amen.

Aanspraak tot den volwassene, die ge-
doopt zal worden.

Aangezien gij X. dan ook begeert met
het Heilig Doopsel gedoopt te worden,
ten einde het u zij een zegel uwer in-

lijving in de Kerke Gods, opdat blijke,

dat gij niet alleen de Christelijke religie

aanneemt, waarin gij privatelijk door

1) In den officieelen tekst staat hier op den
kant aangeteekend: of personen ; en evenzoo heb-
ben de volgende enkelvoudige voornaamwoor-
den driemaal de kantteekening: of zij.
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ons zijt onderwezen, en waarvan gij

voor ons belijdenis gedaan hebt, maar
ook uw leven daarnaar, door Gods ge-

nade, wilt aanstellen; zoo zult gij voor
God en zijne gemeente hierop ongeveins-

delijk antwoorden:

Ten eerste : of gij gelooft in den eeni-

gen waarachtigen God, onderscheiden
in drie personen, Vader, Zoon en Hei-

lige Geest, die hemel en aarde, en alles

wat daarin is, uit niet geschapen heeft,

en nog onderhoudt en regeert, alzoo dat

er niets geschiedt, noch in den hemel
noch op de aarde, zonder zijnen God-
delijken wil?

Antwoord: Ja 1
).

Ten tweede : of gij gelooft, dat gij in

zonden ontvangen en geboren zijt, en

daarom een kind des toorns zijt, van
nature 2

) ten goede gansch onbekwaam
en geneigd tot alle kwaad; en dat gij

met gedachten, woorden en werken de

geboden des Heeren menigmaal hebt

overtreden; en of deze uwe zonden u

van harte leed zijn?
Antwoord: Ja.

Ten derde: of gij gelooft, dat Jezus

Christus, die tegelijk waarachtig en eeu-

wig God is en waarachtig mensch, die

zijne mensohelijke ' natuur uit het

vleesch en bloed der maagd Maria heeft

aangenomen, u tot eenen Zaligmaker
van God geschonken is; en dat gij door
dit geloof ontvangt vergeving der zon-

den in zijn bloed, en dat gij een lid-

maat van Jezus Christus en van zijne

Kerk door de kracht des Heiligen Gees-

tes zijt geworden?
Antwoord: Ja.

Ten vierde : of gij verder alle de

Artikelen der Christelijke religie, ge-

lijk die hier in de Christelijke Kerk
uit den Woorde Gods geleerd wor-

1) Bij dit Formulier is in alle uitgaven ach-

ter iedere vraag blijven staan: Antwoord : Jn ;

ofschoon in de practijk ook hier, evenals bij

d* rj Doop der kinderen, doorgaans alle vragen
tegelijk aan het einde beantwoord worden.

2) In bijna alle Holl. uitgaven zijn de woor-
den : van nature, bij het voorgaande gevoegd (een

kiiut drs toorns vim nature
t

/<// goede enz.). Geheel
teij onrechte; zooals duidelijk blijkt uit den
oflicieelen (Latijnschen) tekst (filium esse irae,

naturd tvi ad bonum, enz.).

den, toestemt; en van voornemen zijt,

in dezelfde leer tot het einde uws le-

vens stand vastiglrjk te volharden; en
tevens verzaakt alle ketterijen en dwa-
lingen, met deze leer strijdende; en be-

looft, dat gij in de gemeenschap dezer
Christelijke Kerk, niet alleen in het ge-

hoor des Goddelijken Woords, maar ook
in het gebruik des Heiligen Avond-
maals, zult volharden?

Antwoord: Ja,

Ten vijfde: of gij u van harte voor-

genomen hebt, altijd Christelijk te wan-
delen, en de wereld en hare kwade be-

geerlijkheden te verzaken, gelijk het
lidmaten van Christus en van zijne ge-

meente betaamt; en of gij u aan alle

Christelijke vermaningen gaarne wilt

onderwerpen ?

Antwoord: Ja.

De goede en groote God verleene goe-

dertierenlijk tot dit uw heilig voorne-
men zijne Goddelijke genade en zegen,

door onzen Heere Jezus Christus. Amen.

Daarna bij het doopen spreekt de Kerke-
dienaar aldus:

N. Ik doop u in den naam des Vaders,

en des Zoons, en des Heiligen Geestes.

Dankzegging.

Almachtige, barmhartige God en Va-
der, wij danken en loven U, dat Gij

ons en onzen kinderen, door het bloed

van uwen lieven Zoon Jezus Christus,

alle onze zonden vergeven, en ons door
uwen Heiligen Geest tot lidmaten van
uwen eeniggeborenen Zoon, en alzoo tot

uwe kinderen aangenomen hebt, en ons
dit met den Heiligen Doop bezegelt en
bekrachtigt. Wij bidden U ook, door
Hem, uwen lieven Zoon, dat Gij dezen
persoon met uwen Heiligen Geest al-

tijd wilt regeeren, opdat hij !
) Christe-

lijk en Godzaliglijk wandele, en in den
Heere Jezus Christus wasse en toeneme,
opdat hij uwe vaderlijke goedheid en
barmhartigheid, die Gij hem en ons al-

len bewezen hebt, moge bekennen, en

1) In den officieelen 'tekst staat ook bij dit

gebed driemaal eene kantteekeninji, ter herin-

nering, dat het enkelvoud soms in een meer-

voud te veranderen is.
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in alle gerechtigheid, onder onzen eeni-

gen Leeraar, Koning en Hoogepriester,

Jezus Christus, leve, en vromelijk tegen

de zonde, den duivel en zijn gansche
rijk strijden en overwinnen moge, om
U, en uwen Zoon Jezus Christus, mits-

gaders den Heiligen Geest, den eenigen
en waarachtigen God, eeuwiglijk te lo-

ven en te prijzen. Amen.

Van het Heilig Avondmaal des Heereni).

Alle degenen, die zich tot de Gemeente
Gods eerst begeven en tot het gebruik
van des Heeren Avondmaal begeeren
toegelaten te worden, moeten eerst in

de hoofdstukken der Christelijke leer,

uit den Woorde Gods, onderwezen zijn

;

waarvan in de Kerken zulke vorm
of manier van onderwijzen gehouden
wordt, als men acht het stichtelijkst te

zijn.

En wanneer zij dan die hoofdstuk-
ken der leer in den grond bekend en
beleden hebben, zoo vraagt men hun, of

zij op eenig punt (aangaande de leer)

eenigen twijfel hebben, opdat men hun
moge genoegdoen. En indien zij zeg-

gen: ja ; zoo zoekt men hun uit de Hei-
lige Schrift te voldoen.
Maar is het dat zij gerust zijn, zoo

vraagt men hun, of zij voorgenomen
hebben, bij de voorzeide leering te

blijven, de wereld te verzaken, en

1) In de uitgaven der Liturgie van de 16e
eeuw werd het Avondmaal sformulier doorgaans
voorafgegaan door de destijds in gebruik zijnde
„Korte onderzoeking des geloofs", waaraan dan
werd toegevoegd: „Als degene, die zich tot de
Gemeente begeven wil, deze hoofdstukken in
den grond bekend en beleden heeft", enz. (bijna

woordelijk hetzelfde als de boven afgedrukte
tekst, zonder de eerste alinea).

In de uitgave van 1611 werd de „Korte on-
derzoeking" weggelaten, daar men haar wilde
vervangen door het „Kort Begrip", dat de Mid-
delburgsche Kerk pas tevoren voor hetzelfde
doel had doen opstellen. Maar omdat dit door
de gezamenlijke Kerken nog niet was vastgesteld,
staat het in die uitgave, niet te dezer plaatse,
maar geheel aan het einde, na deofficieele Li-
turgie; en te dezer plaatse staan er alleen de
hierboven afgedrukte Liturgische aanwijzingen.
Daar nu de Dordtsche Synode van 1619 wel

besloten heeft, dat de Kerken dit „Kort Begrip"
zouden kunnen gebruiken, maar het toch niet
heeft aangenomen als de kerkelijke leiddraad
bij het onderwijs en bij het doen van belijde-
nis, kan het in eene uitgave der Liturgie wel
weder aan het einde worden opgenomen ; maar
in de Liturgie zelve kan aan het Avondmaals-
formulier niets anders voorafgaan, dan het-
geen de officieele tekst aldaar aangeeft, d. i.

hetgeen voorkomt in de uitgave van 1611, met
de daarin door de Reviseurs aangebrachte wij-
ziging.

een nieuw Christelijk leven te leiden.
Eindelijk vraagt men hun ook, of zij

zich aan de Christelijke straf gewillig-
lijk onderwerpen willen.
En als zij dit beloofd hebben, zoo

vermaant men hen tot vrede, liefde en
eendrachtigheid met alle menschen, en
tot vredemaking, zoo zij met iemand
iets uitstaande hebben.

Formulier om het Heilig Avondmaal te

houden !).

Geliefden in den Heere Jezus Chris-

tus, hoort aan de woorden der inzet-

ting van het Heilig Avondmaal van
onzen Heere Jezus Christus, welke ons
beschrijft de Heilige Apostel Paulus,
1 Kor. XI: 23-29.
Ik heb van den Heere ontvangen, het-

gene ik u ook overgegeven heb, dat de

Heere Jezus, in den nacht in welken Hij
verraden werd, het brood nam; en als

Hij gedankt had, brak Hij het, en

zeide: Neemt, eet; dat is mijn UcJiaam,

dat voor u gebroken wordt ; doet dat tot

mijne gedachtenis. Desgelijks nam Hij

ook den drinkbeker na het eten des Avond-
maals, en zeide: Deze drinkbeker is het

nieuwe Testament in mijn bloed; doet

dat, zoo dikwijls als gij dien zult drin-

ken, tot mijne gedachtenis. Want zoo dik-

wijls als gij dit brood zult eten, en dezen

drinkbeker zult drinken, zoo verkondigt

den dood des Heeren, totdat Hij komt.

Zoo dan, ivie onwaardiglijk dit brood

eet, of den drinkbeker des Heeren drinkt,

die zal schuldig zijn aan het lichaam en

bloed des Heeren. Maar de mensch be-

proeve zichzelven, en ete alzoo van het

brood, en drinke van den drinkbeker.

Want die onwaardiglijk eet en drinkt,

die eet en drinkt zichzelven een oordeel,

niet onderscheidende het lichaam des

Heeren.

Opdat wij nu tot onzen troost des
Heeren Avondmaal mogen houden, is

ons vóór alle dingen noodig, dat wij

1) Ook bij dit Formulier, dat natuurlijk moest
gegeven worden gelijk het officieel is vastge-
steld, is de hierboven afgedrukte tekst dien-
tengevolge in sommige woorden en uitdrukkin-
gen eenigszins anders dan de thans meest ge-

bruikelijke. De afwijkingen, die in dezen laatsten
voorkomen, zijn veroorzaakt, deels doordat reeds
voor ruim 21

/, eeuw, niet de officieele redactie,

maar die der 16e eeuw eenvoudig gevolgd werd,
deels doordat men in onze eeuw bij het nadruk-
ken de vereischte nauwkeurigheid niet altijd

in acht nam.
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ons tevoren recht beproeven; ten an-

dere, dat wij het tot dat einde richten,

waartoe het de Heere Christus verordi-

neerd en ingesteld heeft, namelijk, tot

zijne gedachtenis.

De waarachtige beproeving van ons-

zelven bestaat in deze drie stukken:
Ten eerste, bedenke een iegelijk bij

zichzelven zijne zonden en vervloeking,

opdat hij zichzelven mishage, en zich

voor God verootmoedige; aangezien de
toorn Gods tegen de zonde zóó groot

is, dat Hij die (eer Hij ze ongestraft

liet blijven) aan zijnen lieven Zoon
Jezus Christus, met den bitteren en
smadelijken dood des kruises gestraft

heeft.

Ten andere, onderzoeke een iegelijk

zijn hart, of hij ook deze gewisse be-

lofte Gods gelooft, dat hem alle zijne

zonden, alleen om het lijden en ster-

ven van Jezus Christus, vergeven zijn,

en de volkomene gerechtigheid van
Christus hem als zijne eigene toegere-

kend en geschonken is, ja zoo volko-
men, als of hij zelf in eigen persoon
voor alle zijne zonden betaald, en alle

gerechtigheid volbracht had.

Ten derde, onderzoeke een iegelijk

zijne consciëntie, of hij ook gezind is,

voortaan met zijn gansche leven waar-
achtige dankbaarheid jegens God den
Heere te bewijzen, en voor het aange
zichte Gods oprechtelijk te wandelen;
insgelijks, of hij zonder eenige geveinsd-
heid (alle vijandschap, haat en nijd van
harte afleggende) een ernstig voorne-
men heeft, om van nu voortaan in

waarachtige liefde en eenigheid met zij-

ne naasten te lever-

Allen dan die alzoo gezind zijn, die wil

God gewisselijk in genade aannemen,
en voor waardige medegenooten van de
tafel zijns Zoons Jezus Christus hou-
den. Daarentegen die dit getuigenis in

hunne harten niet gevoelen, die eten
en drinken zichzelven een oordeel 1

).

Waarom wij ook, naar het bevel van
Christus en van den Apostel Paulus,
allen die zich met deze navolgende er-

1 be ofticieele tekst heeft hier: het oordeel;

gelijk de Schriftplaats, waaraan deze uitdruk-
ontleend is (1 Cor. XI : 20;, in de oude

Nederdnitsche vertalingen te lezen gaf. Thans
moei hier natuurlijk de Statenvertaling gevolgd
worden.

gerlijke zonden l
) besmet weten, ver-

manen, van de tafel des Heeren zich
te onthouden, en hun verkondigen, dat
zij geen deel in het rijk van Christus
hebben; als daar zijn: alle afgodendie-
naars; allen, die verstorvene heiligen,
engelen of andere schepselen aanroe-
pen; allen, die den beelden eere aan-
doen; alle toovenaars en waarzeggers,
die vee of menschen, mitsgaders andere
dingen, zegenen, en die aan zulke ze-

gening geloof hechten; alle verachters
van God, van zijn Woord, en van de
Heilige Sacramenten; alle Godslaste-
raars ; allen, die tweedracht, sekten en
muiterij in kerken en wereldrijke re-

geeringen begeeren aan te richten ; alle

meineedigen; allen, die hunnen ouderen
en overheden ongehoorzaam zijn; alle

doodslagers, kijvers, en die in haat en
nijd tegen hunne naasten leven; alle

echtbrekers, hoereerders, dronkaards,
dieven, woekeraars, roovers, spelers,

gierigaards, en alle degenen, die een
ergerlijk leven leiden. Deze allen, zoo
lang zij in zulke zonden blijven, zul-

len zich van deze spijze (welke Chris-

tus alleen voor zijne geloovigen ver-

ordineerd heeft) onthouden, opdat hun
gericht en verdoemenis niet des te

zwaarder worde.
Maar dit wordt ons, geliefde Broeders

en Zusters, niet voorgehouden, om de
verslagene harten der geloovigen klein-

moedig te maken, alsof niemand tot

het Avondmaal des Heeren gaan mocht,
dan die zonder eenige zonde ware. Want
wij komen niet tot dit Avondmaal, om
daarmede te betuigen, dat wij in ons-

zelven volkomen en rechtvaardig zijn;

maar integendeel, aangezien wij ons
leven buiten onszelven in Jezus Chris-

tus zoeken, zoo bekennen wij daarmede,
dat wij midden in den dood liggen.

Daarom, al is het dat wij nog vele

gebreken en ellendigheid in ons bevin-

den, als namelijk: dat wij geen vol-

komen geloof hebben, dat wij ons ook
met zulken ijver om God te dienen
niet begeven, als wij schuldig zijn;

maar dagelijks met de zwakheid onzes
geloofs, en de booze lusten onzes vlee-

1) De ofrlcieele tekst heeft hier het woord
lasteren ; dat echter in den zin van ongerechtig-

heden of ergerlijke '.umin, thans niet meer ge-

bruikelijk is.
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sches te strijden hebben; nochtans,
desniettegenstaande, overmits ons (door

de genade des Heiligen Geestes) zulke
gebreken van harte leed zijn, en wij

begeeren tegen ons ongeloof te strijden,

en jiaar alle geboden Gods te leven;
zoo zullen wij gewis en zeker zijn, dat
geene zonde noch zwakheid, die nog
(tegen onzen wil) in ons overgebleven
is, ons kan hinderen, dat ons God niet

in genade zoude aannemen, en alzoo
dezer hemelsche spijze en drank waar-
dig en deelachtig maken.
Ten andere, laat ons nu ook over-

denken, waartoe ons de Heere zijn

Avondmaal heeft ingezet: namelijk, dat
wij zulks doen zouden tot zijne ge-

dachtenis. Maar aldus zullen wij Zijner

daarbij gedenken:
Eerstelijk, dat wij ganschelijk in onze

harten vertrouwen, dat onze Heere
Jezus Christus (naar luid van de be-

loften, die den voorvaderen in het oude
Testament van den beginne af geschied
zijni van den Vader in deze wereld
gezonden is, ons vleesch en bloed heeft

aangenomen, den toorn Gods (onder
welken wij eeuwiglijk hadden moeten
verzinken) van het begin zijner mensen-
wording tot het einde zijns levens op
aarde voor ons heeft gedragen, en alle

gehoorzaamheid en gerechtigheid dei-

Goddelijke wet voor ons heeft vervuld

;

voornamelijk, toen Hem de last van
onze zonden, en van den toorn Gods,
het bloedige zweet in den Hof uitge-

drukt heeft; waar Hij gebonden werd,
opdat Hij ons zoude ontbinden; daar-

na ontallijke smaadheden geleden heeft,

opdat wij nimmermeer te schaade
zouden worden; onschuldig ter dood
veroordeeld is, opdat wij voor het
gerichte Gods zouden vrijgesproken
worden; ja zijn gezegend lichaam aan
het kruis heeft laten nagelen, opdat
Hij het handschrift onzer zonden daar-
aan zoude hechten; en heeft alzoo de
vervloeking van ons op Zich geladen,
opdat Hrj ons met zijne zegening ver-

vullen zoude; en heeft Zich vernederd
tot in de allerdiepste versmaadheid en
angst der helle, met lichaam en ziele,

aan het hout des kruises, toen Hij riep

met luider stemme: Mijn God, mijn
God, ivaarom hebt Gij Mij verlaten?
opdat wij tot God zouden genomen, en

nimmermeer van Hem verlaten wor-
den ; en heeft eindelijk met zijnen dood
en bloedstorting het nieuwe en eeuwige
Testament, het verbond der genade en
der verzoening, besloten, toen Hij zeide

:

Het is volbracht.

En opdat wij vastelijk zouden ge-

looven, dat wij tot dit genadeverbond
behooren, nam de Heere Jezus in zijn

laatste Avondmaal het brood, en als Hij

'gedankt had, brak Hij het, en gaf het

zijnen discipelen, en zeide: Neemt, eet,

dat is mijn lichaam, hetwelk voor u ge-

geven wordt; doet dat tot mijne gedach-
tenis. Desgelijks, na het Avondmaal, nam
Hij den drinkbeker, en gedankt hebbende

gaf hun dien, zeggende: Drinkt allen

daaruit; deze drinkbeker is het nieuwq
Testament in mijn bloed, hetwelk voor il

en voor velen vergoten wordt, tot vergeving
der zonden; doet dat, zoo dikwijls als gij

dien zult drinken, tot mijne gedachtenis

;

dat is: zoo dikwijls als gij van dit

brood eet, en van dezen beker drinkt,

zult gij daardoor, als door eene ge-

wisse gedachtenis en pand, vermaand
en verzekerd worden van deze mijne
hartelijke liefde en trouw jegens u, dat
Ik voor u (daar gij anders den eeuwigen
dood hadt moeten sterven) mijn lichaam
aan het hout des kruises in den dood
geve, en mijn bloed vergiete, en uwe
hongerige en dorstige zielen met dit

mijn gekruisigde lichaam en vergoten
bloed tot het eeuwige leven spijze en
lave, even zekerlijk, als eenen iegelijk

dit brood voor zijne oogen gebroken, en
deze beker hem gegeven wordt, en gij

die tot mijne gedachtenis met uwen
mond eet en drinkt.

Uit deze inzetting des Heiligen Avond-
maals van onzen Heere Jezus Christus
zien wij, dat Hij ons geloof en betrou-

wen op zijne volkomene offerande (die

eenmaal aan het kruis geschied is) als

op den eenigen grond en fondament
onzer zaligheid wijst, waar Hij onzen
hongerigen en dorstigen zielen tot eene
waarachtige spijze en drank des eeuwi-
gen levens geworden is. Want door
zijnen dood heeft Hij de oorzaak van
onzen eeuwigen honger en kommer,
namelrjk, de zonde, weggenomen, en
ons den levendmakenden Geest ver-

worven ; opdat wij door dien Geest (die

in Christus, als in het Hoofd, en in ons
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als zijne lidmaten woont) met Hem
waarachtige gemeenschap zouden heb-

ben, en alle zijne goederen, het eeu-

wige leven, de gerechtigheid en de heer-

lijkheid, deelachtig worden.
Daarbenevens, dat wij ook door den

zelfden Geest onder malkanderen, als

lidmaten van één lichaam, in waar-
achtige broederlijke liefde verbonden
worden; gelijk de Heilige Apostel
spreekt: Eén brood is het, zoo zijn wij

velen één lichaam, dewijl wij allen ééns

broods deelachtig zijn. Want gelijk uit

vele graankorrels één meel gemalen,
en één brood gebakken wordt, en uit

vele bezien, samengeperst zijnde, één
wijn en drank vliet, en zich ondereen
vermengt; alzoo zullen wij allen, die

door het waarachtig geloof Christus
ingelijfd zijn, door broederlijke liefde,

om Christus onzes lieven Zaligmakers
wille, die ons tevoren zoo uitnemend
heeft liefgehad, allen te zamen één
lichaam zijn, en zulks niet alleen met
woorden, maar ook met de daad jegens
malkanderen bewijzen.

Daartoe helpe ons de almachtige,
barmhartige God en Vader van onzen
Heere Jezus Christus, door zijnen Hei-

ligen Geest. Amen.

Opdat wij dan dit alles mogen ver-

krijgen, laat ons onszelven voor God
verootmoedigen, en Hem met waarach-
tig geloof om zijne genade aanroepen:

Barmhartige God en Vader, wij bid-

den U, dat Gij in dit Avondmaal (waar-

in wij oefenen de heerlijke gedachtenis
van den bitteren dood van uwen lieven

Zoon Jezus Christus) door uwen Heili-

gen Geest in onze harten wilt bewerken,
dat wy ons met waarachtig vertrouwen
aan uwen Zoon Jezus Christus hoe
langer hoe meer overgeven, opdat onze
bezwaarde en verslagene harten met
zijn waarachtig lichaam en bloed, ja

met Hem, waarachtig God en mensch,
het eenige hemelsche brood, door de
kracht des Heiligen Geestes gespijzigd

en gelaafd worden; en dat wij niet

meer in onze zonden, maar Hij in

ons. en wij in Hem 'leven, en zóó
waarachtiglijk het nieuwe en eeuwige

iment en Verbond der genade
deelachtig zijn mogen, dat wij niet

twijfelen of Gij zult eeuwiglijk onze
genadige Vader zijn, ons onze zonden
nimmermeer toerekenende, en met alle

dingen aan lichaam en ziele verzor-
gende, als uwe lieve kinderen en erf-

genamen.
Verleen ons ook uwe genade, dat wij,

getroost ons kruis op ons nemende,
onszelven verloochenen, onzen Heiland
belijden, en in alle droefenis met een
opgeheven hoofd onzen Heere Jezus
Christus uit den hemel verwachten,
waar Hij onze sterfelijke lichamen aan
zijn verheerlijkt lichaam gelijk maken,
en ons tot Zich nemen zal in eeuwigheid.
Verhoor *) ons, o God en barmhartige

Vader, door Jezus Christus, die ons
aldus heeft leeren bidden:

Onze Vader, die in de hemelen zijt;

Uw naam worde geheiligd.

Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, gelijk in den hemel,

alzoo ook op de aarde.

Geef ons heden ons dagelijksch brood.

En vergeef ons onze schulden, gelijk

ook wij vergeven onzen schuldenaren.

En leid ons niet in verzoeking, maar
verlos ons van den booze.

Want mv is het koninkrijk, en de
kracht, en de heerlijkheid in der eeuwig-

heid.

Wil ons ook door dit Heilig Avond-
maal sterken in het algemeen onge-
twijfeld Christelijk geloof, waarvan wij

belijdenis doen met mond en hart, spre-

kende :

Ik geloof in God den Vader, den Al-

machtige, Schepper des hemels en der
aarde.

En in Jezus Christus, zijnen eenig-

gebarenen Zoon, onzen Heere; die ontvan-

gen is van den Heiligen Geest, geboren

uit de maagd Maria; die geleden heeft

onder Pontius Pilatus, is gekruisigd,

gestorven en begraven, nedergedaald ter

helle; ten derden dage wederom opge-

staan van de dooden; opgevaren ten he-

mel, zittende ter rechterhand Gods des

almachtigen Vaders; van ivaar Hij ko-

1) Ook hier, evenals elders in dit Formulier,
is in de sedert ruim 2 l

/2
eeuw gangbare redac-

tie, in plaats van den hierboven afgedrukten
officieelen tekst, de redactie van de 16e eeuw
uri'r gevolgd; zoodat daarin de 16 woorden,
die het Onze Vader inleiden, ontbreken, en (ie

beden, die er aan voorafgaan, reeds met het

woord Amen besloten worden.
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men zal om te oordeelen de levenden en

de dooden.

Ik geloof in den Heiligen Geest. Ik

geloof eene heilige, algemeene, Christelijke

Kerk, de gemeenschap der heiligen; ver-

geving der zonden; wederopstanding des

vleesches; en een eeuwig leven. Amen.

Opdat wij dan met het waarachtige
hemelsche brood Christus gespijzigd

mogen worden, zoo laat ons met onze
harten niet aan het uiterlijke brood en
wijn blijven hangen; maar onze harten
opwaarts in den hemel verheffen, waar
Jezus Christus is, onze Voorspraak, ter

rechterhand zijns hemelschen Vaders,

waarheen ons ook de Artikelen van
ons Christelijk geloof wijzen; niet twij-

felende, of wij zullen zoo waarachtiglijk

door de werking des Heiligen Geestes
met zijn lichaam en bloed aan onze
zielen gespijzigd en gelaafd worden,
als wij het heilige brood en drank tot

zijne gedachtenis ontvangen.

©5»"" Bij bet breken en uitdeelen des Broods
spreekt de Dienaar:

Het brood, dat wij breken, is de ge-

meenschap des lichaams van Christus.

Neemt l
), eet, gedenkt en gelooft, dat

het lichaam onzes Heeren Jezus Chri?-

tus gebroken is tot eene volkomene
verzoening van alle onze zonden.

3£ta^» En als hij den Drinkbeker geeft

:

De drinkbeker der dankzegging, dien

ivij dankzeggende zegenen, is de gemeen-
schap des bloeds van Christus. Neemt,
drinkt allen daaruit, gedenkt en gelooft,

dat het dierbaar bloed onzes Heeren
Jezus Christus vergoten is tot eene
volkomene verzoening van alle onze
zonden.

1) In de oudste uitgaven van de Liturgie
stonden hier, en evenzoo eenige regels verder,
alleen de woorden, die aan 1 Cor. X: 16 ont-
leend zijn. Maar de Dordtsche Synoden van
1574 en 1578, en de Middelburgsche Synode
van 11581, bepaalden en herhaalden, dat men
daaraan zou toevoegen: „Neemt, eet", enz.; en:
„Neemt, drinkt", enz. (alles gelijk hier boven
is afgedrukt) ; en aldus is de officieele tekst
dan ook later vastgesteld. Toch heeft men
reeds voor ruim 2'/

2 eeuw, bij het uitgeven van
de Liturgie, ook te" dezer plaatse den oudsten
tekst eenvoudig nagedrukt; en daardoor ont-
breken die woorden in de gangbare redactie.

Terwijl men communieert, zal men
stichtelijk zingen, of sommige kapitte-

len lezen, ter gedachtenis des lijden»

van Christus dienende, als Jes. LUI,
Joh. VI, XIII, XIV, XV, XVI, XVII,
XVIII, of dergelijke.

De bediening geëindigd zijnde, zal de
Dienaar spreken:

Geliefden in den Heere, dewijl de
Heere nu aan zijne tafel onze zielen

gespijzigd heeft, zoo laat ons altezamen
zijnen naam met dankzegging prijzen;

en een iegelijk spreke in zijn hart al-

dus [Ps. CIII]:

1. Loof den HEERE, mijne ziele, en

al wat binnen in mij is, zijnen heiligen

naam.
2. Loof den HEERE, mijne ziele, en

vergeet geene van zijne weldaden.

3. Die al uwe ongerechtigheid vergeeft;

die alle uwe krankheden geneest;

4. Die uw leven verlost van het ver-

derf; die u kroont met goedertierenheid

en barmhartigheden.
8. Barmhartig en genadig is de HEE-

RE, lankmoedig en groot van goedertie-

renheid.

9. Hij !
) zal niet altoos twisten, noch

eeuwiglijk den toorn behouden.

10. Hij doet ons niet naar onze zonden,

en vergeldt ons niet naar onze ongerech-

heden.

11. Want zoo hoog de hemel is boven

de aarde, is zijne goedertierenheid gewel-

dig over degenen, die Hem vreezen.

12. Zoo verre het oosten is van het

westen, zoo verre doet Hij onze overtre-

dingen van ons.

13. Gelijk zich een vader ontfermt over

de kinderen, ontfermt zich de HEERE
over degenen, die Hem vreezen.

Die 2
) ook zijnen eigenen Zoon niet

gespaard heeft, maar heeft Hem voor
ons allen overgegeven, en ons alles met
Hem geschonken. Daarom, bevestigt

God daarmede zijne liefde jegens ons,

dat Christus voor ons gestorven is, als

1) Dit 9e vers, dat in den officieelen tekst ge-

vonden wordt, is in de sedert ruim 2'/
2 eeuw

gangbare redactie uitgevallen ; denkelijk door-
dat het in de redactie der 16e eeuw nog niet

voorkwam.
2) In deze alinea, die bijna geheel aan Schrift-

plaatsen ontleend is, zijn dientengevolge eenige
woorden gewijzigd, daar ook hier de oude ver-

taling door de Staten-vertaling moest vervan-
gen worden.
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wij nog zondaars waren, zoo zullen wij

ook veel meer door Hem behouden
worden van zijnen toorn, nadat wij

door zijn bloed gerechtvaardigd zijn.

Want indien wij met God verzoend zijn

door den dood zijns Zoons, toen wrj

nog vijanden waren, veel meer zullen

wij behouden worden door zijn leven,

nadat wij met Hem verzoend zijn. Daar-
om zal mijn mond en hart des Heeren
lof verkondigen, van nu aan tot in der
eeuwigheid. Amen.

O barmhartige God en Vader, wij

danken U van ganscher harte, dat Gij

uit grondelooze barmhartigheid ons
uwen eeniggeborenen Zoon tot eenen
Middelaar en offer voor onze zonden,
'en tot eene spijze en drank des eeuwi-
gen levens geschonken hebt; en dat
Gij ons geeft een waarachtig geloof,

waardoor wij zulke uwe weldaden deel-

achtig worden. Gij hebt ons ook. tot

sterking daarvan, door uwen lieven Zoon
Jezus Christus het Heilig Avondmaal
laten instellen en verordenen. Wij bid-

den U, o getrouwe God en Vader, dat
Gij door de werking uws Heiligen Gees-
tes de gedachtenis van onzen Heere
Jezus Christus, en de verkondiging van
zijnen dood, ons tot dagelijksch toene-

men in het rechte geloof, en in de za-

lige gemeenschap van Christus wilt la-

ten gedijen; door Hem, uwen lieven

Zoon Jezus Christus; in wiens naam
wij onze gebeden besluiten, gelijk Hij

ons geleerd heeft, zeggende:
Onze Vader, die in de hemelen zijt;

Uw naam tvorde geheiligd,

Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, gelijk in den hemel,

alzoo ook op de aarde.

Geef ons heden ons dagelijksch brood.

En vergeef ons onze schulden, gelijk

ook wij vergeven onzen schuldenaren.

En leid ons niet in verzoeking, maar
verlos ons van den booze.

Want uw is het koninkrijk, en de
ki«rijt , en de heerlijkheid in der eeuwig-

heid. Amen.

Formulier des Bans of der afsnijding van
de Gemeente.

' "liefden in den Heere Jezus Chris-

tus, het is u bekend, dat wij nu op on-
derscheidene tijden bij zekere trappen
u voorgehouden hebben, welk eene
groote zonde en zware ergenis onze
medelidmaat N. gedaan en gegeven
heeft; ten einde hij, door uwe Christe-
lijke vermaningen en gebeden, tot God
zich mocht bekeeren, en uit den
strik des duivels (die hem gevangen
houdt tot l

) zijnen wil) los geworden
zijnde, ontwaken mocht tot den wil
des Heeren. Maar wij kunnen u met
groote droefheid niet verbergen, dat
ons tot nog toe niemand is versche-
nen, die in het minste te verstaan ge-

geven heeft, dat hij, door de menigvul-
dige vermaningen aan hem gedaan (zoo

in het bijzonder, als voor getuigen, en
in tegenwoordigheid van velen), geko-
men zoude zijn tot eenig berouw over
zijne zonde, of eenig teeken van ware
boetvaardigheid aan zich heeft laten

merken. Dewijl hij dan zijne overtre-

ding, op zich zelve niet klein zijnde,

door zijne hardnekkigheid dagelijks nog
grooter maakt, en wij u laatstmaal
aangezegd hebben, dat wij, in geval hij,

na zoo lang geduld dat de Kerk met
hem gehad heeft, zich niet bekeerde,
gedwongen zouden zijn ons verder over
hem te bedroeven, en tot de uiterste

remedie te komen; zoo zijn wij ge-

noodzaakt nu tegenwoordiglijk voort te

varen tot zijne afsnijding, volgens het

bevel en den last, ons gegeven in Gods
Heilig Woord, ten einde hij hierdoor

(zoo het mogelijk is) tot schaamte over
zijne zonden gebracht worde; opdat men
ook door dit verrottende en tot nog toe

ongeneeselijke lid het geheele lichaam
der Gemeente niet in gevaar stelle,

en de naam Gods niet gelasterd worde.
Daarom wij, Dienaars en Voorstan-

ders der gemeente Gods alhier, ver-

1) De woorden: tot zijnen wil, die inden oflieiee-

len tekst niet gevonden worden, zijn hier bij-

gevoegd uit de Schriftplaats, waaraan deze

gansche volzin ontleend is (2 Tim. II : 20), daar
ook hier de Staten- vertaling moest gevolgd wor-

den: „En zij wederom ontwaken mochten uit

den strik des duivels, onder welken zij gevan-
gen waren tot zijnen [d. i. des duivels] wil."

De oflieieele tekst van het Formulier berustte

op de vertaling van die plaats, die voor drie

eeuwen het gebruikelijkst was: „En dat zij, van
de banden des duivels ontgaande (vandenwelken
zij gevangen ziin). ontwaakten tot zijnen [d. i.

(iodsl wil.
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gaderd zijnde in den naam en de macht
van onzen Heere Jezus Christus, ver-

klaren voor u allen, dat N., om de
voorzeide oorzaken, uitgesloten is, en
wordt uitgesloten mits dezen, buiten
de Gemeente des.Heeren, en vreemd
is aan de gemeenschap van Christus,

van de Heilige Sacramenten, en van
alle geestelijke zegeningen en welda-
den Gods, die Hij aan zijne Gemeente
belooft en bewijst, zoo lang hij hard-
nekkig en onboetvaardig blijft in zijne

zonden, en is daarom door ulieden te

houden als de heiden en tollenaar,

naar het bevel van Christus, die zegt,

in den hemel gebonden te zijn, al wat
zijne Dienaars binden op de aarde.
Voorts vermanen wij u, geliefde

Christenen, dat gij u niet vermengt
met hem, opdat hij beschaamd worde

;

nochtans hem niet houdende als vijand,

maar bij wijlen vermanende, gelijk men
eenen broeder doet.

Intusschen spiegele zich een iegelijk

aan dit en dergelijke voorbeelden, om
den Heere te vreezen, en naarstiglijk

voor zich toe te zien, indien hij meent
te staan, dat hij niet valle, maar ware
gemeenschap hebbende met den Vader
en zijnen Zoon Christus, mitsgaders
met alle geloovige Christenen, daarin
volstandig blijve tot den einde toe, en
alzoo de eeuwige zaligheid verkrijge.

Gij hebt gezien, lieve broeders en zus-

ters, op welke wijze deze onze afge-

sneden broeder heeft begonnen te ver-

vallen, en allengskens meer en meer
gekomen is tot den val. Merkt dan aan
hem, hoe listig de satan is, om den
mensen te brengen tot het verderf, en
af te trekken van alle heilzame mid-
delen ter zaligheid. Zoo wacht u dan
mede voor de minste beginselen des
kwaads, en, naar de vermaning des
Apostels, afleggende allen last, en de
zonde die ons lichtelijk omringt, loopt
met lijdzaamheid de loopbaan, die ons
is voorgesteld, ziende op den oversten
Leidsman en Voleinder des geloofs,

Jezus. Zijt nuchteren, waakt en bidt,

opdat gij niet in verzoeking valt. He-
den, zoo gij de stemme des Heeren
hoort, verhardt uw hart niet; maar
werkt uws zelfs zaligheid met vreeze
en beven; en een iegelijk hebbe berouw
van zijne zonde; opdat onze God ons niet

wederom vernedere, en dat wij rouwe
zouden moeten hebben over iemand van
ulieden; maar dat gij, eendrachtiglijk
in Godzaligheid levende, onze kroon en
blijdschap moogt wezen in den Heere.

Doch aangezien het God is, die in

ons werkt, beide het willen en het
werken, naar zijn welbehagen, zoo laat

ons zijnen heiligen naam, met belijdenis

onzer zonden, aldus aanroepen:

O rechtvaardige God, barmhartige Va-
der, wij klagen onszelven aan vanwege
onze zonden voor uwe hooge majesteit,

en bekennen wel verdiend te hebben de
droefheid en smart, die ons is aange-
daan in de afsnijding van dezen onzen
gewezen medelidmaat, ja wij zyn al-

len waardig, om van tl afgesneden en
verbannen te worden, om onzer groote
overtreding wille, zoo Gij met ons in

het gericht wilt treden. Maar, o Heere,
wees ons genadig om Christus wille,

vergeef ons onze misdaden, want zij

zijn ons van- harte leed, en werk in

onze harten hoe langer hoe meer leed-

wezen daarover, opdat wij, uwe oordee-
len vreezende, die Gij laat gaan over
de hardnekkigen, ons mogen benaar-
stigen, om U te behagen. Geef, dat wij

ons wachten voor alle besmetting der
wereld, en dergenen, die van de ge-

meenschap der Kerk zijn afgesneden;
opdat wij ons hunner zonden niet deel-

achtig maken, en dat de afgesnedene
beschaamd] worde over zijne zonden. En
aangezien Gij geenen lust hebt in den
dood des zondaars, maar daarin dat hij

zich bekeere en leve ; en de schoot uwer
Kerk altijd open staat voor degenen
die wederkeeren; zoo ontsteek ons toch
met eenen goeden ijver, dat wij met
goede Christelijke vermaningen en voor-
beelden zoeken wederom te recht te

brengen dezen afgesneden persoon, mits-
gaders alle degenen, die door ongeloof
of roekeloosheid des levens afwijken.
Geef uwen zegen tot onze vermanin-
gen, ten einde wij daardoor oorzaak
mogen hebben, ons weder te verblijden

in degenen, waarover wij nu rouwe
moeten dragen, en dat alzoo uw hei-

lige naam geprezen worde, door onzen
Heere Jezus Christus, die ons aldus
heeft leeren bidden:
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Onze Vader, die in de hemelen zijt;

Uw naam worde geheiligd.

Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, gelijk in den he-

mel, alzoo ook op de aarde.

Geef ons heden ons dagelijksch brood.

En vergeef ons onze schulden, gelijk

ook wij vergeven onzen schuldenaren.

En leid ons niet in verzoeking, maar
verlos ons van den booze.

Want uw is het koninkrijk, en de

kracht, en de heerlijkheid in der eeuwig-
heid. Amen.

Formulier van wederopneming des afge-

snedenen in de Gemeente van

Christus.

Geliefden in den Heere, ulieden is

bekend, dat eenen zekeren tijd geleden,

onze medelidmaat N. van de Gemeente
van Christus afgesneden is geweest.
Nu kunnen wij u niet verbergen, hoe hij

door de voornoemde remedie, mitsga-
ders door het middel van goede ver-

maningen, en uwe Christelijke gebeden,
zoo verre is gekomen, dat hij zich over
zijne zonde schaamt, begeerende van
ons, tot de gemeenschap der Kerk we-
der opgenomen te worden. Alzoo wij

dan van wege het bevel Gods schuldig
zijn, de zoodanigen met blijdschap te

ontvangen, en het toch noodig is dat
goede orde daarin gebruikt worde;
zoo geven wij u mits dezen te verstaan,

dat wij den voorschreven afgesneden
persoon ter naaste reize, door Gods ge-

nade, wanneer men des Heeren Avond-
maal zal houden, van den band der
afsnijding wederom ontbinden, en tot

de gemeenschap der Kerk ontvangen
zullen, ten ware iemand van u mid-
delerwijl iets wettigs had, waarom zulks
niet zoude behooren te geschieden, het-

welk grjlieden ons intijds aanzeggen
zult. Intusschen zal een iegelijk den
Heere danken voor de weldaad, aan de-

zen armen zondaar bewezen, Hem bid-

dende, dat Hij zijn werk aan hem wille

uitvoeren tot zyne eeuwige zaligheid.

Amen.

Daarna, indien geene verhindering
voorkomt, zal de Dienaar des Woords tot

wederopneming van den afgesnedeneu

zondaar voortgaan op de navolgende
wijze:

Geliefde Christenen, wij hebben u
laatstmaal voorgehouden van de bekee-
ring van onzen medebroeder {of, van
onze medezuster) N., om met uw voor-

j

weten wederom tot de Gemeente van
Christus opgenomen te worden. Alzoo i

dan niemand iets voorgebracht heeft, !

waarom de voorzeide wederopneming
niet zoude behooren te geschieden, zoo
willen wij nu tegenwoordiglijk daartoe
voortvaren.
De Heere Christus, Matth. XVIII

bevestigd hebbende het vonnis zijner

Kerk in de afsnijding der onboetvaar-
dige zondaren, verklaart terstond daar-

]

bij, dat al wat zijne Dienaars ontbinden

zouden op de aarde, ontbonden zoude
zijn in den hemel. Waarmede Hij te

kennen geeft, dat, wanneer iemand van
j

zijne Kerk afgesneden is, hem alsdan I

alle hope der zaligheid niet ontnomen
is, maar dat hrj van de banden der

verdoemenis weder ontslagen kan wor-

den. Daarom, aangezien God in zijn I

Woord verklaart, geenen lust te hebben
in den dood des zondaars, maar daarin

dat hij zich bekeere en leve; zoo heeft

ook de Kerk nog altijd hoop op de
bekeering des afgewekenen zondaars,

j

en houdt haren schoot open, om den I

bekeerde wederom te ontvangen. Dien-

volgens heeft de Heilige Paulus den
Corinthiër (dien hij verklaard had, dat J

van de Kerk afgedaan behoorde te 1

worden) wederom bevolen op te helpen i

en te vertroosten, nadat hij, van velen

bestraft zijnde, tot inzicht was geko-

men; opdat hrj door eene al te over-

vloedige droefheid niet zoude version- I

den worden. Ten andere leert Christus I

in de voorzeide uitspraak, dat het von-
j

nis der ontbinding, hetwelk uitgespro-
j

ken wordt over zulk eenen bekeerden

zondaar, volgens Gods Woord, voor
j

bondig en vast gehouden wordt door I

den Heere; waarom niemand, die zich

oprechtelijk bekeert, eenigszins behoort j

te twijfelen, of hij isgewisselijk van God
]

in genade aangenomen, gelijk Christus

elders zegt : Zoo gij u mande zonden

vergeeft, dien worden zij vergeven.

Om nu tot de voorgenomene hande-

ling te komen, zoo vraag ik u, N.:
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Of gij voor God en zijne Gemeente
alhier van ganscher harte verklaart,

dat gij oprecht berouw hebt van de
zonde en hardnekkigheid, om welke
gij rechtvaardiglijk van de Gemeente
afgesneden zijt geweest; of gij pok
waarachtiglijk gelooft, dat u de Heere
uwe zonden vergeven heeft en vergeeft

om Christus wille, en mitsdien begeert

tot de Gemeente van Christus alhier

weder opgenomen te worden, belovende
van nu voortaan u in alle Godzaligheid
te gedragen naar het gebod des Heeren ?

Antwoord: Ja ik.

Hierop zal de Dienaar verder aldus
spreken

:

Wij dan, alhier vergaderd in den
naam en de macht des Heeren Christus,

verklaren u, N., ontbonden te zijn van
de banden der afsnijding; ontvangen
u wederom in de Gemeente des Hee-
ren; en verkondigen u, dat gij staat

in de gemeenschap van Christus, van
de Heilige Sacramenten, en van alle

geestelijke zegeningen en weldaden
Gods, die Hij aan zijne Gemeente be-

looft en bewijst; waarin u de eeuwige
God tot den einde toe behouden wille

door zijnen eeniggeborenen Zoon Jezus
Christus, Amen.

Zoo wees dan verzekerd, mijn lieve

Broeder, in uw hart, dat u de Heere
heeft opgenomen in genade; wees
naarstig, om u voortaan te wachten
voor de listigheid des satans en de
boosheid der wereld, ten einde gij niet

weder vervalt in de. zonde ; heb Chris-
tus zeer lief, want u zijn vele zonden
vergeven.
En gij, geliefde Christenen, ontvangt

dezen uwen broeder met toegenegen-
heid des harten; zijt vroolijk, dat hij

dood was en weder levend is geworden,
verloren was en gevonden is ; verheugt
u met de engelen des hemels over
dezen zondaar, die zich bekeert; houdt
hem niet langer voor eenen die vreemd
is, maar voor eenen medeburger der
heiligen en huisgenoot Gods.
En alzoo wy niets goeds kunnen heb-

ben van onszelven, zoo laat ons, den
Heere almachtig lovende en dankende,

Hem om zijne genade aldus aanroepen

:

Goedertieren God en Vader, wij dan-
ken U door Jezus Christus, dat Gij

dezen onzen medebroeder bekeering
hebt gegeven ten leven, en ons oorzaak
verleent om in zijne wederkeering ver-

heugd te zijn. Wij bidden U, bewijs
hem uwe genade, om van de vergeving
zijner zonden meer en meer verzekerd
te zijn in zijn gemoed, en daaruit te

scheppen eene onuitsprekelijke blijd-

schap en lust om U te dienen. En ge-

lijkerwijs hij tevoren vele menschen
heeft geërgerd door zijne zonde, wil
hem alzoo wederom verleenen, vele

menschen door zijne bekeering te

stichten. Geef hem tot den einde toe

volstandiglijk te wandelen in uwe we-
gen; en laat ons leeren uit dit voor-

beeld, dat bij U is genade, opdat Gij

gevreesd wordt; ten einde wij, hem
houdende voor onzen medebroeder en
medeërfgenaam des eeuwigen levens,

U te zamen mogen dienen met eene
kinderlijke vreeze en gehoorzaamheid
alle de dagen onzes levens, door onzen
Heere Jezus Christus; in wiens naam
wij ons gebed besluiten:

Onze Vader, die in de hemelen zijt;

Uw naam worde geheiligd.

Uiv koninkrijk kome.
Uw tuil geschiede, gelijk in den he-

mel, alzoo ook op de aarde.

Geef ons heden ons dagelijksch brood.

En vergeef ons onze schulden, gelijk

ook wij vergeven onzen schuldenaren.
En leid ons niet in verzoeking, maar

verlos ons van den booze.

Want uw is het koninkrijk, en de
kracht, en de heerlijkheid in der eeuwig-
heid. Amen.

Formulier om te bevestigen de Dienaars
des Woords !)•

ji*^» Na de voleinding van de predikatie en
van het gewone Gebed zal de Dienaar
aldus spreken tot het volk:

Geliefde Broeders, het is u bekend,

1) In den officieelen tekst wordt aan dit op-
schrift nog toegevoegd: die nooit tevoren gediend
hebben. Dat dit Formulier echter evenzeer be-
stemd is voor de bevestiging der DienareD, die
tevoren reeds gediend hebben, blijkt o. a. uit
hetgeen bij de vermelding der handoplegging in
denzelfden officieelen tekst is aangeteekend.
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hoe wij nu, tot drie onderscheidene rei-'

zen, den naam van onzen medebroe-
der N. hier tegenwoordig, openlijk voor-

gesteld hebben, om te vernemen, of

iemand wat had. hetzij zijne leer of

zijn leven aangaande, waarom hij niet

zoude mogen bevestigd worden in den
dienst des Woords. Het is nu alzoo,

dat ons niemand is verschenen, die iets

wettigs voorgebracht heeft tegen zijnen

persoon; waarom wij thans in den
naam des Heeren zullen voortvaren
tot zijne bevestiging.

Daartoe zult gij, N., en allen die hier

tegenwoordig zijt, vóór alle dingen
aanhooreu uit den Woorde Gods eene
korte verklaring van de inzetting en het
ambt der Herders of Dienaren des
Woords.
Alwaar eerstelijk valt op te merken,

dat God, onze hemelsche Vader, wil-

lende uit het verdorven menschelijk
geslacht eene gemeente roepen en ver-

gaderen ten eeuwigen leven, door eene
bijzondere genade daartoe gebruikt den
dienst van menschen. Hierom zegt Pau-
lus, Eph. IV, dat de Heere Christus ge-

geven heeft sommigen tot apostelen *), en
sommigen lot profeten, en sommigen tot

evangelisten, en sommigen tot herders en
leeraars, tot de volmaking der heiligen,

tot het werk der bediening, tot opbou-

icing des lichaams van Christus. Daar
zien wij, dat de Heilige Apostel onder
anderen zegt, dat het Herdersambt eene
instelling van Jezus Christus is.

Wat nu dit heilig ambt medebrengt,
kunnen wij lichtelijk uit den naam zel-

ven afleiden. "Want gelijkerwijs het

werk van eenen gewonen herder is.

de kudde (die hem bevolen is) te wei-

den, te leiden, voor te staan en te re-

geeren ; alzoo gaat het ook toe met deze

geestelijke herders, die gesteld zijn over

de gemeente, die God roept tot de za-

ligheid, en houdt ze als voor schapen
zijner weide. Nu is de weide, waarmede
deze schapen geweid worden, niet an-

ders dan de verkondiging des Godde-
lijken Woords, met de aanklevende be-

diening der gebeden en der Heilige Sa-

cramenten. Hetzelfde Woord Gods is

] In den officieelen tekst zijn hier uit Eph.
IV il do woorden: sommigen tot apostelen, weg-
gelaten; hetgeen echter denkelijk slechts als

schrijf- of '1 ruk fout te beschouwen is.

ook de staf waarmede deze kudde ge%
leid en geregeerd wordt.
Dienvolgens is het openbaar, dat het

ambt der Herders of der Dienaren des
Woords is:

Eerstelijk, dat zij des Heeren Woord,
door de schriften der Profeten en
Apostelen geopenbaard, grondig en op-

rechtelijk aan hun volk zullen voor-

dragen, en het toeëigenen, zoo in het
gemeen als in het bijzonder, tot nut-

tigheid der toehoorders, met onder-
wijzen, vermanen, vertroosten en be-

straffen, naar eens iegelijks behoefte,

verkondigende de bekeering tot God,
en de verzoening met Hem door het
geloof in Jezus Christus, en wederleg-

gende met de Heilige Schrift alle dwa-
lingen en ketterijen, die tegen deze zui-

vere leer strijden. Dit alles wordt ons
klaarlijk te kennen gegeven in de Hei-

lige Schrift; want de Apostel Paulus
zegt, dat deze arbeiden in het Woord; en
elders leert hij, dat zulks moet geschie-

den naar de mate of regel des geloofs*

Hij schrijft ook, dat een Herder aan
het getrouwe of oprechte woord, dat naar
de leere is, moet vasthouden, en dat

recht snijden; insgelijks: die profeteert

(dat is, Gods Woord predikt), spreekt

den menschen stichting, en vermaning, en

vertroosting. Op eene andere plaats stelt

hij zichzelven aan de Herders voor tot

een voorbeeld, verklarende dat hij, in

het openbaar en bij dt>hniz<-n, geleerden

betuigd heeft de bekeering tot God en het

geloof in Jezus Christus. Maar inzonder-

heid hebben wij eene zuivere beschrij-

ving van het ambt van eenen Dienaar des
Evangelies 2 Cor. V : 18, waar de Apos-

tel aldus spreekt: Alle deze dingen zijn

uit God, die ons met zichzelven

heeft door Jezus Christus, en ons (name-

lijk den Apostelen en Herders) de be-

diening der verzoening gegeven heeft;

want God was in Christus de wereld

met zichzelven verzoenende, hunne zot-

den hun niet toerekenendei en heeft het

woord der verzoening in ons gelegd. Zoo
zijn wij dun gezanten (of, ambassadeurs)

van Christus voege, alsof God door ons

bade ; wij bidden van Christus* wege: laat

u met God verzoenen. Belangende de
wederlegging der onzuivere leer, zegt

dezelfde Apostel, Titl : 9, dat een Die-

naar aan het Woord Gods moet vast-
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houden, om de tegensprekers te we-
derleggen, en den mond te stoppen.

Ten tweede, is het ambt der Herders,

de openbare aanroeping van Gods naam
te doen van wege de geheele gemeente.
Want hetgene de Apostelen zeggen,

Hand. VI: 4: Wij zullen volharden in

het gebed, en in de bediening des Woords,
dat hebben deze Herders met de Apos-
telen gemeen. Waarop de Heilige Pau-
lus ziende, tot Timótheüs aldus spreekt:
Ik vermaan dan vóór alle dingen, dat

gedaan ivorden smeekingen, gebeden, voor-

biddingen, dankzeggingen, voor alle men-
schen; voor koningen, en allen die in

hoogheid zijn; enz.

Ten derde, is hun ambt, de Sacra-

menten te bedienen, die de Heere heeft

ingesteld tot zegelen zijner genade; ge-

lijk blijkt uit het bevel, den Apostelen
door Christus gegeven, en den Herders
ook aangaande, Matth. XXVIII vs. 19:

Doopt hen in den naam des Vaders, en

des Zoons, en des Heiligen Geestes. Ins-

gelijks 1 Cor. XI: 23: Want ik heb van
den Heere ontvangen, hetgene ik ook u
overgegeven heb, dat de Heere Jezus, in

den nacht in welken Hij verraden werd,
het brood nam; enz.

Ten laatste, is het werk van de Die-

naren des Woords, de gemeente Gods
in goede tucht en orde te houden en te

regeeren, op zulke manier als de Heere
geordineerd heeft. Want Christus, Matth.
XVIII: 18, gesproken hebbende van de
Christelijke straf, zegt tot zijne Apos-
telen aldus: Alivatgij op de aarde bin-

den zult, zal in den hemel gebonden wezen.
En Paulus wil, dat de Dienaars hun
eigen huis wel weten te regeeren, dewijl
zij anders niet voor de gemeente Gods
zouden kunnen zorg dragen, noch die

regeeren. Dit is de oorzaak, waarom de
Herders in de Schrift ook genoemd wor-
den Huisverzorgers Gods, en Bisschop-
pen, dat is, Opzieners en Wachters;
want zij hebben opzicht over het Huis
Gods, waarin zij verkeeren; ten einde
aldaar alles met goede orde en beta-

melijkheid moge toegaan, en dat met
de Sleutelen des hemelrijks, die hun
bevolen zijn, ontsluiting en toesluiting

gedaan worde, volgens den last, hun
van God gegeven.

Uit deze dingen kan men zien, welk
een heerlijk werk het Herdersambt is,

nademaal zoo groote dingen daardoor
uitgericht worden

;
ja hoe gansch nood-

zakelijk het is, om de menschen ter

zaligheid te brengen. Hetwelk ook de
oorzaak is, waarom de Heere wil. dat
zulk een ambt altijd zal blijven. Want
aldus spreekt Christus, zijne Apostelen
uitzendende om deze heilige bediening
te doen: Ziet, ik ben met ulieden tot de

voleinding der wereld; alwaar men ziet

dat het zijn wil is, dat deze heilige

dienst (want de personen, die Hij daar
aanspreekt, konden niet leven tot de
voleinding der wereld) ten allen tijde

op aarde onderhouden worde. En hier-

om vermaant Paulus Timótheüs, het-

gene hij van hem gehoord had, aan
getrouwe menschen te betrouwen, welke
bekwaam zijn om anderen te leeren;

gelijk hij ook dienvolgens, Titus geordi-

neerd hebbende tot eenen Herder, hem
voorts beveelt, van stad tot stad Ou-

derlingen en Opzieners te stellen.

Dewijl dan ook wij, om dezen dienst in

de Kerke Gods te onderhouden, nu eenen
nieuwen Dienaar des Woords in den
dienst instellen *), en tot nog toe genoeg
van het ambt der zoodanigen gespro-

ken hebben; zoo zult gij, X., antwoor-
den op hetgene u voorgehouden zal

worden, ten einde een iegelijk moge
hooren, dat gij gezind zijt den voorzei-

den dienst, zooals het behoorlijk is, aan
te nemen.
En eerstelijk vraag ik u, of gij ge-

voelt in uw hart, dat gij wettiglijk van
Gods gemeente, en mitsdien van God
zelven, tot dezen heiligen dienst geroe-

pen zijt?

Ten tweede, of gij de Schriften des
Ouden en Nieuwen Testaments voor het

eenige Woord Gods en de volkomene
leere der zaligheid houdt, en alle leerin-

gen verwerpt, die daartegen strijden?

Ten derde, of gij belooft uw ambt,
gelijk dit voorhenen beschreven is, naar
deze leer getrouwelijk te bedienen, en
uwe leering te versieren met een God-
zalig leven; mede u onderwerpende
aan de kerkelijke vermaning, volgens
de gemeene ordening der Kerken, irn

1) De officieele tekst heeft in plaats van de
laatste vier woorden hier enkel het woord: Instel-

len ; hetgeen echter thans van eenen persoon niet

meer kan gezegd worden zonder nadere bepaling.

4
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dien gij in leer of leven u kwaamt te

ontgaan?

Hierop zal hij antwoorden:

Ja ik, van ganscher harte.

En daarna zal de Dienaar, die hem dit

afgevraagd heeft (of een ander Dienaar,
zoo er meer Dienaars z.'.'ni, hem de hand
op het hoofd leggen (Nota: deze cere-

monie zal men niet gebruiken bij de
bevestiging dergenen die tevoren ge-
diend hebben), en aldus spreken:

God, onze hemelsche Vader, die u ge-

roepen heoft tot dezen heiligen dienst,

verlichte u door zijnen Geest, versterke

u door zijne hand, en regeere u zóó in

uwe bediening, dat gij daarin behoor-

lijk en vruchtbaar moogt wandelen, tot

grootmaking zijns naams, en tot uit-

breiding van het Rijk zijns Zoons Jezus
Christus, Amen.

Daarna zal de Dienaar van den Stoel

den bevestigden Dienaar, en vervolgens
de gansche Gemeente, aldus vermanen:

Zoo !) -heb dan nu geliefde Broeder
en mededienaar in Christus, acht op

uzelven en op de geheele kudde, over
dewelke u de Heilige Geest tot een op-

ziener gesteld heeft, om de gemeente
Gods te weiden, welke Hij verkregen
heeft door zijn eigen bloed. Heb Chris-

tus lief, en weid zijne schapen, heb-

bende opzicht daarover, niet uit be-

dwang, maar gewilliglijk ; noch om vuil

gewin, maar met een volvaardig ge-

moed; noch als heerschappij voerende
over het erfdeel des Heeren, maar als

een voorbeeld der kudde geworden-
zijnde. Wees een voorbeeld der geloo-

vigen, in het woord, in wandel, in liefde,

in den Geest, in geloof, in reinigheid.

Houd aan in het lezen, in het verma-
nen, in het leeren; en verzuim de gave
niet, die u gegeven is. Bedenk deze

1) fri deze en de volgende alinea, die beide
bijna geheel uit Schriftplaatsen 7-ijn samenge-
steld, volgt de officieel* tekst dg Bij.be! verta-

ling, die dewtijds de meest gebruikelijke was;
en hier, meer dau elders in de Liturgie, is in
alle uitgaven, tot nu toe, die oude vertahug
grootendeels blijven staan. Thane is dit inden
boven afgedrukten tekst veranderd; daar ook
hier de Staten-vertaling natuurlijk moest ge-
volgd worden.

dingen, en wees hierin bezig, opdat uw
toenemen openbaar zij in alles. Heb
acht op de leer, en volhard daarin. Lijd
geduldiglijk alle lijden en verdrukking,
als een goed krijgsknecht van Christus.
Deze dingen doende, zult gij èn uzel-
ven behouden, èn die u hooren. Enals
de overste Herder verschenen zal zijn,

zoo zult gij de onverwelkelijke kroon
der heerlijkheid behalen.
En gijlieden ook, geliefde Christenen,

ontvangt dezen uwen Dienaar in den
Heere met alle blijdschap, en houdt de
zoodanigen in groote waarde. Gedenkt,
dat God zelf u door hem aanspreekt
en bidt. Neemt dan het woord aan,
hetwelk hij u volgens de Heilige Schrift
zal verkondigen, niet als der menschen
woord, maar (gelijk het waarlijk is)

als Gods woord. Laat u liefelijk en aan-
genaam zijn de voeten dargenen, die

vrede verkondigen, die het goede ver-

kondigen. Zjjt uwen voorgangeren ge-

hoorzaam; want zij waken voor uwe
zielen, als die rekenschap geven zullen;

opdat zij dat doen mogen met vreugde,
en niet al zuchtende; want datisu niet

nuttig. Dit doende, zal het geschieden,
dat de vrede Gods zal komen in uwe
huizen, en dat gijlieden, die dezen aan-
neemt in den naam eens profeten, eens
profeten loon zult ontvangen, en door
zijn woord in Christus geloovende, door
Christus zult beerven het eeuwige le-

ven.

Doch aangezien niemand tot iets van
alle deze dingen van zichzelven be-

kwaam is, zoo laat ons God aldus met
dankzegging bidden.

Barmhartige Vader, wij danken U,
dat het U belieft, uit het verloren
menschelijk geslacht door den dienst

der menschen U eene gemeente te

vergaderen ten eeuwigen leven ; en dat

gij de Kerk hier ter plaatse nog zoo
genadiglyk voorzien hebt met eenen
getrouwen Dienaar. Wy bidden U, wil

hfem door uwen Geest hoe langer hoe
bekwamer maken tot den dienst, waar-
toe Gij hem bereid en geroepen hebt,

hem openende het verstand, om uwe
Heilige Schrift te verstaan, en hem
sprake gevende tot opening zijns monds,
om met vrijmoedigheid de verborgen-
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heden des Evangelies te kennen te

geven, en te bedienen. Begaaf hem
met wijsheid en kloekheid, om het

volk, waarover hij gesteld is, recht te

regeeren, en in Christelijken vrede te

onderhouden, ten einde uwe Kerk onder
zijne bediening, en door zijnen goeden
voorgang, toeneme in menigte en in

deugden. Verleen hem kloekmoedigheid
in alle voorvallende moeiten en zwa-
righeden, die hem in zijnen dienst zul-

len ontmoeten ; opdat hij, door den troost

uws Geestes gesterkt zijnde, en teneinde
toe standvastig blijvende, met de ge-

trouwe dienstknechten ontvangen wor-
de in de vreugde zijns Heeren. Wil
ook aan dit volk en deze gemeente
uwe genade verleenen, dat zy' zich be-

hoorlijk gedragen jegens dezen hunnen
Herder, hem erkennende als van U
gezonden, zijne leer aannemende met
allen eerbied, en aan zijne vermaning
zich onderwerpende; ten einde zij, door
zijn woord in Christus geloovende, des
eeuwigen levens deelachtig mogen wor-
den. Verhoor ons, o Vader, door uwen
lieven Zoon, die ons aldus heeft leereh
bidden

:

Onze Vader, die in de hemelen zijt;

Uw naam worde geheiligd.

Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, gelijk in den hemel,

alzoo ook op de aarde.

Geef ons heden ons dagelijksch brood.
En vergeef ons onze schulden, gelijk

ook wij vergeven onzen schuldenaren.
En leid ons niet in verzoeking, maar

verlos ons van den booze.

Want uw is het koninkrijk, en de
kracht, en de heerlijkheid in der eeuwig-
heid. Amen.

Formulier van bevestiging der Ouderlingen
en Diakenen; hetzij beide tegelp, of elk

afzonderlek, naar gelegenheid t).

Geliefde Christenen, gijlieden weet,

I) Bij dit Formulier is, geheel in overeen-
stemming met den officieelen tekst, alles wat
uitsluitend op Diakenen betrekking heeft, en
dus bij eene afzonderlijke bevestiging van Ou-
derlingen is weg te laten, cursief gedrukt. Wat
er uit het gewoon gedrukte daaraan is toe te
voegen, bij eene afzonderlijke bevestiging van
Diakenen, is in dien tekst niet aangegeven

;

en evenmin, wat er in ieder van die gevallen,

hoe wij nu tot onderscheidene reizen

u voorgedragen hebben de namen van
onze tegenwoordige medebroeders, die

tot den dienst van het ouderlingschap
en van het diakenschap dezer gemeente
verkoren zijn, om te vernemen, of
iemand wat had, waarom zij in hun
ambt niet zouden behooren bevestigd
te worden. Het is nu alzoo, dat voor
ons niemand is verschenen, die iets

wettigs tegen hen voorgebracht heeft;

waarom wij thans in den naam des
Heeren tot de bevestiging zullen voort-

varen.
Om hiertoe te komen, zult gij, Broe-

ders die men bevestigen zal, en voorts
allen die hier tegenwoordig zijt, voor-

eerst aanhooren, uit den Woorde Gods,
eene korte verklaring van de instelling

en het ambt der Ouderlingen en Dia-
kenen.

Belangende de Ouderlingen, is aan te

merken, dat het woord ouderling of
oudste (betwei:: uit het Oude Testa-

ment is genomen, en een persoon be-

teekent, die in een aanzienlijk ambt
van regeering over anderen gesteld is)

toegeschreven wordt aan tweeërlei per-

sonen, die in de Kerk van Jezus Chris-

tus dienen; want de Apostel zegt: De
ouderlingen, die. wel regeeren, zullen

dubbele, eere waardig geacht worden,
voornamelijk die arbeiden in het Woord
en de leere. Daar ziet men, dat in de
Apostolische Kerk twee soorten van
ouderlingen ztfn geweest, waarvan de
eersten hebben gearbeid in het Woord
en de leer, en de anderen niet. De eer-

sten waren de Dienaars des Woords
en Herders, die het Evangelie verkon-
digden en de Sacramenten bedienden

;

maar de anderen, dieiriet in het Woord
arbeidden, en nochtans mede in de ge-

meente dienden, droegen een bvjzonder
ambt; dat zij namelijk over de Kerk
opzicht hadden, en die regeerden, met
de Dienaren des Woords ; want Paulus,
Rom. XII: 8, gesproken hebbende van
het leerambt, en ook van het ambt der
uitdeeling of diakenschap, spreekt daar-
na van dezen dienst afzonderlyk, zeg-

alsmede wanneer 'slechts één persoon te be-
vestigen is, in enkele woorden nog moet ge-
wijzigd worden. Het kon, en het' kan, ook on-
noodig geacht worden, daarop telkens opzettelijk
de aandacht te vestigen.
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gende: die een voorstander is, dat hy
zulks doe in naarstigheid. Insgelijks

op eene andere plaats vermeldt hij

onder de gaven en ambten, die God
in de gemeente gesteld heeft: de re-

geering.

Zoo is dan deze soort van dienaren
den anderen, die het Evangelie predi-

ken, tot hulp en bijstand, gelijk in het
oude Testament de gemeene Levieten
in den dienst des Tabernakels den
Priesters bijgevoegd waren, als mede-
helpers in hetgene de Priesters alleen

niet hadden kunnen doen; blijvende
nochtans die ambten altijd onderschei-
den. Bovendien is het goed, dat bij de
Dienaren des Woords zoodanige man-
nen tot mederegeerders gevoegd wor
den, ten einde daardoor uit de gemeente
Gods te meer geweerd worde alle ti-

rannie en heerschappij, die lichter kan
inbreken, wanneer bij één alleen, of
bij zeer weinigen, de regeering staat.

En alzoo maken de Dienaren des Woords
en de Ouderlingen te zamen een college

of gezelschap, zijnde als een Raad der
Kerke, en vertoonende de geheele ge-

meente; waarop de Heeie Christus
ziet, wanneer Hij zegt: zeg het der ge-

meente; hetwelk geenszins verstaan
kan worden van alle lidmaten der ge-

meente ieder in het bijzonder, maar
zeer bekwamelijk van degenen, die de
gemeente, waarvan zy verkoren zijn,

regeeren.

Zoo is dan ten eerste het ambt der
Ouderlingen, met de Dienaren des
Woords, opzicht te hebben over de ge-

meente, die hun bevolen is; naarstiglijk

toe te zien, of een iegelijk zich behoor-
lijk gedraagt in belijdenis en in wan-
del; die zich onstichtelyk gedragen, te

vermanen, en te verhoeden dat de
Sacramenten niet ontheiligd worden,
zooveel mogelijk is; ook mede tegen
de onboetvaardigen, volgens de Christe-

lijke discipline of kerkelijke tucht, te

handelen, en de boetvaardigen weder
in den schoot der Kerk te ontvangen;
gelijk niet alleen blijkt uit de voor-

melde uitspraak van Christus, maar
ook uit meer andere uitspraken der
Schrift, dat deze dingen niet staan bij

één of twee personen alleen, maar bij

velen die daartoe gesteld zyn.

Ten tweede, naardien de Apostel be-

veelt, dat onder de Christenen alles
betamelijk en ordelijk zal toegaan,
en niemand anders dan door wettige-

beroeping in de Kerk van Christus
behoort te dienen, volgens de Christe-

lijke ordinantie daarvan zijnde; zoo is-

mede het werk der Ouderlingen daarop
acht te nemen, en in alle voorvallende
zaken, die den welstand en de goede
orde der Kerk betreffen, met goeden
raad den Dienaren des Woords behulp-

zaam te zyn; ja ook met raad en troost

alle gemeene Christenen te dienen.

Ten derde is hun ambt, inzonderheid
mede toezicht te nemen op de leering

en den wandel der Dienaren des Woords,
ten einde alles tot stichting der Kerk
gericht moge worden, en dat geene
vreemde leer worde voorgesteld, vol-

gens hetgene wij lezen Hand. XX: 28 r

waar de Apostel vermaant, naarstige

wacht te houden tegen de wolven, die

in de schaapskooi van Christus moch-
ten komen. Om hetwelk te doen, de
Ouderlingen schuldig zijn, Gods Woord
naarstig te doorzoeken, en zichzelven

geduriglijk te oefenen in de overlegging:

van de verborgenheden des geloofs.

Aangaande de diakenen kunnen wij

van hunnen oorsprong en instelling le-

zen in de Handelingen der Apostelen.

Aldaar vinden wij, dat in hei begin de

Apostelen zelven de bediening der armen
gehad hebben; aan wier voeten gelegd

iverd de prijs der verkochte goederen;

en aan een iegelijk werd uitgedeeld, naar
dat elk van noode had. Maar alzoo daarna-

eene murmureering ontstond, omdat de

weduwen der Griekschen in de dage-

lijksche bediening overgeslagen werden;

zoo zijn door de vermaning der Apostelen

mannen gekoren geworden, die eigenlijk

hun Werk van de bediening der armen
maken zouden, opdat de Apostelen in het

gebed en in de bediening des Woords te

beter mochten volharden. En dit is van

dien tijd af onderhouden geweest in de

Kerk, gelijk blijkt uit Rom. XII : 8, al-

waar de Apostel, van dezen dienst spre-

kende, zegt: dat degenen, die uitdeelen^

zulks doen zullen in eenvoudigheid. En
elders sprekeyide van de behulpsels, be-

doelt hij degenen, die in de gemeente ge-

steld zijn, om de armen en ellendigente

helpen in den nood.
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Uit welke plaatsen genoeg te zien is,

welk het ambt is der Diakenen; name-
lijk, ten eerste, dat zij in alle getrouwig

-

heid en naarstigheid de aalmoezen en

goederen, die den armen gegeven wor-
den, verzamelen en bewaren;ja ook'vlij-

tig zijn, om te helpen toezien, dat tot

hulp der armen vele goede middelen ge-

vonden mogen worden. Het tweede deel

van hun ambt bestaat in de uitdeeling,

waartoe vereischt ivordt, niet alleen gave
van onderscheiding en voorzichtigheid, om
de aalmoezen niet te besteden dan waar
het noodig is, maar ook blijmoedigheid

en eenvoudigheid om met een bewogen
hart en toegenegen gemoed de armen te

helpen, gelijk de Apostel eischt, Rom.
XII : 8 en 2 Cor. IX : 7. Waartoe zeer

goed is, dat zij niet alleen met de uiter-

lijke gifte, maar ook met troostelijke re-

den uit het Woord Gods, aan de armen
en ellendigen hulp bewijzen.

Ten einde dan, geliefde Broeders N.
IST., een iegelijk moge hooren, dat gij

gezind zijt den voorzeiden dienst (of,

de voorzeide diensten, elk in het zijne)

aan te nemen, zoo zult gij antwoorden
op hetgene u voorgehouden zal worden.
En eerstelijk vraag ik u, Ouderlingen

-en Diakenen, of gij niet gevoelt in uwe
harten, dat gij wettiglijk van Gods ge-

meente, en mitsdien van God zelven,
tot dezen heiligen dienst (of, tot deze
heilige diensten, elk in het zijne) beroe-
pen zrjt?

Ten tweede, of grj de Schriften des
Ouden en Xieuwen Testaments houdt
voor het eenige Woord Gods en de vol-

komene leere der zaligheid, en alle lee-

ringen verwerpt, die daartegen strijden?
Ten derde, of gij belooft, uw ambt,

gelijk dit hiervoor beschreven is, vol-

gens deze leer getrouwelijk naar uw
vermogen te bedienen

; grj Ouderlingen
2ST. N., in de Kerkregeering nevens de
Dienaren des Woords, en gij Diakenen
N. N., in de bediening der armen; en
ook gezamenlijk belooft, u in alle God-
zaligheid te gedragen; mede u onder-
werpende aan de kerkelijke vermanin-
gen, indien grj u kwaamt te ontgaan?

Hierop zullen zij antwoorden:

Ja wij.

En daarop zal de Dienaar zeggen:

De almogende God en Vader geve
u allen te zamen zrjne genade, dat gij

in dezen uwen dienst (of, in deze uwe
diensten) getrouwelijk en vruchtbaar
moogt verkeeren, Amen.

En voorts zal hij hen vermanen (mits-
gaders ook de geheele gemeente) op de
volgende wijze:

Zoo weest dan, gij Ouderlingen, naar-

stig in de regeering der Kerk, die u ne-

vens de Dienaren des Woords bevolen
is. Zrjt mede als wachters over het huis

en de stad Gods, om een ieder getrou-

welijk te vermanen, en te waarschu-
wen voor zijn verderf. Hebt acht op de
onderhouding van de zuiverheid der
leer en de vroomheid des levens in de
gemeente des Heeren.
En gij Diakenen, zijt vlijtig in de ver-

zameling der aalmoezen, voorzichtig en
blijmoedig in het uitreiken daarvan.
Komt den bedrukten te hulp; verzorgt

de rechte weduiven en weezen; beivijst

weldadigheid aan alle menschen, maar
inzonderheid aan de huisgenooten des

geloofs.

Zijt allen gezamenlijk in uwen dienst
getrouw, en behoudt de verborgenheid
des geloofs in eene reine consciëntie,

goede voorgangers zijnde voor geheel
het volk. Alzoo zult gij uzelven eenen
goeden opgang verkrijgen en veel vrij-

moedigheid in het geloof hetwelk is in

Christus Jezus, en hiernamaals ingaan
in de vreugde uws Heeren.
Aan de andere zijde, geliefde Chris-

tenen, ontvangt deze mannen als dienst-

knechten Gods. Wilt de Ouderlingen,
die wèl regeeren, dubbele eere waardig
achten; begeeft u gewilliglijk onder
hun opzicht en regeering. Voorziet de

Diakenen met goede middelen tot hulpe
der armen. Zijt iceldadig, gij rijken,

geeft mildelijk, en deelt gaarne mede. En
gij armen, zijt arm van geest, en gedraagt
u jegens uwe verzorgers in allen eer-

bied; weest dankbaar jegens hen, en

murmureert niet. Volgt Christus om de
spijze der ziele, en niet om het brood.

Die gestolen heeft, stele niet meer, maar
arbeide liever, iverkende wat goed is met
de handen, opdat hij hebbe mede te dee-

len dengene die nood heeft. Dit doende,
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elk in het zijne, zult gij van den Heere
ontvangen het loon der gerechtigheid.

Doch alzoo wij van onszelven hiertoe

onbekwaam zijn, zoo laat ons den al-

machtigen God aldus aanroepen:

Heere God, hemelsche Vader, wij

danken U, dat het U beliefd heeft, tot

meerderen wasdom uwer Kerk, daarin
te verordenen, nevens de Dienaren des
Woords, regeerders en helpers, waar-
door uwe gemeente in goeden vrede en
welstand zoude kunnen bewaard wor-
den, en de arme menschen onderhouden;
en dat Gij ons thans in deze plaats ver-

leend hebt mannen van goede getuige-

nis, endie begaafd zijn met uwen Geest.

Wij bidden U, verleen hun meer en meer
zoodanige gaven, als hun in hunne
bediening noodig zijn: de gave dei-

wijsheid, der kloekheid, der onderschei-

ding en der weldadigheid ; ten einde een
ieder zich behoorlijk kwijte in zijn

ambt: de Ouderlingen, in vlijtig op-

zicht te nemen op de leer en den wan-
del, in het weren der wolven uit de
schaapskooi van uwen lieven Zoon, en
in het vermanen en bestraffen der on-

geregelde menschen ; insgelijks de Dia-

kenen, in het naarstig ontvangen en mild
en voorzichtig uitdeelen der aalmoezen
aan de armen, ook mede in het liefelijk ver-

troosten van deze met uw heilig Woord.
Schenk aan beiden, de Ouderlingen
en de Diakenen, uwe. genade, dat zij in

hunnen getrouwen arbeid volstandiglijk

voortgaan, zonder door eenige moeite,
verdriet, of vervolging der wereld, im-
mermeer te vertragen. Verleen ook
inzonderheid uwen Goddelijken zegen
aan dit volk, waarover zij gesteld zijn,

opdat zij zichzelven aan de goede ver-

maning der Ouderlingen gaarne onder-

werpen, hen in eere houdende om huns
ambts wille

; geef' den rijken milde har-

ten bot de armen, en den armen een

dankbaar gemoed jegens degenen, die

hen helpen en bedienen; ten einde alzoo,

een iegelijk zich kwijtende in zyn ambt,
uw heilige naam daardoor groot ge-

maakt, en het Rijk usvs Zoons Chris-

tus bevorderd moge worden; in wiens
naam wij ons gebed besluiten, zeggende:

(>nze Vader, die in de hemelen zijt

;

o naam worde geheiligd.

Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, gelijk in den hemel,

alzoo ook op de aarde.

Geef ons heden ons dagelijksch brood.
En vergeef ons onze schulden, gelijk

ook wij vergeven onzen schuldenaren.
En leid ons niet in verzoeking, maar

verlos ons van den booze.

Want uw is het koninkrijk, en de
kracht, en de heerlijkheid in der eeuwig-
heid. Amen.

Formulier om den huwelijken staat voor de

Gemeente van Christus te bevestigen.

En eerstelijk, hoe men de _verloofden
tevoren zal afkondigen.

N. en N. willen zich naar Gods or-

dening tot den heiligen huwelijken
staat' begeven ; daartoe begeeren zij een
Christelijk gebed der geheele gemeente,
opdat zij dezen Christelijken staat in

Gods naam beginnen, en zaliglijk tot

zijnen lof voleinden mogen.
En zoo iemand daartoe iets te spre-

ken had, waardoor zulks verhinderd
of opgehouden mocht worden, die brenge
zulks ordelijk en bijtijds aan, ofzwijge
daarna, en wachte zich eenige verhin-

dering daartegen voor te nemen.

Zoo daavr geene wettige beletselen zijn,

zoo vaart men na de voleinding der af-

kondiging voort. En de Dienaar spreekt
aldus:

Overmits den getrouwden gemeenlijk

velerhande tegenspoed en kruis van-

wege de zonde overkomt; opdat gij,

N. en N. (die uwe echtelijke verbinding

in Gods naam openlijk alhier in de
Kerk wilt laten bevestigen), in uwe
hartenf ook verzekerd zijn moogt van
de gewisse hulpe Gods in uw kruis;

zoo hoort uit den Woorde Gods, hoe
eerbaar de huwelijke staat is, en dat

hij eene inzetting' Gods is, die Hem
behaagt: waarom Hij ook de getrouw-

den wil zegenen, en hen bijstaan, ge-

lijk Hij beloofd heeft; daarentegen de

hoereerders en overspelers wil Hij

oordeelen en straften.

En eerstelijk zult gij weten, dat God,

onze Vader, nadat Hij hemel en aarde,

en -alles wat daarin is, geschapen had,
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den mensen schiep, naar zijnen beelde

en zijne gelijkenisse, opdat hij heer-

schappij zoude hebben over de dieren

der aarde, over de visschen der zee, en
over het gevogelte des hemels; en na-

dat hij den mensch geschapen had, sprak
Hrj : Het is niet goed, dat de mensch alleen

zij ; Ik zal hem eene hulpe maken, die als

tegen hem over zij. Toen deed de HEERE
God eenen diepen slaap op Adam vallen,

en hij sliep. En Hij nam ééne van zijne rib-

ben, en sloot hareplaatse toe met vleesch. En
de HEERE God bomvde de ribbe, die Hij
van Adam genomen had, tot eene vrouw

;

en Hij bracht ze tot Adam. Toen zeide

Adam: Deze is ditmaal been van mijne
beenen, en vleesch van mijn vleesch; men
zal ze Manninne heeten, omdat zij uit

den man genomen is. Daarom zal de

man zijnen vader en zijne moeder ver-

laten, en zijne vrouwe aanhangen, en die

twee zullen tot één vleesch zijn.

Daarom zult gij ook niet twijfelen,

of de huwelijke staat behaagt aan God
den Heere; overmits Hij Adam zijne

huisvrouwe geschapen , zelf toegebracht,
en hem tot eene huisvrouwe gegeven
heeft; daarmede betuigende, dat Hrj

nog heden ten dage aan een iegelijk

zijne huisvrouwe gelijk als met zijne

hand toebrengt. Daarom heeft ook de
Heere Jezus Christus dien zoo hoog ge-

ëerd, met zijne tegenwoordigheid, gif-

ten en wonderteekenen te Kana in Ga-
liléa, om daarmede te betuigen, dat de
huwelijke staat behoort eerbaar gehou-
den te worden bij allen, en dat Hij

den getrouwden zijne hulpe en bijstand
altijd wil bewijzen, ook wanneer men
zulks allerminst verwacht.
Maar opdat gij in dezen staat Godzalig-

lijk leven moogt, zoo zult gij, ten andere,
weten de .oorzaken, waarom God den
huwelijken staat heeft ingezet.

De eerste oorzaak is, opdat de een
den ander trouwelijk helpe en bijsta in

alle dingen, die tot het tijdelijke en
eeuwige leven behooren. De andere, op-

dat zij hunne kinderen, die zij krijgen
zullen, in de waarachtige kennisse en
vreeze Gods, Hem ter eere, en tot hunne
zaligheid opbrengen. De derde, opdat
een iegelijk, alleonkuischheidenbooze
lusten vermijdende, met eene goede en
geruste conseiëntie moge leven. Want
om hoererij te vermijden, zal eeniegelyk

man zijne eigene vrouwe hebben, en
eene iegelijke vrouwe haren eigenen
man; alzoo dat allen, die tot hunne
jaren gekomen zrjn, en de gave der
onthouding niet hebben, naar het bevel
Gods, verbonden en schuldig zijn, zich

tot den huwelijken staat, naar Chris-

telijke ordening, met weten en wil hun-
ner ouders, of voogden en vrienden, te

begeven; opdat de tempel Gods, dat is,

ons lichaam, niet verontreinigd worde

;

want zoo iemand den tempel Gods
schendt, dien zal God schende-n.

Daarna zult gij, ten derde, ook weten,
hoe zich de een jegens den ander naar
Gods Woord schuldig is te houden.

Eerstelijk, zult gij, Man, weten, dat
God u gezet heeft tot een hoofd der
vrouwe, opdat gij haar naar uw ver-

mogen verstandig! ijk leidende, zoudt
onderwijzen, troosten en beschermen,
gelijk het hoofd het lichaam regeert,

ja gelijk Christus het Hoofd, de wijs-

heid, de troost en de bijstand zijner

gemeente is. Bovendien zult gij uwe
huisvrouwe liefhebben als uw eigen

lichaam, gelijk Christus zijne gemeente
liefgehad heeft. Gij zult niet verbitterd

tegen haar worden, maar bij haar wo-
nen met verstand, en aan het vrouwe-
lijke vat, als het zwakste, eere geven,
als die ook medeërfgenaam der ge-

nade des levens met haar zijt; opdat
uwe gebeden niet verhinderd worden.
En naardien het Gods bevel is, dat de
man in het zweet zijns aanschijns
brood zal eten, zoo zult gij ook ge-

trouwelijk en naarstiglijk in uw God-
delijk beroep arbeiden, opdat gij uw
huisgezin met God en met eere moogt
onderhouden, en ook daarenboven iets

hebt om den nooddruftigen mede te

deelen.

Desgelyks zult gij, Vrouwe, weten,
hoe gij u naar het Woord Gods houden
zult jegens uwen man. Gij zult uwen
wettigen man liefhebben, eeren en
vreezen, ook hem gehoorzaam zijn in

alle dingen die recht en billijk zijn,

als uwen heere
;
gelijkerwijs het lichaam

aan het hoofd, en de gemeente aan
Christus onderdanig is. Gij zult geene
heerschappij gebruiken over uwen man,
maar stille zijn. Want Adam is eerst

gemaakt, daarna Eva, Adam tot hulpe.

En na den val heeft God tot Eva, en
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in haar persoon tot het gansene vrou-

welijk geslacht gespioken: tot uwen
mom zal uuh He zijn, en hij zeil

i heerschappij hebben, Dezeordinan-
tie Gods zult gij niet tegenstaan, maar
veel meer het gebod Gods gehoorzaam
zijn. en het voorbeeld der heilige vrouwen
navolgen, welke op God hoopten, en
haren eigenen mannen onderdanig wa-
ren : gelijkerwijs Sara haren man Abra-
ham gehoorzaam geweest is, hem noe-

mende heere. Gij zult ook uwen man
in alle goede en oprechte dingen be-

hulpzaam zijn, op uwe huishouding
goede acht hebben, en in alle ingeto-

genheid en eerbaarheid, zonder wereld-
lijke pracht, wandelen, opdat gij an-

deren een goed voorbeeld van zedig-

heid moogt geven.

Daarom, gij N. en N. , nadat gij

verstaan hebt, dat God den huwelijken
staat ingezet heeft, en wat u daarin
van Hem bevolen is; zijt gij des zins
en willens, in dezen heiligen staat alzoo
te leven, gelijk gij hier betuigt voor
de Christelijke gemeente; en begeert
gij, dat deze uw huwelijke staat be-

vestigd worde?
Antwoord: Ja.

Daarna spreekt de Dienaar tot de ge-

meente :

Ik neem u allen, die hier nu verga-
derd zijt, tot getuigen, dat er geene
wettige verhindering tegen dit huwelijk
voorgekomen is.

Voorts tot de trouwenden:

Naardien het dan recht en behoorlijk
is, dat uwe zaak voortgang hebbe, zoo
wille onze Heere God uw voornemen,
hetwelk Hij u gegeven heeft, bevesti-

gen, en uw beginsel zij in den name
des Heeren, die hemel en aarde ge-
schapen heeft.

Daarna 1) zullen zij rualkanderen de

1) In den officieelen tekst staan hier alleenlijk
de woorden : Tot den Btuidegom; terwijl de
•woorden: Daarna zulten zij malkanderen de hand
g<i'u, aldaar later volgen, nl. na het antwoord
van de bruid, onmiddellijk vóór den zegen. 1

1

*-

1

is echter enkel in die redactie van het jaar
1611, dat het geven van de rechterhand eerst

hand geven; en de Dienaar spreekt
eerstelijk tot den Bruidegom:

N. Bekent gij hier voor God en zijne
heilige gemeente, dat gij genomen hebt,
en neemt, tot uwe wettige huisvrouwe
X. hier tegenwoordig; haar belovende,
dat gij haar nimmermeer zult verlaten

:

dat gij haar zult liefhebben, en trou-

welijk onderhouden, gelijk een getrouw
en Godvreezend man aan zijne wettige
vrouwe schuldig is; dat gij ook heilig-

lijk met : haar leven wilt, haar trouw
en geloof V) houdende in alle dingen,
naar uitwijzen van het heilig Evan-
gelie ?

Antwoord: Ja.

Daarna tot de Bruid

N. Bekent gij hier voor God en zijne

heilige gemeente, dat gij genomen hebt,

en neemt, tot uwen wettigen man N.
hier tegenwoordig; en belooft gij, hem
gehoorzaam te zijn, hem te dienen en
te helpen, hem nimmermeer te verla-

ten, heiliglijk met hem te leven, hem
trouw en geloof in alle dingen te hou-
den, gelijk eene vrome en getrouwe
huisvrouwe haren wettigen man schul-

dig is, naar uitwijzen van het heilig

Evangelie?
Antwoord: Ja.

Zoo spreekt de Dienaar:

De Vader der barmhartigheid, die u
door zyne genade tot dezen heiligen

staat des huwelijks geroepen heeft, ver-

binde u met rechte liefde en trouwe,
en geve u zijnen zegen, Amen.

Hoort nu uit het Evangelie, hoe sterk

de band des huwelijks is, gelijk Mattheüs
beschrijft, Kap. XIX: 3-9:

na het beantwoorden van de vragen gesteld

wordt. In alle andeTe uitgaven, niet slechte na
dien tijd, maar ook reeds in de 16e. eeuw, ging
het daaraan vooraf. Daar dit dus van ouds
gehruikelijk is, en daar het bovendien goeden
grond heeft, moet men deze gewoonte niet

meer willen veranderen, en is daarom boven
in den tekst de ^ehrnikelijke redactie gevolgd.

1) De thans verouderde zegswijze: geloof hou*

den, is hier behouden, daar het woord geloof,

dat hier den zin heeft van: getrouwheid, of,

trouw, hier niet door dit woord kan vervangen
worden, en in dit verband ook wel niet kan
worden misverstaan.
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En de Pharizeën kwamen tot Hem, ver-

zoekende Hem, en zeggende tot Hem : Is

het een mensch geoorloofd zijne vrouwe
van zich te laten, om allerlei oorzaak?
Doch Hij, antwoordende, zeide tot hen:
Hebt gij niet gelezen, die van den beginne

den mensch gemaakt heeft, dat Hij ze ge-

maakt heeft man en vrouw, en gezegd
heeft : Daarom zal een mensch vader en
moeder verlaten, en zal zijne vrouwe aan-

hangen, en- die twee zullen tot één vleesch

zijn? Alzoo dat zij niet meer twee zijn,

maar één vleesch. Hetgene dan God sa-

mengevoegd heeft, scheide de mensch
niet. Zij zeiden tot Hem : Waarom heeft

dan Mozes geboden eenen scheidbrief te

geven, en haar van zich te laten? Hij
zeide tot hen : Mozes heeft vanwege de

hardigheid uwer harten u toegelaten uwe
vrouwen van u te laten; maar van den
beginne is het alzoo niet geweest. Maar
Ik zeg u, dat zoo wie zijne vrouwe van
zich laat, anders dan om hoererij, en
eene andere trouwt, die doet overspel, en
die de verstootene trouwt, doet ook overspel.

Gelooft deze woorden van den Heere
Christus, en zijt daarvan verzekerd, dat
onze Heere God u samengevoegd heeft
tot dezen heiligen staat. En daarom
zult gij ook alles wat u daarin over-
komt, met geduld en dankzegging aan-
nemen, als van de hand des Heeren;
zoo zal het u ook alles ten beste en ter

zaligheid gedijen,

Maar overmits wij van onszelven niets
goeds hebben, en dat alle goede gaven
van boven komen ; zoo vermaant de
Dienaar de getrouwden, dat zij neder-
knielen, en vermaant ook de gemeente
voor hen te bidden.

O almachtige God, Gij die uwe goed-
heid en wijsheid in alle uwe werken en
ordeningen bewijst, en van den beginne
gesproken hebt, dat het niet goed is,

dat de mensch alleen zij, en daarom hem
eene hulpe, die als tegenover hem zoude
zijn, geschapen hebt, en verordineerd

hebt, dat die twee waren, één zouden
zijn, en ook alle onreinigheid straft; wij

bidden U (aangezien Gij deze personen
tot den heiligen staat des huwelijks ge-

roepen, en samen verbonden hebt), dat
Gij hun uwen Heiligen Geest wilt geven,
opdat zij in een waarachtig en vast ge-

loof heiliglijk leven, naar uwen God-
delijken wil, en alle boosheid tegenstaan.

Wil ze alsdan ook zegenen, gelijk Gij

de geloovige vaderen, uwe vrienden en
getrouwe dienaars, Abraham, Izak en
Jakob, gezegend hebt, opdat zij, als

medeèrfgenamen des verbonds (hetwelk
Gij met die vaderen opgericht hebt),

de kinderen, die het U belieft hun te

geven, Godzaliglijk opbrengen mogen,
ter eere uws heiligen naams, tot stich-

ting uwer gemeente, en tot verbreiding
uws heiligen Evangelies. Wil ons ver-

hooren, o Vader van alle barmhartigheid,
door Jezus Christus, uwen lieven Zoon,
onzen Heere, die l

) met U en den Hei-

ligen Geest leeft en regeert, één waar-
achtig eeuwig God, altijd geprezen.

Amen.

Onze lieve Heere God vervulleu met
zijne genade, en geve u, dat gij in alle

Godzaligheid, liefde en eenigheid, lang
en heiliglijk, samen leven moogt. Amen.

1) In de redactie der 16e eeuw stond in j>laats

van deze laatste 17 woorden (die met V, enz.): in
wiens naam wij onze gebeden besluiten: Onze Vader,
enz. Daarop volgde dan terstond : Hoort nu de be-

lofte Gods uit den T28en Psalm: Welgelukzalig is een
iegelijk, die den HEERE vreest, die in zijne wegen
wandelt. Want gij zult eten, den arbeid uwer. handen

;

welgelukzalig zult gij zijn, en het zal u welgaan. Uwe
huisvrouwe zal wezen als een vruchtbare wijnstok
aan de zijden van itw huis; uwe kinderen aU olijf-

planten rondom uwe tafel. Zie, alzoo zal zekerlijk

die man gezegend worden, die den HEERE vreest.

De HEERE zal u zegenen uit Sion, en gij zult

het goede van Jeruzalem aanschouwen alle de da-
gen uws levens; en gij zult uwe kindskinderen zien.

Vrede over Israël. En eerst daarna kwam dan de
slotalinea: Onze lieve Heere God, enz. In de se-

dert ruim 2\'„ eeuw gangbare redactie is men,
met afwijking van den ofhcieelen tekst, tot
dien ouderen tekst teruggekeerd.

4*



KORT BEGRIP
DER

CHRISTELIJKE RELIGIE;

GESTELD IN VRAGEN EN ANTWOORDEN, TOT ONDERWIJZING
DERGENEN DIE ZICH EERST BEGEVEN TOT HET

GEBRUIK VAN DES HEEREN AVONDMAAL.

*!&&<-

Het „Kort Begrip" wordt hier opgenomen;
niet alsof het ook behooren zou tot de For-
mulieren van Eenigheid of tot de Liturgie der
Gereformeerde Kerken in Nederland (onder
welke het reeds sedert twee eeuwen in vele
uitgaven verkeerdelijk gerangschikt is); maar
omdat dit leerboek, nadat zijn gebruik door de
Dordtsche Synode van 1619 was vrijgelaten,

bijna drie eeuwen lang in de Nederlandsche
Kerken zeer veel gebruikt is, en ook mi nog
in volledige kerkboeken bijna altijd voorkomt.
Het wordt hier afgedrukt, geheel naar den

oorspronkelijken tekst, en dus gelijk het in

1611 vanwege de Middelburgsche Kerk is op-
gesteld en uitgegeven. Alleenlijk is de aanwij-
zing van Schriftuurplaatsen, die aldaar bij ieder

antwoord op den kant staat, hier weggelaten;

deels omdat de teksten, die latere uitgevers bij

die antwoorden geplaatst hebben, vaak beter
gekozen zijn; deels omdat zulke teksten bijna
uitsluitend dienen voor het catechetisch gebruik
van dit leerboek, en de uitgave in een kerkboek
hiervoor niet bestemd is; deels omdat die
Schriftplaatsen, voor zooveel zij tot bewijs van
den inhoud dienen, bij den Catechismus alles-

zins voldoende te vinden zijn. Voorts is bij de
Bijbelteksten, die in de antwoorden zijn over-
genomen, hier de Staten-vertaling voor de oudere
vertaling in de plaats gesteld. En eindelijk zijn

ook om taalkundige redenen enkele uitdruk-
kingen veranderd; waarvan echter nergens in
noten opzettelijk melding gemaakt is, daar
reeds bij den Catechismus van zulke wijzigingen,
voor zooveel noodig, rekenschap gegeven is.

1. Vraag. Hoe vele stukken zijn u
noodig te weten, opdat gij welgetroost,

zaliglijk leven en sterven moogt?
Antwoord. Drie stukken : ten eerste,

hoe groot mijne zonden en ellende zijn

;

ten andere, hoe ik van alle mijne zonden
en ellende verlost worde; ten derde, hoe

ik Gode voor mijne verlossing zal dank-
baar zijn.

HET EERSTE DEEL.

Van d9S menschen ellende.

2. Vb. Waaruit kent gij uwe ellende ?

Antw. Uit de wet Gods.
u;. Wat heeft u Godin zijne wet

bevolen?
Antw. Dat heeft Hij ons schriftelijk

in tien geboden begrepen, welke aldus
luiden

:

Ik ben de HEERE uw God, die u uit

Eg t/pteland, uit den dlensthuize, uitge-

leid heb.

Het eerste gebod.

Gij zult geene andere goden voor mijn
aangezichte hebben.

Het tweede gebod.

Gij zult u geen gesneden beeld, noch

eenige gelijkenisse maken, van hetgene

dat boven in den hemel is, noch van het-

gene dat onder op de aarde is, noch van
hetgene dat in de wateren onder de aarde

is. Gij zult u voor die niet buigen noch

hen dienen. Want Ik, de HEERE uw
God, ben een ijverig God, die de misdaad
der vaderen bezoeke aan de kinderen,

aan het derde, en aan het vierde lid der-
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genen, die Mij haten; en doe barmhar-
tigheid aan duizenden dergenen, die Mij

liefhebben en mijne geboden onderhouden.

Het derde gebod.

Gij zult den name des HEEREN uws
Gods niet ijdellijk gebruiken; want de

HEEEE zal niet onschuldig houden, die

zijnen name ijdellijk gebruikt.

Het vierde gebod.

Gedenk des Sabbathdags, dat gij dien

heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en

al uw werk doen ; maar de zevende dag
is de Sabbath des HEEREN uws Gods.

Dan zult gij geen werk doen, gij, noch
uw zoon, noch uwe dochter, noch uw
dienstknecht, noch uwe dienstmaagd, noch
uw vee, noch uw vreemdeling, die in uwe
poorten is. Want in zes dagen heeft de

HEERE'den hemel en de aarde gemaakt,
de zee en alles wat daarin is, en Hij

rustte ten zevenden dage. Daarom zegende

de HEERE den Sabbathdag, en heiligde

denzelven.

Het vijfde gebod.

Eer uwen vader en uwe moeder, opdat

uwe dagen verlengd worden in het land,

dat u de HEERE uw God geeft.

Het zesde gebod.

Gij zult niet doodslaan.

Het zevende gebod.

Gij zult niet echtbreken.

Het achtste gebod.

Gij zult niet stelen.

Het negende gebod.

Gij zult geene valsche getuigenis spre-

ken tegen uwen naaste.

Het tiende gebod.

Gij zult niet begeeren uws naasten huis ;

gij zult niet begeeren uws naasten vrouwe,

noch zijnen dienstknecht, noch zijne dienst-

maagd, noch zijnen os, noch zijnen ezel,

noch iets, dat uws naasten is.

4. Vr. Hoe worden deze tien gebo-

den gedeeld?
Antw. In twee tafelen.

5. Vr. Welke is de hoofdsom van het-

gene u God gebiedt in de vier geboden
der eerste tafel?

Antw. Dat ik den Heere mijnen God
zal liefhebben van ganscher harte, van
ganscher ziele, van gansenen gemoede,

en met alle krachten. Dit is het eerste

en het groot gebod.
6. Vr. Welke is de hoofdsom van

hetgene u God gebiedt in de zes gebo-
den der tweede tafel?

Antw. Dat ik mijnen naaste zal lief-

hebben als mijzelven. Aan deze twee
geboden hangt de gansche wet en de
profeten.

7. Vr. Kunt gij dit alles volkomen-
lijk houden?
Antw. Neen ik; maar ik ben van

nature geneigd, God en mijnen naaste
te haten, en Gods geboden met gedach-
ten, woorden, en werken te overtre-

den.

8. Vr. Heeft God u alzoo boos en
verdorven van natuur geschapen?
Antw. Neen Hij ; maar H\j heeft mij

goed en naar zijn evenbeeld geschapen,
in ware kennisse Gods, gerechtigheid
en heiligheid.

9. Vr. Vanwaar komt dan die ver-

dorvenheid, die in u is?

Antw. Uit den val en de ongehoor-
zaamheid van Adam en Eva in het Pa-
radijs, waar onze natuur alzoo is ver-

dorven, dat wij allen in zonden ont-

vangen en geboren worden.
10. Vr. Wat is dat voor eene onge-

hoorzaamheid geweest?
Antw. Dat zij hebben gegeten van

de vrucht des booms, welke God hun
verboden had.

11. Vr. Gaat ons de ongehoorzaam-
heid van Adam aan?
Antw. Ja zij toch; want hij is ons

aller vader, en wij hebben allen in hem
gezondigd.

12. Vr. Zoo zijn wij dan onbekwaam
tot eenig goed als uit onszelven, en
geneigd tot alle kwaad?
Antw. Ja wij; tenzij dat wij door

den Geest Gods wedergeboren wor-
den.

13. Vr. Wil God zulke ongehoorzaam-
heid en verdorvenheid ongestraft la-

ten?
Antw. Neen Hrj; maar naar zijn

rechtvaardig oordeel wil Hij die tijde-

lijk en eeuwiglijk straffen, gelijk ge-

schreven staat: Vervloekt is een iege-

lijk, die niet blijft in al hetgene ge-

schreven is in het boek der wet, om dat

te doen.
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Van des menschen verlossing uit zijne

ellende.

14. Vr. Hoe kunt gij deze straffen

ontgaan,, en wederom tot genade ko-

men?
Antw. Door zulk eenen middelaar,

die tegelijk waarachtig God, en een
waarachtig rechtvaardig mensen is.

15. Vr. Wie is die middelaar?
Antw. Onze Heere Jezus Christus,

die in één persoon waarachtig God en
een waarachtig rechtvaardig mensch is.

16. Vr. Kunnen de engelen onze mid-
delaars niet zijn?

antw. Neen zy; want zij zijn noch
God noch menschen.

17. Vr. Kunnen de heiligen onze mid-
delaars niet zijn?

Antw. Neen zij; want zy hebben
zelven gezondigd, en zijn niet anders
dan door dezen eenigen Middelaar zalig

geworden.
18. Vr. Zullen ook alle menschen

door den Middelaar Jezus zalig worden,
gelijk zij allen door Adam zijn verdoemd
geworden?
Antw. Neen zij; maar alleen, die

Hem met een waar geloof aannemen;
gelijk geschreven staat, Joh. III: 16:

Alzoo lief heeft God de wereld gehad,

dat Hij zijnen eeniggeborenen Zoon ge-

geven heeft, opdat een iegelijk, die in

Hem gelooft, niet verderve, maar het

eeuwige leven hebbe.

19. Vr. Wat is een waar geloof?

Antw. Het is eene stellige kennis van
God. en van zijne beloften, ons in het

Evangelie geopenbaard, en een harte-

lijk vertrouwen, dat mij alle mijne
zonden om Christus' wille vergeven
zijn.

20. Vr. Wat is de hoofdsom van
hetgene ons God in het Evangelie be-

looft, en bevolen heeft te gelooven?
Antw. Dat is begrepen in de twaalf

Artikelen des algemeenen Christelij-

ken geloofs, die aldus luiden:

1. Ik geloof in God den Vader, den Al-

machtige, Schepper des Hemels en der

aarde.

2. En in Jezus ( 'hristus, zijnen eenigge-

borenen Zoon. onzen Heere; 8. die ontvan-

gen is van den Heiligen Geest, geboren uit

de maagd Maria ; 4. die geleden heeft on-

der Pontius Pilatus, is gekruisigd, ge-

storven en begraven, nedergedaald 'ter

helle; 5. ten derden dage wederom opge-

staan van de dooden ; 6. opgevaren ten he-

mel, zittende ter rechterhand Gods des

almachtigen I aders; 7. van waar Hij ko-

men zal om te oordeelen de levenden en

de dooden.

8. Ik geloofin den Heiligen Geest. 9. Ik
geloof eene heilige, algemeene, Christe-

lijke Kerk, de gemeenschap der heiligen;

10. vergeving der zonden; 11. wederop-
standing des vleesches; 12. en een eeuwig
leven.

21. Vr. Als gij belijdt te gelooven in

God den Vader, en den Zoon, en den
Heiligen Geest, bedoelt gij daarmede
drie Goden?
Antw. Neen ik geenszins; want er

is maar één eenig waarachtig God.
22. Vr. Waarom noemt gij dan drie

:

den Vader, den Zoon, en den Heiligen

Geest?
Antw. Omdat God zich alzoo in zijn

Woord heeft geopenbaard, dat deze drie

onderscheidene Personen de eenige en
waarachtige God zijn; gelijk wij ook
gedoopt zijn in den naam des Vaders,

en des Zoons, en des Heiligen Geestes.

23. Vr. Wat gelooft gij met deze

woorden: Ik geloof in God den Vader,

den Almachtige, Schepper des Hemels en

der aarde?
Antw. Dat de eeuwige Vader onzes

Heeren Jezus Christus, die hemel en
aarde uit niet geschapen heeft, en nog
door zyne voorzienigheid onderhoudt,

om zijns Zoons Christus' wille mijn

God en myn Vader is.

24. Vr. Wat gelooft gij met deze

woorden : En in Jezus Christus, zijnen

emiggeborenen Zoon, onzen Heere?
Antw. Dat Jezus Christus de eeuwige

en eenige Zoon des Vaders is, éénswe-

zens met God den Vader, en den Hei-

ligen Geest.

25. Vr. Gelooft gij niet, dat Hij ook

mensch geworden is?

Antw. Ja ik ; want Hy is ontvangen

van den Heiligen Geest, en geboren uit

de maagd Maria.

26. Vb. Is dan zijne Godheid veran-

derd in menschheid ?

Antw. Neen; want de Godheid is

onveranderlijk.
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27. Vr. Hoe is Hrj dan mensen ge-

worden?
Antw. Door aanneming der mensen-

heid in eenigheid zijns persoons.
28. Vr. Heeft Hij dan zijne mensch-

heid uit den hemel gebracht?
Antw. Neen Hij ; maar Hij heeft die

aangenomen uit de maagd Maria, dooi-

de werking des Heiligen Geestes ; en is

alzoo ons, zrjnen broederen, in alles

gelijk geworden, uitgenomen de zonde;
Hebr. II: 17 en IV: 15.

29. Vr. Waarom wordt Hij Jezus, dat
is, Zaligmaker, genoemd?
Antw. Omdat Hij zijn volk zalig

maakt van hunne zonden.
30. Vr. Is er anders geen Zaligma-

ker?
Antw. Neen; want er is ook onder

den hemel geen andere naam die onder
de menschen gegeven is, door welken
wij moeten zalig worden, dan de naam
van Jezus; Hand. IV: 12.

31. Vr. Waarom wordt Hij Christus,

dat is, Gezalfde, genoemd?
Antw. Omdat Hij met den Heiligen

Geest is gezalfd, en van .God den Va-
der verordend, tot onzen grooten Pro-
feet, tot onzen eenigen Hoogepriester,
en tot onzen eeuwigen Koning.

32. Vr. Wat heeft dan Jezus Chris-

tus gedaan, om ons zalig te maken?
Antw. Hij heeft voor ons geleden, is

gekruisigd, en gestorven, is begraven,
en nedergedaald ter helle, dat is, Hij
heeft de helsche pijn geleden; en is

alzoo zijnen Vader gehoorzaam gewor-
den, opdat Hij ons van de tijdelijke en
eeuwige straffen der zonde verlossen
zoude.

33. Vr. In welke natuur heeft Hij dit

geleden ?

Antw. Alleen in zijne menschelfjke
natuur, dat is, in zijn ziel en lichaam.

34. Vr. Wat heeft dan zijne Godheid
hiertoe gedaan?
Antw. Zijne Godheid heeft door hare

kracht die aangenomene menschheid
alzoo gesterkt, dat zy den last van den
toorn Gods tegen de zonde heeft kun-
nen verdragen, en ons daarvan ver-

lossen.

35. Vr. Is Christus in den dood ge-

bleven ?

Antw. Neen Hij ; maar Hij is ten

derden dage opgestaan van de dooden

tot onze rechtvaardigmaking; Rom,
IV: 25.

36. Vr. Waar is Christus nu naar zijne

menschheid ?

Antw. Hij is opgevaren ten hemel, en
zit ter rechterhand Gods des Vaders,

dat is, verheven in de hoogste heer-

lijkheid boven alle schepselen; Eph.
I: 20, 21.

37. Vr. Waartoe is Hij daar zoo hoog
verheven ?

Antw. Inzonderheid opdat Hrj van
daar zijne gemeente zoude regeeren,

en onze Voorbidder zijn bij den Vader.
38. Vr. Is Hij dan niet bij ons tot aan

het einde der wereld, gelijk Hrj ons
beloofd heeft? Matth. XXVIII: 20.

Antw. Naar zfjne Godheid, majesteit,

genade en Geest, wijkt Hij nimmermeer
van ons; maar naar zijne menschheid
blijft Hij in den hemel, totdat Hij een-

maal komen zal om te oordeelen de leven-

den en de dooden.

39. Vr. Wat gelooft gij van den Hei-

ligen Geest'?

Antw. Dat Hij te zamen met den
Vader en den Zoon waarachtig, eeuwig
God is; en dat Hij mij van den Vader
door Christus gegeven zijnde, weder-
baart, in alle waarheid leidt, mij troost

en in eeuwigheid bij mij zal blijven.

40. Vr. Wat gelooft gij van de heilige,

algemeene Kerk?
Antw. Dat de Zone Gods uit het

gansche menschelijk geslacht de uitver-

korenen ten eeuwigen leven, door zijn

Geest en Woord, zich tot eene gemeente
vergadert; waarvan ik geloof, dat ik

een levend lidmaat ben en eeuwig zal

blijven.

41. Vr. Waar vergadert Hij deze
Kerk ?

Antw. Waar men Gods Woord recht

predikt, en de Heilige Sacramenten
bedient naar de instelling van Christus.

42. Vr. Welke weldaden doet God
aan deze gemeente?
Antw. Hij schenkt haar vergeving

der zonden, ivederopstanding des vlee-

sches, en het eeuwige leven.

43. Vr. Wat baat het u nu, dat gij

dit alles gelooft?

Antw. Dat ik in Christus voor God
rechtvaardig ben.

44. Vr. Hoe zijt gij rechtvaardig voor
God?
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Antw. Alleen door een waar geloof
in Jezus Christus.

45. Vr. Hoe is het te verstaan, dat

gy door het geloof gerechtvaardigd
zrjt?

Antw. Alzoo, dat alleen de volkome-
ne genoegdoeningen gerechtigheid van
Christus door God mij wordt toege-

rekend, waardoor my mijne zonden
vergeven en ik een erfgenaam des
eeuwigen levens word; en dat ik die

niet anders dan door het geloof kan
aannemen.

46. Vr. Waarom kunnen onze goede
werken onze gerechtigheid voor God
niet zijn, noch ook een stuk daarvan?
Antw. Daarom, dat ook onze beste

werken in dit leven onvolkomen en
met zonde bevlekt zijn.

47. Vr. Verdienen dan onze goede
werken niet, die God nochtans in dit

en in het toekomende leven wil beloö-

nen?
Antw. Deze belooning geschiedt niet

uit verdienste, maar uit genade.
48. Vr. Wie werkt dat geloof in u?
Antw. De Heilige Geest.

49. Vr. Door wat middel?
Antw. Door het gehoor van het ge-

predikte Woord; Hom. X: 14, 17.

50. Vr. Hoe versterkt Hij dat ge-

loof?
Antw. Door datzelfde gepredikte

Woord, en het gebruik der Heilige Sa-

cramenten.
51. Vr. Wat zijn Sacramenten?
Antw. Heilige teekenen en zegelen,

van God ingesteld, om ons daardoor
te verzekeren, dat Hij ons vergeving
der zonden en het eeuwige leven uit

genade schenkt, om het eenige slacht-

offer van Christus aan het kruis vol-

bracht.

52. Vr. Hoeveel Sacramenten heeft

Christus in het nieuwe Testament in-

gesteld ?

Antw. Twee: den Heiligen Doop en
het Heilige Avondmaal.

53. Vr. Welk is het teeken in den
Doop?
Antw. Het water, waarmede wij ge-

doopt worden in den naam des Vaders,

en des Zoons, en des Heiligen Geestes.

54. Vb, Wat beteekent en verzegelt

dat?
Antw. De afwassching dor zonden

door het bloed enden Geest van Jezus
Christus.

55. Vr. Waar heeft ons Christus zulks
toegezegd en beloofd?
Antw. In de inzetting des Doops, die

aldus luidt: Gaat henen in de geheele

wereld, predikt het Evangelie aan alle

creaturen; onderwijst alle de volkeren,

hen doopende in den naam des Vaders,
en des Zoons, en des Heiligen Geestes;

die geloofd zal hebben, en gedoopt zal

zijn, zal zalig worden ; maar die niet zal

geloofd hebben, zal verdoemd worden.
56. Vr. Zalmen ook de jonge kinde-

ren doopen?
Antw. Ja -

; want zij zijn alzoowel als

de volwassenen in het verbond Gods
en in zijne gemeente begrepen.

57. Vr. Welk is het uiterlijk teeken
in het Avondmaal?
Antw. Het gebroken brood, dat wij

eten, en de vergoten wijn, dien wij

drinken, tot gedachtenis van het lijden

en sterven van Christus.

58. Vr. Wat beteekent en verzegelt

dat?
Antw. Dat Christus onze ziele met

zijn gekruisigd lichaam en vergoten
bloed spijst en laaft ten eeuwigen leven.

59. Vr. Waar heeft ons Christus zulks

toegezegd ?

Antw. In de instelling des Heiligen

Avondmaals, die door Paulus aldus

wordt beschreven, 1 Cor. XI: Ik heb

van den Heere ontvangen, hetgene ik u

ook overgegeven heb, dat de Heere Jezus,

in den nacht in xoelken Hij verraden

werd, het brood nam; en als Hij gedankt

had, brak Hij het, en zeide: Neemt, eet;

dat is mijn lichaam, dat voor u gebro-

ken wordt; doet dat tot mijne gedachte-

nis. Desgelijks nam Hij ook den drink-

beker, na het eten des avond?naals, en

zeide: Deze drinkbeker is het nieuwe

Testament in mijn bloed; doet dat, zoo

dikivijls als gij dien zult drinken, tot

mijne gedachtenis. Want zoo dikwijls als

gij dit brood zult eten, en dezen drink-

beker zult drinken, zoo verkondigt den

dood des Heeren, totdat Hij komt.

60. Vr. Wordt het brood veranderd

in het lichaam van Christus, of de wijn

in zijn bloed?
Antw. Neen; niet meer dan het wa-

ter in den Doop wordt veranderd in

het bloed van Christus.
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61. Vr. Hoe moet gij uzelven beproe-

ven, eer gij tot het Avondmaal des
Heeren gaat?
Antw. Eerst moet ik onderzoeken,

of ik mijzelven vanwege mijne zonden
mishaag, en mij daarom voor God ver-

ootmoedig; ten tweede, of ik geloof en
vertrouw, dat mij alle mijne zonden
om Christus' wille vergeven zijn; ten

derde, of ik ook een ernstig voornemen
heb, om voortaan in alle goede werken
te wandelen.

62. Vr. Zal men ook diegenen ten

Avondmaal laten gaan, die ongodde-
lijke leer drijven, of een ergerlijk leven

leiden ?

Antw. Neen; opdat Gods verbond
niet worde ontheiligd, en zijn toorn

over de gansche gemeente niet aange-

stoken worde.
63. Vr. Hoe zal men dan met zoo-

danigen handelen ?

Antw. Volgens de ordinantie, die ons
Christus daarvan heeft gegeven, Matth.

XVIII: 15, welke aldus luidt: Indien

uw broeder tegen u gezondigd heeft, ga
henen en bestraf hem tusschen u en hem
alleen; indien hij u hoort, zoo hebt gij

uwen broeder gewonnen. Maar indien hij

u niet hoort, zoo neem nog één of twee

met u; opdat in den mond van twee of
drie getuigen alle woord besta; en in-

dien hij dezen geen gehoor geeft, zoo zeg

het der gemeente; en indien hij ook der

gemeente geen gehoor geeft, zoo zij hij

u als de heiden en de tollenaar.

HET DERDE DEEL.

Van de dankbaarheid.

64. Vr. Aangezien wij alleen uit ge-

nade door Christus zalig worden, waar-
om moet gij nog goede werken doen ?

Antw. Niet om den hemel daarmede
te verdienen (hetwelk Christus gedaan
heeft), maar omdat God mij zulks heeft
geboden.

65. Vr. Waartoe dienen dan uwe
goede werken?
Antw. Dat ik Gode daarmede dank-

baarheid voor alle zijne weldaden be-

wijze, en Hij door mij geprezen worde;
dat ik ook uit de goede werken, als

uit de vruchten, van de echtheid van

mijn geloof verzekerd zij; en dat mijn
naaste daardoor gesticht en voor Chris-

tus gewonnen worde.
66. Vr. Zullen diegenen ook zalig

worden, die geene goede werken doen ?

Antw. Neen zij ; want de Schrift zegt,

dat geen onkuische, afgodendienaar,
echtbreker, hoereerder, dief, geldgierige,

dronkaard, lasteraar, noch roover, noch
dergelijke, het Rijk Gods beërven zal,

1 Cor. VI: 9 en 10, tenzij dat zij zich

tot God bekeeren.
67. Vr. Waarin bestaat de bekeering

des menschen?
Antw. In een hartelijk leedwezen en

vlieden van de zonden; en in een ern-

stigen lust, en doen van alle goede
werken.

68. Vr. Wat zijn goede werken?
Antw. Alleen die uit waar geloof,

naar de Wet Gods, Hem ter eere ge-

schieden; en niet, die op menschen-
inzettingen, of op ons goeddunken ge-

grond zijn.

69. Vr. Kunnen degenen, die tot God
bekeerd zijn, de Wet Gods volkomen-
lijk houden?
Antw. Neen zij toch: maar ook de

allerheiligsten, zoolang als zij in dit

leven zijn, hebben maar een klein be-

ginsel dezer gehoorzaamheid; doch al -

zoo, dat zij met een ernstig voornemen,
niet alleen naar sommige, maar naar
alle de geboden Gods beginnen te leven;
gelijk zij ook den Heere geduriglijk

bidden om dagelijks daarin toe te ne-

men.
70. Vr. Wien moeten wy hierom

bidden?
Antw. Niet eenig schepsel, maaral-

leen God, die ons helpen kan, en om
Jezus Christus' wille verhooren wil.

71. Vr. In wiens naam moeten wij

God bidden?
Antw. Alleen in den naam van Chris-

tus, Joh. XVI: 23, en niet in den naam
van eenigen heilige.

72. Vr. Om welke dingen moeten
wij dezen God bidden?
Antw. Om alle geestelijke en licha-

melijke nooddruft, welke de Heere
Christus begrepen heeft in het gebed,
dat Hij ons zelf geleerd heeft,

73. Hoe luidt dat gebed?
Antw. Onze Vader, die in de hemelen

zijt;
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Uw naam worde geheiligd.

Uw koninkrijk kome.
Uio ivil geschiede, gelijk in den hemel,

alzoo ook op de aarde.

Geef ons heden ons dagelijksch brood.

En vergeef ons onze schulden, gelijk

ook wij vergeven onzen schuldenaren.
En leid ons niet in verzoeking, maar

verlos ons van den booze.

Want mv is het koninkrijk, en de
kracht, en de heerlijkheid in der eeuwig-
heid. Amen.

74. Vb. Wat begeert gij van God in
dit gansche gebed?
Antw. Ten eerste, dat al wat dient

tot Gods eer, bevorderd worde, en daar-
entegen geweerd, wat haar verhindert
of zijnen wil wederstaat. Ten andere,
dat Hij mij met alle nooddruft naar
het lichaam verzorge, en naar de ziele
mij beware voor alle kwaad, dat mij
aan mijne zaligheid zoude kunnen scha-
delijk zijn.

+®m-

DE ZIEKENTROOST,
WELKE EENE ONDERWIJZING IS IN HET GELOOF EN DEN WEG

DER ZALIGHEID, OM GEWILLIG TE STERVEN.

De „Ziekentroost "metcle daaraan toegevoegde
„Troostelijke uitspraken der H. ScLrift," hoort
zeker niet tot de Liturgie der Geretormeerde
Kerken in Nederland. Het is geheel een parti-

culier geschrift, in (of nog vóór) 1579 door Cor-
nelis van Hille (den vader) samengesteld en uit-

gegeven, en nooit door of in eenige kerkelijke
vergadering aangenomen of goedgekeurd. Maar
het is reeds van de 16e eeuw af door de druk-
kers en uitgevers in volledige kerkboeken door-
gaans opgenomen, en in de Kerken heeft het
daardoor feitelijk een zeker privilege boven an-
dere dergelijke traktaatjes gekregen. Daarom
wordt het hier dan ook afgedrukt; waarbij in

den ouden tekst van de 16e eeuw slechts deze
wijziging aangebracht is, dat enkele verouderde
uitdrukkingen door andere vervangen zijn, en
dat bij de Schriftplaatsen, waaruit het bijna

geheel bestaat, nu de Staten-vertaling gevolgd
is. Van hetgeen in de oude uitgaven op den
kant staat aangeteekend, is de aanwijzing der
Schriftplaatsen hier weggelaten, en de inhouds-
opgaven zijn in den tekst zelven gesteld, boven
de onderscheidene onderdeden waarop zij be-
trekking hebben.

In uitgaven van de 16e eeuw had dit geschrift
nog eene „Voorrede," van dezen inhoud: „Aan-

gemerkt hebbende de groote nuttigheid, die

door den Ziekentroost pleegt te komen, zoo is

ook wel nuttig en noodig, dat ditzelfde boeks-
ken aan den dag mocht komen; welke [Zieken-
troost] in beter orde gesteld is, dan er eenige
geweest zijn. Hetwelk kortelijk bevat al wat
ons noodig is tot de eeuwige zaligheid; als te

weten: Van de ellende des menschen. Van de
kortheid zijns levens en stervens. Van. zijne

wederoprichting door Christus. Van Christus,

onzen Zaligmaker, en al wat Hem aangaat.
Van dood en hel. Van geloof, rechtvaarditrina-

king en goede werken. Van kruis en lijden.

Van den voorspoed der goddeloozen, en den
tegenspoed der geloovigen. Van de verrijzenis

en het eeuwig leven. En dergelijke punten meer;
dewelke een iegelijk behoorde van buiten te

leeren, opdat zij, als het noodig ware, hunnen
kranken broeder zouden kunnen sterken en
vermanen; opdat, zoo het geschiedde dat er geene
Dienaren waren, een iegelijk hierin naarstig zij,

als in een werk der barmhartigheid, volgens
Gods Woord, Pred. VII: Het is beter te gaan
in het klaaghuis. dan te gaan in het huis des

maaltijds; ook naar Christus' woorden. Matth.
XXV: Ik ben krank geweest, en gij hebt -Mij

bezocht. — Vaart wel."
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Van de verdorvenheid en ellende des

menschen.

Nadat Adam recht en goed gescha-

pen was, te weten, heilig, rechtvaardig,

onsterfelijk, en tot een heere gezet

over alle schepselen, welke God ge-

schapen had, is hij niet lang in dezen

staat gebleven, maar is door de listig-

heid van den satan, en zijne eigene

ongehoorzaamheid, van deze schoone
heerlijkheid vervallen, en heeft alzoo

het verderf van den tij delijken en eeu-

wigen dood over ons allen gebracht.

Dit is de erfzonde, waarvan David in

den psalm spreekt, zeggende: Zie,

ik ben in ongerechtigheid geboren, en

in zonde heeft mij mijne moeder ont-

vangen. Desgelijks zegt ook Paulus tot

de Romeinen, dat door éénen mensch
de zonde in de wereld ingekomen is,

en door de zonde de dood; en alzoo

de dood tot alle menschen doorgegaan
is, in welken allen gezondigd hebben.

Door Adam zijn alle menschen in den

dood gekomen.

Want zoo haast als Adam aldus ge-

vallen was, is hij terstond in eene ze-

kere vervloeking gekomen, gelijk wij

lezen in Genesis, daar God zegt: Zoo
zij het aardrijk om uwentwille ver-

vloekt, en met smart zult gij daarvan
eten alle de dagen uws levens; en in

het zweet uws aanschijns zult gij brood
eten, totdat gij tot de aarde weder-
keert, dewijl gij daaruit genomen zijt;

want gij zijt stof, en gij zult tot stof

wederkeeren. Waaruit wij zekerlijk we-
ten, dat alles, wat leven ontvangt, een-

maal moet sterven. Dit getuigt David
duidelijk, zeggende: Wat man leeft er,

die den dood niet zien zal? Want Sa-

lomo zegt: De levenden weten dat zij

sterven zullen. Want wij hebben hier

geene blijvende stad, maar wij zoeken
de toekomende. En in de Hebreen staat

geschreven, dat het den menschen ge-

zet is eenmaal te sterven, en daarna
het oordeel. Want, gelijk de Schrift

zegt, wij zullen allen den dood sterven,

en wezen als het water, dat ter aarde
uitgestort zijnde, niet verzameld wordt.
Want onze dagen (zegt Job) zijn als

de dagen des daglooners en lichter dan

een looper. En wij varen (spreekt Mo-
zes) daar henen als een stroom. Ja ge-

lijk een blad, dat de wind verdrijft, en

een droge stoppel, en een kleed, dat

de mot opeet. Want het stof keert we-
derom tot aarde, als het geweest is;

en de geest weder tot God, die hem
gegeven heeft. Gelijk Job zegt: Leem
zijn wij en tot stof moeten wij weder-
keeren. Insgelijks zegt ook Jacobus, dat

des menschen leven is een damp, die

voor een weinig tijds gezien wordten
daarna verdwijnt. Ja onze leeftijd vaart

weg gelijk eene wolk, en vergaat gelijk

een nevel, en verdwijnt ook gelijk eene
schaduw. En ook Petrus zegt (aanha-

lende uit Jesaja), dat alle vleesch is

als gras, en alle heerlijkheid des men-
schen als eene bloem van het gras;

het gras is verdord en zijne bloem is

afgevallen. Wederom zegt Jezus Sirach

:

Het verbond van eeuwigheid is dit:

Gij zult den dood sterven. Gelijk een
groenend blad op eenen dichten boom

:

eenige werpt hij af, en andere doet hij

uitspruiten; alzoo is het met het ge-

slacht des vleesches en desbloeds; het

een sterft en het ander wordt geboren.

Gelijk Salomo zegt: Alles heefteenen
bestemden tijd; er is een tijd om ge-

boren te worden, en een tijd om te

sterven.

Van den gezetten tijd des menschen.

En deze tijd staat in des Heeren
hand; gelijk Job zegt: Zijne dagen zijn

bestemd, het getal zijner maanden is

bij God, en Hij heeft zijne bepalingen
gemaak t, die hij niet overgaan zal. Het-
welk ook Paulus zegt, dat God beschei-

den heefc de tijden tevoren verordend,
en de bepalingen van hunne woning.
En David zegt, dat God onze dagen
eene handbreed gesteld heeft, en onze
leeftijd als niets voor Hem is; immers
is een ieder mensch, hoe vast hij staat,

enkel ijdelheid. Want onze dagen zijn

lichter dan eene weversspoel, en dan
een looper. Ook zijn wij hier maar gas-

ten en vreemdelingen voor een klei-

nen tijd. Want aangaande de dagen
onzer jaren, daarin zijn zeventig jaren,
of zoo wij zeer sterk zijn, tachtig ja-

ren; en het uitnemendste van die is

moeite en verdriet; want het wordt
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snellijk afgesneden, en wij vliegen
daarheen. En als wij lang leven, zoo
leven wij honderd jaren. Gelijk een
droppel water is, vergeleken met het
water van de zee, even weinig zijn

onze jaren, vergeleken met de eeuwig-
heid. En Petrus zegt, dat één dag bij

den Heere is als duizend jaren, en dui-

zend jaren als één dag. Aizoo zijn onze
jaren, te rekenen by de eeuwigheid.

Van den val en de ellendigheid des

menschen.

Dewijl wij nu, volgens de Heilige
Schrift, allen sterven moeten, wie zoude
niet hartelijk naar den dood verlangen,
als wij zien, in wat staat en verderf
wij door Adam gekomen zij», te we-
ten, in alle ongerechtigheid, tegenspoed
en lrjden; zoodat wij boos zijn, en tot
boosheid genegen, van der jeugd en
jonkheid af. Want, gelijk Paulus zegt,
wij zijn van nature kinderen des toorns,
en onbekwaam tot eenig goed, en van
onszelven niets hebbende dan zonde.
Gelijk ook David zegt: Er is niemand,
die goeddoet; allen zijn zij afgeweken;
te zamen zijn zij onnut geworden. Want
het goede, dat wij willen, doen wij
niet; en dat om de zonde, die in ons
woont. Van deze inwonende zonde ge-

tuigt David, dat wij in ongerechtigheid
geboren en in zonde ontvangen zijn,

en daarin voortgaan. Want het gedicht-
sel van des menschen hart is boos van
zijne jeugd aan.

Van de verlossing des menschen.

Dewijl wy nu aldus in den toorn
Gods en in de schaduw des doods, ja

in de hel en verdoemenis liggen, zoo
is ons Christus, het licht der wereld,
verschenen, en de zon der gerechtig-

heid opgegaan; welke overgeleverd is

om onze zonden, en opgewekt om onze
rechtvaardigmaking; en heeft ons mede
levend gemaakt, daar wrj dood waren
door de misdaden en de zonden; en
heeft ons die vergeven, en uitgewischt
het handschrift, dat tegen ons was, in

inzettingen bestaande, en datzelve uit

het midden weggenomen en aan het
kruis genageld ; waardoor Hij over alle

onze vyanden getriomfeerd heeft, als

den dood den duivel, de hel en de
verdoemenis der wet, gelijk God dooi-

den profeet Hosea gezegd heeft: Dood,
waar is uw prikkel? hel, waar is uwe
overwinning? Maar Gode zij dank, die

ons de overwinning geeft, door Jezus
Christus. Die ook (naar de belofte Gods)
den duivel den kop heeft vermorzeld,
in wiens macht wy gevangen lagen,
door de overtreding der zonden.

Christus is onze verlossing.

Zoo heeft nu God, om ons daaruit
te verlossen, zijn allerliefste pand ge-

geven, namelijk, zijnen eenigen gelief-

den Zoon, in wien de Vader een wel-
behagen heeft, en gebiedt Hem te hoo-

ren; dien Hij tot eene verzoening en
rantsoen gegeven heeft. Want alzoo

lief heeft God de wereld gehad, dat Hij

zijnen eeniggeborenen Zoon gegeven
heeft, opdat een iegelijk, die in Hem
gelooft, niet verderve, maar het eeuwige
leven hebbe. Insgelijks: Hierin is de
liefde God jegens ons geopenbaard, dat
God zijnen eeniggeborenen Zoon ge-

zonden heeft in de wereld, opdat wij

zouden leven door Hem. En dit is het

eeuwige leven, dat zy U kennen (zegt

Christus), den eenigen waarachtigen
God, en Jezus Christus, dien Gij ge-

zonden hebt. Hij is de waarachtige
Messias, die in de wereld gekomen is,

in de volheid des tijds; waarachtig
God, om de heerschappij des satans te

verbreken; en waarachtig mensch, om
onze Middelaar voor God te wezen,
opdat Hij ons, die onder de we*t ge-

vangen lagen, verlossen zoude. Hij is

het onbesmette Lam, dat voor onze
smetten geslacht en geofferd is, tot

eene verzoening voor alle onze zonden,

gelijk Jesaja duidelijk getuigt. En Hij,

die rijk was, is om onzentwille arm
geworden, opdat wij door zyne armoede
rijk zouden worden. Want alle zyne
goederen heeft Hij ons geschonken,
alle zijne weldaden, al zijne gerechtig-

heid, verdiensten en heiligheid. En
hiervoor moeten wy Hem met het ge-

loof omhelzen, en met liefde en ge-

hoorzaamheid dankbaar zijn. En wie
zoude Hem niet liefhebben, die ons eerst

liefgehad heeft? Toen wy nog zijne

vijanden waren, heeft Hij ons verlost



DE ZIEKENTROOST. 115

en verzoend, hoe veel te meer zullen

wij behouden worden door zijn leven,

nu wij zijne vrienden geworden zijn

!

Want hoe zcude iemand meer liefde

hebben, dan dat hij zijn leven voor
zijne vrienden zette ? Hetwelk Christus

als een goede herder bewezen heeft,

doordat Hij zijnen Vader gehoorzaam
is geweest tot den dood, ja tot den
dood des kruises; en is een weinig
minder geworden dan de engelen van-

wege het lijden des doods, opdat Hij

door de genade Gods voor allen den
dood smaken zoude ; waarom Hij met
heerlijkheid en eere is gekroond. Ook
is Hij de waarachtige Samaritaan, die

olie en wijn in onze wonden gegoten
heeft; dat is, dat Hij zijn dierbaar bloed

voor onze zonden vergoten, en ons
met zulk een duren prijs gekocht heeft.

"Want (zegt Petrus) wij zijn niet door
.zilver of goud verlost, maar door het
dierbaar bloed van Christus, als van
een onbestraftelijk en onbevlekt lam.
Want wij zijn niet verlost door het
bloed der bokken en kalveren, maar
Hij is door zijn eigen bloed eenmaal
ingegaan in het heiligdom, eene eeuwige
verlossing te weeg gebracht hebbende.
Die ons ook getrokken heeft uit de
macht der duisternis, en overgezet
heeft in het koninkrijk van den Zoon
zijner liefde; in wien wij hebben de
verlossing door zijn bloed; namelijk de
vergeving der misdaden.

Wij moeten tot Christus onze toevlucht

nemen.

Aangezien wij dit zeker weten, dat
wrj zonder eenige verdienste onzerzijds

(want wij hebben er geene; waarom
wij onnutte dienstknechten zijn), alleen

door den dood en de wederopstanding
van Christus, de eeuwige zaligheid ver-

krijgen, zoo laat ons danmet vrijmoe-
digheid toegaan tot den troon der ge-

nade, opdat wij barmhartigheid mogen
verkrijgen, en genade vinden, om ge-

holpen te worden ter bekwamer tijd.

En naardien wij elk oogenblik hulp
van noode hebben, zoo moeten wij tot

Hem gaan. Want Hij zegt bij den pro-

feet David: Roep Mij aan in den dag
der benauwdheid, en Ik zal er u uit-

iielpen. En: Al kon eene moeder haren

zuigeling vergeten, zoo zal Ik toch u
niet vergeten. Gelijk Christus zelf in

het Evangelie zegt: Komt herwaarts
tot mij, allen die vermoeid en belast

zijt; en Ik zal u ruste geven, en gij

zult ruste vinden voor uwe zielen. Tot
wien zullen wij anders heengaan? Hij

heeft de woorden des eeuwigen levens

;

en het leven is in Hem geopenbaard.
Hij is het hemelsche manna, dat onze
zielen eeuwiglij k verzadigt; het hemel-
sche brood; wie daarvan door het ge-

loof eet, zal nimmermeer hongeren, en
wie zrjn bloed drinkt, zal nimmermeer
dorsten.

Christus is de Fontein des eeuwigen
levens.

Wederom roept Christus by Johannes
duidelijk, zeggende : Zoo iemand dorst,

die kome tot Mij en drinke. Die in Mij

gelooft, gelijkerwijs de Schrift zegt,

stroomen des levenden waters zullen

uit zijnen buik vloeien. En dit zeide hij

van den Heiligen Geest. Zoo wie ge-

dronken zal hebben van dat levende
water, dien zal in eeuwigheid niet dor-

sten; maar het water, dat Ik hem zal

geven, zal in hem worden eene fontein

van water, springende totin het eeuwige
leven. Gelijk God door den profeet Je-

saja zegt: O alle gij dorstigen, komt
tot de wateren, en gij, die geen geld

hebt, komt, koopt en eet, ja komt,
koopt zonder geld, en zonder prijs, wijn
en melk. Daarom laat ons tot deze
fontein gaan om onzen dorst te les-

schen; en niet tot gebrokene bakken,
die geen water houden. Want uit zijne

volheid hebben wij allen ontvangen,
ook genade voor genade. Want de wet
is door Mozes gegeven, de genade en
de waarheid is door Jezus Christus

geworden.

Christus is onze Middelaar.

Hij is de waarachtige Middelaar, die

tusschen God en ons staat, om onze
Voorspraak te wezen tegen alle onze
beschuldigers; want er is één Middelaar
Gods en der menschen, te weten de
mensch Christus Jezus. En daarom is

Hij de Middelaar des nieuwen Testa-

ments, opdat, de dood daartussche»



116 DE ZIEKENTROOST.

gekomen zijnde, tot verzoening der
overtredingen, die onder het eerste

Testament waren, degenen, die geroe-

pen zijn, de beloftenis der eeuwige erve
ontvangen zouden. Waarom Hrj ook
volkomenlijk kan zaligmaken degenen
die door Hem tot God gaan, alzoo Hij

altijd leeft om voor hen te "bidden. En
Johannes, hiermede overeenkomende,
zegt: Indien iemand gezondigd heeft,

wrj hebben eenen Voorspraak bij den
Vader, Jezus Christus, den rechtvaar-
dige; en Hij is eene verzoening voor
onze zonden; en niet alleen voor de
onze, maar ook voor de zonden der
geheele wereld; te weten, voor alle

volken en natiën der geheele wereld,
die zich waarachtig tot Godbekeeren;
want het Lam is van den beginne ge-

slacht voor de geloovigen; gelijk Chris-

tus zelf zegt, dat Abraham zijnen dag
heeft gezien, en verblrjd is geweest.

Van de rechtvaardigmaking.

Zoo is dan God geen aannemer des
persoons. Want God is niet alleen een
God der Joden, maar ook der heidenen

;

nademaal Hij een eenig God is, die de
besnijdenis rechtvaardigen zal uit het
geloof, en de voorhuid door het geloof.

Want door het geloof worden wij ge-

rechtvaardigd, zonder de werken der
wet. Gelijk ook David den mensch zalig

spreekt, welken God de rechtvaardig-

heid toerekent zonder werken, zeggen-
de: Welgelukzalig is hu, wiens over-

treding vergeven, wiens zonde bedekt
is. Welgelukzalig is de mensch, dien
de Heere de ongerechtigheid niet toe-

rekent.

Christus bidt voor ons.

Zoo dan, wij nu, gerechtvaardigd
zijnde uit het geloof, hebben vrede
bij God, door onzen Heere Jezus Chris-

tus; door denwelken wij hebben den
toegang met vertrouwen, om in te gaan
in het heiligdom door zijn bloed, waar-
door Hij vrede gemaakt heeft tusschen
God en ons. Want Hrj is onze waar-
achtige vrede, zoodat wij nu niet meer
hebben te vreezen. Want Pauluszegt:
Zoo God voor ons is, wie zal tegen ons
zijn? Wie zal beschuldiging inbrengen

tegen de uitverkorenen Gods? God is

het, die rechtvaardig maakt. Wie is

het, die verdoemt? Christus is het, die

gestorven is; ja, wat meer is, die ook
opgewekt is, die ook ter rechterhand
Gods is, die ook voor ons bidt. Wie
zal ons scheiden van de liefde van
Christus? verdrukking, of benauwd-
heid, enz. ? Daarom, al hebben wij de da-

gelijksche dadelijke zonde en andere in

ons blijvende, zoo moeten wij niet klein-

moedig wezen. Want Jesaja zegt: Al
waren uwe zonden als scharlaken, zij

zullen wit worden als sneeuw; al wa-
ren zij rood als karmozijn, zij zullen

worden als witte wol. En dit geschiedt
door Christus, die ons van onze zon-

den gewasschen heeft in zijn bloed.

Waarvan de Doop een teeken is; en
het Avondmaal is ons ook een teeken,

dat wij verlost zijn door de offerande

van Christus, eenmaal aan het kruis

geschied, opdat Hij ons verlossen zoude
van den toekomenden toorn en van
alle ongerechtigheid, en zichzelven een
eigen volk zoude reinigen, ijverig in

goede werken, waardoor God geprezen
worde.

Wij behooren naar den dood te verlan-

gen. Wij moeten uit dit lichaam ver-

huizen, eer wij bij den Heere
komen.

Dit nu zekerlijk wetende, dat wrj door
Christus met God verzoend zijn, zoo
behooren wij (volgens Gods woord) eene
volkomene begeerte te hebben, om ont-

slagen te zijn van dit sterfelijk lichaam r

waardoor wrj moeten komen tot de
heerlijke erfenis van alle kinderen Gods,
welke ons in de hemelen bereid is.

Ditzelfde heeft ook Paulus, dat door
God uitverkoren vat, begeerd, waar hij

zegt: Ik ellendig mensch! Wie zal my
verlossen uit het lichaam dezes doods
en der zonde? Voorts zegt hij nog:
Want wij weten, dat, zoo ons aardsche
huis dezes tabernakels gebroken wordt,
wij een gebouw van God hebben, dat
eeuwig in de hemelen is. En wrj ver-

langen daarmede overkleed te worden.
En wij hebben altyd goeden moed, en
weten, dat wrj, inwonendein hetlichaam,
uitwonen van den Heere. Daarom heb-

ben wrj meer behagen om iiit het
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lichaam uit te wonen, en bij den Heere
in te wonen. Nog zegt Paulus: Want
wij weten, dat het gansene schepsel
met ons zucht; en niet alleen dit, maar
ook wijzelven, die de eerstelingen des
Geestes hebben, zuchten in onszelven,
verwachtende de aanneming tot kin-

deren, namelijk de verlossing onzes
lichaams. En dewijl wij gasten en vreem-
delingen zijn op de aarde, wie zoude
niet te huis in zijn vaderland begeeren
te wezen? Want wij wandelen hier

door het geloof, en niet door aanschou-
wen; want wij zien nu door eenen spie-

gel in eene duistere rede, maar alsdan
zullen wij zien aangezicht tot aange-
zicht; wij zullen Hem zien, gelijk Hij

is. WT
ie zoude niet verlangen naar deze

aanschouwing, dewijl wij zien dat de
heilige mannen Gods daarnaar verlangd
hebben? Gelijk wij in den Psalm al-

dus lezen: Gelijk een hert, dat gejaagd
is, schreeuwt naar de waterstroomen,
alzoo schreeuwt mijne ziele tot U, o

God. Mijne ziele dorst naar den leven-
den God; wanneer zal ik ingaan, en
voor Gods aangezichte verschijnen?
Mijne tranen zijn mij tot spijze dag en
nacht; omdat zij den ganschen dag tot

mij zeggen : Waar is uw God ? Deze on-

uitsprekelijke heerlijke aanschouwing
van God is zoo groot (gelijk de profeet
getuigt), dat geen oog heeft gezien, en
geen oor heeft gehoord, en in geens
menschen hart is opgeklommen, het-

gene God bereid heeft dien, die Hem
liefhebben. Wederom zegtDavid: Want
een dag in uwe voorhoven is beter dan
duizend elders; ik koos liever aan den
dorpel in het huis mijns Gods te we-
zen, dan lang te wonen in de tenten
der goddeloosheid. Hoe liefelijk zijn uwe
woningen, o Heere der heirscharen!
Welgelukzalig zijn zij die in uw huis
wonen; zij prijzen u gestadiglijk. En
zij worden dronken van de vettigheid
uws huizes; en Gij drenkt hen uit de
beek uwer wellusten. Want bij U is

de fontein des levens; in uw licht zien
wij het licht. Dit is de heerlijke woning,
waar Christus bij Johannes van zegt:
In het huis mijns Vaders zijn vele wo-
ningen ; anderszins zoude Ik het u ge-

zegd hebben. Ik ga henen om u plaatse
te bereiden; en Ik kom weder, en zal

u tot Mrj nemen, opdat gij ook zijn

moogt. waar Ik ben. Te weten, in dat
nieuwe Jeruzalem, dat geene zon of

maan behoeft; want de heerlijkheid

Gods verlicht haar, en het Lam is hare
kaars. Daar zal God alle tranen van
onze oogen afwisschen; en de dood
zal niet meer zijn; die de laatste

vijand is, welken de Heere aan zijne

voeten onderwerpen zal. Daar heeft

God eene heerlijke bruiloft bereid, waar
wij met Abraham, Izak en Jakob zul-

len aanzitten aan de tafel des Heeren.
En zalig zijn zij, die geroepen zijn tot

het avondmaal van de bruiloft des Lams.

Waar ivij heengaan, als icij van hier

verscheiden.

Tot dit avondmaal nu kunnen wij

nier, komen dan door den dood. Daar-
om zegt Paulus : Het leven is mij Chris-

tus, en het sterven is mij gewin. En
zoodra de geloovigen van hier scheiden,

gaan zij in de eeuwige rust, gelijk Chris-

tus zegt: Waar Ik ben, aldaar zal ook
mijn dienaar zijn. En wederom: Die
mijn woord hoort, en gelooft Hem die

mij gezonden heeft, die heeft het eeu-

wige leven, en. komt niet in de ver-

doemenis, maar is uit den dood over-

gegaan in het leven. Hetgene ook dui-

delijk te bemerken is in den moorde-
naar, toen hij gebeden en gezegd heeft:

Heere, gedenk mijner, als Gij in uw
koninkrijk zult gekomen zijn; waarop
hem Christus heeft geantwoord : Heden
zult gij met Mij in het Paradijs zijn.

Daarom zegt Paulus wèl (hiermede
overeenkomende) : Ik heb begeerte, om
ontbonden te worden, en met Christus
te zijn. Salomo zegt ook, dat het stof

wederom tot aarde keert, als het ge-

weest is; maar de geest weder tot God,
die hem gegeven heeft. Hetwelk ook
duidelijk blijkt in het voorbeeld van
Henoch en Élia, die beiden werden op-

genomen in den hemel ; waar ons bur-

gerschap en onze wandel is; waaruit
wij ook den Zaligmaker verwachten,
namelijk den Heere Jezus Christus;

die ons vernederd lichaam veranderen
zal, opdat het gelijkvormig worde aan
zijn heerlijk lichaam.

Wij moeten sterven, eer wij verheerlijkt

icorden.

En tot deze verheerlijking kunnen
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wij niet komen, dan door veel lijden.

Hiervan zegt Jezus Sirach een schoon
woord: Mijn kind (zegt hij), indien gij

komt om den Heere te dienen, zoo be-

reid uwe ziele tot aanvechting. In wel-

ken gij u verheugen zult, nu een wei-

nig tijds bedroefd zijnde door menigerlei
verzoekingen. Maar de God aller genade,
die ons geroepen heeft tot zijne eeuwige
heerlijkheid in Christus Jezus, nadat
wij een weinig tijds zullen geleden
hebben, die zal u volmaken, bevestigen,

versterken en fondeeren. Wederom zegt

Paulus: Zoo wij met Christus lijden,

zoo zullen wij ook met Hem verheer-

lijkt worden. Want het lijden dezes
tegenwoordigen tijds is niet te waar-
deeren tegen de heerlijkheid, die aan
ons zal geopenbaard worden. Want
onze lichte verdrukking, die zeer haast
voorbijgaat, werkt ons een gansch zeer
uitnemend eeuwig gewicht der heer-

lijkheid. En David zegt: Des avonds
vernacht het geween, maar des mor-
gens is er gejuich. Daarom, verblijdt u,

als gij gemeenschap hebt aan het lijden

van Christus; opdat gij ook in de open-
baring zijner heerlijkheid u moogt ver-

blijden en verheugen. En Christus heeft

ook buiten de poort geleden; zoo laat

ons dan tot Hem uitgaan, zijne smaad-
heid dragende. Want daarin heeft ons
Christus een voorbeeld nagelaten, op-

dat wij zijne voetstappen zouden na-

volgen. Wederom zegt Petrus: Dewijl
Christus voor ons in het vleesch ge-

leden heeft, zoo wapent gij u ook met
dezelfde gedachte, namelijk, dat wie in

het vleesch geleden heeft, die heeft

opgehouden van de zonde. Voorts zegt

ook Jacobus: Mijne broeders, acht het

voor groote vreugde, wanneer gij in

velerlei verzoekingen valt. En Paulus
zegt ook : Wij roemen ook in de ver-

drukkingen, wetende, dat de verdruk-
king lijdzaamheid werkt, en de lijd-

zaamheid bevinding, en de bevinding
hoop ; en de hoop beschaamt niet. Daar-

om moeten wij de kastijding des Hee-
ren niet klein achten, als wij van Hem
bestraft worden; want dien de Heere
liefheeft, kastijdt Hij, en Hij geeselt

eenen iegelijken zoon, dien Hij aan-

neemt. Dit kan men ook zien in He-
breen XII, doorloopend. Daarom zijt

lankmoedig, en versterkt uwe harten;

want de toekomst des Heeren genaakt.
Neemt ook tot een voorbeeld des lijdens

en der lankmoedigheid de profeten.
Wij houden hen gelukzalig, die ver-
dragen hebben; want wij hebben ge-

hoord de verdraagzaamheid van Job,
en het einde des Heeren gezien; die

ons een voorbeeld der volstandigheid
nagelaten hebben. Want wij zren, dat
Christus Jezus met heerlijkheid is ge-

kroond geweest, vanwege het lijden

des doods. Daarom zegt Christus ook:
Die volstandig zal blijven tot het einde,

die zal zalig worden. En Paulus zegt:

Ik heb den goeden strijd gestreden, ik

heb den loop geëindigd, ik heb het ge-

loof behouden; voorts is mij weggelegd
de kroon der rechtvaardigheid, welke
mij de Heere geven zal, en niet alleen

mij, maar ook allen, die zijne verschij-

ning liefgehad hebben. Insgelijks zegt

Jacobus : Zalig is de man, die verzoe-

king verdraagt; want als hij beproefd
zal geweest zijn, zal hij de kroon des
levens ontvangen, welke de Heere be-

loofd heeft

hebben.
dengenen, die Hem lief-

Wij moeten vromelvjk strijden tegen

onze vijanden.

Om deze kroon der rechtvaardigheid
te verkrijgen, moeten wij vromelij

k

strijden tegen alle onze vijanden, die

ons van alle zijden aanvechten; en in-

zonderheid tegen de listige omleidin-

gen des duivels. Trekt daarom daarte-

gen aan de geheele wapenrusting Gods,
waarmede gij den duivel met al zijne

macht kunt wederstaan. Van dien strijd

zegt ook Petrus, dat de duivel omgaat
als een brieschende leeuw, zoekende
wien hij zoude mogen verslinden; den-

welken wederstaat, vast zijnde in het

geloof; en hij zal van ü vlieden. Doch
deze overwinning en dezen wederstand
hebben wij van God door Christus, die

den satan onder onze voeten verplet-

tert, in wiens macht en strikken wij

gevangen lagen. Hij is de overste dezer

wereld, dien Christus buitengeworpen
heeft; en alzoo hebben wij door Hem
de overwinning gekregen, en zijn die

ook deelachtig door ons geloof. Hij is

de oude slang, die ons zoekt te ver-

slinden; die ook onze eerste ouders



DE ZIEKENTROOST. 119

verslonden heeft, en ook ons nog in

de verzenen bijt; waarom hij ook een
menschenmoorder van den beginne ge-

naamd is.

Wij moeten bidden en waken.

Daarom moeten wij tegen zijne listige

moordenarij naarstig op onze hoede
zijn, gelijk Petrus zegt: Ztjt dan nucn-
teren en waakt. Want, gelijk Christus
zegt, wij weten niet, in welke ure de
Heere komen zal. Maar weet dit, dat,

zoo de heer des huizes geweten had in

welke nachtwake de dief komen zoude,
hij zoude gewaakt hebben, en zoude zijn

huis niet hebben laten doorgraven.
Daarom zijt ook gij bereid; want in

welke ure gij het niet meent, zal de
Zoon des menschen komen. Maar als

wij beginnen onze mededienstknechten
te slaan, en te eten en te drinken met
de dronkaards, zoo zal de Heere komen,
en ons in stukken houwen, en ons deel

zal wezen met de geveinsden ; daar zal

weening en knersing der tanden zijn;

waar de worm nimmermeer sterft, en
het vuur niet uitgebluscht wordt. Want
wij weten zeer wel, dat de dag des
Heeren alzoo zal komen, gelijk een dief

in den nacht; want wanneer wij zullen
zeggen : het is vrede, dan zal een haastig
verderf ons overkomen, gelijk de ba-

rensnood eene bevruchte vrouw. Daar-
om, wacht uzelven, dat uwe harten
niet te eeniger tijd bezwaard worden
met brasser ij en dronkenschap, en zorg-

vuldigheden dezes levens, en dat u die

dag niet onvoorziens overkome. Want
gelijk een strik zal hij over ons komen,
of gelijk de bliksem, die plotseling ge-

schiedt. Waakt dan te allen tijd, bid-

dende, dat gij moogt waardig geacht
worden te ontvlieden alle deze dingen,
die geschieden zullen, en te staan voor
den Zoon des menschen.

Van het geloof en de goede werken.

Maar deze waardigheid, om te staan
voor den Zoon des menschen, bestaat
in een rein, onbevlekt en onwankelbaar
geloof, dat door de liefde werkt, waar-
mede wij Christus met alle zijne ver-
diensten en weldaden ontvangen en
omhelzen. Welk geloof wij moeten

toonen door een rein leven, gelijk Ja-

cobus zegt. En van deze reinheid zegt

Christus bij Mattheus, Kap. V: Zalig

zijn de reinen van hart, want zij zullen

God zien. En de voornaamste reinheid

ligt in het hart; want, gelijk Christus

zegt, uit het hart komen voort dood-

slagen, overspelen, hoererijen, dieve-

rijen, valsche getuigenissen, lasteringen.

Deze zijn het, die den mensch ontrei-

nigen. Daarom jaagt na de vrucht des

Geestes, welke is: liefde, blijdschap,

vrede, lankmoedigheid, goedertieren-

heid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid,

matigheid, gerechtigheid en waarheid.

Daarom, tenzij dat wij wederom ge-

boren worden, wij kunnen in het ko-

ninkrijk Gods niet ingaan. Ja, gelijk

Christus zegt: Indien gij u niet veran-

dert en wordt gelijk de kinderkens (te

weten in boosheid), zoo zult gij in het

Koninkrijk der hemelen geenszins in-

gaan. Daar zal niet inkomen iets, dat

ontreinigt, en gruwelijkheid doet, en
leugen spreekt, gelijk ook Paulus dui-

delijk getuigt.

De wet Gods eischt van ons rvolkomen
te zijn.

Dewijl nu de wet Gods deze volkomen-
heid van ons eischt (gelijk geschreven
staat: Vervloekt is een iegelijk, die niet

blijft in al hetgene geschreven is in het

boek der wet, om dat te doen; gelijk ook
Jacobus zegt: Wie in één struikelt, is

schuldig geworden aan allen; weder-
om : Wie de wet doet, die zal daardoor
leven), maar wij het allerminste gebod
niet volkomenlijk kunnen volbrengen,
gelijk de wijze man zegt : Als wij mee-
nen voldaan te hebben, zoo beginnen
wij slechts (en al ware het, dat wij het
alles deden, zoo doen wij slechts het-

gene wij schuldig zijn); waarom wij

door de wet onder Gods rechtvaardi-

gen toorn verdoemd liggen ; zoo hebben
wij hiertegen een zekere remedie en
middel, namelijk, Christus, die ons (ge-

lijk Paulus zegt) verlost heeft van den
vloek der wet, en aan de gerechtigheid

Gods voor ons voldaan heeft, vrede
makende, en den middelmuur des af-

scheidsels gebroken hebbende, name-
lijk de wet der geboden, in inzet-

tingen bestaande; en onze misdaden
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heeft vergeven, en liet handschrift heeft

uitgewischt en aan het kruis genageld.
En voor deze groote liefde van Chris-

tus behooren wij Hem weder lief te

hebben, en dankbaar te zijn met goede
werken, en in Hem waarachtig te ge-

looven, dat Hij ons alle deze schoone
weldaden geschonken heeft. Want die

tot God komt, moet gelooven, dat Hij

is, en een belooner is dergenen, die

Hem zoeken. Want de rechtvaardige
zal uit het geloof leven. Zoo besluiten

wy dan, dat de mensen door het ge-

loof gerechtvaardigd wordt, zonder de
werken der wet. En al moeten wij met
Christus wat lijden, zoo moeten wij

niet kleinmoedig wezen; want wij zien,

dat Christus zelf, toen hij om onze eigene
zonden geslagen was, niet weder ge-

slagen, maar geduldig geleden heeft.

Van den voorspoed der goddeloozen.

En al is het dat de goddeloozen in

grooten voorspoed leven, gelijk David
en de profeten getuigen, zoo moeten
wij ons niet verwonderen, en ook niet

struikelen, maar ons vertroosten, ver-

zekerd zijnde, dat hun einde de eeuwige
dood is; Hij rukt hen uit als schapen,

dat zij geslacht worden. Daarom is het

verwonderlijk, dat de geloovigen niet

nog meer tegenspoed hebben, vanwege
de heerlijke vreugde, die voor hen be-

reid is; en daarentegen, dat de godde-

loozen niet nog meer voorspoed heb-

ben, dan zy doen, om de gruwelijke

verdoemenis, die voor hen aanstaande
is. Daarom, al is het dat de beproeving

der geloovigen ongelrjk is aan die der

goddeloozen, zoo kan ook de opstan-

ding der dooden ongelrjk wezen.

Van de verrijzenis der dooden.

En hierin hebben wij eenen grooten

troost, dat alle geloovigen ten jongsten

dage zullen opstaan. En Paulus, dit

betoogende, zegt: Indien er geene op-

standing der dooden is, zoo is Christus

ook niet opgewekt; zoo is ook onze

prediking ijdel, en wrj worden bevon-

den valsche getuigen (1 Cor. XV, door-

loopendi. En omtrent de wijze der op-

standing kunnen wy duidelijk zien bij

Ezeehiel, Kap. XXX VII, hoe dat wij met

vleesch en been zullen opstaan. En Job
zegt ook duidelijk: Ik weet, mijn Ver-
losser leeft, en Hij zal de laatste over
het stof opstaan ; en als zy na mijne
huid dit doorknaagd zullen hebben, zal

ik uit mijn" vleesch God aanschouwen.
Insgelijks zegt Jesaja, dat de aardeen
de zee hunne dooden geven zullen, die

in haar geslapen hebben ; want Christus
is de opstanding, de eersteling dergenen
die ontslapen zijn. Doch ik wil niet,

dat gij onwetende zijt van degenen, die

ontslapen zijn, opdat gij niet bedroefd
zijt, gelijk als de anderen, die geene
hoop hebben. Want indien wij geloo-

ven, dat Jezus gestorven is en opge-
staan, alzoo zal ook God degenen, die

ontslapen zijn in Jezus, wederbrengen
met Hem. Want dat zeggen wij u door
het woord des Heeren, dat wij die le-

vend overblijven zullen tot de toekomst
des Heeren, niet zullen voorkomen de-

genen die ontslapen zijn. Want de
Heere zelf zal met een geroep, met de
stem des archangels, en met de bazuine

Gods nederdalen van den hemel; en
die in Christus gestorven zijn, zullen

eerst opstaan; daarna wij, die levend
overgebleven zijn, zullen te zamen met
hen opgenomen worden in de wol-

ken, den Heere tegemoet in de lucht.

Van het laatste oordeel.

Alwaar wij moeten geopenbaard wor-

den voor den rechterstoel van Christus,

opdat een iegelijk wegdrage naar dat

hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij

kwaad. Dan zal Christus de schapen
van de bokken scheiden. En de scha-

pen worden aan zijne rechterhand ge-

steld, die de liefelijke stem zullen hoo-

ren : Komt, gij gezegenden mijns Vaders,

beërft dat koninkrijk, hetwelk u bereid

is van de grondlegging der wereld. Daar
zullen wrj met groote vrijmoedigheid

staan voor het aangezicht dergenen,

die ons benauwd hebben. Daar zullen

wij blinken gelijk de zon, in het Rijk van
onzen Vader. Daar zullen wij komen tot

de menigte van de vele duizenden der en-

gelen. Daar zullen wij met Hem heer-

senen van eeuwigheid tot eeuwigheid,

Amen. Zalig zyn zy, die in het Boek
des levens geschreven zyn.
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SOxMMIGE TROOSTELIJKE UITSPRAKEN DER HEILIGE
SCHRIFT, OM IN DOODSNOOD TE BIDDEN.

O HEERE, straf mij niet in uwen
toorn, en kastijd mij niet in uwe grim-

migheid.
O HEERE, verkwik mijne ziele, en

leid mij in het spoor der gerechtigheid,

en blijf bij mij.

Wees mij genadig, HEERE, zie mijne

ellende aan, van mijne haters mij aan-

gedaan, Gij, die mij verhoogt uit de

poorten des doods.

Wees niet verre van mij, want be-

nauwdheid is nabij, en er is geen helper.

O HEERE, op ü vertrouw ik, laat

mij niet beschaamd worden.
Wend U tot mij, en wees mij ge-

nadig, want ik ben eenzaam en ellendig.

Aanzie mijne ellende, en mijne moeite,

en neem weg alle mijne zonden.

Gij zijt mijne steenrots en mijn
burcht; leid mij dan, en voer mij.

Als ik U aanroep, zoo ben ik zeker,

dat Gij mijn God zijt, die mijne ziele

van den dood verlost.

Verberg uw aangezicht van mijne
zonden, en delg uit alle mijne onge-
rechtigheden.
O HEERE, verberg uw aangezichte

niet van mij, want mij is bange; haast
U, verhoor mij, en verlos mij.

In den dag mijner benauwdheid roep
ik U aan; wend U tot mij, en wees
mij genadig; geef uwen knecht uwe
sterkte.

Banden des doods hebben mij om-
vangen, en de angsten der hel hebben
mij getroffen; och HEERE, bevrijd mijne
ziel.

O HEERE, ga niet in het gericht met
uwen knecht; want niemand, die leeft,

zal voor uw aangezichte rechtvaardig
zijn.

Deze en dergelijke uitspraken kunt
gij lezen door het geheele Boek der
Psalmen.

HIER VOLGEN INSGELIJKS NOG SOMMIGE UITSPRAKEN,
DIENENDE VOOR DE KRANKEN IN HUN UITERSTE.

Komt herwaarts tot Mij, allen die

vermoeid en belast zijt, en Ik zal u
ruste geven; en gij zult ruste vinden
voor uwe zielen.

Help nu met Simon van Cyrene zijn

kruis dragen.
Ga nu buiten de legerplaats zijne

smaadheid helpen dragen.
Laat ons nu één uur met Hem wa-

ken, opdat wij niet in verzoeking ko-

men.
Nu moet gij den drinkbeker drinken,

dien Christus gedronken heeft; waar-
om Hij bloedige droppelen gezweet
heeft, om dien te ontgaan; maar bad,
dat zijns Vaders wil geschieden zoude.
Zeg nu met den moordenaar : Heere,

gedenk mijner, als Gij in uw konink-
rijk zult gekomen zijn.

O God, wees mij zondaar genadig.
Heere, Gij Zone Davids, ontferm D

mijner.

O Heere Jezus, ontvang mijnen geest.

Ik verlang naar U; wanneer zal ik
uw liefelijk aanschijn aanschouwen?
want mijne ziele dorst naar U, als een
dorstig land.

O Heere, Gij zijt mij het leven, en
het sterven is mij gewin.

Ik heb begeerte, om ontbonden te

worden en met U te zijn.

Ik ellendig mensch! wanneer zult

Gij mij verlossen uit dit lichaam der
zonde?
Het is mij beter te sterven, dan te

leven.

Doch, Heere, uw wil geschiede.

Vader, in uwe handen beveel ik mij-

nen geest.

Dit altemaal vergunne ons God, onze
lieve Vader, door de verdiensten van
zijnen lieven Zoon, onzen Heere Jezus
Christus. Amen.
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